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Sid Ledaren: Anglikanernas andlige ledare Rowan Williams
avgår. Hans vilja att balansera en rämnande kyrkogemenskap
väcker respekt. Och ändå är ingen nöjd.
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PROFILEN: Attila Szász
”De här människorna hjälpte mig
fastän de inte kände mig. Det gjorde
mig nyfiken, varför ville de hjälpa
mig?”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Balansakt svår
i polariserad tid
EN balansakt tog slut i förra veckan. Ärkebiskopen av Canterbury,
Rowan Williams, meddelade att
han slutar vid årsskiftet och satsar på universitetsjobb i stället. Från Lambeth Palace, hjärtat i den anglikanska kyrkan, spred sig
nyhetsbomben över de fyra väderstrecken med ilfart. Anglikaner finns det nämligen gott om, cirka 85 miljoner tillhör denna kyrkogemenskap
med stift och biskopar över hela klotet. Variansen i kultur, språk, etnicitet och trosuppfattning är
enorm. Ärkebiskopen av Canterbury är den som
ses som byggets andliga ledare, och Rowan Williams axlade posten för tio år sedan i ett ärligt försök att främst av allt bevara gemenskapens enhet.
Även om han i sann brittisk anda artigt förkunnar
att det nu är en lämplig tid att gå, att vissa milstolpar i hans arbete är passerade eller snart passerade, att han unnar sin efterträdare förberedelsetid inför anglikanernas nästa världskonferens
år 2018 … så skiner tröttheten och uppgivenheten igenom: Det gick inte. Gick inte att balansera
så att alla parter skulle vara nöjda. Och det trots
att samma parter nästan med en mun prisar Rowan Williams sällsynta klokhet, teologiska briljans och vältalighet. ”Det värsta med det här jobbet är känslan av att vissa konflikter inte försvinner, hur länge du än kämpar med dem, och att inte alla i den anglikanska gemenskapen eller ens
i Church of England är intresserade av att undvika schism och separation”, suckar ärkebiskopen i
en intervju där han samtidigt önskar sin efterföljare en oxes fysik och en noshörnings nässkinn.

Gatubarn
på fötter
och på väg

En kommentator beskriver den anglikanska gemenskapen av det gamla snittet som en hage med
få stängsel och många källor. Nu är gemenskapen uppgraderad till 2000-talets antingen/eller.
Antingen godkänna kvinnor som biskopar över
hela linjen, eller så inte. Williams plan att för enhetens skull göra lite både och genom att ge de
konservativa – särskilt stiften i Asien och Afrika
– en fristad inom gemenskapen riskerar att bli nedröstad
vid sommarens kyrkomöte,
där det slutliga beslutet om
kvinnliga biskopar ska fattas.

”Det gick inte.
Gick inte att balansera så att
alla parter skulle
vara nöjda.”

Kontroversen de liberala
kretsarna minns gäller Rowan Williams beslut att inte
bjuda in den öppet homosexuelle amerikanske biskopen
Gene Robinson till Lambethkonferensen 2008.
Men inte heller de konservativa är nöjda: Kyrkomötesombudet Andrea Williams kommenterar nyheten som en möjlighet: ”Allt för länge har
den kristna rösten varit grumlig, obeslutsam och
förvirrande i frågor om abort och äktenskap och
Jesu roll på den offentliga arenan.”
Jättegemenskapen ”the Anglican” har förvisso många olikheter jämfört med vår kyrka. Ändå
känns också likheterna igen. Problemställningarna, balansförsöken.
För många som sysslar med samma balansakt som
Canterburybiskopen sved den här nyheten säkert
till i noshörningsskinnet.

Från att ha levt på gatan och på barnhem i Rumänien
kom han till Finland för att leta efter flickan som han
blivit kär i som sextonåring. I stället fann han gudstron
och lärde sig ge och få förlåtelse.
Text och foto: Andreas Andersson

Finland är inte det självklara landet
att flytta till för någon som har hela
Europa öppet framför sig. Attila Szász
blev kär i en finsk flicka som sextonåring och kom för att leta efter henne
då hans hemland Rumänien fick EUmedlemskap och gränserna öppnades
åtta år senare.
– När man är sexton år är man bara ett barn. Blir man ”kär” då kan det
vara för evigt, skrattar han.
Szász är 29 år och föddes i Transylvanien i mellersta Rumänien. Regionen har tidigare varit ockuperad av
Ungern och där bor fortfarande många
ungrare. Relationen mellan ungerska
och rumänska rumäner är spänd, rumänska är det officiella språket men
skolgången på vissa orter i Transylvanien går på ungerska. Szász har ungerska som modersmål och lärde sig rumänska ”den hårda vägen” först som
14-åring.
– Jag har alltid velat ha frid. Hemma
var det inte möjligt på grund av min
styvfar som var hård. Så jag flyttade
hemifrån när jag var fjorton.
Vägen ledde honom till Constanța,
en stor stad vid Svarta Havet. Han levde på gatan en tid innan han fick plats
på ett barnhem.
– Jag sov ofta i tunnlar för varmvattenledningar, där var det varmt. Det
var många som sov där, berättar Szász.
Då han inte kunde rumänska var han
tvungen att lära sig språket eftersom
det inte talas ungerska i Constanța.
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– Det var svåra förhållanden. Rumänerna var elaka och ibland också
våldsamma mot ungrare.

Finlandskontakten

När Attila Szász var sexton kom en skolgrupp från Finland på besök och tillbringade två veckor med barnen på
barnhemmet där han bodde. Han lärde
känna en flicka i gruppen särskilt bra
och åkte sedan till Finland när barn från
barnhemmet blev inbjudna hit. Gruppen vid Sairila skola i S:t Michel stod
som värd under två veckor.
– Jag bröt nästan nacken när jag försökte skida, minns Szász och skrattar.
Känslorna till flickan, som kallades
Rose, blev också starkare under de två
veckorna i S:t Michel.
– Jag lovar mycket sällan något. Men
jag lovade henne att jag skulle komma
tillbaka för hennes skull.
Och lovar man något så håller man
det också. Ungefär åtta år senare blev
Rumänien medlem i Europeiska Unionen, vilket innebar att det blev lättare
att resa ut från landet. Via flera europeiska länder kom Szász till Schweiz där
han jobbade ihop pengar till en flygbiljett till Finland.
– Jag hade ett mål. På andra håll i Europa kunde jag lifta, men här kom havet i vägen.

På jakt efter finsk flicka

I januari 2007 landade Szász i Helsingfors med två euro i fickan.

– Jag kände inte till Helsingfors. Jag
trodde ju att jag skulle landa rakt i S:t
Michel.
En vänlig busschaufför lät honom åka
till järnvägsstationen utan biljett. Han
letade reda på tåget till S:t Michel och
åkte dit, det var ändå målet med resan.
Väl framme försökte han fråga sig
fram till skolan i Sairila. Två gånger fick
han anvisningar som ledde honom till
ett sjukhus eftersom det lät som att han
frågade efter sairaala. Till slut gick han
vilse i skogen – och hittade skolan som
ligger en timmes promenad från tågstationen.
– Men de fick inte ge ut uppgifter om
sina elever. Rose var ju inte kvar där
längre.
På vägen bort från skolan blev han
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upplockad av en polisbil och deporterad till en flyktingförläggning. Efter ett
par dagar fick han åka till Helsingfors
och besökte ambassaden som inte heller kunde hjälpa. På någon flyktingförläggning fick han inte bo.
– Juridiskt sett var jag turist.
Besviken och frusen ville Szász bort
från Finland. Utan någonstans att bo
tillbringade han största delen av sin tid
kring järnvägsstationen. Där kom han
i kontakt med gatuevangelisationsteamet Outreach Helsinki som hjälpte honom att få sova några nätter på vandrarhem. Sedan fick han bo hos Matias Gädda från evangelisationsteamet,
sammanlagt tre-fyra månader.
– Det var så jag kom till tro. De här
människorna hjälpte mig fastän de inte

Attila Szász
trivs i Finland.
Till skillnad från
exempelvis
Rumänien har
han inte upplevt
att Finland är ett
klassamhälle.
– Här kan man
vara var man vill
och klä sig som
man vill utan att
någon bryr sig.
Det spelar ingen
roll om man har
en dyr eller billig
bil, säger Szász.

kände mig. Det gjorde mig nyfiken, varför ville de hjälpa mig? De flesta som gör
något för en vill ha någonting tillbaka

Lärde sig förlåta

Han hade gått i kyrkan tidigare, men
det förändrade ingenting inom honom.
Han säger att tron nu har lärt honom att
acceptera och förlåta.
– Tidigare brydde jag mig inte om andra, jag var kall. Förlåtelse tänkte jag
inte ens på.
Szász håller kontakten till sin familj i
Rumänien. Han har talat med sin styvfar över internet.
– Jag bad honom om förlåtelse, han
blev chockad. Sedan bad han också om
förlåtelse. Det är inte lätt att leva om
man hatar någon. Och så mycket som

Björn ”Nalle” Öhman ny kyrkoherde i Åbo

ledarskap. Teologie doktor Björn ”Nalle” Öhman
valdes i söndags till ny
kyrkoherde i Åbo svenska
församling.
– Det känns riktigt bra,
särskilt som det också blev ett riktigt val. Det
är skönt att börja jobba
när man har fått förtroendet av församlingen, säger
Öhman som fick 343 röster i söndagens val.

Johan Westerlund, kyrkoherde i Pojo, fick 210
röster. Röstningsprocenten var 7,65.
I Åbo kommer Björn Öhman särskilt att arbeta
med ledarskapsfrågor och
utveckling av arbetslaget.
– Jag vill också satsa på
förrättningarna och andra naturliga mötesplatser som församlingen har
med medlemmarna såsom

daghem och skolor. Också andra sorters arbetsplatser kunde vara en miljö där församlingen har en
uppgift att fylla.
Öhman tillträder i augusti när kyrkoherde Eero Sepponen går i pension efter 20 år som herde i Åbo.
Under våren fortsätter
Öhman som stiftets omsorgspräst. Han är känd för

jag hatade honom, det stör också friden.
Under de fem år som gått sedan han
kom till Finland har Szász hunnit jobba
med takreparationer, falla ner från taket på ett tvåvåningshus och bryta foten
rejält, gå en lärjungaskola, jobba med
frivilligarbete och evangelisation i Sydamerika och gå i bibelskola. Nu är han
fortfarande sjukledig för foten och hjälper till med tekniken i internationella
församlingen IEC i Helsingfors.
Framtiden är ännu öppen för Szász.
Finland känns som ett hem, men samtidigt har han tidigare flyttat omkring ofta.
– Jag föddes i en ambulans, så jag är
född på vägen.
Rose hittade han aldrig, men han verkar inte ta det så hårt. Han hittade tron
och förlåtelsen i stället.

sitt arbete med bland annat kognitivt funktionshindrade ungdomar.
– Jag kommer också att
jobba för att tjänsten som
omsorgspräst ska få fortsätta och att någon tar
över det arbetet efter mig.
Bägge kandidaternas
provpredikningar finns på
församlingens specialblogg
kyrkoherdeval.wordpress.
com

attila szász
Född i Rumänien, bor i Helsingfors.
Har arbetat med teknik i olika
former.
är bra på att reparera saker
som gått sönder.
Tycker om musik och film.

Tv-gudstjänstens Agricola
medalj. Domkapitlet har
gett prosten Ralf Karlsson
en medalj, Mikael Agricolamedaljen i brons, för sitt
arbete med de finlandssvenska tv-gudstjänsterna. Karlsson var radio- och
tv-pastor åren 1958-65 och
den som ansvarade för tvgudstjänsterna när de började sändas på svenska.
– Precis som Mikael Agricola kan anses va-

ra det finska skriftspråkets
fader så torde Ralf Karlsson kunna betraktas som
fader till de svenska tvgudstjänsterna i Finland,
sade ledande branschsekreteraren för kommunikation Lucas Snellman vid
ett seminarium som hölls
med anledning av att den
finlandssvenska gudstjänsten nu har sänts i tv
under 50 år.
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Flygfält rubbar
vindkraftsplaner

Karleby. Ett privatägt
flygfält riskerar att decimera antalet vindmöllor
som planeras på Karleby
kyrkliga samfällighets
marker i Kannus.

Öppet hus en gång i veckan räcker inte till. Pargasunga
behöver flera ställen att umgås på. Foto: KP-ARKIV.

Text och arkivfoto:
johan sandberg

Kyrkans
ungdomskvällar
räcker inte till

De fyrtio vindkraftverken
som det tyska företaget Infinergies Finland Oy planerar på markerna som ägs av
samfälligheten i Karleby riskerar att bli fjorton färre ifall
man inte lyckas komma överens med ägarna till flygfältet.
– Det är inte vi som förhandlar, utan vindkraftsbolaget. Så vi vet inte i vilket skede de förhandlingarna
är i just nu, säger samfällighetens förvaltningsdirektör
Vilhelm Kankkonen.
I höst godkände gemensamma församlingsrådet i
samfälligheten att hyresavtalet med vindkraftsbolaget
förs till fullmäktige för godkännande. Men i det skedet
visste man inte om flygfältets existens.
– Vi har inte kunnat skriva något hyreskontrakt ännu, säger Kankkonen.
– Vi vet inte med säkerhet om vi får något kontrakt
eller hur många vindkraftverk som kontraktet kommer att gälla.
Nu pågår diskussioner om
att lösa in flygfältet. Men där
är samfälligheten inte part.
– Jag har förstått att det är
några entusiaster som använt
flygfältet, säger Kankkonen.

välmående. Tre tragiska
sorgebud under en kort
tid gör att staden, kyrkan
och Röda korset tar till
krafttag i Pargas.
Text: Nina Österholm

Stor vindkraftssatsning

I samband med kommunsammanslagningen 2009 då
Lochteå blev en del av Karleby uppgick också Lochteå
församling och det nu aktuella skogsområdet i Kannus i Karleby kyrkliga samfällighet.
För samfällighetens del
handlar det om ett 1 100 hektar stort område där vindkraftsbolaget planerat fyrtio vindmöllor.
Den totala satsningen i
Kannus är betydligt större än så. Totalt sett handlar
det om cirka hundra vind-

fyrtio vindkraftverk skulle innebära en välkommen hyresinkomst för samfälligheten i
Karleby. Nu riskerar möllorna bli fjorton färre. Den här möllan står i Korsnäs.
kraftverk som skulle byggas
över ett område med ett tiotal markägare. Om satsningen förverkligas rör den sig i
storleksordningen en fjärdedel av den totala vindkraftskapaciteten i Finland.
– Vi tror att vi får ett avtal på sikt. Frågan är bara när
och med vem, säger Kankkonen.

nytt inom jordfästningen

Smidigare begravningsplanering

De anhörigas arbete med begravningsförberedelserna blir enklare tack vare ett projekt mellan församlingarna, kyrkostyrelsen och förbundet för begravningsbyråer i Finland. De har tillsammans utvecklat en blankett som innehåller allt man behöver komma ihåg inför en begravning. Med hjälp av blanketten kan man
också förmedla info mellan församlingen och begravningsbyrån.
År 2012 dog 50 890 personer i Finland. Av dem begravdes 49 338 på evangelisk-lutherska gravgårdar.

– Området har ett bra läge, det ligger högt över havet och nära stamledningen.
Vi har ingen brådska.
Samfälligheten garderar
sig mot att området reserveras bara för att hålla konkurrenterna borta genom att
kräva en hyra på 20 000 euro
per år genast avtalet skrivs.
När de fyrtio vindkraftver-

ken är i gång kan avtalet ge
upp till 400 000 euro på årsnivå. De inkomsterna riskerar nu flygfältet att minska
på.
– Det borde lösa sig relativt snabbt, säger Kankkonen.
– Byggnadsarbetet borde
vara igång om två-tre år och
produktionen inom fem år.

Gudstjänstlivets samlade verk

Kyrkohandboken
finns nu på webben
Nu kan du snabbt och enkelt kolla
upp hur de kyrkliga högtiderna infaller och vilka de
aktuella texterna är för de kommande helgerna.
I kyrkohandboken hittar du bland annat material för
olika gudstjänster och formulär för kyrkliga förrättningar som dop, vigsel och jordfästning.
Böckerna har godkänts av kyrkomötet och finns på
evl.fi/kyrkohandboken.

Det var stor uppslutning i
stadhuset när Pargas stad
och församlingen på initiativ av Röda korset inbjöd till
föräldramöte förra veckan.
Orsaken till att mötet ordnades är att tre unga i Pargas begått självmord under
de senaste 1,5 åren.
– Föräldrarna som deltog
i mötet var mycket engagerade och det finns en stor
vilja att hjälpa, säger prosten Henrik Schmidt som
ledde diskussionen.
Många var oroade över
ungdomarnas alkoholvanor
och över att en del unga inte har någon vuxen att prata med. Ett stort problem är
också det att det inte finns
något att göra i Pargas under kvällarna. Staden har
sålt ungdomslokalen Råttis.
Enligt kulturchef Fia Isaksson ingick lokalen i en större fastighetsförsäljning.
För tillfället är det endast
församlingen som erbjuder
ungdomar i övre tonåren en
plats att umgås på. Fredagkvällarnas öppet hus i församlingshemmet drar runt
50 deltagare.
– Även om jag tycker att
församlingen nog burit sitt
strå till stacken så kunde vi alla göra mer, säger
Schmidt.

Enligt honom ligger ansvaret ändå i första hand
hos staden.
– Tredje sektorn kan hjälpa till, men koordineringen
av arbetet måste ligga hos
någon annan.

Ner med trösklarna

Öppet hus-verksamheten i
församlingen är mycket fri.
Ungdomarna träffas där för
att umgås.
– Det är inte fråga om någon evangelisationsverksamhet, säger Schmidt.
Trots det tycker han att det
borde finnas platser helt utan trösklar dit ungdomarna
kunde söka sig på fritiden.
– I Pargas är folk i regel
mycket positivt inställda till
kyrkans arbete men församlingens grunduppgift är ändå att sprida vårt budskap.
Någon borde fånga upp också de ungdomar som inte vill
komma till församlingen.
I tisdags ordnades en andra
samling kring ungdomarnas
välmående i Pargas.
Hur fortsätter arbetet nu?
– Pargas stad har redan
tillsatt en grupp med representanter från både kyrkan
och tredje sektorn. Vår uppgift är att utarbeta ett förslag
på någon slags projekt, säger
Henrik Schmidt som själv
sitter med i gruppen.
Gruppen ska också försöka hitta ett nytt utrymme för
unga vuxna.
– Arbetet med ungdomarnas välmående i Pargas går
vidare på något sätt, det är
helt klart.

Åbo domkyrka Reliker

Benbitar från Jesu tid

Bland Åbo domkyrkas reliker har man funnit benbitar från början av vår tideräkning, berättar Jussi-Pekka
Taavitsainen, professor i arkeologi, för Kotimaa24.
De tidigaste benbitarna härstammar från 50 före Kristus till 80 efter Kristus, men största delen av relikerna är från 1300-1400-talet. De mest kända relikerna i domkyrkan är Sankt Henriks skalle som är från mitten av 1100-talet och en del av Sankta Birgittas skalle. I
undersökningen utreder man också varifrån de textilier
och andra material man hittat härstammar.
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Pörtom blir utan
egen präst i höst
Församlingsfusion.
Pörtom församling kommer inte att få någon ny
ordinarie kyrkoherde då
Lars-Erik Björkstrand går
i pension i november.
Text: johan sandberg
Kyrkoherdetjänsten lediganslås inte eftersom församlingen är involverad i pågående diskussioner om sammanslagning med Närpes
och Övermark församlingar.
Lars-Erik Björkstrand gör
sin sista arbetsdag i sommar
och tar ut sin återstående semester fram till november.
Under tiden får Ralf Sandin,
tf kyrkoherde i Övermark,
foga tf kyrkoherde i Pörtom
till sin titel.
– Efter att jag gått i pension finns det lönepengar till förfogande och då är
det möjligt att anställa en tf

kyrkoherde, säger Björkstrand.
Enligt de ursprungliga
planerna skulle församlingarna gå ihop vid årsskiftet 2013. Men på grund
av regeringens planer på en
kommunreform har sammanslagningen skjutits på
framtiden.
– Biskopen har låtit förstå
att församlingarna har bollen då det gäller tidtabellen,
säger Björkstrand till SydÖsterbotten.
I tidningen säger han att
det är helt klart att det blir en
församling av de tre. I Pörtom arbetar församlingsrådet på att få en kapellförsamling till orten efter fusionen.
En samgång mellan de tre
församlingarna innebär åtminstone att Närpes kyrkliga samfällighet upphör att
existera. Sannolikt försvinner hela Närpes prosteri.

Lappfjärd
röstade nej
fusionsproblem.
Lappfjärdsborna vill varken ha en kapellförsamling eller byta namn på
den nuvarande LappfjärdKristinestads församling.
Text: Nina Österholm
Lappfjärdsborna vill inte ha
någon egen kapellförsamling. De vill fortsätta höra till
Lappfjärd-Kristinestads församling som fusionerades redan 2006 tillsammans med
Sideby församling.
Det är domkapitlet som
föreslagit en kapellförsamling i Lappfjärd. Bakom förslaget ligger den utdragna
namntvisten kring den fusionerade församlingen.
Domkapitlet tyckte redan
2006 att den nya församlingen skulle heta Kristinestads
svenska församling. De förtroendevalda enades däremot om namnet LappfjärdKristinestads församling vilket också Kyrkostyrelsen senare fastställde.
I det skedet trodde ännu
Sidebyborna att de skulle få
en egen kapellförsamling i

den nya storförsamlingen.
Så blev det inte på grund av
ekonomiska orsaker.
Eftersom kapellförsamlingen uteblev i Sideby kräver nu Sidebyborna, uppbackade från Kristinestadshåll, en namnändring. De
vill att församlingen ska heta Kristinestads svenska församling.
Men det vill inte Lappfjärdsborna gå med på.
– Vi är inte beredda att vare sig bilda en kapellförsamling eller byta namn på församlingen, säger Hans Ingvesgård, medlem av församlingsrådet, till tidningen
Sydösterbotten.
Den föreslagna kapellförsamlingen i Lappfjärd skulle
alltså vara ett sätt att få Lappfjärdsborna att gå med på
namnändringen av storförsamlingen som i dag fortfarande heter Lappfjärd-Kristinestads församling. Detta
trots att den också innefattar den gamla Sideby församling.
Borgå domkapitel tar
ställning till församlingsrådets nekande svar den 22
mars.

Den första tv-gudstjänsten på svenska sändes från tyska kyrkan i Helsingfors.

Tittarna är också
en församling

Gudstjänst. I tvgudstjänsterna är tittarna
församlingen. För att
anpassa gudstjänsten till
formatet kan det innebära att ingen egentlig
gudstjänst firas, vilket
kritiseras.
Text och foto:
Andreas Andersson

Yle sänder årligen 10–12 tvgudstjänster på svenska. Tidigare var kamerorna som
en ”fluga i taket” och tittaren var observatör. I dag är
målet att man också i hemmasoffan ska känna delaktighet.
– Det är viktigt att de som
är i kyrkan har kontakt med
tittaren. Prästen ska skapa
ögonkontakt med tittaren,
särskilt under vissa strategiska delar såsom inledningen, avlösningen, predikan och välsignelsen, säger
tv-redaktören och regissören Leif Lindgren.
I dag är de flesta tv-gudstjänster sådana som firas i
olika församlingar och antingen sänds direkt eller

Talförbud fridsföreningen

Leppänen får
inte tala mer
Ärkebiskop Kari Mäkinens teologiska sekreterare Risto Leppänen
får inte längre vara talare inom Åbo fridsförening. Orsaken är att Leppänens fru Mari Leppänen
prästvigdes i Åbo dom-

kyrka i början av mars.
Enligt Kotimaa24 talade majoriteten av medlemmarna i fridsföreningens styrelse för att avsätta Leppänen, men det
fanns också de som tyckte annorlunda.
I söndags höll Risto
Leppänen sitt sista tal inom fridsföreningen i Åbo.

spelas in och sänds senare.
En relativt ny metod som
används vid inspelningen
av en del tv-gudstjänster
på svenska går ut på att flera gudstjänster spelas in vid
samma tillfälle. Det innebär
att man inte firar en egentlig gudstjänst, utan till exempel predikan, textläsning
och psalmsång bandas skilt
och klipps sedan ihop till en
gudstjänst. Konceptet kommer från Sverige.
– Jag vill göra tv-programmet gudstjänst bra.
Om man gör det för tittaren blir det bättre, säger Johannes Söderberg, producent på SVT.
I Sverige sänds gudstjänster i tv varje söndag. Tittarsiffrorna är 90 000–100 000
per gudstjänst, jämfört med
allt som allt kring en halv

Jag vill göra tv-programmet gudstjänst bra.
Johannes Söderberg

miljon gudstjänstbesökare
per söndag.
– Tv-tittarna är Sveriges
största församling, säger Söderberg.
Samtidigt som det är en
resa genom kyrkoåret är det
en geografisk resa. Olika orter och samfund besöks. SVT
står för all produktion, men
Söderberg säger att de bara är gäster i församlingen.
– Jag kan ha dramaturgiska åsikter men inte teologiska. Det ska vara autentiskt.
Enligt Lauri Kivinen, VD
för Yle, har tv-gudstjäns-

Johannes Söderberg är
producent på SVT.

terna en viktig regional roll
också i Finland.
– Det är viktigt att vi är där
människorna är. Gudstjänsten är ett bra exempel på hur
vi kan visa tankar och miljöer från olika håll i landet.

Kritik finns

Tv-gudstjänsternas 50-årsjubileum firades med ett seminarium förra veckan. Där
uttrycktes en viss kritik mot
regisserade gudstjänster.
– Man får ta del av en gemenskap när man är med
om en gudstjänst som pågår, tycker Paul von Martens, före detta programchef på Rundradion.
– Det finns en församlingsladdning också fastän
prästen inte ser in i kameran hela tiden, säger professor emeritus i teologi KarlJohan Hansson.
Docenten och redaktören
för svenska Yles livsåskådningsprogram Bengt Klemets menar däremot att det
inte räcker att man förmedlar gudstjänsten som en ishockeymatch.
– Målet är att vi räknar tittarna som en del av församlingen.

Brand Nya Valamo
Kotimaa24 var på plats och
rapporterar att Leppänen
sade sig respektera styrelsens beslut. Leppänen sa
också att de senaste åren
varit tunga.
– Jag ville inte driva den
laestadianska rörelsen till
att godkänna kvinnliga
präster, jag ville bara säga
vad jag själv tycker.

Stora skador
på klostret

Skadorna efter branden i
den gamla huvudbyggnaden i Nya Valamo kloster
i Heinävesi uppskattas till
hundratusentals euro.
Branden fick troligen
sin början på grund av ett
elektriskt fel i byggna-

dens tredje våning. Inga
människor kom till skada i
branden.
En stor del av konstverken i byggnaden evakuerades och i måndags fanns
det inga rapporter om att
några värdefulla konstverk
skulle ha blivit förstörda.
Byggnaden har en stor
betydelse för den orto-

doxa kyrkan. Det var där
munkarna som evakuerades från Valamo i Ladoga under kriget flyttade
in. I byggnaden fann de en
ikon från sitt kloster vilket de tog som ett tecken
på att gården i Heinävesi
skulle bli deras nya hem.
Byggnaden torde gå att
återställa.
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Nej, alla har inte
lediga kvällar
skiftarbete. Pussla
tider är vardagsmat hos
familjen Kackur. Likaså
att ibland påpeka att alla
faktiskt inte jobbar 8-16.

OT-resor 2012
Europa

Bekvämt med flyg och buss!

Skottland

Rundresa i historiens och romantikens land. 30.4-7.5.

London

Världsstaden London i fyra nätter
med musikal och utflykt. 26-29.4.

Kalabrien

Genuint under solen – längst ner i
den italienska tån. 15-23.9.

Baltikum

Tallinn 6-8.4 (påsken), 15-17.6,

13-15.7, 20-22.7
Riga 5-8.4 (påsken), 16-19.7,
18-21.10
Narva-Tartu 9-13.7.

Söderut med OT

Azorerna 24.9-1.10.
Kreta 20-27.5.

Må bra på Spa

Prag och Wien
med Bratislava

En skön vecka i Pärnu!
Resor 21.4, 12.5, 15.9, 14.10,
Tre huvudstäder med intressant och
8.11 (långresa 11 dgr), 1.12.
fascinerande historia. 3-10.9.

Text: may wikström
Foto: johan sandberg

Beställ nya
resekatalogen!

Lyxkryssning på
västra Medelhavet

Den dag KP talar med Jenny Kackur börjar hon jobba
klockan två på eftermiddagen. Hon bor i Östensö och
är psykiatrisk sjukskötare på
en dagavdelning och övernattningsmodul i Jakobstad.
Maken Jonas jobbar vid sidan av jordbruket som föreläsare på vuxenutbildningen
för landsbygdsföretagare vid
Optima. Jenny har arbetat i
tre skift sedan 2004. Lägg till
tre barn i åldrarna från förstaklassare till sjua, så undrar man: Hur får de ihop det?
– Man blir van. Det är lättare nu när barnen är stora och
klarar sig bättre själva. Men
visst var det mycket pusslande när de var mindre, säger
Jenny Kackur.

Kryssning från Barcelona med Royal
Caribbean. 5-14.10.

RES OR

2012 Flera resor
på vår
hemsida!

Norden

Bornholm

Ett koncentrat av det danska
gemytet. 10-15.6.

Island

Ger dig
mera!

Reykjavik och Islands höjdpunkter.
20-24.8.

Gotland

God Planering • Din Trygghet

www.ot-resor.fi

Visby och Gotland i sommarskrud –
populärt med rätta. 27-31.7.

Göteborg

Tel.
06- 318 4000

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Med fars på Vallarnas friluftsteater i
Falkenberg. 31.7-4.8.

Göta Kanal

Vår färd går genom 9 slussar och 2
akvedukter. 6-8.7, 20-22.7, 10-12.8.

Lediga morgnar har orsak

Själv ser hon också fördelarna.
– Behöver man som jag
egen tid är det bra med lediga förmiddagar som den här.
Solen skiner och jag har varit
ute och promenerat.
Minusen handlar om helgerna när det händer något
roligt när hon har kvällsjobb.
Ibland ser folk inte heller att
de lediga solskensförmiddagarna har en baksida som
handlar om att jobba lördagsnatt eller söndagsmorgon.
– Folk kan dra sig för att ta
kontakt, för att de inte vet hur
jag jobbar just då, tror Jenny.
Å andra sidan är det också vanligt att hon får påminna om att hon inte har regelbundna arbetstider.
– Det är också svårt om jag
skulle vilja delta i någon regelbunden församlingsverksamhet.
Därför är Jenny Kackur lycklig över att både hon
och Jonas numera bägge kan
sjunga med i Jakob Gospel,
tack vare en förstående arbetsgivare och en mormor
som tar hand om barnen.
– Det känns som ren lyx!

Tror du att du kan ha förhöjt blodtryck?
Skaffa då en kliniskt testad och pålitlig
BP110-J blodtrycksmätare för endast 69€!
BP110-J är mycket enkel att att använda - alla kan!

TILLSAMMANSTID kan det ibland bli knappt om hos Jenny och Jonas Kackur. Därför måste
de planera vardagen så att de tar den tillvara.

Tillsammanstid dyrbar

Vad tycker barnen?
– ”Trist när du sover, för
då får man inte ha kompisar”, refererar Jenny.
Det händer också tidvis att
barnen sover både när hon
går och kommer.
– När de lediga helgerna
kommer är det därför skönt
att bara vara hemma.

Kräver planering

Jonas Kackur har haft möjlighet att flexa och det hjälper.

Anglikanska kyrkan

Ärkebiskop Williams slutar

Ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams,
lämnar sin post i slutet av december 2012, meddelar
han på sin hemsida. Han är den andlige ledaren för världens anglikaner och har lett kyrkan i tio år.
Williams har blivit utsedd till högste
chef för Magdalene College i Cambridge
och kommer att tillträda tjänsten i början av januari 2013.
Han blev utsedd till ärkebiskop år 2002
och är den 104:de i raden.

– Men visst har det ibland
känts frustrerande och ensamt, för jag har ett ganska
ensamt jobb också. Sedan jag
började hålla lektioner fick
jag träffa vuxet folk lite oftare, säger Jonas Kackur.
Relationen makarna
emellan måste också skötas.
– Det är viktigt att jag tar
mig tid att äta lunch när hon
är hemma, också mitt i vårbruksbrådskan när dygnets
timmar knappt räcker till. Att
vara tillsammans måste pla-

neras. Någon gång har vi ätit
lunch i stan. Det är inte givet
att vi kan umgås på tumanhand helger och kvällar. Det
kan vara mitt i veckan, mitt
på dagen, säger han.

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

kopter maktskifte

Påve Shenuda III död

Den koptiske påven Shenuda III, andlig ledare för Mellanösterns största kristna minoritet kopterna, har avlidit, 88 år gammal. Dödsorsaken antas vara sjukdom.
Shenouda III blev känd för sin strävan att ena kyrkorna. Han är den förste ledaren för den koptisk-ortodoxa kyrkan som besökt Vatikanen på 1500 år. Han
erhöll Gaddafipriset för mänskliga rättigheter 2003.
Shenudas efterföljare väntas få krävande uppgifter i
post-Mubaraks Egypten med en koptisk minoritet på
10 procent av landets 80 miljoner invånare.

Mer information/beställning finner du på
www.medimittarit.fi Medisafety Oy Ab ,
Mobil 040 5100239

Begravningsbyrå Bussman står till tjänst
med fullständig begravningsservice.
Krigsveteraner -25% på kistor och urnor.
Vi står till förfogande i Karis, Ekenäs, Hangö,
Ingå, Sjundeå. Kontoret öppet från kl 9-16
lördagar enligt överens kommelse.

Adress Högbergsgatan 11 Karis.
Dejur 24h alla dagar i veckan
tel 045 2302221

Kampanj utjämning

Utbildning ska ge rättvisa

Finska Missionssällskapets årliga utjämningskampanj startade i tisdags vid vårdagjämningen. I år går intäkterna till att förbättra
kvinnors ekonomiska rättigheter genom
bland annat utbildning i Tanzania.
Just nu gör kvinnor över 60 procent av alla jobb
i världen, men de får bara 10 procent av inkomsterna. Kampanjen kulminerar kring höstdagjämningen den 22 september. Mera info på
www.utjamning.fi.
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Våga Fråga

Vill kontakt till varje pris
Hur ska man lära ett barn att det
inte ät tillåtet att slå och knuffa
andra – till exempel sina syskon?

Många församlingar arrangerar läger för barn. Följ med din egen församlings annonsering på sidorna 15–17!

Peppa bort
hemlängtan

LÄGERLIV. Lite hemlängtan hör till. Peppa
barnet på förhand så
går lägret bättre.
Text & Foto:
Nina Österholm

Anmälningen till sommarens barnläger pågår redan på många håll. I Väståbolands svenska församling
ordnas det två barnläger för
5–7 åringar, ett miniorläger
för barn mellan 7–9 år och
ett juniorläger för 9-åringar
och upp till tonåren.
– Femåringar klarar bra av
att vara på läger, men yngre
barn än så tar vi inte emot,
säger ungdomsarbetsledare
Marika Eklund-Pelto.
Hon uppmanar föräldrarna att peppa sina barn lite när
de ska sova borta hemifrån.
– Tala om hur roligt det
kommer att bli och om hur
bra barnet kommer att klara det. Allt går bra.
Du ska däremot inte sä-

ga ”oj, mamma kommer att
sakna dig så mycket” eller
lova är att hämta barnet om
det får hemlängtan.
– Säg inte att vi kommer
och hämtar hem dig när som
helst, ge inte barnet det alternativet, det slutar bara på
ett sätt. Nej, uppmuntra hellre och ge barnet mod.

Röda och blåa barn

För den som vill testa lägerlivet
ordnar Väståbolands svenska
församling också ett veckoslutsläger för barn i april.
– Det är bara en natt på lägergården men man får känna på hur det är. För visst är
det spännande att vara borta
hemifrån tillsammans med
kompisarna, säger EklundPelto.
Enligt henne är alla nya
vänner man får bland det
bästa med läger.
– På junior- och miniorlägren deltar i medeltal 60
barn per läger, så där finns
garanterat nya kompisar att
lära känna. På barnlägren är
grupperna lite mindre med

runt 30 barn per läger.
Det täta boendet, ibland
också i tält, lär barnen att ta
hänsyn till varandra på ett
nytt sätt. Och så måste man
ta vara på sina egna saker,
hålla lite ordning. Dyrbara saker är det däremot bäst
att lämna hemma. Många läger är också telefonfria.
– Det är inte meningen att
barnen ska ringa hem och be
mamma om hjälp, ledarna
finns till för att hjälpa.
I Väståbolands svenska
församling har alla barn en
egen gruppledare i smågrupper på cirka sju barn. Ledarna har gått församlingens ledarkurs.
– Ledarstabens storlek beror på hur många barn som
finns på lägret. Den får inte
heller vara för stor för då kan
det hända att ledarna börjar
”umgås” allt för mycket med
varandra och glömmer bort
att deras uppgift är att vara tillsammans med barnen.
Varje barngrupp har också sin egen färg och ledarna
är klädda enligt gruppfärgen

så att barnen lätt ska hitta sin
egen vuxen i lägermyllret.

Hinner inte mobba

När man bor tätt inpå varandra finns det alltid en risk för
bråk. Förekommer det mobbning på barnläger?
– Det är helt normalt att
man blir lite irriterad ibland
bland så mycket folk, men
ledarna ska kunna lösa alla konflikter. Vi har nolltolerans mot mobbning.
Redan under första dagen får barnen veta till vem
de ska vända sig ifall de blir
mobbade eller märker att
någon annan råkar illa ut.
– Alltid är det ju inte så lätt
för de vuxna att märka vad
som försiggår bland barnen.
Vi försöker förebygga gräl genom att ha mycket organiserat program under lägren.
Det finns inte tid att bråka
helt enkelt.
Info om sommarens barnläger i
Väståbolands svenska församling
ges i skolorna och på hemsidan
vafo.fi.

Att syskon inte får slå eller knuffa varandra är en självklarhet. Samtidigt vet vi
att det här förekommer i de flesta barnfamiljer. En del oegentligheter behöver
barn/syskon sinsemellan reda upp. Som
förälder behöver man bli lyhörd för ni¶¶Maria sundvån på grälet. Tumregeln är ändå att vi
gren lillqvist
som föräldrar ingriper i bråkandet och
är familjerådgiförsöker skipa rättvisa.
vare och kogniDet finns inget svårare och djupare
tiv psykoterapeut
och svarar på frå- än syskonkärleken, tror jag. Det finns
gor om familj och oftast en orsak, eller flera, till att syskon slåss. Den vanligaste är avundsjurelationer.
ka. Eftersom det finns en rivalitet syskon emellan är det naturligt att känna avundsjuka och ilska. Föräldrar behöver sträva efter rättvisa och jämlikhet.
Ändå vet vi att det är omöjligt att uppnå millimeterrättvisa.
Det är viktigt att vi förklarar för våra barn att det inte är
rätt att slåss eller att bita varandra. Det är viktigt att storasyskon övar sig i att smeka och gosa med ett nyfött syskon.
Föräldrar behöver också förklara att man måste vara försiktig med en baby. Vi måste förklara att babyn blir ledsen om
någon kniper eller slår henne. Vi kan också berätta att en
baby tycker om när syskonen gosar och kelar med babyn.
Men vi måste också minnas att gosa och krama stora barn.
Barn behöver bekräftelse också då de gör det som är rätt, är
snälla och omtänksamma. Vi behöver verbalisera känslor
och empati för barn, eftersom de själva inte har ord för dem.
Ett barn som knuffas och bråkar behöver få veta att det inte
är rätt. Det är viktigt att vi förklarar spelreglerna. Man kan
till exempel ha två varningar och sedan blir man utvisad. Det
är viktigt att barnet vet om spelreglerna på förhand. Många
gånger glömmer vi bort att förklara vad som gäller. Då kanske vi genast lyfter bort barnet, men det är inte rätt. Barnet
måste alltid få en chans eller två. Om varningarna klingar
för döva öron bär den vuxna bort barnet, sitter med barnet i
famnen och förklarar att bitande eller slående inte är acceptabelt. Det är viktigt att man avlägsnar sig från rummet där
leken pågår. Den som inte håller sig till reglerna får inte vara med. Det här behöver förklaras för barnet många gånger.
Den vuxna behöver berätta för barnet att det gör jätteont
att bli biten eller slagen. Vi måste också fråga barnet varför
det slog. Därefter ska barnen mötas igen och be om förlåtelse. För att lugna ner situationen ska den vuxna sitta med
på golvet, dels för att ge lugn åt det barn som blivit bitet eller slaget och dels för att snabbt kunna agera om det andra
barnet på nytt försöker slå eller knuffa.
Man vill bli älskad,
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad,
i brist därpå avskydd och föraktad.
Man vill ingiva människor något slags känsla.
Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till varje pris.
(Hjalmar Söderberg, Doktor Glas)

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

På Tvären Erika Rönngård

Att åtminstone ha Härlig är jorden att ta till
En stillsamt vacker sommarkväll samlas vi i hundratal utanför en ambassad med rosor
och ljus. Någon
håller ett tafatt tal och utlyser sedan en
tyst minut. Där
står vi, än en

gång rubbade ur vår trygghet av insikten om hur livet
visat sig från sin värsta sida
för så många. Tomrum efter den tysta minuten – vad
gör man, vad säger man?
Ända tills någon tar upp de
inledande tonerna till Härlig
är jorden och vi andra tacksamt stämmer in.

Många gånger sedan
dess har jag tänkt på att de
allra flesta av oss bär Härlig är jorden med sig. Att vi
också är många som bär
Gud som haver eller Fader vår någonstans, och att
det kan komma ögonblick
när vi eller någon intill oss
plötsligt behöver dem mer

än vi någonsin väntat oss.
Varje gång jag hör någon
ifrågasätta psalmsången i
skolan eller konfirmanderna som deltar i sin konfirmandundervisning till synes
mest för att kompisarna gör
det tänker jag på den där
sommarkvällen. De där allra
mest kända psalmerna och

bönerna är en sorts religiös allmänbildning som man
kan tro på eller förkasta
– men någonstans behöver
man ändå ha dem. Om inte
annat för att det kan komma tillfällen när inget annat
finns att ta till.
Det finns en rätt att få
känna till det religiösa all-

mängodset och att veta vad
det står för. Så att valet finns
att stämma in i Härlig är jorden om man känner att åtminstone det är någon sorts
utväg. Och också för att man
bara kan välja bort det man
känner till. Hur mycket val har
man om Härlig är jorden bara
klingar vagt bekant?
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frihet. Få val, färre beslut och ett allt lugnare samvete. Genom att skära ner på pengarna i 40 dagar har
Liisa Mendelin hittat en ny och lite lyckligare vardag.
Marthornas webbsida hjälper henne att fasta.

Rädda
världen 2.0
Text och foto: Nina Österholm
Egentligen ville hon rädda sköldpaddor. Åka till andra sidan jorden och göra en insats, förändra världen. För det
är väl så man lättar sitt dåliga ”västvärldssamvete”?
Konstigt nog verkade det inte fungera. Bekanta som förverkligat volontärdrömmen, jobbat stenhårt för behjärtansvärda mål, kom tillbaka med en
känsla av tomhet och otillräcklighet.
– En av mina vänner kom i stället
fram till att det bästa sättet att förbättra
världen är att stanna där man är, skaffa sig en bra utbildning, få ett bra jobb
och leva så anspråkslöst som möjligt
och ge bort allt överflöd till en pålitlig biståndsorganisation, berättar Liisa
Mendelin som studerar teologi i Åbo.
Det gav henne idén till fattigdomsfastan, 40 dagar med minimal ekonomi.

135 euro

Som studerande lever Mendelin i vanliga fall på sex-sju euro per dag, hyran
borträknad. Under fastan beslutade hon

sig för att halvera sin egen vardagsekonomi. Det blev 135 euro allt som allt för
40 dagars utgifter.
– 1,4 miljarder av jordens befolkning
lever på under en euro per dag. Under
min fasta vill jag dela något av de här
människornas levnadsvillkor.
På askonsdagen skänkte hon överflödet på kontot till insamlingen för
Gemensamt ansvar och skrev ett nytt
blogginlägg på sin fasteblogg:
”Jag darrar till lite när jag ser på den
där siffran. Det är faktiskt lite pengar för
att fixa mat för 40 dagar. Men det kan
gå, och jag ska testa. Jag får helt enkelt
välja bort avokadon, fetaosten, biobesöken, krogbesöken och tågresorna till
människor jag tycker om.”

Matsedel och Marthatips

På den 22:a dagen, när vi precis kommit halvvägs i fastan, träffar jag Liisa
Mendelin på akademicampuset i Åbo.
Det är byteslopptorg i en aula och hon
bidrar med en kasse avlagda kläder.
Två nygamla plagg plockar hon åt sig i
utbyte från loppisbordet. Sedan tar vi
lunch på studentcaféet, en lyx hon inte

kan unna sig varje dag eftersom pengarna inte räcker till.
– Maten är den största utmaningen. Jag planerar mina inköp noggrant,
handlar med miniräknaren i handen
och lagar nästan allting själv. Marthaförbundets hemsidor är jättebra, de
kommer med tips på billiga säsongsvaror och hjälper med bokföring.
Som följd handlar hon endast en gång
i veckan i stället för att springa i butiken dagligen. Hon är också mycket
mera hemma. Det tar sin tid att koka
och baka.
En chokladplatta är ganska dyr men
en burk kakao räcker till många chokladbollar. Det enda som behövs är tid.
– Också en kastrull linssoppa och
hembakt bröd blir många portioner,
så många att jag har kunnat bjuda in
vänner på lunch eller middag. Jag tycker inte att fattigdomsfastan har påverkat mitt sociala liv negativt, vilket det
finns risk för eftersom jag inte äter studentlunch varje dag och är mera hemma än vanligt.
De nya sparrutinerna har, tvärtemot
vad man kanske kunnat vänta sig, fört

Liisa Mendelin i
Åbo tror att hon
gör en större
insats för jordens
välmående genom att stanna
hemma och leva
anspråkslöst
jämfört med
att resa ut som
volontär.

med sig en oväntad frihet. När veckans matsedel är planerad löper matlagningen bättre på vardagarna.
– Mycket onödigt funderande är
bortskalat, ångestfyllda butiksbesök
då man inte vet vad man vill ha. Jag
behöver inte heller fundera på om jag
skulle vara värd lite glass efter en hel
dag på biblioteket. Det finns helt enkelt inte pengar till det.
Också gällande resor, fester och evenemang har hon tvingats spara in en
del.
– Visst kan det vara tråkigt att säga
nej men det är också lite skönt. Jag behöver återigen inte göra så många val
eller motivera varför jag går dit men
inte dit. Jag får bara vara.
Hon trodde att ekonomin skulle begränsa henne, men den har plötsligt
raderat en massa måsten.
– Jag lever inte fattigt men enkelt.
Välfärd i form av rikedom är ingen
absolut väg till lycka. Rikedom kan
tvärtom vara skadligt för människan,
som till exempel när vi drabbas av olika välfärdssjukdomar. Det finns ingenting som säger att rika männsikor
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”

Åh, ravioli, champinjoner, körsbärstomater, fetaost, avokado. Och lyxiga
wienerbröd,
vilket jag aldrig
köper annars.
Nu är jag helt
däst, och känner bara att
askonsdagen,
bring it on!
Kokade just
min sista kaffekopp. Nu är
”puruna” slut
och en sparåtgärd är att i
stället för att
köpa ett nytt
kaffepaket fokusera på att
dricka bort
några av de
tråkigare tesorterna jag
redan har.
Mitt hår är i lidande tillstånd
(tragisk rotväxt och pulveriserade
toppar), men
jag har inte råd
med ett Eila-besök, inte ens ett frissaskola-besök. Förslag
på gratis åtgärder?
Hur sorgligt
det än är så
blir inte världen bättre av
att jag reser
till andra sidan
jorden för att
rädda sköldpaddor från
tjuvskytte eller lära analfabeter att läsa. Världen blir
inte bättre av
att jag får göra
den resan.

”

Liisa Mendelin

automatiskt skulle vara lyckligare.
Hon tänker på kommunitetsbröderna i Taizé som avsagt sig pengar, egendom och sex.
– Så mycket av reklamen anspelar
på sexualitet. Utan pengar känns det
också som reklamen syns mindre, den
rör liksom inte mig.

Projektledare i livet

På sin blogg ”lite skrik” delar Liisa
Mendelin med sig av sina erfarenheter av fastan. Även om blogginläggen
går under rubriken fattigdomsfastan
vill hon betona att hon inte är fattig.
– Det är en skillnad på att leva enkelt och att vara fattig. Man kan inte testa på att vara fattig om man inte är det på riktigt.
Hennes överflöd har redan gått till
välgörenhet.
– Jag vill visa solidaritet och skänka
pengar till goda ändamål, inte skryta med vad jag klarar och inte klarar
av. Det får inte bli en tävling där man
jämför resultat. Jag utmanar i första
hand mig själv men berättar förstås
gärna om någon frågar.

”Som studerande hör jag till
Finlands fattigaste, men jag
har ändå möjlighet till smålyxigheter: bio nu
som då, avokado på min smörgås och en maffig beställning
till adlibris en
gång om året.”
Liisa Mendelin

I början av fastan talar många om
vad de tänker avstå ifrån.
– Men ingen orkar ju diskutera pengar
och mat i 40 dagar och då är det lätt att
man glömmer bort hela fastan om man
inte har en stödgrupp eller en fasta som
på andra sätt tvingar en att komma ihåg
att fastan fortfarande pågår.
När fastan är slut ska hon gå till frissan
och klippa håret. I övrigt hoppas hon
kunna fortsätta det enkla livet.
– Jag tror att fastan som ett slags projekt passar den moderna människan
bra. Det är frågan om en överskådlig
tid med en tydlig start- och slutdag. För
egen del hoppas jag att de förändringar
jag gjort under fastan ska leva kvar också efter påsk. Det skulle kännas helt fel
att börja frossa och shoppa nu.

När fastar Finnair?

Som stöd och bollplank i sin fattigdomsfasta deltar Liisa Mendelin i Åbo svenska församlings fastegrupp. Gruppen
träffas varje vecka och diskuterar utgående från Patrik Hagmans bok Om
kristet motstånd.
– Gruppen är helt öppen, man kan

komma och gå som man vill och det
gör mötena så intressanta. Det är alltid olika människor där.
Utöver gruppträffarna har hon inte förändrat något i sitt andliga liv under fastan.
– Jag går nästan mer sällan i kyrkan
nu. Jag vet inte riktigt varför. Kanske för
att hushållsarbetet tar så mycket mera
tid och mitt tempo blivit ett annat. Jag
gör saker mer grundligt, ordentligt, utan att stressa. Indirekt påverkar det säkert också min tro.
Men hur är det med världen, gör du någon skillnad? Blir någon lyckligare av att
du fattigdomsfastar?
– Det känns åtminstone meningsfullt
för mig även om mitt studiestöd inte
ger några stora klirr i kassan hos någon
biståndsorganisation. Förhoppningsvis
gör jag så här också när jag har ett jobb
och en riktig lön att dela med mig av.
Hon har ändå märkt att studiestödet räcker till mer än väl, åtminstone
med Åbohyror.
– Jo, som studerande hör jag till Finlands fattigaste, men jag har ändå möjlighet till smålyxigheter: bio nu som då,

avokado på min smörgås och en maffig
beställning till adlibris en gång om året.
Det är inte mycket, men det är ändå en
förmån och lyx som jag lätt glömmer
bort. Men verkligt stor skillnad blir det
ju först när Finnairs styrelse börjar fasta.
I dag, torsdag, är fastan inne på sin 30:e dag.
Följ slutet på Liisas fattigdomsfasta på hennes blogg liteskrik.blogspot.com

ett enklare liv
• Tips kring säsongsprodukter och
praktiska ekonomiverktyg: martha.fi/
svenska/ekonomi/
• Fastegruppen i Åbo svenska församling diskuterar kristet motstånd:
blogs.abo.fi/phagman
• Jörgen Larsson forskar om tidspress
vid Göteborgs universitet: frivilligenkelhet.nu och www.familjeliv-utantidsbrist.nu
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Maria. Hon är den himmelska barnmorskan. Hon är
den som får pli på Gud och Jesus. Hon blev gravid av
ett lingon. Hon födde som vi, hon led som vi. Hon böjer sitt huvud ödmjukt, hon är evigt underdånig. Vem
är Jesu mor egentligen?

Smärtan
vågar möta
Marias blick
Text: Sofia Torvalds
På söndag firar vi Maria bebådelsedag:
minnet av en ung tjej som fick besök
av en ängel och tog emot ett uppdrag
som skulle göra henne till världskändis.
Hon blev gudsmodern, gudaföderskan.
Vi lutheraner känner oss lätt tafatta
inför Maria. Vad ska vi ta oss till med
henne? Finns det någon plats för henne
i vår kyrka? Borde vi importera henne?
Eller återimportera henne?
– Vi ska inte importera något vi redan
har, säger teologie doktor Elina Vuola, författare till boken Jumalainen nainen som handlar bland annat om Latinamerikanska kvinnors uppfattning
om Maria.
– Maria är en del av den lutherska
kyrkans undervisning och lära. Om
du inte tror på mig är det bara att läsa Luther.
Samtidigt vet vi lutheraner väldigt lite
om Maria. Okunskapen är stor till och
med bland teologerna. Maria är också lutheranernas egendom, men vi har
skyfflat henne åt sidan.
– Ortodoxa fader Serafim som också skrivit en bok om Maria påpekar att
det inte handlar så mycket om skillnader i lära som det handlar om att Maria hos oss lutheraner inte står i trons
centrum, i centrum för bönelivet och
liturgin och andligheten.

Gravid av ett lingon

Vuola minns en Mariadiskussion som
ägde rum i samband med valet av biskop i Kuopio stift. Då blev det rabalder kring att biskopskandidaten Sakari
Häkkinen ställde sig tveksam till jungfrufödseln.
– Genast fanns där någon sträng lutheran som sa att står det så här i Bibeln så
är det så här. Jag brukar säga att det är
ett gynekologiskt sätt att betrakta Maria. Jag uppfattar att fader Serafim försöker säga att om det bara handlar om
sådana saker så förbigår man helt och
hållet kärnan i Marias roll.
Maria är – också hos Luther – en förebild för alla kristna. Men vi har glömt
bort henne. I kyrkorna från den katolska tiden finns hon kvar på målningar och skulpturer. Folkloristerna har
samlat på folkdikter om henne. Enligt en gammal finsk legend blir hon
gravid av ett lingon och inte av helig
Ande. I den berättelsen med frukttema förenas på ett oväntat sätt Evas och
Marias roller.
– I den finska folkliga traditionen ha-

”Hon ber att
Gud inte ska vara så sträng.”
Elina Vuola om
Maria

de Maria en roll som hjälpare och stödperson i livets alla bekymmer. Hon var
en himmelsk barnmorska som hjälpte till vid svåra förlossningar. Hon var
den som hjälpte till i frågor som hade
att göra med fruktbarhet och hälsa och
sjukdom.

Spirande Marialängtan

När Vuola skrev boken om Maria intervjuade hon katolska kvinnor i Costa Rica.
– Kvinnorna sa att Maria är en viktig förebild för dem för att hon gått igenom samma saker som de själva. Hon
var speciellt viktig för dem till exempel under förlossningen. Och två kvinnor som förlorat ett barn sa att de kände
att Maria stod dem särskilt nära just då:
också hon förlorade ju sin son.
När Elina Vuola åkt runt och talat
om sin bok både i sekulära och kyrkliga sammanhang han hon upptäckt en
spirande Marialängtan också hos finländska kvinnor.
– Om situationen känts trygg och intim har det nästan utan undantag, varje
gång jag pratat om Maria, hänt att någon
sagt att Maria är viktig också för henne.
Vuola minns speciellt en kvinna som
berättade att hon inte var särskilt religiös fast hon hörde till den lutherska kyrkan, men att hon gått igenom en livskris som gjorde att hennes krafter var
nästan slut.
– Då hade hon börjat gå till en ortodox kyrka för att tända ett ljus framför
en bild av Maria. När något sådant händer tror jag att man ritualiserar sådant
man inte har ord för. På något sätt är
det lättare att lägga fram den där ordlösa smärtan inför en annan kvinna.
Att den där blicken som man möter är
en annan kvinnas blick.
På så sätt, menar Vuola, kan religi-

onen erbjuda en spegel eller en kanal
att behandla stora och svåra saker vi
möter i våra liv.

Vår advokat

Maria kan ge kvinnor extra kraft när de
mest behöver det.
– Jag går inte med på att säga att kvinnor som känner så skulle tänka fel.
Tanken på Maria som förmedlare av
böner är teologiskt främmande för oss
lutheraner.
– Men jag upptäckte att hon för troende katoliker känns som en person
som står dem närmare än Gud och Jesus. Vi lutheraner må sedan tycka vad
vi vill om den saken.
Ur den vanliga människans synvinkel står ju Maria dessutom närmare Gud och Jesus än vad de själva gör.
Därför kan du vända dig till henne som
du skulle vända dig till en försvarsadvokat inför att ditt mål kommer upp i
domstol.
– Det är faktiskt en officiell term för
Maria, advocata nostra, den som talar
för oss.
I Lojo kyrka finns en medeltida målning där Gud och Jesus är i färd med att
ordna in människor i himlen och helvetet. Maria står mellan dem och blottar sitt ena bröst.
– Tanken är att hon påminner Gud om
att också hans sons mänsklighet var beroende av en kvinnas kropp. Hon säger:
Jag matade honom ur det här bröstet.
På medeltiden kunde vanliga människor inte läsa och mässan förrättades
på latin. Målningen var ett konkret sätt
att beskriva Marias roll.
– I dag är vårt förhållande till Marias kroppslighet mer problematiskt.
Men på den tiden symboliserade Marias bröst livet. Att alla av oss, till och
med Guds son, var beroende av det. Hon
ber att Gud inte ska vara så sträng. Maria har makt att säga: Hold your horses,
boys (inte så bråttom, pojkar).

En bild av moderskärlek

Själv har inte Elina Vuola någon särskilt stark andlig Mariarelation.
– Men i mitt eget liv känns den ortodoxa traditionens Maria som lite
mer bekant än den katolska. Jag kan
se henne som Gudaföderskan, en förebild för både män och kvinnor. Jag
har inte tyckt mig behöva ett kvinnligt identifikationsobjekt.
När Vuola var yngre målade hon
ikoner. Ett konkret exempel på henTeologie doktor Elina Vuola har forskat i centralamerikan- nes Mariaintresse är att hon beställt
handmålade, unika Mariaikoner åt
ska kvinnors Mariarelation. FOTO: Sofia Torvalds

sina bägge döttrar i konfirmationspresent.
– Jag tyckte att den bilden sa någonting den lutherska traditionen inte har
ord för. För det är inte rationellt, det
står inte i någon bok. Jag ville ge dem
en bild av moderskärlek, en bild som
de fick av mig som är deras mamma.
Hon vet att det inte är många lutheraner vars Mariarelation ens kommer
i närheten av den som en katolsk eller ortodox kvinna har.
– Men jag är ganska säker på att det
behovet finns.

Den goda kvinnan

Är Maria en mardröm för den feministiska rörelsen? frågar sig Vuola i sin bok.
– För en del feminister är Maria kanske en mardröm. Kanske för sådana
som vuxit upp inom den katolska kulturen och inte har ett personligt förhållande till henne.
Hon påpekar att det handlar om vilken sida av Maria man för fram. Är det
ödmjukheten och sexualiteten? Då är
hon på många sätt en omöjlig förebild.
– Det jag frågar mig i boken är vems
Maria man kritiserar. Kyrkans officiella Maria? Bildkonstens Maria? Den
sexualmoraliska undervisningen? Eller kvinnornas egna Mariatolkningar?
Hon poängterar att det inte finns några enkla svar på de frågorna. Men ett vet
hon och det är att de vanliga kvinnornas Maria är en betydligt mer mångfacetterad gestalt än den Maria en del
femninister kan se ner på.
– När man kritiserar någon del av
kvinnornas liv är det viktigt att veta
vad kvinnorna själva tänker om det.
Det ligger en fara i att det uppstår ett
nytt feministiskt ideal om hur den goda kvinnan ska se ut. I sekulär feminism kan det innebära att alla religioner är så patriarkala att du är fri och
modern och jämlik bara om du överger religionen.
Ska man kritisera en teologisk uppfattning går man i dialog med en teologisk tradition. Att kritisera en teologisk uppfattning är en helt annan sak
än att kritisera tron som den upplevs
av vanliga kvinnor.
– En religionsforskare kan skilja på de
här sakerna men det kan inte nödvändigtvis den feministiska rörelsen. Det är
lätt att förenkla när man diskuterar religion och säga att så här ser undervisningen eller traditionen ut. Klart att en
del av Mariaundervisningen är problematisk. Men ser man bara på det missar man poängen.
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Riikka Juvonens Mariamålningar är en del av Helsingfors Kulturforums program. Målningarna kan ses i domkyrkans krypta fram till den 30 mars. Kultur- och religionsforumet Fokus rf
arrangerar i år sitt 15:e Kulturforum. Kulturforum 2012 fokuserar på Marias betydelse ekumeniskt, genom konst och vetenskap. Läs mer om Riikka Juvonens utställning och programmet i domkyrkans krypta på www.kulttuurifoorumi.fi FOTO: Mikko Helminen
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Vad hungrar
de efter?

”Olympiska spelen möter Flugornas herre” läste jag på nätet. Själv är
jag inte riktigt
säker på vad
det handlar om. Det
jag vet är
att Hungerspelen, som
har biopremiär i morgon,
kommer att bli en film
som många vill se.
Hungerspelen bygger
på en boktrilogi av amerikanska Suzanne Collins. Den har erövrat
USA och resten av världen i snabb takt även om
böckerna knappt hunnit till skolbiblioteken
än. Och jag fattar varför
det blivit stort, men det
skrämmer mig ändå.
Hungerspelen utspelar
sig i en obestämd framtid där den amerikanska
kontinenten gått under
efter en (miljö?)katastrof. Ur askan uppstod
Panem, en centralstyrd
förbundsstat som är indelad i distrikt som producerar olika förnödenheter för dem som lever i
lyx i huvudstaden. Det är
lite av medeltiden möter
socialismen över det hela, åtminstone i gruvdistriktet tolv där 16-åriga
Katniss försöker försörja
sin deprimerade mamma och sin lillasyster efter att pappan dött i en
gruvolycka.
Huvudstaden Panem
lever i framtiden, och i
framtiden underhåller
man sig (förutom med
genmanipulation och
skönhetsvård) med att
se på den ultimata dokusåpan Hungerspelen.
Varje år lottas två tonåringar från varje distrikt ut
för att delta i ett direktsänt gladiatorspel som
bara kan och ska sluta
på ett sätt: en vinner, alla andra dör.
Man kan läsa in en hel
del samtidskritik i den
här dystopin. Ändå undrar jag varför tolvåringar
tycker att det här är så
underbart. Vad är det de
känner igen sig i när Katniss, offerlammet, träder in på arenan? Harry Potter verkar bo i rena
sagolandet i jämförelse. Inte ens en diktator
som Joseph Kony kräver
väl att hans tvångsrekryterade barnsoldater ska
döda varann.
Varför är det här
fängslande? För att en
vanlig tjej slår tillbaka ur
underläge? Handlar det
om lidande under populäritetskulturen? Skolan
som ett Colosseum där
det bara är vinna eller
försvinna som gäller?
Jag vet inte. Men som
sagt: det skrämmer mig
lite.

¶¶Sofia

Torvalds
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Visor. Han är den sjungande gotlänningen som berikat vår
kristna visskatt med över 700 sånger. Den moderna lovsången
och de gamla psalmerna vill han inte se något motsatsförhållande mellan. - Men för att mitt gloria ska fungera behöver jag
ett kyrie, säger Tomas Boström.
Text och Foto: Christa Mickelsson

Backspegeln är
större än
vindrutan

Han har varit pastor i metodistkyrkan, skrivit romaner och jobbat med
kultur. Men det är som sångförfattare och visartist de allra flesta känner
Tomas Boström.
– När jag var nio år bestämde jag
mig för att bli låtskrivare. Nu, snart
50 år och 700 sånger senare, kan jag
nog säga att jag blev det.

Okomplicerad tro

I egenskap av trubadur har han besökt
Finland och Borgå stift otaliga gånger.
För några veckor besökte han Vanda
svenska församling med sina visor.
– Jag har ett gott förhållande till Finland. Det har visat sig att Bottenviken
är väldigt smal. Ibland vet man inte om
man är i Österbotten eller Västerbotten. Det verkar som många människor i Österbotten bär på någon slags
fromhet där jag känner mig hemma.
Det är en varm innerlighet som inte
är akademisk eller tillkrånglad.
Den okomplicerade barndomstron
har följt Tomas Boström genom hela livet.
– Min tro har inte utvecklats ett
dugg. Skulle jag sitta på Åbo Akademi eller teologen i Uppsala och säga
samma sak skulle det kanske vara ett
nederlag, men jag måste säga att min
gudsbild är fullständigt intakt från det
att jag var barn. Perspektiven förändras naturligtvis, men det är samma
gamla Jesus som finns kvar.
Också Boströms förhållande till
kyrkan är rätt okomplicerat. Han är
metodist, men har rört sig i alla möjliga kristna sammanhang.
– Jag har aldrig varit i en gudtjänst
som inte varit bra på något sätt. Det
finns alltid något inslag, en bön eller
en ton i en sång, som gör att jag känner mig berikad.

Trovärdig kyrka ekumenisk

För honom är kyrkan i den ekumeniska drömmen ett stort och gene-

röst hus där alla dörrar är borttagna.
– Ibland behöver jag en gammaldags luthersk eller katolsk mässa och
ibland behöver jag drunkna i frälsningsarmén och känna att jag är förlåten. En trovärdig kyrka måste vara
ekumenisk. Men jag är fullt medveten om att våra olikheter är våra största tillgångar. Jag vill inte ha en kyrka
som är en grå massa, säger Boström
och ställer sig positiv till den pågående sammangången av metodistkyrkan, baptistkyrkan och missionskyrkan i Sverige.
Han väljer att inte heller se motsatsförhållanden mellan de många musikstilar och lovsångstraditioner som
finns i olika kyrkliga sammanhang.
Ändå framhåller han att den kristna
visskatt som ”hämtar sin näring i att
berätta historier med hjälp av sången” är en oerhört viktig tradition som
inte får gå förlorad.
– Men jag försöker att inte ta ställning, för det blir väldigt lätt antingen
eller. I Sverige har jag väldigt länge
blivit placerad i den falang som inte
sjunger lovsång, men det älskar jag att
göra. Men för att mitt gloria, min lovprisning, ska fungera behöver jag också ett kyrie, en bön om förbarmande.
Boström menar också att alla grän-

”När jag tittar mig över
axeln ser jag en massa
personer som format mig
långt mer än händelser.”
Tomas Boström

ser vi drar upp egentligen bara är löjliga.
– För uttrycket är ju själva livet. Det
är som att jämföra Beatles och Elvis
Presley – under vår värdighet, säger
Boström.

Livet är sina möten

Tomas Boström fyller snart 60 år och
säger sig ha nått ”den fantastiska fasen i ens liv då backspegeln är större
än vindrutan”.
– Man kan lägga lite pussel och börja
ana varför det blev som det blev och
varför man blev som man blev. Men
jag är helt övertygad om att livet är
dess möten. Backspegeln är full utav
möten. När jag tittar mig över axeln
ser jag en massa personer som format
mig långt mer än händelser.
Ett av de musikaliska möten som
betytt allra mest för Boström är mötet med den judiska artisten Leonard
Cohen. För några år sedan översatte Boström en del av Cohens sånger till svenska.
– Cohen är storslagen både vad gäller text och musik. Det är bara att kapitulera. Hans grund i den judiska traditionen och Gamla testamentet går
inte att ifrågasätta. Han har också blivit väldigt duktig på att betrakta Kristus och flera av kristendomens dilemman. Om man ska uttrycka sig fromt
tycker jag att han är helgelsens poet. Hos Leonard Cohen finns alltid en
spruckenhet med. Men sprickan är inte nödvändigtvis ett hot, utan kan lika gärna vara ett löfte.
– Hade Cohens sång ”Hallelujah”
skrivits för 3 000 år sedan är jag övertygad om att den hade funnits i Bibeln i dag. Den är urtypen för en riktigt bra psalm.
På sidan 18 skriver kantor
Nina Kronlund mera om
Tomas Boström i Vanda.

I MIN

LING
FÖRSAM

Prinsessan får
skyddsängel
barnskötsel. Elisabeth
Zimmermann heter den
svenska prinsessan Estelles
nya barnsköterska.
Zimmermann är varmt
troende och har kal�lats ”skyddsängel” av tidningen Expressen. Det var
också hon som tog hand
om kronprinsessan Victoria som liten. Att hon är
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Den gotländska trubaduren
Tomas Boström
har på senare
år utvecklat ett
passionerat
förhållande till
Leonard Cohens
musik och poesi.

” Jag skulle vilja
ha en fadder
som är glad.”
-JEROTICH 9 år

pingstvän gjorde Zimmermann klart redan vid den
första intervjun som drottning Silvia gjorde med
henne 1979.
Zimmermann trivdes med
tjänsten på slottet och var
liksom många anställda ytterst lojal med kungafamiljen. Inget skvaller kom över
hennes läppar. Inte heller
nu är hon intresserad av att
låta sig intervjuas, rapporterar tidningen Dagen.

Fairtrade och frälsarkrans i mobilen
APPLIKATIONER. Möt odlarna som producerat det kaffe du dricker och hör en hälsning från dem. Det är nu möjligt genom Fairtrade Sveriges
nya applikation för mobilen.
Applikationen hjälper också
användaren att hitta matställen som serverar Fairtrademärkta produkter i Sverige
och ger information om olika
Fairtrade-produkter i butiken.
Appen är gratis att ladda ner

för både iPhone och Android.
Radbandet Frälsarkrasen
som utvecklats av den svenska
prästen och författaren Martin
Lönnebo finns sedan en tid tillbaka som applikation för mobilen. Till en början fanns kransen endast för iPhone men nu
är den också tillgänglig för Android. Kransen består av 18
pärlor, var och en med sin egen
betydelse och mening. Appen
kostar 0,79 euro att ladda ner.
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Mixa och Matcha
Konstruerad av Jesper von Hertzen.

Medtävlare Tomas Lundin
Namn: Thomas Harald
Lundin.
Ålder: 37.
Yrke eller titel: Sångare,
scenartist och programledare.
Hemort: Raseborg.
Favoritidrottsgren eller/
och -lag: Ishockey och
Ässät.
Lyssnar helst på: Sånger
med bra texter.
Tråkigaste hemgörat:
Tvätta golvbrunnen i
badrummet.
Rekommendera en bok!:
Självkänsla nu av Mia
Törnblom.
Min åsikt om frågesporter: Jag älskar frågesporter,
speciellt om det går bra och jag får vinna! Den här
gången var frågorna lite svåra, men intressanta.
Något jag alltid undrat över är: Varför sura människor
dras till serviceyrken.
Motto eller livsfilosofi: Om man står med ena foten i det förflutna och andra i framtiden, pissar man
på nuet.
Om 15 år: Är jag förhoppningsvis klok.

Frågesportsresultat: 12/25.

Kombinera följande:
Svåra verb & deras betydelse

Potentiera		
1) Upphöja
Vidimera			2) Porträttera
Kverulera		
3) Sammandra
Konterfeja		
4) Bekräfta
Kontrahera		
5) Klaga
Resultat: 1/5

Kända belgare & vad de är kända för

Pierre Culiford		
Georges Rémi		
Georges Simenon		
Hieronymus Bosch
Victor Horta		
Resultat: 3/5

1) Arkitekt
2) 1400-1500-tals konstmålare
3) Författare, skapare av
Kommissarie Maigret
4) Skapare av Tintin
5) Skapare av Smurfarna

Legendariska finska idrottare & gren

a) Eero Mäntyranta
b) Veikko Kankkonen
c) Aarne Honkavaara
d) Sten Suvio		
e) Aulis Rytkönen		
Resultat: 1/5

1) Backhoppning
2) Boxning
3) Ishockey
4) Längdskidåkning
5) Fotboll

Byggnadsverk i Helsingfors & när de blev färdiga

Riksdagshuset		
Olympiastadion		
Svenska Teatern		
Tempelplatsens kyrka
Centralstation 		
(Järnvägsstation)
Resultat: 5/5

1) 1940
2) 1914
3) 1969
4) 1931
5) 1866

Jesu lärjungar & symboler eller attribut

Petrus		
Matteus		
Johannes		
Lukas		
Paulus		
Resultat: 2/5

1) Ädelsten, ängel, bevingad
människa
2) Svärd, bok, tre fontäner
3) Nycklar
4) Örn, kalk med orm
5) Oxe, tjur

Svaren:
Svåra verb & deras betydelse: a-1, b-4, c-5, d-2, e-3
Kända belgare & vad de är kända för: a-5, b-4, c-3,
d-2, e-1
Legendariska finska idrottare & gren: a-4, b-1, c-3,
d-2, e-5
Byggnadsverk i Helsingfors & när de blev färdiga: a-4,
b-1, c-5, d-3, e-2
Jesu lärjungar & symboler eller attribut: a-3, b-1, c-4,
d-5, e-2

frågesport. Mixa och matcha dina kunskaper i
Kyrkpressens frågesport. Vår sjunde tävlande är
Thomas Lundin.

Påskens budskap med ritberättelser
I boken Ser du vad det blev? – Ritberättelser ur Bibeln
finns flera berättelser som passar inför påsken.
Boken kan användas av
alla som umgås med
barn, hemma eller i
jobbet. Ritberättelserna
växer fram steg för steg.
De färdiga bilderna
bjuder på överraskningar,
insikter och en del skratt!
17,90

• Så här blir de fyra första
bilderna till …
• Tydliga instruktioner
finns i boken!
• Se videoklippet om
fåret som kom bort ur
Ser du vad det blev? på
www.fontanamedia.fi.

Karin Nordberg har gjort ett material med bibelberättelser för barn i ny form. Berättelsen varierar från gång till
gång tack vare barnens spontana kommentarer. Och det
roliga kommer till sist: Ser du vad det blev?

Fontana Medias böcker nu
i Kotimaakauppa-bokhandeln!

Öppet: 9–17 (vardagar)
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

(09) 612 615 30
Böcker på nätet:
www.fontanamedia.fi
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UR Evangeliet
”Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika
skickar han tomhänta bort.”
Läs mera i Luk. 1:46-55

OM Helgen

Runt Knuten

En våffelfest i fastetiden

Marie bebådelsedag är en festdag mitt i fastan. Förr firades dagen samtidigt som vårdagjämningen och blev
därmed vårens officiella start.
Att man festar på våfflor med sylt och grädde till
Marias ära hör ihop med att man kallade Maria Vår fru,
vilket småningom kom att påminna om ordet våffla.
Våffelfesten var också ett sätt att få användning för de
ägg som samlades på hög under fastetiden när man
annars avstod från att äta ägg.

INSIDAN
Betraktelsen monica heikel-nyberg

#bönetwitter
”Gud, jag tackar
för att du tror på
mig och på mina krafter, också
då jag själv tvivlar. Hjälp mig att
kunna säga ja till
dig och till livet.
Amen.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

En andlös väntan
Två kvinnor jublar: Den barnlösa Hanna i Första Samuelsboken över att hon äntligen har blivit gravid, äntligen fött det efterlängtade barnet, arvingen som skulle
ge henne upprättelse, och den unga tonårsflickan Maria som bär Guds mysterium i sin kropp.
Gud som tar vägen genom en spenslig flickas bäcken. Hannas ådrade händer som får bära Herrens profet, Samuel.
Så starkt är livet. Och så oändligt bräckligt. Om det inte hade gått vägen då? Om Hanna hade fått lämna sina
drömmar bakom sig och förlika sig med tanken på barnet som aldrig kom? Eller om Maria hade tvekat inför
skammen som ogift mor? Hur hade historien då sett ut?
Alla berättelser slutar inte lyckligt. Inte alla får som
Hanna uppleva hur drömmen om det goda livet går i
uppfyllelse, lika lite som alla barn föds ur sina föräldrars ja till livet.
Det är svårt att ta emot denne märklige Gud som utsätter sig för all den svaghet som omger ett ofött barn. Som
hjälplöst är beroende av Marias händer för sin överlevnad. Som vågar lita på att livet i all sin bräcklighet är nog,
utan blottade svärd eller hämnande änglamakter. Som
tar risken att lita på vår godhet.
Därför att Gud själv vågar lita på oss känns det så
bottenlöst skrämmande när hans tillit inte möter något
svar. Om ingen svarar på Guds rop, vem ska då se mig,
ta upp mig i knät och bekräfta att jag är älskad?
Guds härlighet vilar dold i ett ofött barn i den unga flickans kropp. Just nu får det vara nog för oss. Maria räcker
till för Gud. Hans krav är inte större än hennes krafter.
Maria behöver inte ha svar på alla frågor, hon har varken all makt eller allt ansvar. Hon räcker till, precis sådan hon är. Hennes ja är allt Gud hoppas på.
Det stora mysteriet, Gud själv som blir människa, föds
ur respekt och tillit. Skaparens respekt för Marias rätt att
själv välja sin väg, och Marias tillit till att livet bär också det som inte går att förstå.
Ur tillit och respekt stiger Marias lovsång: Min själ prisar Herrens storhet …
Storheten dold i bräcklighet. Allmakten lindad i det
fullkomliga beroendet av andras goda vilja. Hela kosmos som andlöst väntar på vårt ja!

Monica Heikel-Nyberg är församlingspastor
i Kyrkslätts svenska församling.

Helgens texter
Första läsningen
1 Sam. 2:1-2, 6-9
Andra läsningen
Rom. 8:1-4
Evangelium
Luk. 1:46-55
Marie bebådelsedag.
Temat är ”Herrens tjänarinna”.

Psalmförslag
287, 54, 187, 57,
388 (N), 192.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

Veckans Person
Maria
Jesu mor Maria har ända
sedan urkyrkans tid hedrats med namnen Guds
mor och Himmelens
drottning.
Maria har en speciellt
viktig roll i de katolska
och ortodoxa kyrkorna,
men också i vår lutherska kyrka anses hon vara en andlig förebild för
alla kristna. Bland annat
Martin Luther prisade
henne som en förebild
för den kristna tron.
Läs mer om Maria på
sidan 10.
Källa: evl.fi

”Att våga vara
förälder.”
Kväll för småbarnsföräldrar i Jeppo församlingshem tisdagen
den 27 mars kl. 19.

Vasa svenska församling ordnar helgen

Nära det Heliga
i Vasa 20-22.4

Peter Halldorf,
Patrik Hagman,
Blessed Mess,
Sofie Björkgren-Näse m.fl.
Intressanta diskussioner, bra musik.
Se programmet på www.vaasaevl.fi.

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

KALENDERN
23–29.3
Åbolands prosteri
¶¶ Kimitoön
Marie bebådelsedag – Marian
ilmestyspäivä
Herrens tjänarinna – Herran palvelijatar
Kimito:
Gudstjänst: sö 25.3 kl 10. Mura,
Sundroos
Andakt med nattvard på Solkulla:
on 28.3 kl 14. Mura, Qwarfordt.
Västanfjärd:
Högmässa: sö 25.3 kl 10. Donner,
Noponen
Andakt på Silverbacken: må 26.3
kl 13.30. Donner
Veckomässa: on 28.3 kl 18. Donner, Noponen
Dragsfjärd:
Högmässa: sö 25.3 kl 12 i Dfjärds
kyrka. Backström, Södergård
Missionsmiddag: sö 25.3 kl 13 i
förs.hemmet i Dfjärd.
Psalmkonsert ”som människor”
med Johanna Grüssner, Stefan
Jansson, Jonas Backman & Egon
Veevo:
sö 25.3 kl 15 i Dbruks kyrka. Kyrkkaffe. Backström, Södergård
Rolf Laaksonen berättar om
gamla seder: må 26.3 kl 13.30 i
Dfjärds kyrka.
Hitis:
Högmässa: sö 25.3 kl 16. Donner,
Noponen
¶¶ Åbo
tors 22.3 kl 9.30-11: Familjecafé i
Aurelia (2 vån.)
kl.17: Fastegruppen samlas i
Domkyrkan
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet. Mullo
lö 24.3 kl.11.30-13: Kyrkans barntimme i Aurelia (2 vån.)
kl.16 Kyrkokonsert: i Domkyrkan. Johan Heimlich ROMAN Den
svenska mässan, Händel orgelkonsert. Medverkande Nina Kivinen- sopran, Marjo Danielssonsopran, Anna Edgren- alt, Frank
Berger- bas, Heikki Suokivi-orgel,
Simo Vuoristo- vilolin I, Arja Sippel- violin II, Harri Sippel- viola,
Irma Sandrén- cello, Manu Qvistoboe, Aliisa Talja- oboe, Birgitta
Forsman- cembalo, dirigent, Åbo
svenska kyrkokör, Kammarkören
Tolvan.
sö 25.3 kl.10.30: Gudstjänst i
Aurelia. Björkgren (pred&lit),
Forsman. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
kl.12 Högmässa: i Henrikskyrkan. Björkgren (pred), Mullo (lit),
Forsman. Camerata Aboensis
medverkar och framför delar
av Orlando di Lassos Magnificat
quarti toni ”Anchor che col partire”. Kyrkkaffe efter högmässan.
Kyrktaxi kan beställas senast fre
23.3 kl.12 per tel. 040-3417458.
kl.16 Mässa: i S.t Karins kyrka.
Mullo, Forsman. Barnkören Kakofoni medverkar under ledning av
Maria Engblom.
må 26.3 kl.18: West Coast Gospel

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

Choir övar i Aurelia (1 vån.)
tis 27.3 kl.18: Lovsångskören övar
i Aurelia (1 vån.)
kl.19-20: Lovsång och förbön i
Aurelia (1 vån.). Malena Björkgren:
”Bön i Jesu namn”.
ons 28.3 kl.10-12: Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl.11-12: Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl.12: Frukostklubben för Herrar
på Svenska Klubben (Aurag.1).
Gunilla Widén: ”Google-generationen- myt eller verklighet?”
kl.13: Café Orchidé i Aurelia (1
vån.). Sång av Maria Staudacher
tillsammans med Frank Berger.
kl.17: Gudstjänstgrupp 4 samlas i
Aurelia (3 vån.)

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
Sö 25.3 kl 12: Marie bebådelsedag.Gudstjänst i Hammarlands
kyrka.Ingemar Johansson, Carl
Micael Dan.Kyrkokören medverkar. Välkomstkaffe för nye kyrkoherden.
¶¶ Jomala
25.3 Mariebeb.dag kl. 11: Högmässa B Erickson, K-G Sandholm, kören ”Flera Röster”.
Ti 27.3 kl. 10-16: Drop-in pyssel i
Olofsgården, övre vån.
On 28.3 kl. 12: Församlingslunch
i Olofsgården, gäster Astrid och
Börje Österlund.
- kl. 19: läsmöte för DjurvikHammarudda-Kungsö hos Inger
och Pekka Lyyski, Djurvik. Tema:
”Min tro i vår tid”, kollekt för Gemensamt Ansvar
¶¶ Sund-Vårdö
Högmässa i Sunds kyrka kl. 11.00:
Juanita Fagerholm-Urch, Katrin
Gwardak, kyrkokören

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
Sö 25/3 11.00: Gudstjänst i
Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm. Korsnäs Invalider firar
kyrksöndag. Efteråt kaffe med
våfflor och försäljning till förmån
för hjälp till Nordkorea i Församlingshemmet. Patrik Wallin medv.
med info.
Sö 25/3 14.00: Baltikumvännernas i Korsnäs församlings rf
årsmöte i Församlingshemmet.
Stadgeenliga ärenden.
Ti 27/3 13.00: Harrström sjömansmissionssyförening hos
Göta Juth.
Ti 27/3 13.00: Taklax missionssyförening hos Inga Holm.
Ti 27/3 19.00: Träffpunkten i Taklax bönehus.
On 28/3 13.00: Vänstuga i Församlingshemmet.
To 29/3 10.00: Torsdagsträffen i
Församlingshemmet.
To 29/3 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
Fre 30/3 13.00: Silvergruppen i
Församlingshemmet.

¶¶ Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Evangelifest: i Krs förs.hem
lö 24.3 kl 17 ”Noa i vår tid” B.
Djupsjöbacka, kl 18 kvällsbit, kl
19 Möte Jouni Sinisalo, m.fl., missionsinfo av Brita Jern, sång och
musik med förs orkester.
Högmässa: sö 25.3.kl 12 Nisula,
Martikainen
Missionsstugan: on 28.3 kl 12.30 i
prästgården
Lappfjärd
Högmässa: sö 25.3 kl 18 Nisula,
Martikainen
Sideby
Gudstjänst: sö 25.3. kl 10 Nisula,
Martikainen
¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Marie bebådelsedagen
25.3 kl 10 Högmässa. – kl 18 Förbön och lovsång.
Böle bystuga: to 22.3 kl 13 Samling.
Töjby skola: to 22.3 kl 19.30
Årsmöte för Töjby bönehusförening rf.
Kaskö kyrka: lö 24.3 kl 18 Aftonmusik.
Arken: må 26.3 kl 18 Bibelsamtal
Tema: Påsken.
Må 26.3: kl 18 Missionsringen hos
Ingegärd Uppgård i Långvik.
¶¶ Pörtom
Lördag kl 15: Lastning av Estlandsbilen. Frivilliga välk. Serv.
Söndag kl 10: Familjegudstjänst
Björkstrand, Lidman, Enlund,
Kanto, Dagklubben, Sångfåglarna,
Minior, Junior. Leksakskollekt. – kl
14: Finskt möte i Mäntylän tila,
Reinilä, Hiipakka m.fl.
Tisdag kl 13: KU-sykretsen, Norrgård.
Onsdag kl 9: Familje-barnträff,
Enlund.
¶¶ Övermark
Sö 25.3 kl. 10.30 – 11.30: Skriftskola i förs.h.
Sö 25.3 kl. 12: Familjegudstjänst,
Sandin, Wikstedt, Enlund, Kanto,
minior, junior, dagklubben, kyrkans barntimme, Junisång. Leksakskollekt.
On 28.3 kl. 13: Symöte i Frönäs
hos Inga-Lill Holtlund.
To 29.3 kl. 10: Bön i förs.h.

Korsholms prosteri
¶¶ Bergö
Fr kl 14: Träffpunkt i församlingshemmet, Englund, Kahlos. Fri
samvaro i caféstil, med sång och
kort föredrag.
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Mera info på
Facebook.
Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund,
Kahlos
Ti kl 13: Missionssyföreningen
Ti kl 16: Junior
On kl 7.45: Laudes i fastetiden
To kl 10: Föräldra-barngruppen
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RADIO & TV

Nya arrangemang

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 23.3 Camilla Rahkonen, Helsingfors Lö 24.3 8.53 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok Helga Hund i
himlen. Må 26.3 Marica Enlund, Sibbo Ti 27.3 Karin Saarukka, Nedervetil Ons 28.3 Jan-Peter Paul, Helsingfors To 29.3 Camilla Rahkonen, Helsingfors.

Fre 23.3 Claus Terlinden, Karis Lö
24.3 17.58 Ett ord inför helgen, S:t
Görans kyrka i Mariehamn. Sö 25.3
Mikael Forslund, Munsala Må 26.3
Henry Byskata, Vasa Ti 27.3 Olof
Göthelid, Sibbo Ons 28.3 Runa Lisa Jansson, Saltvik To 29.3 Christine
Konno, Helsingfors

Sö 25.3 Högmässa. Mariehamns församling i samarbete med Litteraturdagarna i Mariehamn. Predikant:
Ulf Stark. Liturg: och testläsare: Maria Båsk.
VEGA

VEGA

¶¶ Korsholm
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i
Smedsby förs.gård.
Högmässa med kyrkoherdeval:
sö kl 10 i kyrkan, Örn, NordqvistKällström, trombon Tomas Holmström, efter gudstjänsten inleds
kyrkoherdevalet som pågår till
kl 20.
Valresultatet kungörs i kyrkan
tidigast kl 20.45.
Kyrktaxi.
Kyrkosångskretsens 40-års jubileumskonsert: sö kl 18 i Trefaldighetskyrkan i Vasa.
Missionssyförening: må kl 13 i
Smedsby förs.gård.
Musikskolans elevmatiné: to
29.3. kl 19 i Sockenstugan.
¶¶ Kvevlax
Församlingskretsens: årsmöte
idag to kl 18 i ds.
Skriftskola: lö kl 9-12.
Gudstjänst: sö kl 10, Henrik Östman lit., Rune Östman pred., Andrén. Konfirmanderna hjälper till.
Dagssymöte: ti kl 12.30 i ds.
Diakonisymöte: on kl 19 hos Saga
Björkstrand.
¶¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
Familjegudstjänst: sö 25.3 kl 12
i församlingshemmet. Symöten
medv. Kyrkkaffe. Tornberg, Brunell.
¶¶ Petalax
Gudstjänst: sö 25 3 kl 11 Björklund, Kahlos
Syföreningen: ti 27 3 kl 13 i församlingshemmet
¶¶ Replot
Högmässa: i Replot sö kl. 10. Kaski, Wargh, församlingskören.
Gudstjänst: i Björkö sö kl. 12.30.
Kaski, Wargh.
Pensionärssamling: i Replot
försh. to 29.3 kl. 13. Gäst Gunnel
Cederberg. Pensionärskören övar
kl. 12.30
Bibelsamtal: i Björkögården to
29.3 kl. 18. Henrik Östman.
¶¶ Solf
Bibelhelg med biskop em. Erik
Vikström 24-25.3:
Bibeltimme: lö kl. 16 ”Himmelriket
är nära” i fh, servering.
Förbönskväll: lö kl. 18 i kyrkan.
Högmässa: sö kl. 10, predikan Erik
Vikström, liturg Ann-Mari AudasWillman, koralkör (övar kl. 9),
kyrkkaffe.
Bibeltimme: sö kl. 12 ”Himmelrikets sändebud” i fh.
Pensionärssamling: on kl. 13,
Audas-Willman, Brunell.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Ungdomsmässa: sö kl. 13, Anders
Lundström, Heidi Mäkelä, Dan
Andersson, Blessed Mess, dir.
Sofie Björkgren-Näse.
Jubileumskonsert: sö 25.3 kl.
18. Korsholms prosteris kyrkosångskrets 40 år. Prosteriets
körer medv., dir. Rodney Andrén.
Andakt: Anders Kronlund. Kollekt.
Fritt inträde.
Morgonbön: to 29.3 kl. 9, Gunnar
Särs, Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Prayer: at 1 pm, Evans
Orori.

.

SUNDOM KYRKA
Familjegudstjänst: sö kl. 10, Siv
Jern, Monica Heikius, dagklubbsbarnen o skolkören medv.
Efteråt maletköttsoppa o våfflor
i prästgården. Pris:5€/vuxna,
2.50€/barn (4-12år), barn under
4år gratis. Dockteater, mete o lek
för barnen.
¶¶ Vörå
Vörå
Högmässa: i kyrkan sö kl. 10. T
Klemets, Granholm, Ann-Britt
Backull sång. Högmässan bandas av Radio Fyren. Kyrktaxi kl.
9.15 från Bertby via Kaitsor och
Tuckor, 9.45 från. Karlsborg via
Pens. Centret o Nygatan. Nästa
månadsblad avhämtas för utdelning.
Läsmöte: i Jöral bystuga fr 23.3
kl. 19. T Klemets, Granholm. Värd:
Byarådet.
Läsmöte: i Bertby bönehus on
28.3 kl. 19. Berg, Granholm.
Värdar: Gustav o Kerttu-Liisa
Zachris, Elsa Östman, Leif o Seija
Antus m.fl.
Läsmöte: i Karvsor bönehus to
29.3 kl. 14. T Klemets, Granholm.
Värd: Byarådet.
Oravais
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 12. I
Klemets, Streng.
Läsmöte: för Oxkangar sö kl. 14
hos Pia och Bengt Sebbas, Österövägen 524. (Obs! Inte i bystugan). I Klemets, Bäck.
Läsmöte: för Kyrkbyn ti 27.3 kl.
19. Värdar: Eva-Stina o Edgar
Nylund, Starrmossvägen 12. Berg,
Streng.
Kyrkosyföreningen: i Fh on 28.3
kl. 13.
Maxmo
Gudstjänst: i kyrkan sö kl. 10.
Berg, Bäck.
Missionslunch: i Särkimo skola sö
kl. 12-. Pris: 9€/vuxna, 4,50 €/
7-12 år, under 7 år gratis.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
To 19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 13.30: Andakt i Esselunden,
Lind, Johansson.
-20: Stugo-kväll i församlingsstugan, Wikblad.
Sö 10: Högmässa, Sundqvist,
Frantz. Duettsång Bengt Forsblom
o N-O Frantz. Ansvarsby BäckbyVärnum-Humla.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, Elis Snellman.
Må 13.30: Symöte i Henriksborg,
Lind.
-18: Symöte i Henriksborg, Lind.
Ti 13: Symöte i Ytteresse, Lind.
-17.30: POP-klubben (minior för
åk 1-3) i församlingsstugan.
Anmälningar till höstens dagklubbar för barn födda 2007 o 2008:
tas emot i dagklubbarna el på tel
040-3100456.
¶¶ Jakobstad
VårOas 23-25.3 i Församlingscentret.
Tema: ”Jesus är Herren”. Huvudgäst: Berit Simonsson från OAS i
Sverige.
Fr 19: Kvällsmöte, Simonsson,
Åstrand. Lovsång och förbön.
Servering.
22: UngOas, Zacharias Fjellander.
Lö 10: Bibelstudium, Simonsson.
13.30: Förbönsmässa i kyrkan,
Salo, Södö.
13.30 och 16.00: Seminarier.

VEGA

Gud 50 sö 25.3 kl.15.05

Maria-gudstjänst i Åbo 1994. Predikant: Maria Björkgren-Vikström
Repris 28.3 kl.15.55.
YLE FEM

19: Kvällsmöte, Simonsson, Fjellander med team. Lovsång och
förbön. Servering.
22: UngOas, Jonathan Silfverberg.
Sö 11: Högmässa, Jan Nygård,
Salo, Mats Sjölinds lovsångsteam,
Praise Club. Söndagsskola.
Info på www.pedersoreprosteri.fi
och www.oas.fi
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Magnus Enkvist.
18: Kvällsgudstjänst i kyrkan,
Åstrand, Södö, Jakobstads Sångarbröder, dir. Marcus Söderström.
To 18: SLEF:s missionsafton i FC,
Jan-Erik Nyman.
18: Sorgesamling i FC, Englund,
diakonissorna, Östman.
Anmälan till Dagklubben 20122013: pågår t.o.m. 31.3. Info & anmälan 040-3100419 eller annalena.lonnqvist@evl.fi eller www.
pedersoreprosteri.fi/Jakobstads
sv församling/dagklubben
¶¶ Jeppo
To 22.3 kl 19: Kinkerit Noora ja
Staffan Stenvall´in luona. Vieraana: Birgitta Strandberg-Rasmus.
Fr 23.3 kl 19: Ungdomscafé Bönan
i bönehuset.
Sö 25.3 kl 12: Högmässa, Mikael
Forslund, Rabbe Forsman.
Ti 27.3 kl 19: Kväll för småbarnsföräldrar i församlingshemmet.
Gäst: Pia Rosengård-Andersson
som talar om ”att våga vara förälder”, servering.
To 29.3 kl 13: Missionssymöte i
klubblokalen. Gäst: Hans Sandberg.
¶¶ Kronoby
Barnkören: fr 13.15 i fh
Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Ungdomsmässa: lö 19.30 i kyrkan,
Albert Häggblom, Maria EllfolkLasén. Ungdomssamling i församlingshemmet. Servering.
Stugmöte: hos Anette och Dag
Strandvall framflyttat till 31.3 kl
19.00
Gudstjänst: sö 10.00 Häggblom,
Ventin, Ellfolk-Lasén, Kyrkokören,
Söderpåras läslag. Efteråt lunch
till förmån för GA insamlingen, 12
€. Lotteri.
Konsert: 19.00 i kyrkan med JanOlof Granbacka
Samtalsgruppen för män: må
19.00 i lilla salen. Erik Vikström
Fyrklövern: on 15.15 i fh
Kyrkokören: to 19.00 i fh
Anmälningar till höstens dagklubb: mottas. Blanketter fås på
pastorskansliet.
¶¶ Larsmo
To 22.3 kl. 18.00 Nattvard: vid
Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.
kl. 19 KU i Larsmo Årsmöte: i
Holm bönehus. Viktiga avgöranden för framtiden.
Fre 23.3 kl. 19.30 Ungdomssamling: i Xodus. Efteråt, ca kl. 22,
åker vi till Ung Oas i Församlingscentret i Jakobstad.
Sö 25.3 kl. 10 Högmässa(sk): Sjöblom, Wiklund, sång av Församlingskören. Kyrkvärd Kaptens.
Ti 27.3 kl. 19 Föräldrakväll i
församlingshemmet: för dagklubbsföräldrar, föräldra - barngruppsföräldrar samt andra intresserade. Boris och Vivian Salo
talar över ämnet: ”Att ge sina
barn det allra bästa”.
To 29.3 kl. 19 Karagruppen:
samlas vid Inremissionshemmet.
Kvällens gäst är Ingmar Rönn.

¶¶ Munsala
Fredagslunch 23.3: kl. 11-13 i fh.
Helena Söderbacka berättar om
Gemensamt Ansvar o visar bilder
från sin Ugandaresa.
Nätet fre kl 19: ungdomssaml.
Lovsångsmässa sö kl 18: i kyrkan.
Khden, Johanna Häggblom o lovsångsbandet. Servering.
Små o stora on 9.30: i prästg.
Symöte on kl 13.30: i prästg.
Värdinna Gunda Nygård. Varmt
välkomna från alla byar!
¶¶ Nedervetil
Finska bibelgruppen: ikväll kl 19 i
fh, obs tiden!
Andakt: fr 13 i servicecentret
Skriftskola: lö 9.30 i fh.
Gudstjänst: sö 10, Maria Sten,
kantorn, Damkören.
Bibelstudium: sö 19, Peter Kankkonen, Eivor och Nils Johansson,
vittnesbörd.
Läsmöte: ti 19 med Pelo läslag
hos Lissen Aurén.
¶¶ Nykarleby
To kl 19: Temakväll i fh, Oa Lönnbäck berättar om Nepal
-kl 19: Läsmöte för Kovjoki läslag
hos Solveig Rif och Roland Törnqvist
Lö kl 19: Önskepsalmkväll i fh,
Lagen och Nåden m.fl. (KU)
-kl 19: Möte i Kovjoki bönehus,
talare Rune Östman och Stefan
Snellman
Sö kl 19: Kvällsgudstjänst i fh,
Sandvik, Ringwall, Nykarleby
damkör
Må kl 13: Missionssyförening i fh
-kl 13.30: Socklot missionskrets i
bönehuset
-kl 19: Kenyamission i fh, Estlandskväll, Bengt Strengell
-kl 19.30: Forsby missionskrets
hos Brita Skåtar
Ons kl 13: Markby missionskrets
hos Irma Blomqvist
To kl 13: Samtalsgrupp för män
i fh
-kl 19: Kovjoki bönehusförenings
r.f. årsmöte i bönehuset
Blanketter för ansökan om sommararbete i församlingen: kan
hämtas och inlämnas till pastorskansliet inom mars månad.
Blanketter finns också på församlingens hemsida: www.nykarlebyforsamling.fi
¶¶ Pedersöre
Högmässa: Sö 10 med nattvard i
kyrkan, lit. Häggblom, pred. Erikson, Bel Canto, kantorerna Sandstedt-Granvik och D. Häggblom,
textläsare Sven Salo, dörrvärdar
Bennäs
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Näse
Night Café: Fr 20 i Kyrkhemmet
(Ungdomsmöten på Våroasen fr &
lö kl. 22, förs.centret i Jstad)
Helgmålsbön: Lö 18 i Kyrkhemmet
Sammankomster:
- Lö 19: i Forsby bykyrka, Markus
Ventin
- Sö 15: i Flynängens bönehus,
Staffan Snellman, tolkning
Familjesöndag: Sö 10.30 i Forsby
bykyrka, tema: Vår relation till Jesus, servering, alla välkomna!
Sång och musikafton: Sö 18 i
kyrkan, vi firar kantor Marguerithe Sandstedt-Granvik, Pedersöre och Purmo kyrkokörer, St
Olofskören, Manskören, familjekören Granvik, Dan Lönnqvist
orgel, Victoria Björk violin, Samuel
Granvik violin, kollekt till Purmo
kyrkas orgelfond, efteråt födelsedagsbjudning i församlingshemmet
Symöten:

Psalmjazz i Ekenäs

Lördag 24.3 kl. 16 uppträder jazzsångerskan Johanna
Grüssner med psalmjazz i Ekenäs kyrka.
Övriga medverkande är Stefan Jansson, piano, Jonas
Backman, trummor, Egon Veevo, bas.
Konsertprogrammet består av psalmer i nya arrangemang av Stefan Jansson, från cd-skivan Som människor.
Programblad (10 euro) säljs vid ingången till förmån
för Gemensamt Ansvar.

- Må 13: i Forsby bykyrka, Näse
- Må 13.30: Karby-Sundby i
Sundby byahem, Eklund
- Ti 13: i Lövö hos Elisabeth Emet
- To 13.30: i Kållby bönehus
¶¶ Purmo
To 19.30: Bibelskola i Prästgården.
Tema: Kvinnan i Bibeln med Malena Ahlskog
Lö 19.30: Möte i Åvist, Ulf Sundqvist, Benhard o Lisen Söderbacka, sång av Britt-Marie &
Gun-Helen
Sö 10: Högmässa i kyrkan, khden,
kantorn, kyrkokören
Må 13: Missionssamling i Sisbacka
pens.bost
19.30: Salamu i Åvist bykyrka
Ti 13: Missionssamling i Lillby
förs.h.
To 29.3 9: Minigudstjänst i Lillby
förs.h.
19: Missionskväll för FMS o SLEF
i Lillby förs.h. Basar & lotterier
medv. Heidi Tyni
On 4.4 kl.17.30: Sedermåltid i
prästgården anmälan senast 29.3
till 040-3100 463 (max.20 delt.)
DAGKLUBBSANSÖKAN 20122013: Anmälningar görs under
tiden 15.3-15.4 till Dagklubben
040-8687 173 eller till kansliet
040-3100 460
¶¶ Terjärv
Finsk bibel- och samtalsgrupp:
to 22.3 kl 18 hos Osmo och UllaStina Åivo.
Läsmöte: med Bredbacka läslag
to 22.3 kl 19 i förs.h. Värdar: Olav
Aspfors och Ulla-Maj Aspfors.
Bibel o. bön: fr 23.3 kl 18, efteråt
Öppet hus kl 19.30, förs.h.
Gudstjänst: sö 25.3 kl 10, khden,
A. Ahlskog.
Läsmöte: med Skytte läslag sö
25.3 kl 13 hos Pirkko och Per-Erik
Granvik. Värdar: Jack Granvik,
Pirkko och Per-Erik Granvik.
Missionscafé: ti 27.3 kl 13, förs.h,
A. Lönnquist med hemlig gäst.
Samling för frivilliga kollektbärare: to 29.3 kl 17, förs.h.

Region 2
Domprosteriet
Borgå

Sö 25.3 kl. 10: Högmässa i Kullo bykyrka, Wilén, Helenelund
kl. 12: Högmässa i domkyrkan, Puska, M
Lindgård, Ingmar Hokkanen, Ungdomsdirektionen.
kl. 14: Andakt i Wittenbergsgatans serviceboende, Wilén
Ons 28.3 kl. 18.30: Kyrkan med fem
sinnen för konfirmandföräldrar, Geisor,
Puska, Tollander

Lappträsk

To 22 kl 9.15: Gudstjänst med Kapellby
skola i kyrkan, CÅ, VT. Alla välkomna!
kl 12: Samtalsgrupp i fh
kl 18: Cantando i fh
Sö 25 kl 10: Marie bebådelsedagens
Mässa i kyrkan, CÅ, KBÅ. Taxi
kl 16: Musikinstitutets konsert i fh
On 28 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 15.15: Barnklangen i fh
To 29 kl 14: Mission i fh
kl 18: Cantando i kyrkan (Obs!)

Liljendal

Samkristet böne-evenemang: Lö 24.3
kl 16 o. kl 18, Sö 25.3 kl 14 o. kl 16. ”Lovisa ber” i Lovisa Församlingshem, Ö.
Tullgatan 6. Päivi Heikkilä o. Ulf Emeleus
medverkar.
Gudstjänst: Sö 25.3 kl 10 i Sävträsk kapell. H Djupsjöbacka, A Jokinen.
Läsmöte: Sö 25.3 kl 18 på Annagården. Värd: Liljendals församling. Tema:
”Sång”. Välkommen!
Vuxen-Barngruppen: Ti 27.3 kl 10-12 på

Kantorsgården.
Studiecirkel: Ti 27.3 kl 18.30 på Mariagården. Monica Wiik (chef för begravn.
väsendet)informerar om bl.a. gravinnehav, -brev, -rätter, -stenar mm. Kaffeservering. Arr. Sävträsk Marthaförening
o Liljendals församling.

Lovisa

Morgonkaffe to: kl 8.30 i Tikva
Puzzelkvällen to 22.3: kl 16.15- i Valkom
kyrka
GA-jippo i Tikva lö 24.3: kl 11-14, med
mat, lopptorg och lotteri, arr. barn, ungdom- & familjearbete
Samkristen böne-evenemang: lö
24.3. kl 16-19 - sö 25.3. kl 14-19 i Församlinghemmet
Högmässa sö 25.3: kl 12 i Lovisa
kyrka, Karl af Hällström, Ilia KalioujnovSalminen
Bisagruppen må 26.3: kl 18 i Vesperhemmet, -1 Thess 1-3
Kort morgonmässa ons 28.3: kl 8 i
Lovisa kyrka, Karl af Hällström, Ilia
Kalioujnov-Salminen
Bibelstudiegrupp ons 28.3: kl 18 i Församlingsgården
Morgonkaffe to 29.3: kl 8.30-10 i Tikva

Pernå

Psalmjazz-konsert: fr 23.3 kl. 19.00 i
kyrkan. Johanna Grüssner, Stefan Jansson, Jonas Backman och Egon Veevo.
Gemensamt Ansvar insamling: lö 24.3
kl. 10-13 i Forsby vid K-butiken.
Symboler i vår kyrka: sö 25.3 kl. 17.00
i kyrkan, Robert Lemberg, Minna Silfvergrén.
Taizémässa: sö 25.3 kl. 18.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Minna Silfvergrén, Camilla Wiksten-Rönnbacka.
Pensionärssamling: to 29.3 kl. 12.00 i
Sarvsalö Byagården, Minna Silfvergrén.

Sibbo

sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa med
kaplansinstallation. Kaplan Magnus
Riska installeras av kontraktsprosten
Helene Liljeström med assistenterna
Bror Träskbacka, Katja Korpi, Caj-Gustav Lydman, Gustav Wikström, Carola
Åström, Patrik Frisk. Kyrkokören, Anders
Ekberg, Lauri Palin, Johanna Martikainen, flöjt. Särskilt för konfirmander. Fest
för allmänheten efter gudstj i Kyrkoby
församl.hem.
Sexeuroslunch: On kl 12 i Kyrkoby församl.hem. Andakt Liljeström. Bakverk
säljs till förmån för diakonin (diakonisyföreningen).

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fr 23.3:
kl. 10-11.30 Humlans familjeklubb Hörnan: Högbergsgatan 10. Ollberg.
Lö 24.3:
kl. 10-16 Påskpyssel: S:t Jacobs utrymmen. Tina af Hällström, Maria Husman.
Salenius
kl. 17 Tongivningstillfälle: Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E 2 vån.
Sö 25.3 Marie bebådelsedag:
kl. 10 Högmässa: S:t Jacobs kyrka. Ahonen, Henricson. Kyrkkaffe.
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka. Lindström, Löfman. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: med konfirmation
Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist, Böckerman, Enlund.
Ensemblen Groppo. Kyrkkaffe.
Må 26.3:
kl. 10-12 Café Kardemumma: S:t Jacobs
kyrka. Salenius
kl. 10-11.30 Tomas familjeklubb: Tomas
kyrkas dagklubbsutrymme, Rönnvägen
16. Frände.
Ti 27.3:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan. Martti
Laitinen.
kl. 13 Träffpunkt för seniorer och daglediga: Högbergsgatan 10 E 2 vån. Lisbeth
Giljam: ”Inblickar i Fredrika Runebergs
hem och hushåll”, pianomusik av Ingmar Hokkanen, Ahonen, Löfman.
kl. 18 Andakt: De gamlas hus, Norrsvängen 1-3 . Anhild Träskman, Solveig
Oldenburg, Ahonen.
On 28.3:
kl. 10-11.30 Familjeträff i St Jacob:
Kvarnbergsbrinken 1. Lökström.
kl. 14 Sjötorpet: Högbergsgatan 10 D.
Ollberg
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 29.3:
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orgelkonstnär

Aftonmusik i Karleby

Torsdagen den 29 mars kl. 19.00 spelar Sven-Olof Ray
i aftonmusiken i Gamlakarleby stadskyrka.
Ray har bland annat plockat fram Jean Sibelius Intrada - musik som är skriven för en festgudstjänst 1925
med anledning av kungabesök från Sverige. Han kommer också att framföra klassisk Bach-musik; förutom
kända Toccata och fuga i d-moll kommer han att spela en av de rikt utsmyckade Schüblerkoralerna; koralen
Kommst du nu, Jesu - vi känner igen melodin i psalmen Herren vår Gud är en konung.

kl. 19-21 Regnbågscafé: i Hörnan i Högbergsgården. Ray.
Sorgegrupp:
Sorgegruppen samlas tre gånger i Berghällsgården, på Suoniogatan 7, för att
samtala om det som känns svårt. Första
träffen 17.4. Anmälan senast 30.3 till
Karin Salenius tfn 050 3800867.
Konst- och hantverksutställning i Högbergsgården:
Kom och njut av konst- och hantverksutställningen i församlingssalen,
Högbergsgatan 10 E. De utställda verken
är gjorda av församlingens medlemmar och vänner. Utställningen är öppen
under tiden 11.3–1.4, då verksamhet
pågår i salen.
Semesterläger på Saarenpää:
anordnas på Saarenpää sommarhem
på Lojo ö under tiden 27.6–2.7. Lägret
är för Dig som vill komma bort från stan
några dagar och njuta av god mat, vila,
andakter, vacker natur, gemenskap,
m.m.
Transport till och från lägret ordnas med
egen buss.
Lägeravgiften på 50 € inkluderar helpension och resor.
För närmare information och anmälan
kontakta diakonissan Barbro Ollberg
senast 15.5 per telefon (09) 23407704
eller per e-post barbro.ollberg@evl.fi.

Matteus

Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Lö 24.3 kl. 10 – 10.45: Klapp & klang (9
mån-4 år med vuxen) med Anna Brummer (2 vån). Ingen anm.
Lö 24.3 kl. 10-12: påskpyssel för hela
familjen. Möjlighet att pyssla påskpynt
till släktingar eller dekorationer till hemmet. Materialet fixar vi gratis. Kom med
hela familjen, med en kompis eller på
egen hand. Församlingens hjälpledare
finns på plats för att hjälpa till när det
behövs. Vi avslutar med en gemensam
sång- och andaktstund (2 vån). Ingen
anm.
Sö 25.3 kl. 11: förbönsstund före gudstjänsten (2 vån). Mera info: Matias
Gädda, tfn 050-326 5327.
Sö 25.3 kl. 12: högm, Forsén, Lankinen och Arbis damkör Vox Femina.
Ungdomar medverkar. Vid kyrkkaffet
brödförsäljning till förmån för missionen.
Kontakta Maria Westerling eller UllaStina Henricson om du kan bidra med
bakverk. Du kan också hämta bakverken med ingrediensbeskrivning till Matteussalen före gudstjänsten.
Sö 25.3 kl. 18: kvällsmässa, Forsén,
Lankinen, Amigo Choral -kören. Kvällste
i Matteussalen. Brödförsäljning till förmån för missionen.
Må 26.3 kl. 18: samlas kvinnor mitt
i livet. Kvällens gäst Stefan Forsén,
vägleder oss i Uppenbarelsebokens
mysterium.
On 28.3 kl. 18.30-20: Bibelskola 2012,
lär känna din Bibel (2 vån). Lukas –
glädjebudskap för fattiga (Luk 1-14).
Vi studerar Bibeln och Bibelns värld.
Vi fördjupar vår bibelkunskap. Varannan onsdag i Matteussalen. Mera info:
Lars-Olof Ahlfors, (09)2340 7323. Ingen
förhandsanmälan.
To 29.3 kl. 12: torsdagsträffen (2 vån).
En grupp för Dej som vill ha trevlig
gemenskap med sång och samtal.
Dagens tema: Lidandets problem. Kaffeservering.

Petrus

www.petrusforsamling.net
fr 23.3:
- kl. 10 Musiklek: i Lukascentret (Vesperv. 12 A). Sussi.
sö 25.3:
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby gamla
kyrka. Sandell, Hilli. Kyrkkaffe. Efter
högmässan hålls Sommarhemmet Björkebo rf.:s årsmöte.
- kl. 10 Högmässa (N): i Munksnäs.
Högmässa. Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Månsas
kyrka. Björk, C. Perret, Kass, Lassus.
Puls är en gudstjänst för alla. Just nu
pågår kampanjen ”100 dagar med
Jesus”. Dag 50: ”Jesus och lidandets
problem.” Kom med! ”Bli som Jesus”gänget medverkar. Pizzamingel efteråt.
Barnkyrka.
- kl. 19 Mariamusik: i Månsas kyrka.
Lotta Wollsten: sång, Manfred Gräsbeck:
violin, Petruskören, Söderström, Hilli.
Andakt med Niklas Bonde.
må 26.3:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs, Lukasgården (Munkstigen 2). Sussi.
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka.
Sandell.
ti 27.3:

Pojo

Körsamarbete

- kl. 10 Knatte & babyrytmik: i Malms
kyrka (Kommunalv. 1). Sussi.
- kl. 13 Pensionärskretsen: i Malms
kyrka. Bodil Sandell.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka. Björk, Söderström. Barnpassning. Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
to 29.3:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris (Månsasvägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris. Sussi.

Helsingfors prosteri

Specialskriftskola: ordnas den 1217.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i Karis.
Konfirmanden bör vara född år 1997 eller
tidigare. Ansvariga ledare är omsorgspastor Nalle Öhman och diakonissan
för handikapparbetet Kristina JanssonSaarela. Ytterligare uppgifter ger, K
Jansson-Saarela, tfn 09-23402540
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar: på tfn 01019-0072 (från utlandet
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge namn,
e-postadress eller andra uppgifter som
kan leda till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord. Ring eller
skriv när Du behöver stöd!
Rekreationsdagar för närståendevårdare: anordnas 9-12.5.2012 i Kaisankoti
herrgårdshotell i norra Esbo. Vi erbjuder
samvaro med andra närståendevårdare, möjlighet att röra på kroppen och
knoppen både inom- och utomhus
tillsammans med en ledare. Deltagaravgift är 90 euro. Sista anmälningsdag
13.4.2012. Mer information om programmet ger Jonna Skand, som också tar
emot anmälningar. Tfn 09-3155537,
046-8105037. Arrangörer: Folkhälsans
förbund och Helsingfors kyrkliga samfällighet med stöd av RAY.
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde

So 25.3. 11.00 Uhr: Gottesdienst (Panzig)

Mellersta Nylands prosteri

Then Svenska Messan i Åbo

Kammarkören Tolvan och Åbo svenska kyrkokör framför Johan Helmich Romans verk Then Svenska Messan.
Dessutom framförs Georg Friedrich Händels Orgelkonsert i g-moll med Heikki Suokivi som solist.
Verket framförs tillsammans med en instrumentalensemble och Birgitta Forsman dirigerar. Som solister
verkar Nina Kivinien, Anna Edgren, Frank Berger samt
Marjo Danielsson.
Inträdet är fritt, programblad säljs till förmån för Gemensamt Ansvar. Åbo Domkyrka 24.3 kl.16.

Anmälan till hösten 2012: må 16.4 kl.
17-19 i klubbarna eller elektroniskt inom
april på www.esbosvenskaforsamling.fi,
där det också finns mer info.

Grankulla

To 22.3 kl 10: Samtal kring tro i övre
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre
brasrummet.
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, Carola
Tonberg-Skogström.
Sö 25.3 kl 12: Familjegudstjänst Ulrik
Sandell, Barbro Smeds, Yvonne Fransman, Catherine Granlund. Barnkören
medverkar.Kyrkkaffe och saft med våfflor i övre salen.
Må 26.3 kl 13-15: Måndagscafé i Sebastos. Andakt kl 12.45 i kapellet.
kl 18.00: Ungdomsgudstjänst, Ulrik
Sandell, Heli Peitsalo, Maami TalusPuzesh.
Ti 27.3 kl 10-12.00: Utfärd till barnkapellet i Sello.
Program: kl 10.00 påskvandring, efteråt
bjuds vi på kaffe-te-saft och semlor.
Förfrågningar och anmälningar till
Yvonne Fransman 050-443 005.
kl 13.00: Pensionärskören i nedre salen,
Barbro Smeds.
kl 13.30: Tisdagsträffen i övre salen,
Catherine Granlund. Tema: Vänförsamlingen i Sangaste.
On 28.3 kl 13.30: Syföreningen i övre
brasrummet.
To 29.3 kl 10: Samtal kring tro i övre
brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i övre
brasrummet.
- kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos, Carola
Tonberg-Skogström.

Kyrkslätt

Högmässa: sön 25.3 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Höglund och Joki. Kl. 13 födelsedagsfest i församlingshemmet för
särskilt inbjudna jubilarer.
Bibelgruppen: tis 27.3 kl. 18.30-20 i
Hörnan, Sockenstugustigen 2.
Stick- och virkcafé för unga mammor:
ons 28.3 kl. 18-20 i Oasen, Prästgårdsbacken 11 C. Kom med och sticka, virka
och lära dig nya knep. Välkomna!
Ungdomsmässa: ons 28.3 kl. 18 i Kyrkslätts kyrka. Välkomna!

Tammerfors

Esbo

Högmässor sö 25.3. Marie bebådelsedag:
Esbo domkyrka: kl. 12.15 högmässa.
Rönnberg, Wikman.
Köklax kapell: kl. 16 mässa med små
och stora, Kanckos, Bengts. Furahakören. (Se nedan!)
Musikverkstad och missionsdag med
Furahakören:
Vill du vara med och skapa musik tillsammans med Furahakören? Kom med
på en missionsdag med musik från den
världsvida kyrkan sö 25.3 i Köklax kapell, Handelsbacken 1 kl. 12-17! Program:
kl. 12 lunch, kl. 13 musikverkstad för
intresserade i alla åldrar med Johanna
Almark-Mannila, Kaarle Mannila, Jan
Hellberg och Furahakören. Servering
före mässan. Kl. 16 mässa med musik av
Furahakören, musikverkstaden och hela
församlingen.
Bibelstudium: Karabacka kapell on
28.3 kl. 17.
Samtalsgruppen i Hagalunds kyrka: to
29.3 kl. 16.
Kretsar för pensionärer & daglediga:
Träffdax i Köklax kapell to 27.3, Sökö
kapell ti 27.3, Södrik kapell on 28.3 kl.
13-15.
Öppet hus med lunch: i Hagalunds kyrka
varje ti kl. 12-14.
Symamsellerna: Vita huset, Prästgårdsgr. 1, varje ti kl. 15-18.
Jobb-och-matgruppen: Hagalunds
kyrka varje må kl. 19-21 (inte annandag
påsk, må 9.4).
Kyrkrunda till Kimito: sö 22.4, start kl. 9
från Hagalunds kyrka, tillbaka ca kl. 18.
Pris 30 €. Anmälan senast 16.4 till AnnChristin Lintula, 08050 3211, 050 432
7526, ann-christin.lintula@evl.fi.
Dagklubbsanmälan:
Våren 2012 har vi verksamhet på följande platser och tider:
Röda stugan, Brinkängsv. 4 i Gröndal:
äldre barn (4-5-åringar) må, ti, to, kl.
9.15-12.15, yngre barn (3-4-åringar) on
och fre kl. 9-12.15.
Carlberg, Ungdomsv. 10 i Gammelgård:
må, on, fre 9.15-12.15
Esbo domkyrkas församlingsgård:
Kyrkstr 2. må - to kl. 9.15-12.15
Esbovikens kyrka, Skepparg. 8: ti, on,
to kl. 9-12.
Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4: må, on, to, fre kl. 9-12

Sö 25.3. Högmässa: kl 10.30 Gamla
kyrkan, K Rantala, H-M KohtamäkiPentikäinen
Ti 27.3: Mammor, pappor o barn kl 10
SvG
Ti 27.3: Tisdagsklubben, SvG grupp I
kl 13.30 - 14.30 och grupp II kl 14.3015.30.
Ons 28.3: Diakonikretsen kl 13 SvH, kyrkoherden talar om Palmsöndagen
Ons 28.3: Skriba för vuxna kl 18 i SvH,
K Rantala. ”Hur leder Gud oss?” Knytkalas.

Vanda

Högmässa: sö 25.3 kl. 10 i Helsinge
kyrka St Lars, Anu Paavola. Mariamusik
med Nina Fogelberg, sång och Iina
Katila, orgel. Marthornas kyrkkaffe i kaffestugan Laurentius.
Familjemässa: sö 25.3 kl. 12 i S:t Martin.
Anu Paavola, Nina Fogelberg.
Matiné på Marie Bebådelsedag: sö 25.3
kl. 16, Mariasånger och pianomusik. Nina
Fogelberg, sopran; Quo Vadis-kören;
Iina Katila, piano & kördirigent. Församlingshuset i Gladas, Spelmansgränden 1.
Kollekt till Gemensamt Ansvar.
Orgelbrus och kapellklang!: sö 25.3 kl.
18. Invigningskonsert för den nya orgeln i
S:t Lars kapell. Markku Hietaharju, orgel.
Församlingens födelsedagsfest: må
26.3 kl 13-15 i Prostgården. Musikprogram med Päivi Kantola, sång, och
Eero Manninen, piano. Anmäl till kansli
09-8306262.
Foibekretsen: må 26.3 kl. 14 i Foibe servicehus, brasrummet med Rea Anner.
Föräldracafé: må 26.3 kl. 9-12 i Martinristi eftisutrymme. Samarbete med
Folkhälsan. Katja Kairisalo är värd.
Orgelbrus och kapellklang!: Ti 27.3 kl. 19
i S:t Lars kapell. Samfällighetens kantorer medverkar: Kari Jerkku, Iina Katila,
Pekka Kivekäs, Sirkku-Liisa Niemi samt
Rekolan veisaajat.
Allsångslunch: ti 27.3 kl. 12 i Myrbacka
kyrka. Lunch till förmån för insamlingen
Gemensamt Ansvar. Arr: Vanda västra
diakoniförening i samarbete med Vanda
svenska församling och Vantaankosken
srk.
Har du visor min vän?: On 28.3 kl. 14.
Allsång på Folkhälsanhuset med Gunnar
Weckström och Nina Fogelberg.
Missionskväll: 28.3 kl. 18 i S:t Martins
kapell. Kvällens gäst Cecilia Forsén

berättar om sitt besök i Uganda som
är insamlingen Gemensamt Ansvars
utländska mål i år.
Sottungsby/Håkansbölekretsen: to 29.3
kl. 13 i Håkansböle kyrka, Rea Anner.
Orgelbrus och kapellklang!: fre 30.3 kl.
19 i S:t Lars kapell. Sång av samfällighetens kantorer Nina Fogelberg, Noora
Hultin, Ursula Hynninen, Hannu Lehtikangas, Outi Noponen, Anne Viljamaa,
Samppa Laakso och Jari Parviainen.
Påskpyssel: lö 31.3 kl 10-13 i Bagarstugan, Harriet Forsstén och Ulrika
Laxström.

Raseborgs prosteri

Torsdagar: Kl 18.30 Församlingskören i
förs.hemmet.
Fr 23.03: Kl 13.45 Pensionärskören i förs.
hemmet.
Sö 25.03: Kl 10 Högmässa i kyrkan. Församlingskören.
Kl 19: Mariakonsert i kyrkan med gruppen Kvarnrot och Pirjo Lukander. Sånger
och texter med anknytning till Jungfru
Marias liv. Programblad 5 euro.
On 28.03: I förs.hemmet: Kl 13 Diakonisyföreningen.
Kl 14: Karlakaffe.
Kl 17.30: Musiklek.
Kl 19: Förbönsandakt i kyrkan.

Sjundeå

Mässa: sö 25.3 kl. 12 i kyrkan, Kaiku
Mäenpää, Hanna Noro. Läsmöte och
kyrkkaffe i församlingssalen.
Sångstund: to 29.3 kl. 10 i Capella, Hanna Noro. Skjuts kan ordnas vid behov,
kontakta Gun Venäläinen 040 533 6946.
Veckans text: to 29.3 kl. 18 Bibelstudium i församl.hemmet, Kaiku Mäenpää.
Kyrkobröderna: to 29.3 kl. 19 i församlingshemmet.

Tenala

To 22.3 kl. 18.30-21: Församlingsträff
hos Tarja och Bo Jansson, Yrdal 6.
Sö 25.3 kl. 12: (Obs tiden!) Högmässa,
Söderlund, Lindroos, Korin, kyrkokören.
Efteråt Ansvarslunch i församlingshemmet. Beställ mat via kansliet senast
22.3!
On 28.3 kl. 18.30-21: Församlingsträff
hos Gunnel och Guy Selenius, Bodalsv.
19.
To 29.3 Pastorskansliet stängt!

Esbo stift
Lojo

To 22.3 kl 19.00: Mariakonsert i Virkby
kyrka. Gruppen KVARNROT. Pirjo Lucander fungerar som textläsare, Katarina
Kvarnström sjunger och Teddy Granroth
ackompanjerar.
Sö 25.3. kl. 13.00: Marie bebådelsedagens gudstjänst i Virkby kyrka. Präst
Raimo Kuismanen och kantor Pirjo
Rajalin-Tymura. Sånggruppen Guldkanten uppträder. Marthorna medverkar.
Kyrkkaffe.

Snappertuna

to 22.3 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
sö 25.3 kl 10: Gudstjänst med Elsa Tenhonen och Tony Wuorinen
ti 27.3 kl 9.30-11: Familjekafé i Langansböle
on 28.3 kl 15.30: Barnklubb i Snappertuna
on 28.3 kl 16.30: Barnklubb i Langansböle

http://sanktjohannes.info
25.3 gudstjänst kl 11 i
Biblion, Biblioteksg. 5, Vasa.

Bromarv

Sö 25.3. kl. 10: gudstjänst, Söderlund,
Lindgård

MEDELTIDA SÅNG på våren!
en workshop med

Ekenäs

Kyrkoherdens kolumn: to 22.3 kl. 19 i
förs.h. Kyrkoherde Anders Lindström
samtalar med kvällens gäst, tidigare
ambassadör och minister Ole Norrback.
Musikinslag med husduon Niels Burgmann och Kjell Wikström. Servering.
GEMENSAMT ANSVAR – LÖRDAG 24.3:
Loppmarknad och Café: i församlingshemmet kl. 10-13. En bra och miljövänlig
chans att låta fungerande varor byta
ägare. Kom och gör fynd!
Psalmjazz i kyrkan kl. 16: med Johanna
Grüssner, sång, Stefan Jansson, piano,
Jonas Backman, trummor, Egon Veevo,
bas. Programblad 10 € för GA.
Högmässa Marie beb.: sö 25.3 kl. 12,
M.Cleve, M.Danielsson, kyrkokören.
Inställt: Mariamusik sö 25.3 kl. 18 i
kyrkan.
Familjekören: on 28.3 kl.18 i Österby
förs.h.
På djupet: to 29.3 kl. 19 i förs.h. Bibeldiskussion med Karl-G.Sandelin.
www.ekenasforsamling.fi

Hangö

Sö 25.3 Familjegudstjänst: i kyrkan
kl.12, T. Sjöblom, R. Näse, L. Söderblom. Dagklubben medv. Efteråt lunch
i församlingshemmet till förmån för
Gemensamt Ansvar.
Sö 25.3 Maria-Konsert: i kyrkan kl. 16.
Gruppen Kvarnrot som består av Kati
Kvarnström, Teddy Granroth och Pirjo
Lucander framför sånger och funderingar om Maria, Jesu mor. Fritt inträde,
programblad 10 €.

Ingå

Fre 23.3. kl 18.00: Israeliska danser i
församlingshemmets källarvåning.
Fre 23.3 kl 20.00: ungdomskväll i ungdomshuset.
Sö 25.3 kl 10.00: Marie bebådelsed.,
Marthornas kyrkogångsdag, högmässa
i Ingå kyrka. Torsten Sandell, Marianne
Gustafsson Burgmann, kyrkokören.
Kyrkkaffe i församlingshemmet efter
mässan.
Sö 25.3 kl 18.00: Orgelkonsert med
konferencier i Ingå kyrka. Marianne
Gustafsson Burgmann, Torsten Sandell.
Ti 27.3 kl 18.00: Missionsauktion i församlingshemmet. Lotteri, handarbeten,
bakverk, lopptorg och kaffeservering.
To 29.3 kl 14.00: Syföreningsträff i
Prästgården.
Verksamhet på finska:
Pe 23.3 klo 17.30: sählyä pelataan Merituulen koululla
La 24.3 klo 10.00: lähetys- ja askartelupiiri Rantatie 11:ssa.
Su 25.3 klo 18.00: Nuorten ilta Rantatie
11:sta.
Maa 26.3 klo 17.30: Puuhakerho Päivölässä.
Ke 28.3 klo 18.00: Raamattupiiri Bläckhornetissa.
To 29.3 klo 10.00-12.00: Perhekerho
Rantatie 11:ssa.

Karis

Högmässa: Sö 25.3 kl. 10 i Svartå kyrka.
Raunio; Bonacci. Kyrkkaffe. Kyrktaxi
från periferin. Lämna din beställning till
pastorskansliet tfn 279 3000, senast
torsdag 22.3 kl. 14.
Högmässa: Sö 25.3 kl. 12 i S:ta Katarina
kyrka. Raunio; Bonacci. Stefan Djupsjöbacka predikar. Efter lunchen och före
Franciskussällskapets egentliga årsmöte
talar Håkan Hellberg med temat Franciskanernas ankomst till Finland.
Bibelgruppen i Svartå: Må 26.3 kl. 1415.30 samlas i kyrkstugan.
Kvällsbön i fastetiden: On 28.3 kl. 19.30
i S:ta Katarina kyrka. Terlinden; Bonacci.
Syd: Vet! Jord.

i

Marja Korkala

St Anna kyrka på Kumlinge, Åland
13-15 april

Kom med och låt din naturliga röst
komma fram inom medeltida murar!
Arrangeras av Brändö-Kumlinge församling
Deltagaravgift inkl mat och boende från 130,-€
Anmäl dig senast den 5. april
till Kora Klapp, 0457-3434833

Mer information på www.hasslebo.com
Start vid Näsebacken kl. 20. Speltid ca 1 ½ h.
Vi ber att Borgåborna lämnar bilarna hemma!

Via Crucis

- RISTIN TIE - KORSETS VÄG

LÅNGFREDAGEN DEN 6 APRIL KL. 20
Nu i Borgå med specialskriven text och musik!
Näsebacken – sista måltiden och Getsemane
Rådhustorget – domen
Kyrkbacken – korsfästelsen
www.viacru.org

Lediga tjänster
Ärkebiskopens kansli har kontor i Åbo och
Helsingfors. Vid kansliet finns två tjänstersom teologisk specialmedarbetare och en
tjänst som ärkebiskopens sekreterare.

Nu ledigförklaras en av tjänsterna som

ÄRKEBISKOPENS TEOLOGISKA
SPECIALMEDARBETARE
Ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare assisterar
ärkebiskopen i tjänsteutövningen och utför övriga
uppgifter som ärkebiskopen ger. Till uppgifterna hör
bland annat bakgrundsberedning, mediekontakter,
kontakter till kyrkans centralförvaltning och andra
kyrkliga aktörer, samhällsrelationer, internationella,
ekumeniska och interreligiösa relationer samt kontakter
till stiften. Hur olika ansvarsområden fördelas mellan
specialmedarbetarna avtalas separat. Den specialmedarbetare som nu söks har också chefsansvar vid
ärkebiskopens kansli. Tjänsteinnehavarens primära
placeringsort är Åbo.
Fullständig platsannons finns på adressen
http://evl.fi/rekrytering
www.evl.fi/rekrytering

18 I MIN FÖRSAMLING
PÅ GÅNG

Marknad

SLUTSPURT MED BRÄNDÖ SKOLAS
MATRIKEL
Har du gått i Brändö Gymnasium?
I Brändö Svenska Samskola? Eller
Östra Svenska Läroverket? Då vill
du säkert vara med i jubileumsmatrikeln över de 4400 forna elever
som slitit skolans golv under de
senaste 50 åren.
”Det börjar bli bråttom att lämna
in sina personuppgifter”, meddelar matrikelns arkivarie Marianne
Thun-Ericsson. ”Över tusen elever
har redan gjort det. I studentklasserna 1966, 1967 och 1971 har
varenda kotte lämnat in sina data.
Rena katastrofer är däremot abiårgångarna 1983, 2006, 2007 och
2012, där under 10 % har lämnat in
sina data”, noterar Marianne bekymrat. Kära läsare, stolta förälder,
kanske just ditt barn blev student
från Brändö det året? Bäst att kolla
upp att avkomman fås med i den
fina boken!.
Gå till Brändö Gymnasiums hemsida www.brg.edu.hel.fi, och klicka
på rutan i nedre högra hörnet. En
blankett dyker upp. Knacka in svaren på frågorna och tryck på sändknappen. Gör det genast, så hinner
du med!

Önskas hyra
Skötsam 4-pers. familj från Vasa
önskar hyra 4 r+k, -rad, -par eller egnahemshus i Sibbo fr.o.m.
1.9.2012. Tel: 050-5958911
Lägenhet sökes för familj på fyra
personer i Helsingfors eller Vanda.
Kontakt: 040 - 589 6163
Skötsamt, rökfritt och snart gift
jobbande par söker 2-3 r+k i centrala Helsingfors. from 1.5.2012.
Petter 0503783476.
Skötsam icke-rökande tjej önskar
hyra en förmånlig etta i närheten
av Åbo Akademi campus eller
Åbo centrum. Tel. 0405450185

uthyres
Nyrenoverad etta, 35m2 i centrala
Ingå på Ritomten. Fint läge samt
vacker utsikt. Tel: 044-755 5692
Drumsö H:fors. Ljus rökfri 2 rum
+ kök + inglasad balkong 57m2.
Nära stranden. 970 e + vatten. 2
mån garanti. bjorn.kevin@mbtm.fi
0400-107165.
Bostad 2 rum och kök 53 kvm
med glasad balkong ett kvarter
från ÅA och Domkyrkan. Hyra
580 Eu exkl el och va. Tel 0440
410308, Barbro
Etta på Kaptensgatan i Helsingfors uthyrs åt teologiestuderande
el. motsvarande för två år, med
chans till förlängning. Svar med
e-post till: bo.hagstrom.lugnet@
kolumbus.fi

Skrivarkurs på Kanarieöarna för nybörjare
12-16 november.
Se närmare
www.pelastra.dinstudio.se

www.alandstrafiken.ax
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Visdiktaren Boström besökte Vanda
”Ring, alla klockor, ring.
En sprucken ton gör väl
ingenting.
Det finns en spricka, en
spricka i allting
där ljuset sipprar in.”

ka utformning på plats. Körerna, som övat in mässan
med sina dirigenter, hittade, vägledda av Tomas Boströms svängiga gitarrspel,
ett nytt befriat uttryck i sin
sång.
På söndag kväll framfördes mässan i S:t Lars kapell,
där en aktivt sjungande församling deltog. Kaj Andersson var liturg, Tomas Boström sjöng, spelade gitarr
och predikade – även samtidigt. Vid pianot satt Nina
Fogelberg, som också sjöng.
Ett mycket lyckat besök
med andra ord, som förhoppningsvis kan leda till
stärkta kontakter mellan
Vanda och Gotland.

(”Där ljuset sipprar in/Anthem”
Tomas Boström – Leonard Cohen)

Den svenska visdiktaren Tomas Boström besökte Vanda svenska församling under
en intensiv helg den 3-4.3.
Under helgen hanns det med
både körverkstad i Dickursby kyrka, visafton i S:t Lars
kapell, ett gästspel av Tomas
på konfirmationshögmäs- Helgens stora satsning var Boströms ”Du dukar ett bord
san i Helsinge kyrka S:t Lars för mig - en gotländsk psaltarmässa”.
samt en radierad mässa på
I Vanda gjordes stärkta med sångare ur Vansöndagskvällen i S:t Lars
mässan som ett da musikinstituts ungdoms- ¶¶Nina Fogelberg
kapell.
samarbete över ge- körer Con Brio och Soundwa- Tf kantor i Vanda svenska församVisaftonen på lördag
LING
ves, tillsammans med sin di- ling som levt och verkat på GotnerationsgränserFÖRSAM
kväll i det nya S:t Lars
na; 60+-kören Vi- rigent Hanna Mannerström. land i 12 år och där blivit bekant
kapell var välbesökt.
Under lördagens kördag med Tomas Boström.
Anda sjöng med sin
Tomas Boström skapade
en tät väv av musik och ord dirigent Nina Fogelberg, för- sattes mässans musikalisoch ledde, som den gudabenådade historieberättare
han är, sina andlöst lyssnande åhörare genom kvällen.
Lärkkulla skärgård/Archipelago
Lärkkulla/Karis
Både egna sånger ur senaste skivan ”Album” och
I samarbete med Åbo akademis Öppna
ordnar följande kurser under sommaren, anmäl
Leonard Cohen-tolkningar
universitet anordnas en studiehelhet i
dig och garantera din plats vid havet:
från skivan ”Mitt gömda jag”
Krispsykologi 25 sp
4–13.6 Danskurs för unga
klingade i kapellet. Tomas
Undervisningen pågår under fem
16–20.6 Bibeldagar ”Lukas”
Boström har lagt ned mycket
veckoslut åren 2012–13. Kursstart
24–30.6 Gregoriansk sång
tid och möda på att tolka Co4–6.5.2012. Sista anmälningsdag
hens ofta svårtydda och all24–30.6 Danskurs för vuxna
11.4.2012. Mer info: www.larkkulla.net.
tid poetiska texter, och har
24–30.6 Akvarellmålning
också lyckats med att tillföKurs om vuxenkatekumenatet 5 sp
Vi erbjuder en stressfri miljö i natursköna
ra en ny vinkling till dem. De
Kursen består av tre delar och hålls
Åbolands skärgård. Houtskär är ett utmärkt val
frekventa bibelreferenserna,
2012–13. Grundkurs 24–26.5.2012
både till Gamla och Nya tespå Lärkkulla. Sista anmälningsdag
för fortbildningsdagar, möten och kortkurser.
tamentet, blir ännu tydligare
30.4.2012. Fortsättningskurs
Vi erbjuder rekreation i skärgårdsanda med
i Boströms tolkningar.
22–24.11.2012 på Lärkkulla. Sista
god mat och vacker natur. Naturstig, kulturstig,
Han presenterade t ex den
anmälningsdag 25.10.2012.
båtutfärd, fiske, vandring i skogen m.m.
välkända ”Susanna” (SuzanMer info: www.larkkulla.net.
Vi ordnar lägerskolor, abi-kurser, musikläger och
ne) som fick visa på en Jemycket mer. Ta kontakt och berätta era önskemål,
susbild ”ur ett lillebrorsperMera info om kurser och
vi ger ett minne för livet.
spektiv”.
övrig verksamhet finns på
Helgens stora satsning var
www.larkkulla.net
Mer info: Platschef Jani Karlsson, tfn 040 5593735,
Boströms ”Du dukar ett bord
Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net
jani.karlsson@larkkulla.net, www.larkkulla.net.
för mig - en gotländsk psaltarmässa”. I den använder sig
Tomas av psaltarens texter
för att skapa en både innerlig och medryckande mäs�sa för kör, försångare/solister
och liturg. Mässans tonspråk
- ett riktigt hem i stadens centrum, Främre Tölö
är varierat, såväl från ”Boströmskt” catchiga melodiHemmet har två avdelningar, serviceboende och
er med direkt tilltal till själ,
gruppboende.
hjärta och kropp, via counVi erbjuder kärleksfull vård, god mat från eget kök och
trygospelinfluenser till viboende i trevliga rum som möbleras med egna möbler.
sor och enstämmiga koralOckså kortvarigt boende till rimligt pris.
liknande partier.
Ta gärna kontakt med föreståndare, Maria Stenbacka.

I MIN

Konkordiahemmet

Njut av din

ålandssemester!
Ålandstrafiken

Ålands östra skärgård är väl värd att upptäcka. Dit tar
du dig lätt med skärgårdsfärjorna som sammanbinder
öarna med ett finmaskigt nät av färjelinjer. Ge dig ut
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN
på upptäcksfärd – passagerare utan bil åker gratis!

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Strandgatan 25, 22100 Mariehamn
Tel. +358 18 525 100, fax +358 18 17 815

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

I MIN

Telefon: 09-444 115
Apollogatan 5 B 37, 00100 Helsingfors

E-post: info@konkordiahemmet.net
Web: http://www.konkordiahemmet.net

LING
FÖRSAM

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

Restaurang ÄDELBRAGD
VI

BLEV

ÄDELBRAGD

VAD

VI

ÅT!

Programutbud och tjänster:

V
V
V
V

Middagar och fester
Möten och föreläsningar
Exercis av Österbottens regemente
Rökbastu, infraröd bastu, badtunna mm.

Kom och bekanta er med våra läckra historiska menyer!

WWW.ADELBRAGD.FI ~ +358 (0)50 343 26 42
Slagfältsvägen 130 ~ 66 800 ORAVAIS
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INKAST Gunnar af hällström

Abraham och isak

Mest gamla
nyheter

En svårtolkad berättelse

Det är ännu tidigt när de första nyheterna läses upp. Teskeden upphör då och då med sin cirkelrörelse i morgonkaffet om något ovanligare meddelas. En kort ordväxling
på femton–tjugo sekunder kan följa
över köksbordet. Ibland en bekymrad
skakning på huvudet. Medan morgonmålet varar
hinner ett tjugotal dödsfall rapporteras. En sorgligt
vanlig nyhetsöversikt, med andra ord.
Sedan upprepas samma nyheter på vägen till jobbet. Ännu ganska färska alltså, men de tränger inte lika långt in som för en timme sedan. Det har
sitt intresse att läsa vad som hänt också på nätet.
Där finns många alternativ att välja mellan. Fjärde
och femte nyhetsomgångarna går smidigt på det
sättet. Och sedan på kvällskvisten hemma igen
berättar TV-nyheterna om samma saker som om
de vore nya. En gång, kanske två. Vid läggdags är
nyheternas storkonsument alltså grundligt hjärntvättad, men hjärtat har nog domnat.
Nyheterna som kyrkan berättar om upplevs inte alltid som nya. Vi hör också den här fastetiden hur Jesus rider in i Jerusalem. Judas förråder
honom ännu en gång och Petrus förnekar årligen sin Herre.
Vilken är nyttan med detta nyhetsutbud, med
alla dessa gamla nyheter? De gamle har brukat
svara att det som huvudet vet med en enda gång
måste hjärtat höra åtaliga gånger för att kunna
omfatta.
Fastetidens nyheter handlar mindre om information än om själavård. Om att nu äntligen tillägna sig det som evangeliet berättar! Kyrkans nyheter är kanske inte från igår, men igår och i dag
har det hänt sådant som gör nyheten ny och rent
av livsviktig. Kristus Konungen saknas kanske i
mitt liv. Han kommer ridande till mig på nytt! Judas och Petrus, ja, det är vi det. Åter har vi gjort
som de. Och de frågar oss på nytt vad vi tänker
göra nu. Hänga oss eller ångra
oss och tro? Det är mera dramatik i kyrkans gamla nyheter än i många nyare notiser.

”Judas förråder
honom ännu en
gång och Petrus
förnekar årligen
sin Herre.”

Men sedan en dag kan något
utöver det vanliga hända. En
extra nyhetssänding avbryter vardagen och stjäl hela
föreställningen. Möjligt enbart i den profana världen?
Gud är väl verksam än? En
vacker morgon kommer kanske ärkeängeln Gabriel in med en extrasänding
till Guds tjänare och tjänarinna och berättar: Någonting helt nytt i ditt liv börjar – nu! Då hejdar
sig teskeden i kaffekoppen.

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

Berättelsen om Abrahams offer läses på olika sätt av kristna och judar. I judisk tradition ges ”bindandet av Isak”
många olika förklaringar. För
att få information om det kan
man till exempel skriva in ordet akdedah i Google. För judarna har berättelsen inte varit lätt att handskas med. En
del judiska lärda har till och
med hävdat att det var Abraham som satte Gud på prov
och inte tvärtom. Andra menar att Abraham egentligen
inte alls hade någon avsikt
att döda sin son. En tredje judisk tolkning säger att berättelsen egentligen handlar om
att Isak var villig att låta sig
offras, en tolkning som också

togs över av kristna författare. I en bön under den judiska
Stora försoningsdagen sägs det
att Abrahams barmhärtighet
fick ge vika för lydnaden mot
Gud. Men man ber att Gud nu
måtte låta sin barmhärtighet
mot folket Israel vara starkare än sin vrede.
Också i kristen tradition
har man försökt komma tillrätta med den svåra berättelsen. Hebréerbrevet i Nya tes-

Skapelsen Bibeln

Gud avvisar tanken
på djuroffer
Jag skriver i respons till den
trevliga intervjun med Bettina Sågbom i KP nr 10. Det var
en vacker och självutlämnande intervju som väckte min
respekt. Där beklagar Bettina att Bibeln lär ut att ”bara människan har ett värde.
Det som kallas skapelsen är
ingenting”. Jag förstår att det
kan verka så vid en första anblick. Jag tror allt klarnar vid
en jämförelse av vår kultur
med Bibelns. Låt mig försöka, Bettina!
Bibeln ger djuren ett egenvärde. Om en israelit hittade
ett fågelbo fick han äta äg�gen, men han måste lämna
fågelmamman. Fåglar lägger nya ägg i sådana situationer. (5 Mos 22:6) Israeliterna måste också behandla
sin boskap väl. (5 Mos 25:4)
”Den rättfärdige vet hur hans
boskap känner det, de ogudaktigas hjärtelag är grymt”
(Ords 12:10). När Israel krigade fick de inte skövla träden. ”Träden på marken är
ju inte människor, som skall
drabbas …” (5 Mos. 20:19).
Djuren på Bibelns tid hade ett självklart ekonomiskt värde. Som till exempel en Mercedes Benz i dag.
En Mercedes kan man köra
taxi med. Man kan sälja den.
Djuren var, förutom värdefulla i sig, inkomstbringande.
Inkomst är vi alla beroende
av. Alltså godkänner Bibeln
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Skicka insändaren till:

”För judarna har
berättelsen inte
varit lätt att handskas med.”

att man behandlar djur som
valuta. Men inte att man behandlar dem dåligt.
Mose lag föreskrev djuroffer. När man hade syndat skulle man ta ett felfritt
(läs gulligt) lamm till prästen. Man skulle lägga handen
på det oskyldiga djurets huvud och bekänna sin synd. Så
överfördes synden till djuret.
Prästen tog fram en kniv och
skar upp djurets strupe. Den
som syndat såg hur lammet
segnade ner i sitt eget blod
och dog i syndarens ställe.
Offer betyder att man avstår från något värdefullt.
Ifall man värdesatte Gud och
hans skapelse (djuren) upplevdes detta som ett straff.
Själv avvisar Gud tanken på
att han skulle gilla eller kräva djuroffer: ”Den som slaktar en oxe är lik en mandråpare.” (Jesaja 66:2–3) I psaltaren 51:18 sjunger David:
”brännoffer tycker Gud inte
om. Offer som Gud vill ha är
en förkrossad ande.” Denna
förkrossade ande var det underliggande syftet med Israels offrande.
Gud gjorde djuren och han
såg att det var gott. Någon
annan Gud är inte värd att
tillbe. Tack för en trevlig intervju!

Mikael Eklöf
Jakobstad

tamentet försöker lösa frågan så att Abraham, som hade fått ett löfte av Gud om en
stor avkomma, räknade med
att Gud skulle låta Isak stå
upp från de döda.
Den debatt som nyligen
förts i Hufvudstadsbladet
om Abrahams offer visar att
innhållet i Bibeln på många
punkter rimmar illa med
vad man anser vara trovärdigt eller moraliskt acceptabelt i dag. Det finns en viss
likhet med filosofen Platons
förhållningssätt till Odysséen och Iliaden. Han tyckte att
eposet gav fel bild av gudarna
och därför borde censureras.
Inom kristendomen har
man i alla tider varit medveten om att Bibeln innehåller sådant som är läromässigt
eller moraliskt kontroversiellt. Men inom de kristna
samfunden finns det också
starka tendenser som vill se
Bibeln som ofelbar i alla avseenden. Men det synsättet
är inte allenarådande. Den
forskning och undervisning

om Bibeln som bedrivs vid
unversitetens teologiska fakulteter, där en stor del av
kyrkornas anställda får sin
utbildning, rör sig längs andra linjer. Man utgår från att
Bibeln har skrivits av människor och att deras föreställningsvärld har varit beroende av deras egen tid. På vilket
sätt och under vilka villkor
Bibeln är Guds ord kan sedan diskuteras både i kyrkan
och vid universiteten.
Ett sätt att som historiker
se på berättelsen om Abraham och Isak är att betrakta den som en förklaring till
varför man i Israels kult inte offrade människor. En intressant parallell till den bibliska berättelsen utgörs av
berättelsen om Ifigenia i dess
olika versioner i den klassiska grekiska litterturen. Men
det är en annan historia.

Karl-Gustav Sandelin
Prof. em.
Nytestamentlig exegetik

Finnairoptioner

Röva med lag och rätt
Jag har följt med debatten kring Finnairs optioner,
bonusar och bostadsförmåner. De som försvarar bolagets styrelses beslut hänvisar
ofta till det regelverk som är
gällande. Det ger anledning
att ägna en tanke åt skillnaden mellan legalitet och legitimitet i fråga om regelverk.
Jag har uppfattat de känslomässiga stormarna som ett
uttryck för denna diskrepans.
Legalitet betyder att den
lagstiftande församlingen har rätt att i demokratisk ordning stifta lagar. Det
innebär inte automatiskt att
ett beslut inom ramarna för
lagen har legitimitet, det vill
säga att det är trovärdigt inför den allmänna opinionens
rätts-medvetande. En juridisk lag som saknar moralisk giltighet är för medborgarna kraftlös, frånstötande
och upplevs som orättfärdig.
Den riskerar att förlora något
av sin legitimitet. Det bör råda en i möjligaste mån positiv
relation mellan ett legalt beslut och det allmänna moraliska rättsmedvetandet grundat i naturrätten. Detta höjer

besluten från att vara juridiskt
legala till att bli legitima.
Vi har i fyrahundra år
präglats av Luthers katekeser, men exemplet Finnair visar att dess normativa
halt gått förlorad. Luthers
tolkning av det sjunde budet ”Du skall inte stjäla” har
sin grund i naturrätten, vars
grundval är gudomlig rätt.
”Därför är stortjuvar det
rätta namnet på dessa, som
inte snattar eller skaffar sig
pengar hemligt, utan som vill
ha hedersplatser och kal�las stora herrar, hederliga
och gudfruktiga medborgare allt under det de med sken
av lag och rätt röva och stjäla. Det är överhetens uppgift att övervaka och förhindra sådant samt ha mod att
lagstadga och vidmakthålla
ordning i all form av handel
och köp. Det för att de fattiga inte må betungas och bli
modfällda samt att inte heller de själva (överheten) belastas med andras synder.”

Ola Byfält
Helsingfors
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”Vill kyrkan vara med i leken, får
inte webben vara
något man sköter
med en suck om
det blir tid över.”

Brita Häll om vår kyrkas satsning Andligt liv
på webben på ledarplats i Kyrkans tidning.

Gud som hen?
”Jag är övertygad om att
vi behöver många olika
gudsbilder, gudsnamn.
Olika gudsbilder måste få
brytas mot varandra. Om
en bild favoriseras till den
grad att det blir svårt att se
att Gud är större än den –
då har man huggit sig en
avgudabild.

Tyvärr är detta nog vad
som hänt med metaforen
Gud som fader, och därmed Gud som man. (...)
Att tala om Gud som hon
väcker starka känslor. Det
uppfattas som att man ger
Gud ett kön.”

Annika Spalde på
svenskakyrkan.se angående hen-debatten.

NÄSTA VECKA ser vi om vårt hus. Vem ska betala
när kulturarvet vittrar sönder?

Nåt att berätta?

Den här annonsplatsen är ledig!
Ett litet musbarn är på promenad med sin mamma. Plötsligt får de syn på en fladdermus.
– Titta mamma! säger den lilla musen. – En ängel!

Berit Simonsson vill att kyrkan ska återta bekännelsen ”Jesus är Herren”.

Lyfter fram moderskapet
Att vara talare
är som att vara
mamma. Jag delar
med mig av det jag
har i mitt skafferi.
Text: johan sandberg
Då Berit Simonsson ska tala
på Våroasen i Jakobstad under veckoslutet bjuder hon
in åhörarna till sitt köksbord.
– Det är också därför jag
betonar att jag har åtta barn,
för jag ser gärna moderskapet som en del av min kallelse, säger hon. Jag tror att
moderskapet är något vi behöver lyfta fram i den kristna kyrkan. En mamma är inte detsamma som en pappa
även om en del försöker påstå det i dag.
Du jobbar som inspiratör inom
Oasrörelsen i Sverige. Vad betyder det?
– Jag och mina fyra kolleger reser runt främst i Sverige och håller bibelföredrag
och inspirerar dem som
kallar oss. Dit vi blir bjudna dit kommer vi i den mån
det finns tid. Vi har många
kallelser, inte för att vi är
speciellt märkvärdiga, utan för att behovet är så stort.

Vi reser varje helg och vardagar också.
Hur länge har du arbetat med
Oasrörelsen?
– Jag har varit med ända
sedan Oasrörelsens början.
Den första tiden innan vi hade några anställda gjorde jag
det som frivillig. Jag skulle tro
att jag varit anställd i cirka
femton år.
– Oasrörelsen har funnits sedan den karismatiska väckelsen på 1980-talet,
fast då under ett annat namn.
Biskop Bertel Gärtner öppnade dörrarna för rörelsen i
Göteborgs stift. Namnet Oasrörelsen togs 1989. Numera
har vi fem anställda.

”Det viktiga med
att det finns
kvinnliga talare
har med det profetiska att göra.”
Berit Simonsson

Vad har du för bakgrund?
– Jag är inte präst, men
jag är teologie kandidat, om
man ska tala om sådana saker. Jag är prästfru och mor
till åtta barn, vilket jag ser
som min främsta merit. Jag
reser mycket och har under hela mitt vuxna liv hållit bibelföredrag. Det tycker
jag är oerhört roligt och inspirerande att få göra.
– Barnen är vuxna vid
det här laget, det äldsta är
32 och yngsta är 20. Jag har
sex barnbarn.
Det tycks finnas en skillnad mellan bibeltroende väckelsekristendom i Finland och Sverige i
och med att det inte är vanligt att kvinnor undervisar här i
Finland. Men du undervisar i en
rörelse som inte anlitar kvinnliga präster.
– Oasrörelsen i Sverige
har fått mycket kritik för att
vi inte använder kvinnliga präster. Men klagomålen
kommer också från dem som
har synpunkter på att vi har
kvinnliga talare.
– I det här sammanhanget
kan man lyfta fram perspektivet med moderskapet. Men
man kan se det ur en profetisk synvinkel. Det viktiga med att det finns kvinnliga talare har med det profetiska att göra.

Profeter är alltså inte skäggiga män klädda i kamelskinn
som äter gräshoppor och säger konstiga saker?
– I Guds ord, i både Gamla
och Nya testamentet, sanktioneras att både män och
kvinnor är profeter. En profetia kan vara allt från ett inpass på en minut till ett livslångt uppdrag. Jag tror att en
del av det jag gör ligger på
det profetiska planet.
– I Domarboken berättas
det om att Debora träder upp
därför att det inte fanns några män i Israel.
Du har själv inte upplevt kallelse att bli präst?
– Nej, det har jag inte. Och
jag förespråkar inte kvinnliga präster. Men jag tror att
det finns ett kvinnligt bidrag till undervisning och
talande.
Temat för Våroasen i Jakobstad
är ”Jesus är Herren”. Har arrangörerna gett dig temat eller
har du fått fria händer?
– Arrangörerna har satt
huvudtemat. Under det har
jag fått fria händer att tala och det ska jag göra vid
tre tillfällen. Det kommer
att handla om olika infallsvinklar på att Jesus är Herren, både i våra egna liv och
i kyrkans liv.

Har Gud satt något speciellt på
ditt hjärta för Oasen?
– Vi behöver på nytt få
känna en tillit till att Jesus
faktiskt är Herren. Både i
Sverige och i Finland har vi
vant oss vid det i dag. Men det
är en gammal urkristen bekännelse som kristna människor levde och dog för under kyrkans första tid. Jag vill
lyfta fram det extremt viktiga och betydelsefulla i att Jesus faktiskt är Herren i vardagslivet och i våra personliga nödsituationer. Men det
gäller också att återta den
bekännelsen för den kristna kyrkan.
Har vi det för bra i Finland och
Sverige i dag?
– Det sägs ju det om vår
del av världen. Det var visst
moder Teresa som sa att vi
är den rikaste delen i en bemärkelse men den fattigaste i en annan.
Nyligen berättade pastor Bob
Fu på samma plats där Våroasen ska äga rum om hur väckelsen går framåt i Kina mycket
på grund av förföljelsen av de
kristna. Där ber man inte om
att slippa förföljelse utan om
att stå fast i tron.
– Det är ju lätt för oss att
säga hur fantastiskt det är
med de kristna i Kina men

när förföljelsen kommer
närmare oss blir det verkligen en utmaning. Men då
blir det ju viktigt att man
litar på att Jesus är Herren
också i de svåra situationerna. Man behöver ju inte söka förföljelse, men det kan
komma en tid när den närmar sig oss. Allt fler tror också att det blir så.
Vilka förväntningar har du på
Våroasen?
– Under många år har vi
haft ett härligt utbyte med
Oasrörelsen i Svenskfinland.
Bland annat har det finländska lovsångsteamet berikat
Oasmötena i Sverige i många
år. Vi har också haft många
besökare från Finland på våra Oasmöten och vice versa. Kontakten över vattnet
är ett upparbetat spår och
det känns som att komma
till vänner.
– Jag ser fram emot vad
Gud vill säga till oss alla. Det
finns ju en liten risk i att man
som medverkande ställer sig
på sidan, men min önskan är
att vi alla deltar fullt ut i det
som Gud gör.
Har du talat på Oaser i Finland
tidigare?
– Det har hänt en gång tidigare. Då var det Oas i Karleby för kanske tio år sedan.

