Sid LEDAREN: Enkel matematik: ojämnt i församlingsgeografin ger ojämnt i församlingsekonomin. Det är
dags att fundera över kyrkans utjämningssystem.
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Kyrkan är inte
lika värd överallt
ska prislappen för en församling
faktiskt få se så olika ut beroende
på var den ligger? Den diskussionen lyfter ekonomen Kari Harju fram i veckans
nummer med den sifferanalys han gjort över den
lutherska kyrkans drygt 300 församlingar. Det är
en viktig diskussion, som hamnat i skymundan
för strukturdebatten. Som det nu är sysslar kyrkan flitigt med att fundera över hur det ska möbleras om, men mindre med att bekymra sig över
det faktum att vissa församlingar skjuter på sina
tunga stilmöbler när andra kånkar på en pinnstol.
Bildligt talat alltså. Men kanske också i en del fall
rent bokstavligt.
det som yrkesmänniskan Harju kommer fram till
rimmar med det många tänkt med vanligt bondförnuft: att slå ihop två eller flera fattiga kan väl
inte leda till rikedom? I grund och botten handlar det ju om inkomster, i form av medlemmarnas skattemedel. Och i det upplägg kyrkan nu har
handlar de om geografi, som inte går att flytta.
Harjus experiment med en gemensam kyrkoskatt för hela kyrkan visar att den sammanlagda potten för kyrkan skulle vara densamma som
i dag om alla betalade 1,33 procent i kyrkoskatt.
Lite mer för en Helsingforsmedlem, som i dag viker 1 procent för kyrkan - men betydligt mindre
för dem i Brändö-Kumlinge, med en skatteprocent på 2,0. Ur medlemmarnas perspektiv är dagens system också snedvridet. En medlem med
en månadslön på 2500 euro betalar 21,99 i månaden för sitt medlemskap i Helsingfors, 32,98 om
han eller hon bor i Karleby och 43,97 om hemorten är Brändö, enligt kalkylatorn på eroakirkosta.fi.

” Varför vill vi
vara med? Och
vad är det vi vill
vara medlemmar av? ”

VARFÖR VILL vi vara med? Och
vad är det vi vill vara medlemmar av? För det vill vi nämligen, många av oss. Beredskapen att betala, trots allt,
på Brändö ger en vink: församlingen är lokal, nära och
”hemma”. Men också där finns det en gräns för
vad man ekonomiskt orkar bära. Det skulle också vara skäl att reflektera över att de många skattebetalarna i Helsingfors kanske i själva verket
med sitt medlemskap vill bevara länken till en
primärgemenskap de knutit till sin församling i
en landsort hundratals kilometer bort från metropolen, som alltså med bibliskt språk ”skördar
det man inte har sått”. Vad är det värt för den senare församlingen?
den utjämning av inkomster kyrkan själv gör står
inte i proportion till vad församlingarna (de fattiga) skulle behöva.
Det att ingen ännu på allvar velat rubba nuläget,
trots förre ärkebiskopen Jukka Paarmas idé om en
gemensam skatteuppbörd och -procent för hela kyrkan, har många orsaker. I en av dem krockar värdet
”jämlikhet” med ”självständighet”. En lokal församling utan beslutanderätt om sin ekonomi berövas
sin självständighet, är en tanke. Jo, men om systemet ändå inte är frikopplat - så som fallet är i frikyrkorna - skulle det kanske vara dags att bestämma sig för om vi betalar för ett medlemskap i ”församlingen” eller ”kyrkan”. Det kan ge logiska följdbeslut för både struktur och penningdiskussioner.

PROFILEN: anya ingo
”Ibland undrar jag om FPA
vikarierar Gud här i Finland.”

Ledd av
Gud till
Finland

Det är många små detaljer som har gjort att Gud styrt
Anya Ingo från Kirgizistan till Nykarleby. Det första
steget var redan som nyfödd när hennes blivande man
Thomas började be för henne.
Text och Foto: johan sandberg
Bishkek, nuvarande Kirgizistans huvudstad, är Anya Ingos hemstad. Mamma
är från Kirgisien medan pappas familj
flyttade dit från Ryssland när han var liten. På den tiden var allt en del av Sovjetunionen och Kirgizistan blev självständigt 1991 när Sovjet föll.
– Min familj var egentligen inte kristen. Vi följde nog den ortodoxa kulturen och firade påsk och jul, men vi bad
aldrig eller läste Bibeln. Jag döptes ändå vid nio-tio årsåldern i den ortodoxa
kyrkan. Varför mamma lät döpa både
mig och min bror då vet jag inte. Det var
strax efter att Sovjet föll men jag vet inte om det har det med saken att göra.
Mamman började gå i en evangelisk
kyrka och barnen följde med och gick
i söndagsskolan.
– Där väcktes mitt intresse för kristen tro. Jag kom med i en tonårsklubb
och blev omdöpt på eget initiativ.

Envis inbjudan

Med åren tappade hon ändå kontakten
till sina kristna vänner och sin kristna
tro. Efter gymnasiet valde hon psykologistudier vid universitetet i Bishkek.
– Under mitt andra år på universitetet
träffade jag en tjej som började bjuda in
mig till en kristen grupp. Varje gång jag
träffade henne, fastän vi träffades flera gånger om dagen, bjöd hon in mig.
Och varje gång svarade jag att vi får se.
Mina vänner började skämta när de såg
henne, nu kommer hon och bjuder in
dig igen. En gång i december möttes vi i
biblioteket. Hon bjöd in mig som vanligt
och jag svarade som jag brukade. Men
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när hon gått fick jag en ingivelse och sa
till Gud att om du verkligen vill att jag
ska komma till gruppen så gör så att hon
kommer tillbaka. Tre sekunder senare
var hon tillbaka och sa att hon verkligen tyckte att jag skulle komma. Så jag
gick och i februari bestämde jag mig för
att på nytt ge mitt liv till Gud.
Gruppen hade Thomas Ingo startat
som en del av sitt missionärsuppdrag
utsänd av International Fellowship of
Evangelical Students. Fast formellt studerade han ryska som orsak för sin vistelse i landet.
– Jag började jobbade tillsammans
med Thomas i olika evangelisationsprojekt. Så småningom började mina
kompisar reta mig med att det var något
på gång mellan mig och Thomas. Och
det var det inte, åtminstone inte från
min sida, vi jobbade bara tillsammans.
Men så blev det något mer i alla fall.
Till saken hör att när Thomas var
på skriftskolläger som fjortonåring sa
prästen till honom att han ska börja be
för sin blivande fru.
– Det gjorde han. Det var ungefär
samtidigt som jag föddes. Och det var
ju också en Guds ledning att han över
huvudtaget kom sig till Kirgizistan.

”Det skulle vara roligt att ses”

De gifte sig 2003 och året därpå kände
båda på sig att de skulle flytta till Finland.
– Fortfarande vet vi inte varför dörren i Kirgizistan stängdes för oss.
De kom till Nykarleby 2004.
– Första halvåret var tufft. Både för mig
och Thomas. Allt var annorlunda. Det tog

tid innan vi fick vänner. Min familj var
kvar i Bishkek och jag kunde inte språket. För Thomas var det svårt att återvända efter att ha bott över åtta år i Lettland, Norge, Frankrike och Kirgizistan.
– Jag hade särskilt svårt att förstå artighetsfrasen att vi ska träffas nån gång.
Jag väntade på att tillfället skulle bli av.
Det var svårt för mig att tolka om det var
något de verkligen menade eller något
de bara sa. Men nu är jag säkert likadan
själv, och det är frustrerande.
Vad saknar du i Kirgizistan?
– Bergen, sommaren som varar minst ett
halvår, vännerna, fast de flesta har flyttat därifrån. Väldigt få är kvar i Bishkek.
Familjen har också flyttat. Brodern
doktorerar på Vasa univeritet och för-
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äldrarna har flyttat till S:t Petersburg
för att vara närmare barnen.
– Jag saknar inte osäkerhetskänslan
jag upplevde när jag återvände till Kirgizistan för att hälsa på familjen 2006.
Här i Finland behöver man inte vara
rädd att bli lurad, att ta fram sin plånbok eller att man ska bli överfallen. Jag
var förvånad över hur jag hade förändrats på två år. Jag var ju ändå född där.
Men hon upptäckte också att hon påverkats av ett negativt drag i den finländska mentaliteten. Den upptäckten
gjorde hon under en bussresa i Bishkek.
– En kvinna ville veta var jag köpt mina skor, hon tyckte de såg bekväma ut.
Varför frågar hon det, tänkte jag men
svarade och hon började berätta om sitt
liv. Efter bussresan på femton minuter

Varför det tar
så lång tid att
skapa kontaktmed främmade
människor i
Finland är ett
olöst mysterium
för Anya Ingo.

FPA som Gud

Kirgizistan är till nittio procent ett muslimskt land. I huvudstaden bor många
ryssar och kristendomen är deras religion.
– De kirgisiska kristna studenter med
muslimsk bakgrund vi haft i vår grupp
har blivit hotade av sina släktingar. En
tjej kidnappades och hölls fången tre dagar på landsbygden. Hon blev slagen,
fick varken mat eller dryck medan familjen krävde att hon skulle avsäga sig
sin kristna tro. Hon måste fly till ett annat

land liksom några andra kirgisiska nyblivna kristna. Det är jättetufft för dem.
I Kirgizistan behövs Gud för varje steg
i vardagen.
– Ibland undrar jag om FPA vikarierar Gud här i Finland, säger Anya Ingo.
Man riskerar inte svälta ihjäl och man
behöver inte vara länge utan bostad.
Då är behovet av Gud och hans dagliga närvaro inte lika tydligt. När man
har det så skyddat har man också råd
att tolka Bibeln hur man vill. Behöver
man pengar till utbildningen går man
till banken och tar ett lån. I Kirgizistan
finns det ingen annan möjlighet än att
be Gud ordna pengarna. Gud har svarat mina kompisar genom att de hittar
ett kuvert med beloppet de behövde i
ryggsäcken.

Kaskö församling byter stift?

Heligt i Vasa

Temahelg. Nära det heligahelgen lockade många åhörare i Vasa på veckoslutet.
Gäster var visförfattaren
Tomas Boström och teologen Patrik Hagman.
– Det var jättebra stämning. Särskilt på kvällarna kom många till kyrkan. Vi
fick också höra att helgen
var välförberedd och proffsig, säger Camilla Särs, ledare för barnverksamheten.

kunde vi ha bytt telefonnummer. I Finland är det ju helt otänkbart att fråga en
okänd människa i bussen var de köpt sina skor. Jag saknar möjligheten att skapa nya kontakter på kort tid.

Mera bilder på kyrkpressen.fi.
Foto: Hanna Sandberg

Sammanslagning. Tvåspråkiga Kaskö församling ska
utreda samgång med antingen Kristinestads finska församling eller Närpes
svenska. För tillfället hör
Kaskö till Lappo stift, men
går man samman med Närpes hör den sammanslagna
församlingen till Borgå stift.
– Det är ingen brådska,
vi tar tid på oss och funderar vad vi ska göra och vem

vi passar ihop med, säger
Lars Piira, viceordförande i
kyrkorådet.
Tanken på att byta från
ett finskspråkigt till ett
svenskspråkigt stift har
tillsvidare inte väckt några
känslostormar i Kaskö.
– Här fungerar allt bra på
bägge språken, säger Piira.
Sammanslagningsplanen
motiveras med församlingens skrala ekonomi.

Anya Ingo
Gift med thomas. barnen Aron
och sofie, fyra år, Olivia, 7
månader.
Psykologexamen från universitetet i Bishkek och Åbo
Akademi 2010. vikarierat som
skolkurator i Nykarleby.
Känner kall till kristen själavård. Vill lära sig höra Guds
röst för att låta Gud vara
någons själavårdare.

Stiftsfullmäktige slog rot
avskedsgåva. Snart växer
det en liten finlandssvensk
stiftsfullmäktigeskog på 105
träd någonstans i världen.
I samband med att stiftsfullmäktige för Borgå stift
höll sitt sista möte i Helsingfors häromveckan tackade ordförande Lars-Runar
Knuts sina kollger med fem
trädplantor var i stället för
blomkvast.
– Jag hoppas nästa full-

mäktige får samlas till aftonskolor ibland, trots den
extra kostnad det medför,
hälsade Knuts bland annat
dem som ska ta över.
Han menar att organet har funnit sin plats i det
kyrkliga beslutsfattandet
och vidgat det. Själv blev
Lars-Runar Knuts också
avtackad med bok och stiftets bordsstandar för sina
två perioder vid klubban.
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Också de
små kan
sköta sig
Kyrkan och pengarna. Små församlingar är inte fattiga för att de har
så stora kostnader. De är fattiga för att
deras medlemmar har små inkomster.
Kyrkans utjämningssystem är otillräckligt.
Text och foto: Sofia Torvalds
Stora församlingar är rika och små är
fattiga. Den informationen återkommer i olika former i slutrapporten om
församlingsstrukturer.
Men varför är det så? Blir små församlingar faktiskt dyrare än stora just
för att de är små? Eller finns det en annan orsak till att de församlingar som
har svårast att få inkomster och utgifter att gå ihop är de minsta?
Kari Harju, ekonomichef i Kronoby
kyrkliga samfällighet, reagerade på att
kyrkomötets ekonomiutskott tyckte att
boksluten inte ger någon information
om bakgrunden och orsakerna till det
ekonomiska läget i de församlingar vars
bokslut uppvisar ett underskott. Harju
har jobbat som lärare i forskningsmetodik vid Svenska Handelshögskolan
och undervisat i hur man analyserar
stora mängder siffror. Han bestämde
sig för att analysera den lutherska kyrkans 323 församlingar med hjälp av ett
datahanteringsprogram.
– Jag ville studera uppgifterna empiriskt. Vad berättar verkligheten? säger Harju.

Beslutsångest blir dyrt

Resultatet blev – om vi förenklar det
starkt – att de billigaste och mest välskötta församlingarna är små församlingar. Men de församlingar som sköts
sämst och har höga kostnader per medlem är också små. De församlingar som
klarade sig sämst i bokslutet för år 2010
hade också använt sig av en i medeltal lägre kyrkoskatteprocent än andra
församlingar med liknande kostnadsstruktur. Samtidigt hade de högre verksamhetsutgifter per medlem än andra
församlingar.
– Att det är så beror på att många små
församlingar har beslutsångest: de vill
inte eller saknar kompetens att lägga
skatteprocenten på rätt nivå eller säga upp folk.
De fattigaste små församlingarna har
till exempel, i förhållande till sitt medlemsantal, höga kostnader för fastighetsväsendet. Också personalkostnaderna visar på en stor spridning: en del
församlingar klarar sig med 100 euro
per medlem medan andra satsar 200
euro per medlem på personalkostnader.
De största och de minsta kostnaderna
finns bland de minsta församlingarna.

Fattiga medlemmar – fattig
församling

De flesta små församlingar har inte råd
att ha lika stora kostnader som de stora. Många små församlingar har insett
det och skurit ner på sina utgifter så att
de överensstämmer med inkomsterna.
Men Harjus siffor pekar på att de små
församlingarna inte är fattiga just för

”Det borde ju
utjämnas så att
de rika betalar till de fattiga.
Vad de rika församlingarna är
rädda för är att
de tvingas höja på kyrkoskatten och att folk
börjar rösta med
fötterna.”
Kari Harju

att litenheten i sig skulle leda till ovanligt stora fastighets- eller personalkostnader. Nej, det handlar helt enkelt om
inkomster. Och inkomsterna beror på
vad medlemmarna förtjänar.
Låt oss tänka att alla församlingar
skulle bära upp 1 procent i kyrkoskatt.
År 2010 skulle de fattigaste ha fått 87 euro per medlem i skatteinkomster. Helsingfors kyrkliga samfällighet fick 212
euro per medlem. Inte ens om den fattiga församlingen höjer skatteöret till det
dubbla får den lika mycket pengar som
samfälligheten i Helsingfors.
– Det är här den stora skillnaden
mellan församlingarna finns, och den
beror på antalet pensionärer, lönenivån i kommunen och hur många som
lyfter arbetslöshetsunderstöd. Därför får stadsförsamlingarna så mycket mer pengar för kyrkoskatten, säger
Kari Harju.
Siffrorna pekar alltså på att antalet
medlemmar inte har någon större effekt på församlingarnas kostnadsstrukturer. Däremot har medlemsantalet en
avgörande betydelse för församlingens
skatteinkomster. När Kari Harju ser på
boksluten förvånar han sig över att diskussionen om kyrkan strukturreform
inte i högre grad handlat om i hur ojämlik situation församlingarna befinner sig
när det gäller skatteintäkter.
– Jämfört med kommunerna utjämnar församlingarna inte skatteinkomster nästan alls. På den kommunala sidan består ju en femtedel av inkomsterna av statsandelar. I vissa kommuner
utgör statsandelarna upp till hälften av
inkomsterna.

Otillräcklig utjämning

Visst har kyrkan ett utjämningssystem.
Alla församlingar betalar en grundprocent av sina kyrkoskatteinkomster till
kyrkans centralfond. Siffran divideras

med kyrkoskatten så att de som bär
upp 1 procent i skatt betalar 8,2 procent och de som bär upp 2 procent betalar 4,1 procent. Så ser utjämningen ut.
– Skillnaden mellan de rikaste och de
fattigaste blir alltså 4,1 procent av kyrkoskatteinkomsterna. Men skillnaden
i inkomst kan vara tre till fyradubbel.
Kyrkans centralfond utbetalar dessutom stöd till de allra fattigaste församlingarna och de församlingar som bestämmer sig för att gå samman får morotspengar ut samma fond.
– Det borde ju utjämnas så att de rika betalar till de fattiga. Vad de rika församlingarna är rädda för är att de tvingas höja på kyrkoskatten och att folk
börjar rösta med fötterna, säger Harju.
Problemet är att det inte nödvändigtvis går så att församlingssammanslagningar råder bot på det som är grundorsaken till att en liten landsortsförsamling måste bli billig och att en stor stadsförsamling får vara dyr. Vi kan ju inte
slå ihop Esbo med Brändö-Kumlinge.
Och slår man ihop många små och fattiga församlingar där skatteinkomsterna per medlem är små tenderar resultatet att bli en stor och fattig församling.

Gemensam skatteprocent?

Kyrkan står inför århundradets kanske mest omvälvande reform. Kyrkans
strukturreform präglas av att den utgår
främst från kommunreformen och församlingarnas relation till den blivande
kommunstrukturen. Att också förändra
sättet att fördela kyrkoskatten borde vara
en del av reformen, menar Kari Harju.
– Lösningen torde finnas nånstans
mellan följande två ytterligheter: bevara det nuvarande läget – eller låta kyrkomötet fastställa en gemensam kyrkoskatteprocent för hela Finland. Skatten skulle fördelas till församlingarna
enligt vissa på förhand bestämda kri-

terier liksom statsandelarna fördelas
till kommunerna.
Om alla medlemmar skulle betalade 1,33 procent i kyrkoskatt skulle kyrkan komma upp i ungefär lika
stora skatteintäkter som i dag.

KOMMENTAR
Sofia Torvalds

Hallå Robin
Hood!
Stora församlingar med
många välbeställda löntagare bland
medlemmarna har råd att
göra mycket som är både roligt och kostar pengar.
De kan ordna fina konserter
och kulturevenemang, de
kan bjuda sina förtroendevalda på resor, de kan ordna gudstjänster med trevlig servering för många olika
grupper i församlingen, från
pensionärer till ungdomar.
Sen finns det församlingar där ungdomsverksamhetens årsbudget är 16 euro. Det räcker till ungefär en
kaffe-med-bulle-servering.
Livet är inte rättvist. Det
vet vi alla. Den som flyttar ut
på landet förstår kanske att
en högre kommunal- eller
kyrkoskatt är det pris han eller hon betalar för att få bo i
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Hur kan ”bära tillsammans”
stavas på genuin åländska?
SAMARBETSMODELLER.
De åländska församlingarna har hållit rådslag
kring samarbete i olika
modeller. Vart leder det?

sig med de rika, annars förblir
det lika fattigt?
– Jo, det är en riktig tanke. Och de fattiga har redan
blivit tvångsgifta.
Och vill de rika betala för de andra? Mariehamn till exempel?
– Nej. Det finns det inte
beredskap till. Mariehamn
är en egen värld här i jämförelse med de andra.

Text: may wikström

De rika stadsförsamlingarna har råd att ge vardagen
en guldkant, de fattiga utanför tätorterna har knappt
råd med vardagen.

ett stort, billigt hus med trädgård och skog runtomkring.
Fram till en viss punkt kan
vi leva med att verkligheten
är annorlunda på landet än
i stan. Men ändå känns det
märkligt att kyrkan har valt
att gå in för ett så ojämlikt
utjämningssystem.
För de små församlingarna på landsorten är trycket hårt från alla håll. Deras
medlemmar har sällan höga inkomster och det innebär att församlingen får in
betydligt mindre pengar per
medlem än en stadsförsamling. Också de församlingar som sköter sin ekonomi, höjer på kyrkoskatten
och skär ner på utgifterna
får höra att de inte lönar sig.
För att de är små.
Därför är det bra att Kari
Harju tagit fram siffror på att
små församlingar kan sköta
sin ekonomi lika väl som de
stora och att det inte är dyrt
i sig att vara liten.
Men samtidigt frågar man
sig om vi faktiskt kan fortsätta blunda för ojämlikheten. Tror inte kyrkan på att
de rika ger till de fattiga?

Initiativet kom från domkapitlet, som sänt biskop Björn
Vikström och notarien Clas
Abrahamsson till Åland för
att diskutera församlingsstrukturer på ett möte för förtroendevalda och anställda i
mitten av april.
Intresset var stort, och ca
femtio personer från olika
församlingar kom till Mikaelsgården.
De modeller som lyftes
fram var att Åland skulle bilda ett eget prosteri eller samarbeta i en eller flera samfälligheter. Bägge skulle förutsätta en gemensam kyrkoskatt. Smärtpunkten verkar
handla om de rikas vilja att
betala för de fattiga.
– När det kommer till kritan är det ju skattöret det
handlar om, säger Juanita
Fagerholm-Urch, kyrkoherde i Sund-Vårdö.
Hon hör till dem som länge
förespråkat samarbete mellan de åländska församlingarna, så till den grad att hon
även om hon tyckte att mötet var bra uttrycker en viss
uppgivenhet över utsikterna att faktiskt få ett sådant
till stånd.
– Jag tycker att vi gott kunde ha en gemensam förvaltning, en enda ekonomibyrå
– och inte sitta med många
pastorskanslier. Ingen kommer längre till pastorskansliet och ska ha ett ämbetsbevis, den tiden är förbi, säger
Fagerholm-Urch.
Hon tillfogar att hon för all
del hör till den radikala fronten, som till och med kunde
tänka sig en enda församling
på hela Åland.

Samfälligheter ovanliga

Enligt notarie Clas Abrahamsson talade man också
mycket om samfälligheter.
– När samfälligheter är något av det normala på annat
håll är de ganska obekanta
på Åland. Därför presenterade vi ett ganska ingående

Hur vill råden ha det då?

Både Juanita FagerholmUrch och Clas Abrahamsson lyfter däremot fram domkapitlets önskan att involvera församlingsborna för att
ta reda på vad de vill se som
nästa steg i diskussionen.
Nu ska domkapitlet sända ut en enkät till ålandsförsamlingarnas kyrkoråd . Hur
ska den se ut?
– Det finns inget konkret
ännu. Men vi vill inte låta det
här rinna ut i sanden utan få
det att gå vidare, säger Abrahamsson.
Han menar att det är en
stor fråga i stiftet att minska församlingarnas sårbarhet. Den syns särskilt i de
små åländska församlingarna, där det inte finns någon back-up att ta till.
Juanita Fagerholm-Urch
lyfter fram en annan sida.
– Jag var besviken över att
ingen på mötet talade om
verksamheten. Hur kan vi
ha en sådan utan att samarbeta? Och den kan ge mycket. Det finns många kyrkor
där prästen får vara rädd för
mässfall. När Sund och Vårdö
börjat med gudstjänst varannan vecka var fick vi faktiskt
fler besökare i Sund än tidigare.

ÖVER VATTNET I legenden om S:t Kristoforos bär den stora den lilla över vadstället. I tuffa
tider prövas församlingarnas vilja till något liknande, inte minst på Åland. (Skulptur från
domkyrkan i Köln.) Foto: Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)
paket om möjligheten att arbeta genom en samfällighet,
säger Abrahamsson.

Församlingarnas ensak

Kontraktsprosten Mårten
Andersson var också med
på mötet. Han lyfter fram
det samarbete som finns, i
form av delade tjänster t.ex.
Men i fråga om ett samarbete i form av samfällighet sä-

stiftsfullmäktige gamla kyrkor

Förslag går till två adressater

Torsten Sandells initiativ om statens ansvar för gamla och
dyra kyrkor sänds både till kyrkostyrelsen och till kyrkomötet. Beredning förpassade ärendet enbart till kyrkostyrelsen, med motiveringen att Sandell föreslår staten juridiska
förpliktelser som kyrkomötet inte har mandat att utfärda.
– Då hamnar det i mappen för ”intressanta ärenden”, menade Sandell.
På Peter Lindbäcks förslag sänds initiativet både till kyrkomötet och till kyrkostyrelsen som bäst bereder hans
eget kyrkomötesinitiativ om skydd av kyrkliga byggnader.

ger han att det kommer an på
församlingarna själva. Fördelarna kan han nog se, inte
minst när det gäller den allt
mer krympande tillgången
till kyrkligt anställda.
–Kantorer är det ju till
exempel väldigt svårt att få
överhuvudtaget, säger han.
Samtidigt uttrycker han
att den här diskussionen
har förts tidigare, ”allt det här

har vi varit med om massor
gånger”. På frågan om hur
han som kontraktsprost ser
på hur det hela går vidare
svarar han:
– Nu finns det ju ett förarbete gjort för dem som vill
vara med eftersom vi gjorde en utredning för tre år
sedan.
För att det ska bli ett välbärgat parti borde de fattiga gifta

samfällighetsmagert örike
•Borgå stift
har totalt
64 församlingar.
• Av dem
är bara 17 självständiga församlingar med egen ekonomi resten ingår i någon
samfällighet.
• Hela tio av de självständiga församlingarna finns på
Åland.

STIFTSFULLMÄKTIGE RESPONSPRAXIS

Valde det fria
formuläret
De som bereder strukturreformen inom kyrkan har
begärt in respons från flera hundra organ och instanser. Stiftsfullmäktige i
varje stift ska också ge sin
syn på saken.
Det gjorde även Borgå

stifts fullmäktige, som
med eftertryck framhåller samfällighetsmodellen
som den bästa. Fullmäktige framhåller att det saknas språkliga, men också
ekonomiska, konsekvensbedömningar av de andra
lösningarna.
Responsen är fritt formulerad och går inte in på

färdig blankett, som var
den andra möjligheten .
– Kan ses som en liten
risktagning. Jag lovar att i
styrgruppen se till att de
fritt formulerade åsikterna
också registreras, sade biskop Björn Vikström.
En del kritiker anser att
formuläret är styrt till förmån för prosterimodellen.
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Det ekonomiska läget i kyrkan i dag, med färre medlemmar och ökade fastighetskostnader, bekymrar John Forsberg som arbetat hela livet med kyrkans struktur och uppbyggnad.

Gammal modell fungerar än
Strukturomvandling. Stiftsmodeller och prosterimodeller i all ära. Men att
någon av dem skulle fungera bättre än
de nuvarande samfälligheterna tror John
Forsberg inte.
Text och foto: johan sandberg
– Både prosterimodellen och stiftsmodellen är otroligt byråkratisk uppbyggda och
blir administrativt dyra, säger John Forsberg som i tiderna tog initiativ till den nuvarande modellen med samfälligheter.

Inspirationsdag för församlingens förtroendevalda

FÖRTROENDEFORUM
tid: lördagen 12 maj 2012
plats: Viking XPRS till Tallinn
tema: Kyrkan mitt i byn, livet och förändring
info: www.forsamlingsforbundet.fi
anmälning: kontakt@forsamlingsforbundet.fi

– Men, fortsätter han, det viktigaste är ju
församlingarna. Och att beslutandemakten är så decentraliserad som möjligt. Man
ska inte tro att det går att få en levande församling ur en stor enhet som man skapar.
John Forsberg, som tidigare suttit i både
kyrkomötet och Kyrkostyrelsen, har inte
tappat intresset för de kyrkliga angelägenheterna trots att 95-årsdagen närmar sig i
höst. Han följer aktivt med och det är bara benen som inte är lika snabba som förr.
– Jag har inte läst hela den 60-70 sidor tjocka slutrapporten gällande kyrkans strukturreform. Bara ett auktoriserat sammandrag. Modellerna verkar vara väldigt teoretiska och tar ingen hänsyn
till de svenska församlingarna. De språkliga minoriterna nämns endast i en bisats.
Forsberg ser ingen orsak att frångå de
nuvarande samfälligheterna.
– Det systemet har fungerat i stort sett
bra i fyrtio år. Folk känner till systemet
och i de flesta fall har man positiva erfarenheter av det. Har samfälligheterna en
fungerande grundstadga har de också en
fungerande administration.
Forsberg anser att samfälligheternas
styrka ligger i grundstagdan. Den kan
skräddarsys med beaktande av de lokala
omständigheterna.
– Man borde utgå från det som finns. I

synnerhet mot bakgrund av att man inte vet vad det blir av kommunreformen.
En av svagheterna med samfällighetsmodellen är parokialprincipen, att man
måste tillhöra den församling på vars område man är bosatt. Det ser John Forsberg
som en skönhetsfläck.
– Det blir oerhört dyrt och praktiskt taget otänkbart att lösgöra den kyrkliga skatteuppbörden från den kommunala. Det
kan också få oförutsägbara konsekvenser.
Men principiellt är det en ful fläck.
John Forsberg har historiskt perspektiv
på samfälligheterna. Han var kyrkomötesombud i slutet av sextiotalet när lagen
om samfälligheterna kom till.
– 1908 uppstod problemet med två församlingar inom samma kommuns område för första gången då församlingen i Helsingfors delades på språkliga grunder, säger han. Flera städer följde efter och man
började också dela församlingar för att de
blev för stora.
Men det saknades en lag om hur de här
församlingarna skulle administreras. Kyrkomötet sammanträdde då vart femte år
och varje gång tillsattes en kommitté som
skulle göra ett lagförslag om saken. Men
varje kyrkomöte förkastade förslaget och
tillsatte en ny kommitté.
– Så där höll man höll på till slutet av

Fred Palestina

Upprop för fred, mot ockupation

VÄLKOMMEN PÅ FÖRTROENDEFORUM!

Kyrkornas världsråd har tillsammans med det ekumeniska forumet för Palestina och Israel (PIEF) tagit initiativ till en
fredsvecka i protest mot den illegala ockupationen av Palestina. Tanken är att församlingar och enskilda församlingsmedlemmar i hela världen ska skapa uppmärksamhet kring Israel-Palestina-konflikten med hjälp av gemensamma, fredliga samlingar. World Week for Peace in Palestine Israel (ung. vecka för fred i Palestina) ska äga rum från
28 maj till 3 juni. Det har gått 44 år sedan östra Jerusalem,
Västbanken och Gaza ockuperades.

sextiotalet. Då satt jag i kyrkolagskommittén som skulle bereda ett nytt förslag. Jag
skissade upp ett eget förslag som jag lämnade in som en reservation till kommitténs
förslag. Då skedde det som aldrig tidigare
skett. Min reservation lades till grund för
fortsatt behandling i kyrkomötet.
Två år senare godkände kyrkomötet lagen om kyrkliga samfälligheter, en omförhandlad formulering av Forsbergs reservation.
– Konflikten gällde nivån på den ekonomiska självständigheten församlingarna skulle få, säger Forsberg.

John Forsberg
• Född i Malax den 8 september 1917,
bosatt i Vasa.
• Präst, pensionär sedan 30 år tillbaka.
• Tidigare kyrkoherde i Södra svenska församlingen i Helsingfors, riksdagsman för SFP 1954–1958, direktor
på församlingsförbundet, chefredaktör på Församlingsbladet (nuvarande
Kyrkpressen), assessor vid domkapitlet, medlem av Kyrkostyrelsen 70–78,
kyrkomötesombud 68, 71, 73, 74, 77.

senegal flyktingar

Missionärer på flykt från Mali

Ett 40-tal kameruaner finns för tillfället i Fatick,den lutherska kyrkans centralort i Senegal. Kameruanerna arbetar
som missionärer i Mali sedan 2008, utsända via Kameruns
lutherska kyrka. Efter statskuppen för några veckor sedan
då situationen i Mali blev farlig uppmanades missionärerna
söka skydd hos den lutherska kyrkan i Senegal.
– Om situationen lugnar ner sig i Mali vill vi snabbt
återvända, oron för våra små församlingar i Mali är
stor. Om oroligheterna drar ut på tiden måste vi nog
söka oss till vårt hemland, säger pastorn Pierre Molnu.
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Nätverk viktigt
före skolåldern

Nedsatt syn. Föräldrar till små barn
med nedsatt syn kan
känna sig ensamma.

Måste man alltid gå
till sin ”egen” präst?

¶¶ann-sofi
storbacka
är sjukhuspräst
och svarar på
läsarfrågor om
tro och liv.

Text och Foto:
Andreas Andersson

Vad gör man om man bor på en
liten ort och av olika orsaker inte
kan vända sig till den ”egna” prästen för till exempel själavård eller
en förrättning? Kan man ta kontakt
med prästen i grannförsamlingen
utan att den ”egna” prästen får
veta om det?

En präst som arbetar i en församling
har i uppgift att betjäna församlingsborna med bland annat kyrkliga förrättningar och med själavård. En enskild församlingsmedlem är å sin sida
inte bunden av att anlita just den egna församlingens präst. Du kan alltså fritt ta kontakt med
en präst utanför din egen församling. Så här långt är kyrkans lagstiftning entydig. Hur man sedan kombinerar församlingsprästens skyldighet med församlingsmedlemmens
frihet är i praktiken inte lika enkelt.

När ett barn med synnedsättning börjar skolan får familjen handledning och service
via skolan. Projektet Gnistan
stöder familjer med barn under skolåldern som har nedsatt syn.
– Det kan vara svårt för
föräldrar att veta var de får
olika stödtjänster och vad
barnet är berättigat till.
Margot Åberg är projektledare för projektet Gnistan
som kartlägger stödbehovet
hos familjer med barn under
skolåldern som har nedsatt
syn. En viktig del av projektet
är att knyta kontakter till referensgrupper samt skapa ett
nätverk för familjerna.
– Det är jätteviktigt att
träffa föräldrar i liknande
situation och dela erfarenheter och åsikter.

Din fråga handlar om relationen till din ”egen” präst och om
han eller hon måste bli informerad om hur du väljer att göra. I själavårdsärenden behöver och får din präst inte veta att
du anlitar någon annan. Väljer du exempelvis att bege dig
till grannförsamlingen och prästen där tar emot dig skyddas du av tystnadsplikten både i teorin och i praktiken. Du
har dessutom möjlighet att hitta många andra själavårdare än grannförsamlingens präst. Det finns kyrkligt anställda som har ett särskilt intresse för och specialutbildning i
själavård, förutom präster också diakoni- och ungdomsarbetare. Känner du till kyrkans familjerådgivning eller samtalstjänsten via telefonen eller nätet? Min yrkeskår, sjukhusprästerna, finns också tillgängliga för själavård.
Om du behöver en kyrklig förrättning är det sannolikt och till
och med önskvärt att prästen (åtminstone kyrkoherden) i
din hemförsamling blir informerad om saken. Du behöver
inte själv ta kontakt utan information om bokningar av kyrkan, eller hindersprövning inför en vigsel eller registrering
av ett dop, går via pastorskansliet. Till kyrkoherdens ansvar
hör att besluta om användningen av kyrkan och att ha insyn i verksamheten på pastorskansliet. Men det hör också
till professionaliteten att respektera församlingsbons beslut
att anlita en annan präst än församlingens egen.

Svårt att veta		
vart man ska vända sig

Nio familjer har nåtts av den
uppsökande verksamheten,
som fortsätter under hela
projektets gång. Nu ordnas
träffar för föräldrarna.
– Till exempel inför skolstarten behöver man kontakta många olika instanser,
skicka olika intyg och planera i god tid var barnet ska gå
i skola. En referensgrupp är
viktig eftersom många föräldrar har svårt att veta vilka myndigheter och instanser som behöver kontaktas.
Åberg säger att föräldrarna ofta är ensamma med sina
tankar, till exempel när barnet behöver hjälpmedel eller specialleksaker.
– Var får man exempelvis tag på glasögon åt ett
barn som också har ett annat funktionshinder och är
så livligt att vanliga glasögon
inte hålls på huvudet?
En person med synskada
behöver också bra belysning
och många familjer vet inte
om att familjen är berättigad

Våga Fråga

MArgot Åberg leder projektet Gnistan som stöder familjer med synskadade barn.
till en belysningsförändring
i hemmet.
– Ingen kommun erbjuder det utan familjen måste
själv anhålla om belysningsförändring.
På grund av sekretessen är
det knepigt att komma i kontakt med familjer med barn
som har en synskada. Åberg
har kontaktat olika instanser
som i sin tur har kontakter till
barnfamiljer, såsom familjerådgivningar, församlingar

och daghem, och bett personalen kontakta familjerna och
berätta för dem om projektet.

Hoppas på fortsättning

Målet med att kartlägga stödbehovet är att det skulle finnas en stödperson som familjer kan kontakta också efter
projektets slut.
– Jag hoppas att nätverket
och verksamheten kan fortsätta och bindas samman vid
någon instans, säger Åberg.

gnistan
• Treårigt projekt för att
kartlägga stödbehovet
bland familjer med synskadade barn.
• Projektledare: Margot
Åberg i Helsingfors och Maja Renvall-Höglund i Österbotten.
• Mer information på www.
blindskolan.fi/aktuellt

En präst får inte heller begära arvode för sina tjänster, varken för kyrkliga förrättningar eller för själavård. Har du anlitat en präst som kommer från en annan församling behöver du bara ersätta honom eller henne för resekostnaderna,
inte för något annat. Det betyder att präster som inte kommer från den egna församlingen har andra motiv än ekonomiska att ställa upp, extra jobb betyder inte extra inkomster.

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 Andreas Andersson

När vilja och våga ställs mot varandra
Jag får lätt feber. När sommaren kommer är det båtfeber, bilfebern kan drabba
året om.
Motorcykelfebern brukar komma
den här årstiden. När tvåhjulingarna

har vaknat upp ur sin dvala och snusar på vägdammet har förarna sådan abstinens att de tycker om
att gasa på lite extra mycket. Och den som gillar ljudet av V2:an eller encylinders-KTM:n när den mullrar
förbi vet känslan. Man behöver inte ens sitta på cy-

keln för att få en adrenalinrush. Det är då som viljan
att ta motorcykelkörkort är
som starkast.
Förra hösten hände något som jag trodde skulle ta kål på den årliga motorcykelfebern. När min
19-åriga studiekamrat dog
i en motorcykelolycka kon-

staterade jag att jag nog får
nöja mig med bil i alla fall.
Nu är våren här igen, och
febern med den. Och samtidigt tankarna om risken.
Borde jag som kristen respektera livet särskilt mycket
och därför låta bli att utsätta mig för risker och möjliga
faror? Eller kan min förtrös-

tan på evigt liv vara större och löftet om frälsningen
vara en motivering för att
jag ska våga ta steget ut i
det okända och riskfyllda?
Men när jag nu är en förnuftsmänniska, varför har
jag ändå instinkterna som
vill göra mig farlig? Varför vill jag åka motorcy-

kel, klättra, surfa, åka långfärdsskridskor, resa jorden
runt? Jag tror inte att Gud
har gett oss äventyrslust för
att sedan säga ”men det
kan vara farligt så inte ska
du göra det”. Jag tror att
äventyrslusten är ett verktyg för att våga uppleva
mer av livets goda.
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apologetik. Den kända ateisten Richard Dawkins vågade inte
debattera med honom. Den amerikanske apologeten William Lane
Craig, med doktorstitlar i både filosofi och teologi, visar på hur
mycket som talar för att Kristus faktiskt har uppstått.

Tanken på Gud
svindlar
Text och foto: Tomas von martens
– Jag kommer ännu bra ihåg hur chockad jag blev när min pappa för första
gången berättade för mig att alla människor en dag måste dö. Jag var bara ett
barn och hade aldrig tidigare tänkt på
saken. Jag blev djupt skakad och kände en outhärdlig sorg.
Det här berättar William Lane Craig,
enligt många vår tids främste försvarare av kristen tro. Han har bland annat
debatterat mot kända nyateister som
Sam Harris och den nyligen avlidne
Christopher Hitchens. Ateisten Richard Dawkins har hittills vägrat ställa
upp i debatter med Craig. De som har
läst Lee Strobels bästsäljande böcker
Fallet Jesus och Vilken Jesus skall jag tro på?
känner igen Craig som en av de experter
som blir intervjuade i Strobels böcker.

Uppfylld av hat mot livet

Craig berättar att han växte upp i en bra
och kärleksfull familj, men man gick
sällan till kyrkan och hemmet var inte kristet. I tonåren började han som
många andra fundera på de stora livsfrågorna. Han trodde inte på Gud och
betraktade sig själv som ateist.
– Jag såg kristna som hycklare och
kände en allt större inre förtvivlan och
vrede mot livet och andra människor.
En dag satt jag på min tyskalektion i

”Jag argumenterar för att den
bästa förklaringen till alla
dessa omständigheter, när de
betraktas tillsammans, är att
”Gud uppväckte Jesus från de
döda”. Jag kallar
detta för uppståndelsehypotesen i min avhandling.”
William Lane
Craig

gymnasiet bakom en flicka som hette
Sandy. Hon var alltid så glad och det irriterade mig oerhört. Jag knackade henne på axeln och frågade varför hon alltid var så glad.
Sandy vände sig om och svarade att
det beror på att hon är frälst. Svaret gjorde Craig helt paff, han hade aldrig hört
någon säga så tidigare. ”Du är vaddå?”
hade han utbrustit och Sandy svarade
att Jesus är hennes personlige frälsare.
– Det kändes som om någon slagit
mig i huvudet med en klubba. Här gick
jag omkring och var uppfylld av hat mot
livet och alla och den här flickan påstod
att det fanns en Gud, universums Gud,
som älskade mig personligen! Tanken
svindlade.

Omdiskuterat gudsargument
bland filosofer

Craig blev med tiden kristen, gifte sig
och flyttade till England för att skriva
sin doktorsavhandling i filosofi under
professor John Hicks ledning. Craigs
avhandling handlade om Kalams kosmologiska gudsargument. Kalam är det
arabiska ordet för medeltida teologi och
Kalams gudsargument har sina rötter i
medeltida muslimsk teologi.
I The Cambridge Companion to Atheism
(2007) kan man se att Craigs kosmologiska gudsargument är det överlägset mest
omdiskuterade filosofiska argumentet för
Gud i vår samtid. Det har inte heller publicerats lika många artiklar om något

annat gudsargument i filosofiska facktidskrifter än det Craig förde fram.
– I korthet kan man förklara Kalams
kosmologiska gudsargument med tre
enkla steg: 1) Allt som börjar existera
har en orsak, 2) Universum har börjat
existera, 3) Alltså har universum en orsak. Ateister har riktat in sig på att försöka upphäva punkt ett men utan större framgång. Filosofiskt sett har detta
gudsargument visat sig vara helt vattentätt och kan inte falsifieras.
Big Bang teorin om att universum

uppstått ur ingenting stöder en biblisk
syn på skapelsen, menar Craig. Han säger att det här är ett irriterande och olösligt problem för ateismen i dag eftersom
man tidigare var övertygad om att universum existerat i all evighet.
– En ateist kan kontra med ett ”Okej,
om allt har en orsak, vilken är då orsaken till Gud?” Svaret är att Gud är
evig och icke-orsakad. Det är ett precis lika giltigt argument som när ateistiska filosofer tidigare var övertygade
om att universum var evigt och icke-

William Lane Craig deltog också
i Veritas Forum i Helsingfors under
sitt Finlandsbesök. Där diskuterade
han kosmologiska gudsbevis med
professor Kari Enqvist. Talarna var
inte överens om vad kunskap är och
vilken sorts kunskap kan användas för
kosmologiska gudsbevis. Professor
Enqvist var starkt av den åsikten att
kunskap är endast det som empiriskt
går att bevisa eller falsifiera, medan
dr Craig även räknade med filosofisk
bevisföring. En inspelning från Craigs
debatt med Kari Enqvist kan ses på
www.veritasforum.fi/sv. Foto: Linus
Stråhlman
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orsakat, utan att man ansåg att detta ”faktum” behövde något stödargument eller bevis.

Uppståndelsen som 		
doktorsavhandling

Sin andra doktorsavhandling färdigställde Craig i München under handledning
av professor Wolfhart Pannenberg. Det
var en teologisk avhandling och ämnet
var Jesu uppståndelse. I den behandlar Craig de viktigaste argumenten som
stöder uppståndelsen som en historisk
händelse. De finns en rad enskilda händelser kring Jesu död och uppståndelse som accepterats som historiska händelser av en majoritet forskare på detta område, inklusive många icke-troende och ateistiska forskare.
Craig nämner som exempel den kände tyske ateistiske Jesus-forskaren
Gerd Lüdemann, som anser att ”det

William Lane
Craig deltog i
Apologiaforum
i Ryttylä som
arrangerades av
Folkmissionen
och Studentmissionen. Forumet
samlade runt
400 personer
kring ämnet
apologetik, som
betyder ungefär
kristendomsförsvar.

står utom all tvekan och som historiskt sant att lärjungarna efter Jesu död
hade upplevelser som övertygade dem
om att Jesus uppstått från de döda.”
– Jag har byggt upp min doktorsavhandling kring några av de händelser som forskarna betraktar som
historiskt sanna kring Jesu död och
uppståndelse. Jag argumenterar för att
den bästa förklaringen till alla dessa
omständigheter, när de betraktas tillsammans, är att ”Gud uppväckte Jesus
från de döda”. Jag kallar detta för uppståndelsehypotesen i min avhandling.

William Lane Craig på svenska

William Lane Craig besökte Finland i
mitten av april och inledde samtidigt
en nordisk turné som gick vidare till
Sverige och Norge. I Finland besökte Craig bland annat Andreaskyrkans
Café Nya Vinden på Högbergsgatan i

William Lane Craig

Helsingfors, ett apologi-seminarium
i Ryttylä och Helsingfors universitet
där han debatterade med den finländska fysikern, essäisten och ateisten
professor Kari Enqvist under rubriken Can The Universe Exist Without God?
Craigs besök sammanföll med
den svenska och finska utgivningen
av hans senaste bok On Guard, som
av förlaget CredoAkademin utgivits
på svenska med titeln Till trons försvar – handbok i kristen apologetik. Boken innehåller också självbiografiska
partier. På finska har förlaget Uusi Tie
gett ut samma bok med titeln Valveilla.
På svenska har boken Inga enkla frågor tidigare getts ut. I den behandlas
kontroversiella och moraliska frågor
om lidande, ondska, tvivel, obesvarade böner, abort, eutanasi, homosexualitet och Jesus som enda vägen
till Gud.

• Amerikan och verksam som forskarprofessor i filosofi vid Talbot
School of Theology i Los Angeles.
• Analytisk filosof med dubbla doktorsgrader från europeiska universitet.
• Han har medverkat i ett antal välkända debatter, bland annat med
den ateistiska filosofen Quentin Smith. Än mer känd är debatten
mot Anthony Flew, som finns som
bok under namnet Does God exist?.
Han har även debatterat med Frank
Zindler.
• Hemsida: http://www.reasonablefaith.org/
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samekultur. Att bli konfirmerad är en stor händelse
för samerna i Kautokeino. Anne May Siri tycker att hon
är vuxen nu. Över hundra släktingar samlades till hennes konfirmation som enligt traditionen firas på vårvintern innan renarna förs på sommarbete.

I Kautokeino
betyder våren fest
Text och foto: elisabeth morney
När löven spricker och konfirmanderna väntar på midsommar är konfirmationen för länge sedan över i Kautokeino, Norge. I Kautokeino, där över
85 procent av befolkningen har samiska som modersmål, hålls konfirmationen av tradition redan två veckor före påsk.
Många samer i Kautokeino har rendrift som levebröd. Det här påverkar
hela livet i byn. På vintern hittar renarna mat under snön på högfjället och på
sommaren är det bättre bete vid kusten. Så precis som i äldre dagar följer
renskötarfamiljerna med renflocken på
sommarbete ner till kusten.
Traditionellt har samerna samlats till
vinterläger. Det var då som allt socialt
skulle skötas, bröllop, dop och konfirmation, marknader och sammankomster. Fortfarande är det på vårvintern
som viktiga händelser ska ske.
Jag hälsar på hos Anne May Siri
som har blivit konfirmerad i år. Hennes mamma May Torill är lärare och
hennes pappa Nils Johan är renskötare. Att bli konfirmerad är en stor händelse. Nästan alla av Anne Mays klasskamrater väljer att bli konfirmerade. I
år är de trettiotre stycken.
– Samerna här är kyrkliga, säger
mamma May Torill Siri. Det beror på
att vi lever så nära naturen. Livet och
döden är naturliga element då man har
djur. Kyrkan är en central plats för livets
olika skeden, också när vi har det bra.
Kyrkan i Kautokeino är ett ställe där
man träffas. På julen är den så välbesökt
att det hålls två gudstjänster på samma
dag för att alla ska rymmas.
– Vi är som en stor familj. Alla känner
alla, säger May Torill. Därför blir det så
stora sammankomster. Ett bröllop kan
ha upp till 1000 gäster. En konfirmation
har mellan 100–200 gäster.

Till Anne Mays konfirmation kom
140 gäster. Det var så många att de inte rymdes hemma utan familjen hyrde
en lokal. Alla hjälper till och bidrar med
något. På konfirmationsfesten bjöds det
på renköttsoppan Biđus som är traditionell festmat. Dessutom blev det en
hel del kallskuret, smörgåsmat och fjorton olika kakor.
Det verkar som att det är mycket av
allting i Kautokeino. Anne May har tio
faddrar och hennes syskon har ännu
fler.
– Det är vanligt med 8–14 faddrar per
barn. Själv är jag och min man faddrar
till fjorton barn, säger May Torill. Ibland då jag sitter i kyrkan och ser mina gudbarn i olika livssituationer kommer tårarna fram när jag tänker på att
de nu håller på att bli vuxna och måste möta livet själva.

Vad betyder det då att bli konfirmerad?

– Att bli vuxen, säger Anne May snabbt
med glittrande ögon.
– Jag brukar säga till Anne May att
då hon blir aderton får hon bestämma själv, säger May Torill med ett leende. Jag sa samma sak till hennes syster, men jag måste erkänna att då hon
fyllde aderton så ändrade jag mig och
sa till henne att det inte gäller henne.
Hon får bestämma själv när hon blir
tjugofem.
Mor och dotter ser på varandra och
skrattar och man förstår att de inte är
helt överens.
Vad ska du bli när du blir stor?
– Popstjärna, säger Anne May tveklöst.
Hon nynnar och dansar i väg för att
klä på sig samedräkten för att gå till
kyrkan.
– Hon gillar att dansa, säger May Torill.

Alba eller samedräkt

När samer klär sig fina kommer sam-

edräkten fram. Det här gäller i all synnerhet i Kautokeino där samedräkten
ofta syns. Den bärs vid födelsedagar,
fester och alltid i kyrkan.
I år blev det diskussion om ifall konfirmanderna skulle bära en vit kåpa under själva konfirmationen i kyrkan istället för samedräkten.
– Frågar du mig, säger May Torill, så
röstar jag för alba. Jag syr själv alla familjens samedräkter och ibland när jag
är i kyrkan så tittar jag mest på de andra dräkterna, på hur de är gjorda. Alla dräkter är ju olika beroende på varifrån man kommer. Dessutom följer de
modet. Så jag tycker att de tar bort fokus från själva tillställningen.
Förslaget att använda alba vid konfirmationen gick inte igenom i år. De
som röstar för samedräkt vid konfirmation tycker att det hör till samernas
tradition, man är rädd att dräkten ska
förlora sin popularitet om den inte används vid festliga tillfällen.
Det hör till att man får en ny dräkt
när man blir konfirmerad, men den är
ingalunda den första samedräkten man
bär. Redan vid dopet bär barnet samedräkt och man får en ny då man växer
ur den gamla. May Torill har själv tolv
samedräkter som nu är i användning.
Varför så många?
– Eftersom de används så flitigt slits
de. Dessutom använder jag vardagssamedräkt på fjället när jag är ute med
renarna, säger May Torill. Det var en
äldre same som sa till mig att det ska
synas att vi är samer och inte turister
och det tog jag till mig. Här i Kautokeino är det många äldre samer som
går med samedräkt till vardags. Samedräkten är väldigt bra ute i naturen.
Sedan jag började använda skinnbyxor
på vintern slipper jag frysa om benen.
Anne May har själv gjort banden
som lindas runt skorna. Annars är det
mamma May Torill som har sytt. Kautokeinodräkten är den mest dekorerade

”Det var en äldre same som sa
till mig att det
ska synas att vi
är samer och inte turister och
det tog jag till
mig. Här i Kautokeino är det
många äldre
samer som går
med samedräkt
till vardags.”
May Torill

av alla samedräkter. Det är många dekorationsband som ska sys. May Torill
tycker att gul är en färg som måste vara med, men Anne May propsar på att
det är vitt som är mode just nu, så det
blev en kompromiss med ett gult band
bland de vita.
Till dräkten hör också silversmycken
och ett dekorativt bälte. Bältets dekorationer ska vara runda om man är ogift
och fyrkantiga då man är gift. Det kan
bli en dyr historia ifall allt ska skaffas
nytt. Ett enda smycke kan kosta 1000
euro. Det är inte konstigt att det finns
fyra silversmeder i samhället även om
det bara finns 3000 invånare. Varje år
är det nya konfirmander, barn som ska
döpas och brudpar som ska gifta sig.
– Eftersom smyckena är så dyra går
de i arv, säger May Torill. Anne May fick
smycken av sin mormor och sin farmor och bältet är mitt från den tiden
jag var ogift.
Anne May har besökt kyrkan flitigt
under det senaste året men även efter konfirmationen följer hon med sin
mamma till högmässan.
Hur ofta går ni i kyrkan?
– Vi går i kyrkan alltid när vi har anledning, säger May Torill. Det blir nog
minst en gång i månaden. Just i dag är
min man ute och ser efter renarna. Annars brukar han också vara med. Vi hör
till statskyrkan men här i Kautokeino
finns det många trosinriktningar. Min
mor är pingstvän och min mormor är
laestadian så ibland besöker jag de sammankomsterna.
Kyrkan i Kautokeino hör till de mest
välbesökta i Norge i förhållande till befolkningsmängden. Även den här söndagen är det fullt med folk i kyrkan.
Prästen Bjarne Gustad har norska som
modersmål men har inga problem med
att hålla gudstjänst på nordsamiska. I
Kautokeino hålls gudstjänsten på två
språk men då det blir psalmsång klingar den bara på samiska.
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Anne May Siri konfirmerades i våras i Kautokeino kyrka.
Mamma Torill Siri har sytt den traditionella samedräkten som
bärs också till konfirmation. Förutom smycken fick Anne May
ett traditionellt smyckesskrin i konfirmationsgåva.
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Ingen
pinsam
fadder
I sagornas värld 		
lönar det sig att
satsa på féer när
man väljer faddrar åt sitt
barn eftersom de har
krafter att skänka barnet
både visdom och skönhet i ett trollslag. I sin
bok Faddergåvan (Fontana Media) ger Monika
Vikström-Jokela, känd
från bland annat teamet
bakom barnprogrammet
BUU-klubben, tips på
gåvor och saker du kan
göra tillsammans med
ditt fadderbarn, även om
du saknar trollspö.
Vikström-Jokela varvar sköna tips med personliga anekdoter och
barndomsminnen. Som
förvirrad fadder är det
skönt att läsa om att det
ibland bara behövs lite
nyfikenhet, att barnet får
vara sig själv i intresserade vuxnas närvaro utan krav på prestationer
från någondera hållet.
Men hur är det med
den kristna fostran som
ju är fadderns specialuppdrag? Måste man
be tillsammans med sitt
fadderbarn och hur gör
man det på ett naturligt
sätt i så fall? VikströmJokela uppmanar oss
vuxna att övervinna våra
egna trösklar av pinsamhet och osäkerhet när de
gäller barn och tro. För
ett litet barn är ingenting
pinsamt. Allt är lika naturligt och lika märkvärdigt, påpekar VikströmJokela.
Faddergåvan är en
slags fortsättning på boken Allt är nära som kom
ut både på finska (Aika
pyhä) och svenska i fjol.
Också faddergåvan finns
som finsk version (Aika pyhä! Kummilahja). Illustrationerna i bägge
versionerna är gjorda av
Mervi Lindman.
Faddergåvan är som
namnet antyder en trevlig present för nyblivna faddrar. I boken finns
också utrymme för egna
anteckningar från dopdagen, fotografier och
hälsningar från fadderbarnet självt.
¶¶Nina

Österholm
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Munsalakantorns
dröm blir
verklighet
Musikal. En finlandssvensk invandrarmusikal håller på att skapas i Jakobstadsnejden. Kantor Thomas
Enroth har slutfört ett projekt som legat halvfärdigt på
hyllan i elva.
text OCH FOTO: johan sandberg
Den 19 oktober har musikalen Från dröm
till verklighet premiär i Kronoby. Därefter ska uppsättningen på turné i Österbotten och Svenskfinland. Hela femtio
föreställningar är planerade för nästa
höst och vår.
– Jag tycker det är viktigt att lyfta fram den finlandssvenska kulturen
och få fram nya finlandssvenska förmågor, säger Thomas Enroth. Det finns
hur mycket duktigt folk som helst här
och jag tycker att vi har lyckats hitta
dem. Speciellt Fanny Stenberg och Lina Forsblom är positiva överraskningar.

Tillbaka till Österbotten

Musikalen handlar om Frida som flyttar tillbaka till Österbotten efter att ha
bott tjugo år i Sverige. Hemma igen möter hon bland annat den österbottniska religiositeten representerad av hennes egen far som slåss mot obearbetade trosupplevelser från sin barndom.
– Det finns en andlighet över musikalen och jag tycker det är viktigt att
vi når ut med den andligheten ur kyrkorummet. Jag hoppas och tror att det
blir en föreställning som berör. Det är
starka scener och en stark berättelse.
De medverkande är en blandning av
proffs och hobbymusiker.
– Jag vet inte ens om alla tagit sånglektioner. Men om man kan beröra folk
med sin sång så är det möjligt att bli hur
stor som helst.
Sångarna valdes ut på en audition till
vilken inbjudan endast gick ut via Facebook. Därifrån spreds informationen.
– Det kom mellan femtio och åttio anmälningar till auditionen, också
från Sverige men tyvärr är avståndet
för långt för att det ska vara praktiskt
möjligt att repetera därifrån.

Utan land i sikte
Bok
Havet. Fyra lyriska essäer.
Författare: Monika Fagerholm & Martin Johnson
Förlag: Söderströms 2012
Havet började som ett radioprogram, ett samarbete
mellan författaren Monika
Fagerholm och den svenska

radiojournalisten och ljudkonstnären Martin Johnson,
och sändes i Sveriges Radio sommaren 2011. Essäerna växte ut till en hel bok
med fakta, fiktion och intervjuer. Jag hörde inte radioprogrammet men boken är som havet: stor, berörande och ganska skrämmande också.
Jag är rädd för havet, och
det är lite jobbigt i en familj

Från auditionen minns Enroth speciellt samtalet han fick av Lina Forsblom
kvällen innan själva provsjungningen.
– Hon sjöng en sång för mig i telefonen och jag tyckte det var solklart att
hon skulle vara med. På auditionen nästa dag tyckte alla andra det också.

Musikalen började som slutarbete

Tanken på att skriva en musikal föddes
redan 1998 då Thomas Enroth studerade vid Konservatoriet i Jakobstad, nuvarande Musikhuset.
– Där kom jag i kontakt med både
musikal- och klassisk musik. Rektor
Sven-Olof Ray inspirerade mig att skriva några sånger till en musikalkonsert
som slutarbete när jag blev klar 2001.
Tanken var att jag skulle fortsätta skriva på musikalen efter det men jag kände att tiden inte var mogen. Jag var ju
bara nitton år då.
Även om Enroth lade sin musikal på
hyllan har han ständigt jobbat med olika musikaliska projekt vid sidan om
sitt förvärvsarbete som kantor i Munsala församling.
– Jag har sökt arbetsstipendium från
Kulturfonden i tolv år men ännu inte fått det.
Nu har han slutat vänta.
– Som österbottning så gör man det
ändå. Man blir lite envis, säger han.
Han hade nyss fyllt trettio när tanken på att färdigställa musikalen slog
honom.
– Jag vet inte om man kan kalla det
ett kall. Sedan den 5 januari i år har jag
försökt avdela fyra timmar varje dag på
att färdigställa musikalen.

Thomas Enroth är mån om
att lyfta fram de finlandsvenska förmågorna och
kulturen i sin musikal.

Fått hjälp med fyra sångtexter

Från slutarbetet i skolan hade han nio

som inte har stuga utan bara båt. För mig blev Havet
terapiläsning som gav mig
både rätt att vara rädd och
hopp om att våga kasta mig
i vatten som inte tar slut.
”På havet finns inget land”, säger författaren
Inger Alfvén i början av boken och menar att det finns
en trygghet i landet, träden,
allt det som är bestående.
Havet, det är något annat,
något man blir prisgiven åt.
Alfvén skrev boken S/Y
Glädjen, en hårresande his-

toria om ett bekant fenomen: att en familj med
pappan i spetsen bestämmer sig för att segla jorden
runt eller åtminstone över
Atlanten. Jag har läst seglingsförfattare som skildrar de där morska familjerna som återvänder till hamnen efter ett par dygn. Havet var för stort och alltför
oberäkneligt. Du kan inte
föreställa dig hur det är att
segla utan land i sikte förrän
du försökt. Havet handlar
om drömmen om frihet el-

sånger färdiga. Nu har han kompletterat dem med lika många till. Under hela
processen har det varit viktigt för Enroth
att få skriva så mycket som möjligt själv.
– Det har jag lyckats med, förutom
fyra sångtexter som Lasse Berghagen
varit medförfattare till.
Enroths och Berghagens samarbetet är väldokumenterat från tidigare
bland, annat i sången Till en fader. Sången, uppförd av Helene Nyberg, låg på
Radio Vegalistan över två år, tills redaktionen ändrade reglerna för listan och
lyfte ut den.
– Lasse är en bra mentor som samtidigt visar tilltro till min förmåga och
ger ärlig kritik.
Även regin ämnar Thomas Enroth
göra själv.
– Men Ann-Luise Bertell, Wasa Teaters chef, har lovat bidra med synpunkter i slutskedet av repetitionerna.
Själva handlingen hade Enroth börjat
skriva på redan för elva år sedan.

ler ensamhet som blir så intensiv att den krossar människor i sina spår.
Jag avundas Monika Fagerholm som älskar att
simma och att vara ensam
(de två hör ihop). Men så
har hon också lärt sig fiska
med Svea, en kvinna som
en gång rodde från Estland
till Finland i en liten båt på
flykt genom järnridån.
Där snuddar jag vid det
igen: ensamheten. Kristian
Petri har gjort en film som
handlar om fyrar. Han träf-

fade franska fyrvaktare på
revfyrar mitt ute på Atlanten. Deras fyrar steg direkt
upp från havsbotten. Han
ville förstå hur man orkar
vara så ensam som de.
”Den där känslan. Utan
att gå sönder”, säger han.
Jag läser vissa ställen om
och om igen. Hur båtar förliser, om författare på öar,
om alla som vill hem igen.
Jag tänker ha den här boken
på båten och titta på vårt
lilla hav och träna.
¶¶Sofia

Torvalds

KULTUR 13

Kyrkpressen torsdag 26.4.2012 • nr 17
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Fem timmar med Bibeln
teater
Bibeln
Dramatiker: Niklas Rådström. Regi: Stefan Metz.
I rollerna: Mina Azarian,
Carl-Magnus Dellow, Johan Gry, Carina M Johansson, Henric Holmberg,
Michalis Koutsogiannakis,
Mattias Nordqvist, Emilie
Strandberg, Nina Zanjani
mfl.

– Fast vi spelade inte ut den då. Jag har
skrivit den färdig i vår och jag finslipar
fortfarande. Vi ska börja repetera handlingen i augusti. Jag har lovat leverera allt
material före midsommar.

Inspelning av cd pågår

Musiken är redan klar och som bäst
spelar man in en cd med sångerna till
musikalen. Cd:n släpps i samband med
premiären.
– I höst turnerar vi i Österbotten, på våren 2013 runt om i Svenskfinland och hösten därpå planerar vi att besöka Sverige.
Ackompanjemanget kommer att

spelas in på CD så hela turnéensemblen
kommer i stort att bestå av sångarna.
– Tanken är att låta musiken och
handlingen stå i centrum, inga kulisser utan bara en enkel videoprojektor.
I första akten står Frida utanför sitt
barndomshem. Andra akten utspelar
sig i ett naturlandskap.
– Även om handlingen är förlagd till
Österbotten så kan den ha utspelats var
som helst i Svenskfinland, säger Enroth.
Också i Sverige finns det en viss nyfikenhet på temat. Hur känns det att
återvända hem efter att ha bott tjugo
år i Sverige?

”Det finns hur mycket duktigt folk som helst här 		
och jag tycker att vi har lyckats hitta dem.”
Thomas Enroth

Musik med stort hjärta
DRAMAKONSERT
Gör mig stark. Dramakonsert med kören Blessed
Mess på Ritz, Vasa 20.4.
Dir: Sofie-Björkgren-Näse
Regi : Amanda Sigfrids
Kapellmästare: Robban

Granholm

Vasakören Blessed Mess,
känd för sin skicklighet och

behärskning av en mångfald musikaliska stilar, gjorde en dramakonsert med
både bredd och djup. Redan konsertens prolog, med
de vitklädda koristerna med
ljus i handen utplacerade i
rader längs salens långväggar, vittnade om att vi nu
lodar det bottenlösa djupet
hos människan och Gud. Att
kören sjöng denna del utan
förstärkning gav trovärdig-

– Vad skiljde Stockholm från Österbotten?

Från dröm 			
till verklighet
• Musikal av Thomas Enroth.
• Medverkande sångare: Annika
Strömberg.(Frida) Fanny Stenberg
och Lina Forsblom (Fridas systrar) Bill
Ravall (deras pappa) Christian Vesterqvist (präst). Mats Widjeskog (Fridas
blivande man).
• Premiär den 19 oktober 2012 i Samlingshuset i Kronoby.
• Hittills bokade turnédatum i höst:
20-21.10 Kronoby, 26.10 Vörå, 2728.10 Terjärv, 9-10.11 Jakobstad, 11.11
Nykarleby, 9.11 Jakobstad.
Våren 2013: 12-13.1 Ekenäs, 19-20.1
Kimito och 26-27.1 Borgå.
• Turnéledare Per Erik Krooks.

het, dessutom kunde man
koppla ihop det med det i
programbladet omnämnda
liturgiska dramat. Då bandet satte i gång fick publiken höra ömsom mörka
tongångar omväxlande med
framtidstro och ung energi.
Robban Granholm med tillhörande band förde lyssnaren från svavelosande musiklandskap med mörkt
trumsound till en mondän
rockatmosfär med häftiga
riff. Sofie Björkgren-Näse
lotsade kören med erfaren-

het och beslutsamhet, att
kören beundrar sin ledare är
fullkomligt klart. Mest tyckte jag om när musiken gick
i gospelstil, då var det fart
med skön stämsång, allt
rent och klart. Men allt var
behärskat, även när det var
fullt ös på var allt beslöjat
med finess, charm och välklang. Blessed Mess skriker inte, det övertygar genom sitt orubbliga lugn och
sin tro på sin sak. Koristerna bjöd på soloinslag. Synligast var Alexander Slotte

Att skildra scenarier som är
välbekanta för en teaterpublik kräver en skickliga regissör. Detta blir tydligt i
författaren och dramatikern
Niklas Rådströms dramatisering av Bibeln som hade
världspremiär på Göteborgs
Stadsteater 17 februari. I regissören Stefan Metzs kunniga händer framträder
några av Bibelns mest kända scener med hjälp av publikens igenkänning. Exempelvis spelar Metz med
bilden av nattvarden genom att projicera Leonardo da Vincis berömda målning på en mänsklig duk –
tretton vitklädda skådespelare fungerar som bakgrund
till bilden som avslutar den
första av pjäsens tre akter.
Den lekfulla scenen berättar i själva verket en hel
del om pjäsens angreppssätt. I Rådströms dramatisering behandlas Bibeln
inte enbart som en helig skrift utan likväl som en
kulturell artefakt. Från detta perspektiv betraktat blir
projiceringen av da Vincis
Nattvarden en metakommentar till såväl teateruppsättningen som till Bibeln.
Scenen kan därför tolkas
som en fråga: vilken bild av
Bibeln har vi historiskt sett
projicerat på oss själva och
hur ser den ut idag? Rådströms mastodontpjäs på

nästan fem timmar innehåller en mängd problematiseringar, men denna fråga, som framför allt undersöker Bibeln som bild, ser
jag som en av de mest angelägna.
Pjäsen ramas in, dels
av de tre ärkeänglarnas
(Holmberg, Koutsogiannakis och Strandberg) samtal, dels av Mannens (Nordqvist) och Kvinnans (Zanjani) försök att finna sin plats
i Guds skapelse. Karaktärerna skapar kontinuitet i
en pjäs som annars kunde
ha blivit fragmentarisk. Eftersom tyngdpunkten ligger på Gamla Testamentet
ska många bibelberättelser samsas på scenen, däribland Babels torn, Sodom
och Gomorras förstörelse och uttåget genom Röda
havet. Många av skådespelarna i den stora ensemblen
spelar ett flertal roller var,
särskilt utmärker sig Michalis Koutsogiannakis som
Herrens ängel, Mina Azarian som Jesus och Carina M
Johansson som bland annat
Job och Sara.
Även om också de mest
rutinerade teaterbesökarna får sätta sittfläsket på
prov under den långa uppsättningen är pjäsen Bibeln
minnesvärd av många andra
orsaker. Den utmanar såväl tvivlaren som den troende genom att lyfta fram
Bibelns existentiella problematik. Genom att peka på tolkningsfriheten som
möjlighet och gissel lyckas
man aktualisera tanken om
att människan aktivt måste finna meningen med livet. Det gör att Rådströms
Bibeln i själva verket pågår
också flera timmar efter att
ljuset har slocknat i teatersalongen.
¶¶Sara

othman

Mannen (Mattias Nordqvist) och Kvinnan (Nina Zanjani) i
pjäsen Bibeln på Göteborgs Stadsteater. Foto: Ola Kjelbye.
och bra gick det, alla de andra solisterna gjorde också väl ifrån sig. Till dem hörde bland annat Malin Olkkola vars scenglans redan
antog professionella former. Killarna från Frank
Mangs center skötte ljudet,
och får betyget perfekt. Inte för hårt, men tillräckligt
och med bra klangseparation. Detta fina musikdrama
handlar om omsorg, kärlek, uppmuntran, förlåtelse och styrka. Dramakonserten gick från De profun-

dis te clamavit till påskens
ljus, doft och mysterium.
Kören har alla bra egenskaper, kamratskap, avspändhet, renhet i tonen, och en
vilja att beröra lyssnaren.
Amanda Sigfrids regi var
finstilt men effektfull. Den
vitklädda kören på scenen
associerade både till änglar
och till skaran som räddas
ur den stora nöden. Blessed Mess lyckades med den
stora satsningen på drama,
ljus och musik.
¶¶Mikael

Heikius
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Mixa och Matcha
Konstruerad av Jesper von Hertzen.

Kombinera följande:
Golfslag & värden

a) eagle			
b) dubbelbogey		
c) par			
d) bogey			
e) birdie			
Resultat: 1/5

Medtävlare Ted Urho

Finländska idrottsklubbar & grenar

1) 0
2) -1
3) -2
4) +1
5) +2

Namn: Ted Urho.
Ålder: 32.
Yrke eller titel: Producent på Radio Extrem.
Hemort: Helsingfors.
Favoritidrottsgren eller/och -lag: HIFK.
Lyssnar helst på: Just nu: Laleh, Queen och Miriam
Makeba.
Tråkigaste hemgörat: Torka dam.
Rekommendera en bok!: Steve Jobs biografi av Walter Isaacson.
Min åsikt om frågesporter: Ibland en chans att få
briljera. Ibland en påminnelse om att rätt tanke med
fel kunskap ger dåligt resultat. Som i frågan om golf.
Motto eller livsfilosofi: ”Det fixar sig!”

Frågesportsresultat: 18/25.

1) Volleyboll
2) Handboll
3) Boboll
4) Innebandy
5) Basket

Bibliska män & beskrivningar

Kända hundar & hundraser

a) Lassie			
b) Milou			
c) Snobben eller Snoopy
d) Pongo och Perdita
e) Kommissarie Rex
Resultat: 5/5

a) SPV			
b) Atlas			
c) Kouvot		
d) Kirittäret		
e) Raision Loimu		
Resultat: 2/5

1) Schäfer
2) Dalmatiner
3) Collie
4) Foxterrier
5) Beagle

a) Jesaja		
b) Job		
c) Jona		
d) Goliat		
e) Simson

1) Gestalt som utsätts för Guds
prövningar
2) Profet i Gamla testamentet
3) Blev uppslukad av en jättefisk
4) Filisteisk krigare
5) Känd för sin fysiska styrka som
satt i håret

Resultat: 5/5
Citat & filmer

a) ”I’m going to make him
an offer he can’t refuse.”
b) ”Carpe diem. 		
Seize the day, boys.”
c) ”Mrs. Robinson, you’re
trying to seduce me.
Aren’t you?”
d) ”Frankly, my dear,
I don’t give a damn.”
e) ”You talkin’ to me?”
Resultat: 5/5

1) Gone with the Wind
2) Dead Poets Society
3) Taxi Driver
4) The Godfather
5) The Graduate

Svaren:
Golfslag & värden: a-3, b-5, c-1, d-4, e-2
Kända hundar & hundraser: a-3, b-4, c-5, d-2, e-1
Citat & filmer: a-4, b-2, c-5, d-1, e-3
Finländska idrottsklubbar & grenar: a-4, b-2, c-5, d-3, e-1
Bibliska personer & beskrivningar: a-2, b-1, c-3, d-4, e-5

frågesport. Mixa och matcha dina kunskaper i
Kyrkpressens frågesport. Vår åttonde tävlande är
Ted Urho.

RIKTIG

GRILLIKORV

VI TILLSATTE KÖTT,
OCH TOG BORT FOSFATET.
Mer kö, äkta smak!
Inget natriumglutamat, inget svål,
inget mekaniskt urbenat kö och nu
- inget tillsa fosfat!

www.snellman.fi

INSIDAN 15

Kyrkpressen torsdag 26.4.2012 • nr 17/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

UR Evangeliet
”Om ni har lärt
känna mig skall ni
också lära känna
min fader. Ni känner honom redan
nu och ni har sett
honom.”
Läs mera i Joh. 14:1-7.

OM Helgen

Runt Knuten

Längtan till himlen och landet

Söndagens tema är ”Guds folks hemlängtan” och ordet hem syftar i det här sammanhanget på himlen. I
år råkar temat firas dagen inför Valborgsmässoafton
och första maj när vi sjunger in våren och längtar efter sommaren.
Valborgsmässoafton har vi firat ända sedan medeltiden medan första maj blev en högtidsdag för ett
drygt sekel sedan. Numera är det inte bara arbetarna som tågar på första maj – på många orter ordnas
nämligen också Jesusmarscher.

INSIDAN
Betraktelsen Jessica Högnabba

#bönetwitter
”Öppna mina
ögon. Så att jag
ser dig. Så att det
bubblar liv i mig.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
Första läsningen
5 Mos. 30:19-20

Längtan – en
favoritkänsla
Ni vet den där känslan när man tar de första stegen med
sommarskorna på nysmält väg. Sanden och stenarna knastrar under fötterna, strålarna värmer och de små, små gröna
sticker ut vid husknutarna. Det är inte ännu grönt, blommorna är inte ännu utslagna och det är inte ännu barfotaväder. Men det är på väg.
Eller känslan då man vaknar tidigt för att hinna hämta färska tulpaner från torget och lägga den virkade duken
på vardagsrumsbordet. När man vaknar tidigt för att klä
hemmet i fest och välja nagellack som ska matcha tulpanerna. Förväntan riktigt känns i hela kroppen.
Eller den där känslan när man är nersjunken i ett barndomsminne. Ser sig själv sitta på golvet, omringad av de vackraste barbiedockorna med de glittrigaste klänningarna. Ser
sig själv bygga det högsta av tornen eller hitta det hemligaste av alla gömställen. Man öppnar ögonen och läpparna har
format sig till ett leende. Man njuter ända ut i fingerspetsarna.
Och det känns bra. Där jag går i mina sommarskor eller myser över den gnisslande buketten tulpaner vill jag
helst av allt stanna klockan. Det är inte så mycket det att
jag längtar efter sommaren eller vaknar tidigt så att min
fest ska bli den mest perfekta. Jag vill nödvändigtvis inte
vara liten igen. Men det där med att längta, att drömma,
att förbereda det fina – det är för mig en favoritkänsla.
Längtan får livet att bubbla i mig. Där finns den största
av krafterna – är det inte drömmen om hur det kunde vara som får oss att sträva efter målet? Där finns en visdom –
är det inte längtan efter barbievardagen som får oss att förstå vilken vardag vi vill ge vidare? Där finns en glädje – är
det inte tanken på gästernas glada miner som får oss på gott
humör redan vid morgonkaffet? Det bubblar av liv när jag
doftar på blommorna och lackar naglarna. Det bubblar av
liv när jag förbereder och längtar. Och när det bubblar av liv
– det är då jag lever!
Men ”hallå där Tomas” tror jag att Han som vi längtar efter skulle säga. Varför vänder du alltid blicken mot himlen? Du längtar efter mig och jag kommer till dig, om och
om igen. Du kan känna doften av mig i tulpanen, se mina
fingrars verk vid husknutarna och glimten av mig i dem
runt ditt middagsbord. Här sitter jag och pratar med er, men
du ser mot himlen och undrar var jag är. Öppna ögonen!
Ni känner mig redan nu och ni har redan sett mig. Där det
bubblar av liv, där finns jag.
Jessica Högnabba är präst och jobbar med projektet
Andligt liv på webben.

Andra läsningen
Hebr. 11:2, 13-19
Evangelium
Joh. 14:1-7
Tredje söndagen efter
påsk. Temat är ”Guds
folks hemlängtan”.

Psalmförslag
507, 584, 581,
288, 221 (N), 31.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

veckans person
Valborg – eller Valburga
eller Walpurgis som hon
också kallas – var en
engelsk-saxisk kungadotter som levde på
700-talet. Valborg sändes i 30-årsåldern till
Tyskland där hon hjälpte till att bygga upp nunnekloster i nyligen kristnade områden. Tillsammans med sina bröder,
som också de helgonförklarats, drev hon ett
dubbelkloster med en
kvinnlig och en manlig
avdelning. När abbotten
för den manliga sidan
dog fick hon ta över hela
klostrets ledning.
Valborg var medicinskt
utbildad och också känd
som undergörare.
Källa: Tradition och liv

”Oändlig nåd –
från Bach till
Ellington.”

Konsert i Vörå kyrka
lördag kl.18.

Lust att

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

vara mitt i

smÖr
ÖGat

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

-fÖrsamLinG
när er
har

Gäller endast församlings- och
kyrkligt relaterade annonser!

nåGot extra på GånG?

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

KALENDERN
27.4–3.5
Domprosteriet
¶¶ Borgå
Sö 29.4 kl. 10: Gudstjänst i Kullo
bykyrka, Eisentraut-Söderström,
Söderström
kl.12: Högmässa i domkyrkan
med välsignelse av hjälpledare
,M Lindgård, Puska, Helenelund
Geisor, Fontell, Palmén, sång av
hjälpledarna.
kl. 14: Andakt i Wittenbergsgatans servicehus, EisentrautSöderström
To 3.5 kl. 9.30: Veckomässa i
Lundagatans kapell, Lindgård,
Helenelund
¶¶ Lappträsk
Sö 6 kl. 15: Familjemässa i kyrkan, Musikalen ”Skapelsen” med
Barnklangen och Diskanten CÅ,
VT, Reidar Tollander. Efteråt kyrksaft och -kaffe i fh
On 9 kl. 9.30: Vuxen-barn i fh
To 10 kl. 14: Mission i fh
¶¶ Liljendal
Högmässa: Sö 29.4 kl 10 i kyrkan.
H Djupsjöbacka, A Jokinen.
Vuxen-Barngruppen: On 2.5 kl
10-12 på Annagården (säsongens
sista). Ingen Vu-Ba på Kantorsgården 1.5.
Krattningstalko på gravgårdarna:
2-4.5 med början kl. 9 vid kyrkan
¶¶ Lovisa
Gudstjänst sö 29.4: kl 12 i Lovisa
kyrka, Blom, Kantola
Pensionärer, sillfrukost ti 1.5: kl
13 i Församlingsgården
Morgonkaffe to 3.5: kl 8.30 i
Tikva
¶¶ Pernå
Symboler i vår gudstjänst: sö
29.4 kl. 17.00 i kyrkan, Robert
Lemberg, Minna Silfvergrén.
Taizémässa: sö 29.4 kl. 18.00 i
kyrkan, Minna Silfvergrén, Paula
Jokinen.
Pensionärssamling: on 2.5 kl.
13.00 i Forsby pens.hus, Minna
Silfvergrén.
Tvåspråkig högmässa: sö 6.5 kl.
10.00 i kyrkan, Robert Lemberg,
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen,
kyrkokör från Esbo församling
medverkar, dirigent Pia Bengts.
Efter mässan avskedsfest för diakonissan Vivica Bruce-Andersson
med lunch i Sockenstugan, frivillig
lunchavgift för Gemensamt Ansvar insamlingen.
Pilgrimsvandring på Kristi himmelsfärdsdag: to 17.5 med start
kl. 10.00 från Pernå kyrka. Vi
vandrar till Korsvik stenkyrka i
Sarvlax/Valkom där vi firar tvåspråkig gudstjänst tillsammans.
Tag egen vägkost med. Efter
gudstjänsten hemfärd med buss.
Anm. till pastorskansliet tel. 0195210700 må-on kl. 9-12, senast
14.5. Ingen gudstjänst i Pernå
kyrka.

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

¶¶ Sibbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA Sö kl 12: mässa,
Magnus Riska, Lauri Palin.
Nationella veterandagen Fr kl 14:
uppvaktning vid veteranstenen i
Nickby, Kommunalhuset, Riska.
Kyrkobröderna: Fr kl 19 27.4 i
Kyrkoby församl.hem. Boken jag
minns.
Gemensamt Ansvar-dag för alla
sinnen: Lö kl 15 i Wessmansalen i
Kungsvägens skola. Barn-, Mittemellan- och Ungdomskören, sång
av Olle Granqvist. Lotteri, försäljning av GA-produkter, ponnyridning, mete, manikyr, kaffeservering. Kl 17 Gospelkonsert med His
Master´s Noise, dir Simon Djupsjöbacka och Elna Romberg, fritt
inträde, (programblad 10 €).
Kyrkans Ungdoms valborgsfest:
Må kl 19 i Prästgården, gäst:
Stefan Myrskog. Musikprogram,
tävlingar, och servering.
Servicehuset Linda On kl 18:
veckomässa, Katja Korpi, Anders
Ekberg.

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Pastorskansliet stänger kl. 13 på
valborgsmässoaftonen 30.4.
Fr 27.4:
kl. 10–11.30. Humlans familjeträff: Hörnan. Högbergsgatan 10.
Ollberg.
kl. 12–13.30 Veckolunch: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E
2 vån. Vi bjuder på lunch. Frivillig
avgift till Kyrkans Utlandshjälp.
Sö 29.4:
kl. 10 Högmässa: S:t Jacobs kyrka.
Ray, Löfman. Kyrkkaffe.
kl. 10 Högmässa: Tomas kyrka.
Lindström, Almqvist. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan.
Lindström, Ray, Henricson, Löfman. S:t Jacobskören. Kyrkkaffe.
Må 30.4:
Ingen familjeträff i Tomas.
Ti 1.5:
Ingen lunchmusik.
On 2.5:
kl. 10–11.30 S:t Jacobs familjeträff:
S:t Jacobs kyrka. Lökström.
kl. 15–16.30 Diakoniträff: S:t Jacob. Barbro Ollberg.
kl. 15–16.30 Mariakretsen: Tomas
kyrka. Frände.
kl. 18 Kvällsmässa: Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman,
Almqvist.
To 3.5:
kl. 13 Trädgårdsgrupp: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 vån.
REKREATIONSDAG:
Rekreationsdag för kropp, själ
och ande på Pellinge kursgård
den 28 maj: I programmet ingår
lunch, kaffe och bibelstudium
med Ann-Britt Hedman över
temat: ”Bibelns kvinnor”. Dagen
avslutas med mässa i kapellet.
Start kl. 9 från Kiasma samt retur
i Helsingfors ca 18. Anmälningar
till Barbro Ollberg 09-2340 7704
senast 16.5

¶¶ Matteus
Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Sö 29.4 kl. 11: förbönsstund före
gudstjänsten (2 vån). Mera info:
Matias Gädda, tfn 050-326 5327.
Sö 29.4 kl. 12: högm, Ahlfors,
Lankinen. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 29.4 kl. 18: kvällsmässa,
Rönnberg, Lankinen. Kvällste i
Matteussalen.
On 2.5 kl. 18.30-20: Bibelskola
2012, lär känna din Bibel (2 vån).
Uppståndelsens verklighet (Luk
15-Joh 5). Vi studerar Bibeln och
Bibelns värld. Vi fördjupar vår bibelkunskap. Mera info: Lars-Olof
Ahlfors, (09)2340 7323. Ingen
förhandsanmälan.
UTFÄRD TILL HUSDJURSGÅRDEN
PEIKKORINNE I ASKOLA må 28.5
Start från Matteuskyrkan med
beställd buss kl. 9.30, tillbaka ca.
kl. 14.30.
Pris för resa + inträde: 7€/person
(under 1 år gratis).
Egen matsäck med (grillmöjlighet). Mera info: Catarina BärlundPalm, tfn 050-380 3936. Anmäl
till kansliet tfn (09)2340 7300
eller matteus.fors@evl.fi, senast
21.5. Nämn också om du tar barnvagnen med.
SOMMARLÄGER FÖR BARN (712 år)
7-10.8 på Nilsas lägergård, Sibbo.
Friluftsliv, äventyr, sång, andakt
mm. Pris 60 euro, inkl. resor.
Mera info: Catarina BärlundPalm, 050-380 3936. Anm. till
kansliet tel. 09-2340 7300 senast
15.6. Meddela också ev. allergier
eller diet.
¶¶ Petrus
www.petrusforsamling.net
fre 27.4:
- kl. 10 Musiklek: i Lukascentret
(Vesperv. 12 A). Sussi.
- kl. 13 Missionskretsen: i Månsas
kyrka. Bodil Sandell.
lö 28.4:
- kl. 19 Ungdomssamling: i Månsas kyrka (Skogsbäcksv. 15). Jesus
Power Night.
sö 29.4:
- kl. 10 Högmässa (N): i Munksnäs
kyrka. Thylin, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby
gamla kyrka. Sandell, Heikki Alavesa. Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i
Månsas kyrka. Puls är en gudstjänst för alla. Just nu pågår kampanjen ”100 dagar med Jesus”.
Dag 85: ”Vårt uppdrag: Att tjäna
varandra.” Kom med! Pizzamingel
efteråt. Barnkyrka.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms
kyrka. Sandell.
to 3.5:
- kl. 10 Knatterytmik: i Seuris
(Månsasvägen 21). Sussi.
- kl. 11 Babyrytmik: i Seuris.
Sussi.
- kl. 18 Tempeltjänarna: i Hagasalen. Varho, Sjövall.
ti 15.5 Församlingsutfärd till
Borgå: start fr. Vesperv. 12 kl.
11.00, Malms kyrka 11.15. Retur
fr. Borgå ca 15.45. Vi besöker
Noarks miniatyrvärld, Gamla
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RADIO & TV

Veterandagen

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 27.4 Magnus Mikander, Kuni Lö
28.4 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok Helga Hund i
himlen. Må 30.4 Pamela Granskog,
Helsingfors Ons 2.5 Mia Bäck, Åbo
To 3.5 Monika Winberg-Nikkola, Nådendal.

Fre 27.4 Martin Fagerudd, Vanda Lö 28.4 17.58 Ett ord inför helgen, Sankt Henriks katedralen i Helsingfors. Sö 29.4 Johan Eklöf, Lappfjärd Må 30.4 Ulla Holmberg, Närpes
Ti 1.5 Virva Nyback Ons 2.5 Christine
Konno, Helsingfors To 3.5 Virva Nyback, Borgå.

Sö 29.4 Katolsk mässa med Sankt
Henriks katedralförsamling i Helsingfors. Predikant: Frans Voss.
VEGA

VEGA

Borgå och Domkyrkan. Lunch på
Seurahuone. Pris 20 €. Anmälan
till kansliet, tfn (09) 2340 7100,
senast fre 4.5.
¶¶ Helsingfors prosteri
Första maj festen för hela familjen: på Senatstorget anordnas
19:de gången 1.5.2012 kl.10-16.
Arrangörer är bla. Kristityt yhdessä ry. Bland arrangörerna finns
Petrus församling.
Program kl 10 - 16
10.00 öppnas torgkafe med servering hela dagen
11.00 Hälsningar Inrikesminister
Päivi Räsänen
Vice stadsdir Laura Räty
Lovsångsmusik med Pekka Simojoki mfl
Bön av pastorer
12.00 Jesus - marschen längs
Esplanaden
13.10 Evangelisten Ilkka Puhakka
talar
13.30 Exit-bandets konsert
15.00 Barnkören JIPPIIs konsert i
Domkyrkan
Alla tillönskas en Glad första maj.
Speciellt för barnen finns mycket
att se och göra: Rida på åsna,
hoppa i luftslotten, titta på en
riktig brandbil.
Broshyr finns på svenska och finska, se www.kokoperheenvappu.
fi ( klicka på sv högst uppe)
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!
Specialskriftskola: ordnas den
12-17.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i Karis. Konfirmanden bör
vara född år 1997 eller tidigare.
Ansvariga ledare är omsorgspastor Nalle Öhman och diakonissan
för handikapparbetet Kristina
Jansson-Saarela. Ytterligare uppgifter ger, K Jansson-Saarela, tfn
09-23402540
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ Deutsche Gemeinde
So 29.4. 11 Uhr: Gottesdienst
(Panzig)

Mellersta Nylands prosteri
¶¶ Esbo
Högmässor sö 29.4:
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5,
kl.12.15. Ahlbeck, Malmgren.
Olars kyrka, Olarsbäcken 4, kl.
10.30 mässa med små och stora.
Ertman, Malmgren. Gosskören

FÖRSTA MAJ-BASAR

Cavata, dir. Rabbe Österholm.
Kaffe 9.30-12.
Karabacka kapell, Karabackav. 12,
kl. 10. Jäntti, Valtonen. Konfirm.
av kvällsskriftsk. Kyrkkaffe.
Nationella veterandagens riksomfattande huvudfest: Baronaarenan, Idrottsparksv. 3., fre 27.4.
Flagghissning och andakt kl. 1010.30, lunch för veteraner kl. 1112.30, huvudfest kl. 13-ca 14.30.
Bytesdag för barnkläder & prylar: Röda Stugan, Brinkängsv. 4 i
Gröndal, lö 28.4 kl. 10-14. Kläder
m.m. kan hämtas på förhand till
Röda Stugan to-fre kl. 9-12.30.
Alla kläder och saker är gratis, ta
med en slant för kaffe/saft och
bulle för Gemensamt Ansvar!
Skärgårdsutfärd ti 22.5: Kryssning i Ekenäs inre skärgård med
m/s Sunnan II. Start med beställd
buss från Esbo: Karabacka kapell
kl. 9.45, Olars kyrka kl. 10, Södrik
kapell kl. 10.15, Köklax kapell kl.
10.25. Skärgårdsbord på Sunnan.
Båtfärden tar ca 2,5 h. Tillbaka i
Ekenäs ca 14, därefter andaktsstund i Ekenäs kyrka. Hemfärd ca
kl. 15, tillbaka i Esbo ca 16.30. Pris
30 € inkl. resa och mat. Anmälan
senast 16.5 till diakonissorna:
Majvi Andersson-Sjögren, 040
531 1044, Synnöve Heikkinen,
040 547 1856, Bea Karlemo, 040
513 0828, Hannele Nygård 040
531 1045.
Vigseltider för maj-oktober 2013
i Esbo domkyrka: elektronisk
bokning på www.esbosvenskaforsamling.fi under perioden 2.5
- 11.5 fr.o.m. kl. 9. Reserveringar
för tiden 1.11.2012- 30.4.2013
tas emot per tfn 09-8050 3209
må-fre kl. 9-15. Vigslarna sker
på lördagar vid jämna klockslag
kl. 12-17. Esbo domkyrka kan i
första hand reserveras av medl.
i Esbo sv. förs. och Espoon tuomiokirkkoseurakunta eller tidigare
medlemmar vilkas föräldrar fortfarande är församlingsbor. Medl.
i andra förs. i Esbo kan önska tid
för vigsel på lördagar endast kl. 17.
Kretsar för pensionärer & daglediga: Karabacka kapell to 3.5 och
Kalajärvi kapell to 3.5 kl. 13-15.
Öppet hus: Hagalunds kyrka,
svenska rummet, varje ti kl. 12-15.
OBS! Inget öppet hus i Hagalund
ti 15.5! Vi träffas i stället i Olars
kyrka, Olarsbäcken 4. Lunch
kl. 13, möjl. att delta i ”Allsång i
Olars” kl. 14-15.
Jobb-och-matgruppen i Hagalunds kyrka: varje må kl. 19-21.
Symamsellerna i Vita huset:
Prästgårdsgr. 1, varje må kl. 15-18.
¶¶ Grankulla
To 26.4 kl 10: Samtal kring tro i
övre brasrummet.
- kl 10.30: Förbön och lovsång i
övre brasrummet.

FÖR HELA FAMILJEN

1.5. kl.9.30-15, Observatoriegatan 18, Hfors
Missionskyrkan
kl. 9.30 andakt
kl. 12 dramaföreställningen Nunu. Kan en dröm bli sann? En nepalesisk flickas berättelse. Föreställningen lämpar sig för alla åldrar
Fr.o.m. kl. 9.45 försäljning av bakverk, mjöd, handarbeten,
tavlor, samlingskort, lotter m.m. Syföreningens finurliga handarbeten och Vanhaliina-butikens antikviteter till salu.
Restaurang Teranga öppen kl.9.30-14, lunch kl.11-14.
Basaren öppen. Fritt inträde till missionsmuseet Kumbukumbu.

VEGA

Gud 50 sö 29.4 kl.15.05

Arkivgudstjänst från katolska S:ta
Maria kyrka i Helsingfors 1984 – den
första katolska tv-gudstjänsten på
svenska i Finland. Repris ons 2.5 kl.
12.55.
YLE FEM

Sö 29.4 kl 12: Högmässa, Carola
Tonberg-Skogström, Heli Peitsalo.
On 2.5 kl 9.30-15: Vårutfärd till
botaniska trädgården.
Avfärd med buss från kyrkan och
Villa Breda.
- kl 13.30: Syföreningen i övre
brasrummet.
- kl 19: Taizéandakt, Arla Nykvist,
Carola Tonberg-Skogström, Heli
Peitsalo, Maami Talus-Puzesh
och Jennifer Pitkänen, flöjt.
To 3.5 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.
Ti 8.5: Utfärd till Vanda, lantbruksmuséet Emil, Helsinge
kyrka. Pris 15 €, lunch och kaffe
ingår.
Anm. till kyrkoherdeämbetet tel.
09-512 3722 senast 27.4.2012.
18-20.5.2012: Församlingsretreat
på Snoan i Lappvik. Tema: Herren
är min Herde.
Retreatledare: Maria Repo, Elsa
Tenhonen
Pris 70 €/förs. medl. 120 €/andra.
Anm. till kyrkoherdeämbetet tel.
09-512 3722 senast 4.5.2012.
Barnläger med tema TRÄFFIS
Läger 1: För barn som går åk
1-3. Tid: 4-6.6 Plats: Sjömansro i
Lappvik, Hangö. Pris 52 euro.
Läger 2: För barn som går åk
4-6. Tid: 6-9.6 Plats: Sjömansro
i Lappvik, Hangö. Pris 70 euro.
Anmälningar till pastorskansliet
telefon 09-512 3722 eller mejl
nina.soderlund(at)evl.fi Sista
anmälningsdagen 21.5! Mera info
om lägren finns på församlingens
hemsida.
¶¶ Kyrkslätt
Veterandagen: fre 27.4 kl. 11.15
kransnedläggning vid hjältegraven. Kl. 11.30 tvåspråkig gudstjänst i Kyrkslätts kyrka. Eimer
Wasström, Pentti Mentu, Mari
Sirén. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Högmässa med konfirmation: sön
29.4 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Höglund, Heikel-Nyberg, Stewen.
Föräldra-barngruppernas vårutfärd: tors 10.5 till Räfsö. Anmälningar senast 7.5 i din grupp eller
till monica.heikel-nyberg@evl.fi
Söndagsskolans vårutfärd: lör
12.5. Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi. Anmälningar till Rune
Lith tfn 0500 687 023.
Sommardagsläger för första- och
andraklassister: 4-21.6 på Lyan.
Anmälningar tas emot så länge
platser ännu finns per tfn 040 509
4626. Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi
Anmälningar till höstens dagklubbar: per e-post senast den 27.4
till gun.nylund@evl.fi eller vardagar tfn 050 376 1488. Klubbarna
börjar v. 36. Mera info på www.
kyrkslattsvenska.fi
Familjeläger på Räfsö: 2-5.8. Anmälningar senast den 4.5 till anna.
laasio@evl.fi
Pastorskansliet: mån 30.4. öppet
kl. 9-14.
¶¶ Tammerfors
Sö 29.4: Gudstjänst kl 10.30
Gamla kyrkan, K Rantala, P Sirén.
Sånggruppen Do-Mi-Nutz.
Sö 29.4.
: Kvällsbön på svenska kl 18 i
Birkala Gamla kyrka, Olli-Pekka
Silfverhuth, Paula Sirén
Ons 2.5: Diakonikretsen kl 13 SvH,
gäst Eija Virtanen med klavikord.

¶¶ Vanda
Högmässa: sö 29.4. kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Anu Paavola,
Ingmar Hokkanen.
Högmässa: sö 29.4. kl. 12 i S:t
Martins kapell, Anu Paavola, Maija
Maltela.
Familjecafé, ett samarbete med
Folkhälsan: må 30.4. kl. 9-12 i
Martinristi. Värd Katja Kairisalo.
Viandakörens utflykt: till Musikhuset i Helsingfors 27.4.2012. Vi
samlas utanför Musikhuset, ingången vid Mannerheimvägen, kl.
13.45. (Ingen övning den 1.5)
Pensionärernas vårutfärd: 29.5
till Sjundeå bad, Sjundeå kyrka
och Gårdskulla lantbruksmuseum.
Start från Dickursby kyrka 9.00
via Folkhälsanhuset till Myrbacka
kyrka ca 9.30. Hemfärd ca 16.30.
Anmäl dig senast 22.5, tel. 09
83062627, 050 464 5068 eller
050 330 1828. Övriga intresserade kan delta mot en avgift på
10e. Hjärtligt välkomna!

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
Sö 29.4. kl. 10: gudstjänst, Salminen, Lindgård. Kyrkkaffe.
¶¶ Ekenäs
Nationella veterandagens gudstjänst: fr 27.4 kl.13.30 (tvåspr.).
A.Lindström, N.Burgmann,
Dragsviks traditionsmusikkår.
Uppvaktning vid veteranstenen
efter gudstjänsten, busstransport
kl.14.30 till Nyl. Brigad.
Gemensam bön: lö 28.4 kl. 9.30
i förs.h.
Högmässa: sö 29.4 kl. 10, T. Wilman, M. Danielsson.
Orgelkonsert-orgeln 20 år: sö
29.4 kl.18 i kyrkan, Niels Burgmann.
Sångstund kring Sionsharpan: on
2.5 kl.18 i förs.h.
Ung gudstjänst: on 2.5 kl.19 i kyrkan, K.Wikström
Bokpratarnas litteraturafton: to
3.5 kl.18.30 (obs. klockslaget!) i
förs.h. Gäst: Författaren Birgitta
Lindqvist (Paris). Servering.
Församlingsutfärd till Tusby 22.5:
Start kl. 8.45 från förs.h. Anmälning till N.Fabritius-Ylitalo senast
fredag 27.4.
www.ekenasforsamling.fi
¶¶ Hangö
Lö 28.4 Församlingens storloppis:
kl. 10-13 i församlingshemmet,
Parkg. 7. Många försäljare. Syföreningarna finns med och säljer
stickade produkter och lotter.
Café. Intäkterna från caféet går till
Gemensamt Ansvar.
Sö 29.4 Högmässa: i kyrkan kl. 12,
A. Laxell, S. Idman.
¶¶ Ingå
To 26.4 kl 14.00: Syföreningen
träffas i prästgården.
Fre 27.4: Veterandagens kransnedläggningar kl 17.00 på Degerby
gravgård och kl 17.30 på Ingå
gravgård.
Fre 27.4 kl 18.00: Israeliska danser i församlingshemmets källare.
Fre 27.4 kl 20.00: Ungdomskväll i
ungdomshuset.
Lö 28.4 kl 10.30-12.00: Lördagsklubben träffas i ungdomshuset.
Lö 28.4 kl 19.00: Förbön och
lovsång i Degerby kyrka. Gunnar
Weckström, kyrkokören medverkar.
Sö 29.4, 3. s. e. påsk, kl 10.00:
högmässa i Ingå kyrka.
Må 30.4 kl 18.00: Bibelgrupp i
Prästgården.

Kransar och gudstjänst

På fredagen firar vi veterandagen – en dag som också uppmärksammas i våra församlingar. Många håller
speciella gudstjänster eller arrangerar kransnedläggning vid hjältegravarna.
Läs din egen församlings annons för att ta reda på
vad som händer i dina hemtrakter under veterandagen!

Inskrivning till församlingens
dagklubb för verksamhetsåret
2012-2013: sker i dagklubbens
verksamhetsutrymmen torsdagen
den 3.5.2012 kl 9-11 Bollstavägen
2 A, tel 09-2219 0318. Inskrivningen gäller barn i åldern 3-5
år, som fyller 3 år före 30.6.2012.
Välkommen!
Verksamhet på finska:
Pe 27.4 klo 17.30: sählyä pelataan
Merituulen koululla.
Ma 30.4 klo 17.30: puuhakerho
Päivölässä.
Ke 2.5 klo 18.00: raamattupiiri
Bläckhornet
PERHELEIRILLE RÖVASSIIN!:
Tule viettämään perheesi kanssa
keväistä viikonloppua seurakunnan leirikeskukseen Rövassiin lasu/5.-6.5.2012. Ilmoittautumiset
Mira Neuvoselle pe 27.4.2012
mennessä puh. 050-3392200.
Lähde kanssamme seurakuntaretkelle Vivamon Raamattukylään: katsomaan esityksiä kuningas Salomosta ja Tuhlaajapojasta la 19.5.2012. Bussikuljetus.
Ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä Eeva Makwerille
puh. 0400-449578.
¶¶ Karis
Andakt: To 3.5 kl. 13-15 i Servicehuset. Raunio; Bonacci.
Tvåspråkig högmässa på svenska
och teckenspråk: Sö 6.5 kl. 12 i
S:ta Katarina kyrka. Terlinden;
Bonacci. Dövpräst Maria Lindberg
medverkar. Kyrkkaffe.
Bibelgrupp en i Svartå: Må 7.5 kl.
14-15.30 samlas i kyrkstugan.
Karis minnesklubb: On 9.5 utfärd
till Ingå. Start kl. 13.30 från Servicehuset, Klädesfabriksgatan 6.
För mer information, ring Ritva
Isaksson 0400 8751971. I samarbete med Stöd för de äldre i Karis
och Pojo och Minneslots.
Kaffehörnan öppen: Torsdagar
kl. 13-15 i Församlingshemmets
nedre våning. Hit är du alltid välkommen på en kopp kaffe och en
pratstund.
¶¶ Pojo
Torsdagar: Kl 18.30 Församlingskören i förs.hemmet.
Fr 27.04: Nationella veterandagen Kl 13 Tvåspråkig gudstjänst,
efteråt uppvaktning vid hjältegraven. Kl 17 Modeshow vid Postilla
för Gemensamt Ansvar. Lotteri,
försäljning av bakverk m.m.
Sö 29.04: Kl 10 Högmässa i kyrkan. Hjälpledarna välsignas.
On 02.05: Kl 14 Pensionärssamling i förs.hemmet. Gäst: Gretel
Johansson. Pensionärskören.
To 03.05: Kl 12.45 Andakt i Mariahemmet.
¶¶ Sjundeå
Veckans text: to 26.4 kl. 18 Bibelstudium i församl.hemmet, Kaiku
Mäenpää.
Kyrkobröderna: to 26.4 kl. 19 i
församlingshemmet.
Veterandagens tvåspråkiga andakt: fr 27.4 kl. 14 i kyrkan, Kaiku
Mäenpää, Pami Karvonen. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Första maj basar för GA: lö 28.4
kl. 10-13. Försäljning av egna produkter. I vårt café försäljning av
bl.a. mjöd och munkar.
Mässa: sö 29.4 kl. 12 i kyrkan,
Kaiku Mäenpää, Hanna Noro.
GA konsert SPRING!: sö 29.4 kl.
18 i kyrkan. Lokala talanger, bl.a.
Kati Kvarnström, sopran och Päivi
Mäkinen, gitarr, Saga Buckbee,
Jessica Lodenius, församlingens
barnkör, Svenska skolans kör.

Fritt inträde, program 5€, kaffe.
Intäkterna går till insamlingen Gemensamt Ansvar.
Bönegruppen: to 3.5 kl. 18 i Capella, Gun Venäläinen.
¶¶ Snappertuna
to 26.4 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
sö 29.4 kl 10: tvåspråkig gudstjänst med Eeva Hanner och
Svante Forsman
¶¶ Tenala
To. 26.4 kl. 18: Bönekväll i församlingshemmet.
3 sönd. efter påsk 29.4 kl. 18:
(Obs tiden!), Kvällsmässa, Salminen/Westman
To. 3.4 (Obs dag!) kl. 18: Studiegruppen i församlingshemmet.

Esbo stift
¶¶ Lojo
Sö 6.5. kl. 13.00 4. efter Påsk:
högmässa i Lojo kyrka. Präst Esa
Rinne, kantor Timo Saario och
kyrkvärd Mari Nurmi.Orkestern
Do-Re-Mingå uppträder under
högmässan samt under kyrkkaffe.
Vid behov av kyrktaxi eller taxi till
svenska kretsen kontakta chauffören Marko Kytölä tel 040 546
5549 senast dagen innan. Taxin
kostar 5,00€ tur och retur.
¶¶ Tusby
11-12.8.2012: församlingsresa till
Tallinn, bekantar oss med svenska
församlingen och deras kyrka
St.Mikaels.
Resan kostar 100€. Info och anmälningar före 31.5:
Tiina Partanen 050-5906615

Region 2
Åbolands prosteri
Kimitoön

Kimito kapellförsamling – Kemiön kappeliseurakunta:
Gudstjänst: sö 6.5 kl 10. Mura,Sundroos
Solkulla månadsträff: on 9.5 kl 9.30
(OBS! tiden) i samlingssalen
Missionsstugans städtalko: to 10 maj
från och med kl. 10. Du är välkommen
att delta, frivilliga krafter behövs. Missionsstugan öppnas för sommaren
den 5 juni. Ev. frågor, kontakta Annika
02-425941.
Västanfjärds kapellförsamling:
Högmässa: sö 6.5 kl 10. Donner, Sundstén, Noponen. Invigning av kyrktextilier.
Dragsfjärds kapellförsamling – Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
Högmässa: sö 6.5 kl 12 i Dfjärd kyrka.
Sundstén, Noponen

Åbo

tors 26.4 kl.9.30-11: Öppen dagklubb
i Aurelia (2 vån.). Vi tar emot max 10
barn/gång, du bör anmäla ditt barn senast dagen innan kl.12 till 040-3417628.
Ta med eget mellanmål och egna inneskor. Verksamheten är gratis
kl.13: Torsdagsträffen i St: Karins kyrka
(Voudinkatu 2, St. Karins)
kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet.
Sepponen
fre 27.4 kl.19-23: Café aderton i Aurelia
(1 vån.)
lö 28.4 kl. 11.30- 13: Kyrkans barntimme
i Aurelia (2 vån.)
kl.15: Musikalkonsert med ÅSF:s barnkör i Henrikskyrkan. Musikal om Mose.
Medverkande Frank Berger, Birgitta
Forsman mfl. Fritt inträde eller programblad till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar 5 €.
kl.17: Ensamstående föräldrar är välkomna på middag och diskussion kring
föräldraskap och livet i allmänhet. Vi
börjar med en gemensam måltid och
fortsätter sedan med kaffe samt skilt
program för vuxna och barn. Kvällens
gäst är församlingspastor Malena Björkgren som bl.a. har arbetat med jämställdhetsfrågor och våldsförebyggande
arbete. Förhandsanmälning. Mer information fås av Katja Laaksonen tel.0403417473 eller katja.laaksonen@evl.fi.

INSIDAN 17

Kyrkpressen torsdag 26.4.2012 • nr 17/E
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Scouter kyrkhelg

biskopssamtal

Scoutgudstjänst i Åbo

Den här veckan firar vi scoutveckan som kulminerar i
scouternas kyrkhelg den 29 april. Huvudevenemanget under kyrkhelgen går av stapeln i Åbo. Klockan 12
firas en tvåspråkig scoutgudstjänst i Åbo domkyrka
med predikan av biskop Björn Vikström. Efteråt serveras kyrklunch på domkyrkotorget där man också ordnar scouttorg med olika aktivteter.
Scouternas kyrkhelg arrangeras av Finlands svenska scouter, Åbo svenska församling och Kyrkans central för det svenska arbetet.

sö 29.4 kl.12: Högmässa i Domkyrkan.
Biskop Björn Vikström (pred), Sepponen
(lit), Forsman. Gudstjänstgrupp 2 och
Stora Kopparbergs församlings kyrkokör
från Falun medverkar.
Efter högmässan scouttorg på domkyrkotorget med sopplunch och evenemang så som lådbilsrally, ballongutdelning m.m.
kl.18: Konsert med Stora Kopparbergs
församlings kyrkokör från Falun. Dirigent
Gunnar Edlund.
må 30.4 kl.14: Missionskretsen samlas i
Aurelia (3 vån.). Tema: Etiopien.
ons 2.5 kl.10-12: Familjecafé i Papinholma församlingshem (Käräjäkalliontie
4, Kustö)
kl.13-15: Café Orchidé i Aurelia (1 vån.)
kl.17: Gudstjänstgrupp 3 samlas i Aurelia
(3 vån.)
kl.18: West Coast Gospel Choir övar i
Aurelia (1 vån.)
Eva Maria Nordlings utställning ”Lux
aeterna”: i Aurelia (1 vån.). Öppet måntors kl.13-15 under april och maj.

Ålands prosteri
Hammarland

sö 29.4 tredje söndagen efter påsk:
Högmässa kl 12, Hammarlands kyrka
Mårten Andersson, Emanuele Ferrari.
2.5 Herrlunch kl 12-14: i Catharinagården
Anmälan senast 30.4 före 12 till kansli
36029.

Jomala

Sön 29.4 kl. 11: Högmässa ”Guds folks
hemlängtan”, konfirmation med Bertil
Erickson, Sonja Winé, Kaj-Gustav Sandholm, Evelina Gottberg, solosång. Kollekt för Socialmissionen på Åland.
Barnmusikgruppernas och barnkörernas våravslutning: efter scoutgudstjänsten 6 maj kl. 13 i Olofsgården.
www.jomalaforsamling.com

Sund-Vårdö

Sö 29.4: Högmässa i Sunds kyrka kl
11.00. Juanita Fagerholm-Urch,

Närpes prosteri
Korsnäs

Sö 29/4 11.00: Gudstjänst i Kyrkan,
Cay-Håkan Englund, Richard Mitts.

Lappfjärd-Kristinestad

www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Seminarium: lö 28.4 kl 15 i L:fjärds förs.
hem. Tema: ”Kristus i Gamla Testamentet”, Stig-Olof Fernström
Församlingsafton: lö 28.4 kl 19 i L.fjärds
förs.hem. Tema: ”Jesus kommer tillbaka”, Stig-Olof Fernström, Nådehjonen,
förs. orkester
Ekumenisk bönesamling: to 3.5 kl 19
i Salem
Kristinestad
Högmässa: sö 29.4 kl 12, Fernström,
Eklöf, Martikainen
Missionsstugan: on 2.5 kl 12.30 i prästgården
Föräldramöte: on 2.5 kl 19 för K.stads
konfirmandgrupp i förs.hemmet
Lappfjärd
Familjegudstjänst: sö 29.4 kl 18. Obs
tiden! Eklöf, Martikainen, dagklubben,
scouterna, ungdomar, kyrkkaffe
1-Maj firning: ti 1.5 kl 19 i förs.hemmet,
L Lövdahl
Sideby
Gudstjänst: sö 29.4 kl 18, Fernström,
Saarinen, Ingves, sånggrupp, kyrkkaffe

Närpes

www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 3 sö e påsk 29.4 kl 10 Högmässa. Lö 28.4 kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta Maria”. Sö 29.4 kl 18 Förbön och lovsång.
Pjelax bönehus: sö 29.4 kl 12 Gudstjänst.
Luthergården: lö 28.4 kl 19 Ungdomssamling. On 2.5 kl 18 Vårauktion.
Töjby bykyrka: sö 29.4 kl 18 Valborgssamling.
Rangsby bykyrka: må 30.4 kl 19 Valborgsmässosamling ”Över alla gränser.
Böle bystuga: to 26.4 kl 13 Samling.

Pörtom

Idag torsdag kl 15: Pensionärskören, kl
18.30 avfärd fr. kyrkan till kyrkokörernas
samövning i Övermark.
Lördag kl 9: Förberedelse för soppdag
i skolan.
Söndag kl 11- (så länge mat finns)
Gemensamt ansvars soppdag: i skolan.
Försäljning även i kannor. Arr: församlingsrådet.
Söndag kl 18: Gospelgudstjänst i kyrkan,
Kyrkokören, Lidman, Björkstrand.

Måndag kl 12.45: Minior.
Onsdag kl 9: Föräldra-barnträff, Enlund.
–kl 16 Sångandakt i Prästhagen o. kl 17
i Pörtehemmet, Lidman, -kl 19 Finsk
församlingsafton, Björkstrands.

Övermark

Lö 28.4 kl. 12-14: Våfflor och vårbasar i
luth bönehuset.
Sö 29.4 kl. 10: Gudstjänst, Björkstrand,
Lidman, Legato medv.
To 3.5 kl. 10: Lövräfsningstalko samt
rätning av gravstenar på gravgården.
Servering i fh efteråt.
Anmälan tas emot inom april till höstens dagklubb: för barn födda 2007 och
2008 av Lillemor, tel: 050 5711966.

Korsholms prosteri
Bergö

Fr kl 14: Träffpunkt i församlingshemmet. Gäst: Artur Turpeinen. Övr. medverkande: Englund, Kahlos. Alla varmt
välkomna!
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Mera info på Facebook!
Sö kl 14: Gudstjänst, Englund, Kahlos
On kl 7.45: Laudes
To kl 10: Föräldra-barngruppen
Fredag 11.5: Utfärd till Maxmo för pensionärer och daglediga tillsammans med
Petalax församling. Bussen startar kl 10
från Bredhällan. Hemkomst med färjan
som går kl 17.30. Pris: 36 €. Anmälan
senast 8.5 till pastorskansliet i Petalax
eller till församlingspastorn. Meddela
eventuella allergier.

Korsholm

Musikskolans våravslutning: idag kl 18 i
kyrkan, efteråt servering och program i
förs.hemmet.
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Singsby.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Bergström,
Nordqvist-Källström, välsignelse av
hjälpledare.
Vårstädningen på gravgårdarna inleds:
mosskransar och dyl som inte avhämtats före 2.5. städas bort.
Anmälan till musikskolan: bör göras
senast 15 maj till past kansliet tel 356
0500, korsholms.svenska@evl.fi eller
www.korsholmssvenskaforsamling.fi

Kvevlax

Gemensam våravslutning för missionsoch diakonisyföreningarna: idag to kl 13
i fh, Hakala, Särs, Andrén.
Skriftskolans utfärdsdag: lö kl 9-15.
Cafemöte: lö kl 19 i fh. Tema: ”Livets
kraft”. Anna-Lisa Casén, Karin Fors,
Ruth Vesterlund, Gunilla Asplund, Allan
Melin. Barnprogram.
Högmässa: sö kl 10, Särs, Vidjeskog.
Kyrkkaffe efteråt i fh, Tommy Rannanpää avtackas.
Manskören: övar sö kl 19.30 i fh.
Pensionärskören: övar on kl 12 i fh.

Malax

www.malaxforsamling.fi
Frälsarkransen: to 26.4 kl 17.30 i KH.
Camilla Brunell.
Missionsauktion: to 26.4 kl 18.30 i FH.
Mäklare Folke Forsberg. Gåvor mottages
med tacksamhet, Tack!
Veteranfest: fre 27.4 kl 18 i KH. Servering, program. Arr. Fritids- och Kulturnämnden i Malax och Biblioteks- och
Kulturnämnden i Korsnäs.
Gudstjänst: sö 29.4 kl 10 i kyrkan. Tornberg, Katri Lax.
Pastorskansliet: stängt må 30.4.
Sångarna: övar on 2.5 kl 12 i FH.
Frälsarkransen: to 3.5 kl 17.30 i KH. Camilla Brunell.

Petalax

Gudstjänst: sö 29 4 kl 11 Björklund,
Kahlos
Andakt: to 3 5 kl 13 i Solbo, kl 14 i pensionärshemmet
Utfärd för pensionärer och daglediga:
gemensamt med Bergö församling 11 5
till Maxmo. Granholms marmeladfabrik,
Vesterögårdens utställning om vapenfartyget Equity och Jägaretapperna över
Kvarken, lunch på Varppi, Maxmo kyrka,
Klemetsgårdarna. Pris: 36 €. Anmälan
senast 8.5 till pastorskansliet. Meddela
eventuella allergier.

Replot

Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski,
Wargh.
Skriftskola: (lägerskriftskola) efter
gudstjänsten kl. 11-14 i Replot försh.
Missionslunch: i Replot försh. to 3.5 kl.
12. Hemlig gäst. Anmäl för maten senast
må 30.4. till pastorskansliet eller Bertel
Lindvik tel. 050-5631523. Mat 7 €/pers.

Solf

Psalmafton: lö kl. 18 i kyrkan, Ann-Mari
Audas-Willman väljer psalmer. Övriga
medverkande: Cecilia Åminne & Tobias

Grankulla kyrkliga samfällighet
ledigförklarar tjänsten som

Biskop Björn samtalar på Åland

Onsdagen den 2 maj samtalar biskop Björn Vikström i
stadsbiblioteket i Mariehamn.
Kom och samtala om hur kyrkan kan bli en kyrka med folket mitt i byn, på torget och med människan! Hur kan vi mobilisera all kunnighet och inspiration
till att bära frukt ute i församlingarna och tillsammans i
den åländska kyrkan?
Samtalet börjar kl. 18.30.

Elfving, Bo-Sanfrid Höglund, Peter Brunell. Altarandakt Fredrik Kass. Kollekt för
Gemensamt Ansvar. Efteråt Ann-Mari
Audas-Willmans 50-årskaffe församlingshemmet.
Gudstjänst: Audas-Willman, Brunell,
predikan av teol.stud. Emma Audas.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Måndagssamling: må kl. 13.
Valborgsmässosamling: må kl. 19 vid
Kronvik lägergård, Jessica Bergström i
ord och ton. Servering.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Tia-Maria Nord,
Gunnar Särs, Dan Andersson. Radieras i
Radio Vasa.
Morgonbön: to 3.5 kl. 9, Heidi Mäkelä,
Dan Andersson.
Lägerhögmässa: på Alskat sö kl.10,
Janne Hänninen, kompband o lägerdeltagare.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Prayer: at 1 pm, Sisko Vainionkulma. Sunday school.

Vörå

Vörå församling
Konsert i Vörå kyrka: lö kl.18. ”Oändlig
nåd – från Bach till Ellington”. Charlotta
Kerbs, sång, gitarr, Kaj Kulla, saxofon,
dragspel och Peter Södergård, piano,
bas.
Vörå
Tjejträff: i Fh:s ungdomsvåning fr kl. 18.
Gudstjänst: sö kl.10. T Klemets, Granholm. Missionsringen sjunger. Kyrktaxi
från Bertby 9.15 via Kaitsor o Tuckor,
från Karlsborg 9.45 via Pens.centret o
Nygatan. Efter gudstjänsten kan nästa
månadsblad avhämtas för utdelning.
Oravais
Högmässa: sö kl. 12. T Klemets, Streng.
Vi över 60:s utfärd till Bergö on 16.5.
Anm. senast 2.5 till Birgit Strand 385
0320.
Maxmo
Högmässa: sö kl. 10. Granlund, Bäck.
Österö-Västerö-bor inbjuds och medverkar. Kyrkkaffe.
Missionssymöte i Fh on 2.5 kl. 13.

Pedersöre prosteri
Esse

To 19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 9.30: Småbarnens vårandakt i kyrkan, Sundqvist, Johansson.
-20: Stugo-kväll i församlingsstugan,
Wikblad.
Sö 10: Gudstjänst, Sundqvist, Sundelin.
Ansvarsby Överesse.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus,
Jorma Pesämaa.

Jakobstad

Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Salo, välsignelse av missionär Christine Björkskog,
Östman, Nådens Vind, dir. Tor Lindén.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Olavi Forsbacka.
18: Fokus i FC, Ralf Salo.
To 18: Missionsafton hos Maj-Lis och
Martin Häggman, Tengströmsgatan 63.
Charles Isaksson.

Jeppo

Fr 27.4 kl 16: Juniorerna o scouterna
till Tropiclandia. Start från Funkis kl 16.
Pris 10 e.
Bibelhelg ”Med bud om liv”: Lö 28.4 kl
11 Bibelstudium i bönehuset, Matt.10.
Albert Häggblom, samtal/sångstund.
- Kl 14: Möte i bönehuset, Tor Hemming,
Boris Sandberg, Jeppo strängband.
Sö 29.4 kl 10: Högm, pred. Albert Häggblom, lit. Johan Klingenberg. Kantor
Mikaela Lönnqvist, syskonkören.
On 2.5 kl 13: Nattvardsandakt i pensionärsbostädernas matsal.
To 3.5 kl 9-: Städtalko på kyrkbacken,
servering.

Kronoby

Barnkören: fr 13.15 i fh
Öppet hus för åk 6-7: fr 19.30 vid
Lyktan
Gudstjänst: sö 12.00 (obs tiden!), Anders Store, Ellfolk-Lasén, Söderpåras
läslag
Valborgsmässosamling: må 19.30 i Söderby bönehus. Tal Åke Lillas & Albert
Häggblom, sång Evangelicum
Fyrklövern: on 15.15
Församlingslunch: to 11.30 i fh. Gemenskapsstund med Heidi Tyni.
Kyrkokören: to 19.00 i fh.

Larsmo

To 26.4 kl. 19 Karasamling: vid Inremissionshemmet. Kenneth Witick medverkar. Tema ”Mannen efter Guds hjärta”.
Fre 27.4 kl. 19.30 Ungdomssamling: i
Xodus.
Lö 28.4 kl. 19 Lördagssamling: i Holm
bönehus (Obs platsen). Albert och Carina Häggblom medverkar. Servering.

Barnpassning.
Sö 29.4 kl. 12 (Obs tiden) Högmässa
med vinterskriftskolans konfirmation:
Sjöblom, Wiklund, sång av ungdomar.
Kyrkvärd Byggmästar, Strömsholm.

Munsala

Fredagslunch kl 11-13: i fh. Gäst Gurli
Dumell, tema: Från Domarbacka via
Glasbruket till Emigranthuset. Välkomna!
Fredagslunchen 23.3 gav 129,45 e till
Gemensamt Ansvar. Tack!
Nätet fre kl 19: Filmmaraton med övernattning, knytkalas o varma smörgåsar
(2e).
Gudstjänst sö kl 10: i kyrkan, khden,
kantorn.
Konsert sö kl 18: i kyrkan, Charlotta
Kerbs (sång), Kaj Kulla (tenorsax), Peter
Södergård (piano). Programblad.
Dagklubbsanmälan (f. 2007-08) tas
emot av: barnledarna, 040-147 0123 el.
pastorskansli 040-147 0120 snarast.

EKONOMICHEF
Grankulla kyrkliga samfällighet är en tvåspråkig kyrklig
samfällighet som består av Kauniaisten suomalainen
seurakunta och Grankulla svenska församling. Till ekonomichefens ansvarsområde hör ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen (löneombud), fastighetsväsendet samt begravningsväsendet. Ekonomichefen
är också sekreterare i gemensamma kyrkofullmäktige
och gemensamma kyrkorådet.
Tjänsten tillsätts 15.8.2012 eller enligt överenskommelse. Lön enligt kravgrupp 602 (3 101,84 euro).
Dessutom betalas en årsbunden lönedel på högst
15 % av grundlönen. Personen som väljs bör ha för
tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen på
instituts- eller yrkeshögskolenivå. Kännedom om
församlingsförvaltning räknas som en merit. Personen
som väljs bör i tillräcklig mån behärska bägge inhemska språken. En prövotid på fyra månader tillämpas.
På förfrågningar svarar ordföranden för gemensamma kyrkorådet, kyrkoherde Mauri Vihko 050 351
7986 eller kyrkoherde Ulrik Sandell 050 525 2201.
Ansökningarna skickas till Grankulla kyrkliga samfällighet, gemensamma kyrkorådet, Kavallvägen 3,
02700 Grankulla, senast 11.5.2012 kl. 14.

Nedervetil

Finska bibelgruppen: ikväll kl 19.30
Lovsångstillfälle: fr 19 i församlingshemmet.
Skriftskola: lö 9.30 – 12 i fh.
Gudstjänst: sö 10 i fh, khden, L-E
Ahlskog.
Ingen kvinnogrupp må 30.4!

Nykarleby

Sö 27.4 kl 11: Bygudstjänst i Socklot
bönehus. Servering och program för
barn efteråt.
-kl 19: Kvällsgudstjänst i fh, Edman,
Ringwall, Trinity Choir
Må 30.4 kl 19: Vappfest i fh, Per Stenberg, Trinity Choir, barnpassning, saltbit.
(KU)
Må 30.4 kl 18 - 21 och ti 1.5 kl 10 – 14:
Försäljning av Tilkkuryhmäs handarbetsprodukter i fh
Ti 1.5 kl 11 - 13: Missionslunch i fh, köttsoppa, också för avhämtning, mjöd och
munkar.
On 2.5 kl 13: Missionssyförening i fh
Församlingsresa 28.6-3.7: till våra vänförsamlingar i Lettland med Svanbäcks
buss. Mera info på www.nykarlebyforsamling.fi eller från pastorskansli
7897200.

Pedersöre

Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, Erikson, D.
Häggblom, sång Daniel Åkerlund, textläsare Yvonne Haldin-Rikberg, dörrvärdar
Forsby
Night Café: Fr 20 i Kyrkhemmet, Jimmy
undervisar
Sammankomster:
- Lö 19 i Lepplax bykyrka, Per-Ole
Hjulfors
- Sö 15 i Flynängens bönehus, Seppo
Tupeli
Valborgssamling: Må 19 i Kyrkostrands
församlingshem, Erik och Kerstin Vikström med Senegalhälsningar, Näse, D.
Häggblom, lotteri, kollekt för missionen

Purmo

Sö 10: Gudstjänst i kyrkan, khden, Rolf
Blomqvist
On 2.5: Församlingskansliet är stängt
To 3.5 19.30: Konfirmandernas föräldrar
samlas i Lillby förs.h. för information

Ingå församling söker

BARNLEDARE
Ingå tvåspråkiga församling söker barnledare till
skolelevernas eftermiddagsklubb, barnledaren deltar
också i arbetet med församlingens sommarklubb samt
i familjegudstjänsterna.
Arbetsförhållandet börjar 1.8.2012. Behörig är den
som har avlagt kyrklig barnledarexamen eller som
innehar annan motsvarande examen. Barnledaren bör
ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
samt nöjaktiga kunskaper i finska. Vi förutsätter medlemskap i ev.lut. kyrkan.
Arbetsförhållandet är på deltid och arbetstiden är 28 h/
vecka. Lön enligt kravgrupp 402.
Den som väljs till barnledare bör före emottagandet
av arbetet uppvisa i straffregisterlagens 6 § 2 mom.
avsett straffregisterutdrag och intyg över sitt hälsotillstånd.
För tilläggsuppgifter kontakta barnledarna Anita
Sontag eller Karin Eklund, tel. 050-5639994.
Ansökan riktas till Kyrkorådet i Ingå församling, PB 5,
10211 INGÅ, kuvertet märks ”Barnledare”. Ansökan bör
inlämnas senast den 8.5.2012 kl 16.00.
Kyrkorådet i Ingå församling

Terjärv

Gemensamt symöte: to 26.4 kl 13,
förs.h. inledn. Alf Lönnquist, Ingrid Jern
medv.
Finsk bibel- och samtalsgrupp: to
26.4 kl 18 i Högnabba byahem, Lars
Vistbacka.
Ungdomssamling: fr 27.4 kl 19, förs.h,
David och Lina Forsblom medv.
Gudstjänst: sö 29.4 kl 10, khden, M.
Heikkilä.
Kvinnobanken: on 2.5 kl 14 prästgårdens
källare.
Födelsedagsfest för 70- och 80-åringar: to 3.5 kl 13, förs.h.
Obs! Ingen Lovsång må 30.4.

Annonsera i

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.
Du når oss på:
041 447 5725, 0400 012 390
050 329 4444, 050 092 4528
Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi
www.kyrkpressen.fi

Beställning av gravskötsel
per den 16.5.2012
I början av juni inleds planterings- och skötselarbetet
på Helsingfors kyrkliga samfällighets begravningsplatser.
Gravskötselavtal kan beställas per telefon:
Kontoren på begravningsplatserna: må–fre kl 9–15
Sandudd och Brändö tfn (09) 2340 2800
Malm tfn (09) 2340 2850
Furumo och Östersundom tfn (09) 2340 2900
Månsas tfn (09) 2340 2950 må–fre kl 9–12
eller e-post:
Centralregistrets enhet för gravskötsel
helsinki.hautapalvelut@evl.fi
HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

18 I MIN FÖRSAMLING
Familj
Apotekare

Lilly Hildegrad
Kankkonen
* 7.10.1922
†22.4.2012
Det enda jag vet,
det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd
min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en
gång, det är Guds nåd,
Guds gränslösa nåd.
Syskonbarnen med familjer,
svägerska, släkt och vänner.
Som vänlig inbjudan meddelas att jordfästningen
äger rum i Karleby sockenkyrka lördagen den
28 april kl. 12. Efter gravläggningen på Elisabeth
minnesstund i Karleby församlingshem.

PÅ GÅNG
MINNESVÅRDARNAS VÅREXKURSION till Västra Nyland den 11 maj
Vår traditionella vårexkursion går
i år till Västra Nyland. Start med
abonnerad buss kl 9 från Mannerheimsstatyn i Helsingfors. Vi besöker först Pojo kyrkogård där PerOlof Blomqvist guidar på svenska.
Lunch äter vi på Fiskars Värdshus;
var vänlig meddela om ni vill ha kött
eller fisk! På eftermiddagen beser vi
Lojo kyrkogård med Irja Olkinuora
som guide på finska. Vi beräknar
vara tillbaka i Helsingfors kl 16.
Deltagaravgiften är 40 euro per
person, där ingår buss och lunch.
De 30 först anmälda ryms med!
Förfrågningar: minne@kolumbus.fi.

Marknad
Önskas hyra
Skötsam, pålitlig och rökfri kvinna
på 26 år med fast anställning
önskar hyra en 1:a eller en liten
2:a från 1.5 i centrala Helsingfors
för en längre tid.
Kontakta Petra / 040 773 6238
eller petra.kallio@arcada.fi
Pålitlig hyresgäst, ensam dam,
söker 1:a el. 2:a i Hfors för kortare
el. längre tid fr.o.m. maj el. juni.
Gärna hiss el. 1. vån.Tillfällig möbl.
bostad kan även komma i fråga.
040-8195030.
Rökfritt, pålitligt stud. par fr.
Ö:botten med väluppfostrad
hund önskar hyra lgh i H:fors.
Mari-Helen Kaarre 0405666691
mari_helen@msn.com

Vår 20-åriga dotter återvänder
efter sitt au-pair år i Tyskland, för
att börja sina studier på Helsingfors Universitet / Soc & Kom.
Vi önskar hyra en liten studielägenhet i centrala Helsingfors
fr.o.m 1.8.2012. Vänligen kontakta
Mamma Ulla Tfn: 041-5452730
eller janulla@myhome.fi

uthyres
Parhus lägenhet i två plan i Esbo
83.5 m2, 3 r + k + br m bastu +
sepr. wc. Egen gård på fram- och
baksidan. Terass i marknivå och
balkong i andra våningen. Bra bolag med lekpark på gården.
Tel. 040-7165 424
Möblerad enrummare på 28m2
i Vasa uthyres juni-augusti.
0407211376
1:a med balkong uthyres i Ekenäs. El, vatten och internet ingår
i priset. Möblerad, nära till allt.
Raseborgsvägen 9 10600 Ekenäs.
Uthyres 28.4 - 26.10.2012, 375€/
månad. - kontakta mig: anders.
hansson@novia.fi

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

Tjänster sökes
Vi söker barnskötare hem till oss
i Larsvik, Esbo, för att sköta om
våra 2 barn (nu 2 år 7 mån och 1
år 4 mån) på heltid från 6 .8.2012.
Vänliga svar 040-575 2535 Ström
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Läsmötet lever i Jomala församling
Läsmötestraditionen håller dessvärre på att dö ut på
Åland, men i Jomala församling håller man fast vid sina
läsmöten och de brukar för
det mesta vara tämligen välbesökta. Också denna kväll
i mars var det ett tjugotal
byssbor som hade mött upp
för att dela gemenskapen på
”Hanses”.
”Klockarfar” Kaj-Gustav Sandholm hade hjälp i
psalmackompanjemanget av
Solveig Thomasfolk som förstärkte Kajs synth med sitt
medhavda dragspel. Sjöng
gjorde vi, av hjärtans lust
också här. Dessvärre lyste
både ungdomarna och barnfamiljerna med sin frånvaro. Kyrkoherde Roger Syrén höll en betraktelse. Solveig Thomasfolk var beredd med dragFör dem ligger läsmötena in- spelet.
te riktigt i tiden. Vi som var
Numera är det bara till
där hade i varje fall en här- gått ur” även om medelål- ras på. Som t.ex. ”Hur tollig kväll , med både allvar dern hos dem som då var ak- kas begreppen tro, hopp och läsmötena som byssborna
och skratt. Sången och musi- tiva i Kyrkans Ungdom bör- kärlek” och ”Är tro och ve- samlas i hemmen (förutom
jar bli hög och åter- tande varandras motsatser”? till födelsedagskalasen förken bidrog till att förgylväxten åtminstone Diskussionen löpte lite trögt stås). Kyrkan och församla kvällen. Både gaminte ännu är så stor. när den gick laget runt, men lingen har således en vikla, välkända, och nyare
Kyrkoherde Ro- var desto livligare i pausen, tig roll som bevarande av
psalmer, lite visor och
ING
L
M
FÖRSA
ger Syrén höll en runt det dignande kaffebor- gemenskapen i byarna. Det
en hel del gamla läsarbetraktelse och de- det. Inte bara trosfrågor dis- är att hoppas att traditionen
sånger som många kunlade sedan ut lappar kuterades, utan också histo- fortsätter länge än!
de nästan utantill. På 50-talet var det väckelse i Jomala med frågor och frågeställ- rier om gamla tider i bygden
och ”ränderna har inte ännu ningar som tålde att funde- flödade och skratten ekade. ¶¶Sissi Uunila

I MIN

Nytt från domkapitlet

BERÄTTA OM DIN FÖRSAMLING!

Kyrkoherden i Kimitoöns församling Ulf Sundstén har återtagit sin ansökan
till kyrkoherdetjänsten i Solfs församling.
Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Camilla Ekholm har beviljats fortsatt partiell (20 %) tjänstledighet 1.8.2012 – 30.9.2013.
Kaplanen i Vörå församling Tomas Klemets har beviljats tjänstledighet 9 –
19.5.2012.
B-kantorn i Petrus församling Olav Söderström har beviljats begärt avsked
från 1.9.2012, varefter han avgår med pension.
Esbo domkapitel har med Borgå domkapitels medgivande förordnat pastor Esa Rinne att sköta en kaplanstjänst i Lojo församling 1.5 - 31.10.2012.
Fullmakt på kaplanstjänsten i Vörå församling, i Oravais kapellförsamling
har utfärdats åt t.f. kaplanen i samma församling Ingemar Klemets från
1.5.2012.
Fullmakt på B-kantorstjänsten i Åbo svenska församling har utfärdats åt
A-kantorn i Ekenäs församling Marjo Danielsson från 1.6.2012.
Kyrkoherden i Vörå församling Berndt Berg har beviljats tjänstledighet 4.4
- 6.5.2012.
Kaplanen i Vörå församling Ingemar Klemets har förordnats att vid sidan
av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 4 - 20.4.2012.
Kaplanen i Vörå församling Bo-Erik Granlund har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 21 24.4.2012.
Kaplanen i Vörå församling Tomas Klemets har förordnats att vid sidan av
egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 25.4 - 6.5.2012.

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.
ING
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Faddergåvan

av Monica Vikström-Jokela

En vacker gåva till
den nya faddern!

13,90

Beställ: (09)-612 615 30
www.fontanamedia.fi

Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors

Åland!
Semesterstuga veckohyra från 186 €
Golfsemester från 128 €/person
Cykelsemester från 206 €/person
Trädgårdsresa för grupper
från 115 €/person

Tel. 018-28 040. www.alandsresor.fi
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INKAST Patrick Wingren

Radbytet Bror Träskbacka

webb prioritering

I sanden finns
det spår

Webbprästen är ingen specialtjänst

En kyrka mitt i byn?

Jag och min fru hade en känslofylld
debatt här om kvällen. ”Där solen går
strålande ner”, sa jag. ”Aldrig i livet”,
sa hon, ”där solen så strålande ler!”
Det blev att ta till källreferensens
svarta får - den allt annat än tillförlitliga men samtidigt så nödvändiga sökmotorn Google. Resultatet av sökningarna
blev - ingenting. Hur är det möjligt? Det här borde väl alla kunna?
Vi hade tidigare samma kväll som av en händelse
fjärrmanövrerat in oss på frågesporten ”Smartare
än en femteklassare” (SVT). Reglerna för tävlingen
är enkla: vuxna försöker klättra upp för vinststegen
genom att svara rätt på frågor som hör till lågstadieundervisningen. Det låter löjligt enkelt. Just så löjliga framstår de tävlande vuxna när detaljfrågor om
myror, stjärnbilder och köksmått renderar felaktiga
svar och när femteklassisterna tvärsäkert svarar rätt.
Den tävlande för kvällen var en numera pensionerad historielärare. Han lyste upp när han fick
frågan om vem av de svenska kungarna som var
gift med Karin Månsdotter. ”Det var lätt”, svarade han, och broderade ut svaret med exakta årtal och kronologisk kontext. Så kom musikfrågan på tredjeklassnivå och ett ljudexempel på de
välbekanta tonerna ur de första takterna av Norges nationalsång spelades upp. Efter ett velande
mellan grannländerna svarade han ”Danmark”.
”Det är inte sant”, utbrast jag, och följde upp
med att sjunga hela första versen för min fru - på
lika delar dålig och kreativ norska, bör medges,
men ändå. Att en historielärare lyckats memorera
sitt lands kungar och samtidigt ha så dålig insikt
i det traditionsbärande några hundra kilometer
västerut framstod som ett mysterium. Jag tänkte
med fasa på hur historien återgetts för de tiotals
årskurser av elever han undervisat.
När strängarna i mitt undermedvetna (detta märkliga nät
av associationer, korsreferenser och återvändsgränder) nu
satts i sympatisk vibration var
det plötsligt ingen hejd på de
tonminnen som steg upp till
ytan, och jag fann mig sjungande ”O, låt mig få bo/ där
man rådjur och buffalo ser/
där sällan man hör ett ovänligt ord/ och där solen går strålande ner.” Den sista frasen
.
och min frus reaktion är redan historia.
Någonstans, någon gång,
har arbetsgruppen för en skolsångbok strukit över
vissa sånger som jag aldrig hört och låtit andra
rymmas inom pärmarna för det som blivit jag
själv och tusentals andra jämnåriga. Att (nästan)
kunna refrängen till den svenska översättningen
av ”Home on the range” kan knappast kallas allmänbildning och fungerar definitivt inte som utvald ammunition för att skjuta ner svensk historieundervisning. Jag kan bara förläget konstatera att gärningar ofta - kanske till och med alltid lämnar avtryck för livet.

”Någonstans
har arbetsgruppen för en skolsångbok strukit
över vissa sånger som jag aldrig hört och låtit
andra rymmas
med ”

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv musiker
från Jakobstad.

Kyrkans treåriga webbprojekt
upphör vid utgången av 2012.
Webbarbetet
upphör däremot inte utan
fortsätter inom ramen för andra tjänster inom Kyrkostyrelsen, så ock genom utvidgade arbetsbilder inom KCSA
samt bland anställda i församlingarna. Kyrkans centralförvaltnings budgetramar
är ansträngda och alla tjänster och funktioner övervägs
noga. Glädjande nog får vi
ändå under en övergångsperiod en halvtidsresurs för
webbarbetet under hela år
2013.
Om något ska till vad gäller tjänster måste i så fall någon tjänst bort. Inom KCSA

åland förnyelsedags

”Varumärket” måste höjas
Det är trettioåtta år sedan begreppet Ålands kyrka skrevs
över församlingarnas montrar vid den så kallade Ålandsutställningen. Och namnet fyller mig fortfarande med stolthet och framtidstro!
Framtidstro och glädje slogs
jag inte av vid den storsamling
för förtroendevalda där man
diskuterade samarbete mellan församlingarna på Åland.
Tvärtom, såsom en av deltagarna uttryckte det: det känns
trögt. Och det är förståeligt att
det känns så när diskussionerna dikteras av krympande ekonomiska marginaler
och vikande förtroende. Det
verkar således som om det är
en kyrka på reträtt som söker
rädda det som räddas kan. Inte
undra på att inspirationen inte infinner sig.
Men den åländska kyrkan
har fortfarande en profil som
är mer än guld värd. Det går
nämligen inte att värdera hur
mycket den verksamhet som
står med anklarna djup i den
åländska historien betyder för
det åländska folkets identitet,
tänk på till exempel Franciskusfesten på Kökar, orgelfestivalen i de åländska församlingarna, himlamässorna och
den medeltida sången under
de unika muralmålningarna i Kumlinge, påskmässorna i Sund, av Valdemar Nyman grundade årsboken S.t
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Skicka insändaren till:

Nyheten om att kyrkans
webbarbete på svenska
skärs ner har väckt mycket
debatt särskilt på nätet.
Bror Träskbacka, direktor
på KCSA, svarar på frågorna om varför webbprästen
sparas in.

är tjänsten som dövpräst för
tillfället besatt som tf och
omsorgsprästtjänsten kommer att bli ledig ännu under
detta år. Bägge dessa nämnda tjänster är specifikt omnämnda i Kyrkostyrelsens
reglemente och åtnjuter därmed ett särskilt skydd. Dessutom är dessa tjänster specialtjänster som betjänar utsatta grupper i vårt samhälle
på svenska.
Eftersom resurserna är
begränsade blir lösningen
att inlemma webbarbetet i
Kyrkostyrelsens och KCSA:s
nuvarande tjänstestruktur.
Kyrkostyrelsens budgetramar har under de senaste
två åren klart minskat. Häri
ligger svårigheten. Mer ska
göras med mindre personalresurser.

Olof, och färskare uttryck som
”Night in the church” i S:t Mikael Finström, skriftskolverksamheten och storasyskonutbildningen och så vidare. Det
vikande förtroendet för verksamheten handlar inte om
den åländska kyrkan! Det
handlar om ett förlorat förtroende för en kyrka som inte verkar veta vad den själv vill
och som i ivern att göra religion tillgänglig och begriplig för
alla har tömt de religiösa symbolerna på innehåll, rationaliserat mystiken och gjort kyrkan till en klubblokal.
Men ju mer den åländska
kyrkan förmår skapa sig en
egen unik profil med uppgift
att i konst och musik, i ord och
tystnad, i vilja och handling
gestalta livets och trons mysterier, desto starkare står den.
Desto mer kompetent personal lockar den. Desto mer vill
man veta vad den har säga.
Men då behöver vi göra detta tillsammans. Alla åländska
församlingar.
Det finns församlingar på
Åland som inte behöver hjälp
när det gäller det ekonomiska. Men det finns inte församlingar som har råd att tacka nej
till hjälp med meningen och
identiteten. Ibland kan det
verka som om de större församlingarna är i större behov av krishjälp när det gäller profil och identitet. Här

verkar kyrkans immateriella värde (mening och identitet) riskera en urholkning som
får den ekonomiska krisen att
blekna.
Det finns alltså två pusselbitar: ekonomi – församlingarna behöver strukturera om
sin organisation av ekomomiska skäl – och en gemensam och målmedveten uppmobilisering av kyrkans profil, ”varumärket”.
Det är även 38 år sedan Valdemar Nyman skrev programförklaringen: ”Denna utställning vill visa att Ålands kyrka
finns. Den vill visa att Ålands
kyrka är en omistlig del av
Ålands fornhistoria. Den vill
visa att Ålands kyrka vill utvecklas som Kristi kyrka och
inget annat.”
Börjar vi bli mogna att förverkliga den programförklaringen? Börjar vi bli mogna
för att arbeta för en förnyelse
av en lagstiftning som säkrar
den åländska kyrkans identitet? Lex Alandia.

Kent Danielsson

Kyrkostyrelsens projekt Andligt liv på webben går mot sitt
slut. En satsning på framtid
och nutid genom att öka kyrkans närvaro i sociala medier. Uppskattade utbildningar och inspirationsdagar för
församlingsanställda har gjort
att församlingarnas medvetenhet och närvaro på nätet
har ökat markant och på alla nivåer är man överens om
att det här är ett enormt viktigt arbete.
När Kp i förra veckan rapporterade att webbsatsningen på svenska kommer att
fasas ut blev jag förvånad
och besviken och jag skrev
en blogg med några frågor
om KCSAs strategi. Tre dagar senare har texten haft
600 visningar och över 40
kommentarer i en viktig debatt om kyrkans framtid. Att
biskop Björn Vikström deltog i samtalet tycker jag är
ett härligt vittnesmål om hur
sociala medier ökar kyrkans
tillgänglighet. Skapandet av
den här virtuella, men ytterst
verkliga, mötesplatsen kostade dessutom inte en krona
för kyrkan, vi blev inte ens
bjudna på kaffe...

”3 dagar senare
har texten haft 600
visningar och över
40 kommentarer i
en viktig debatt om
kyrkans framtid.”

Det har tagits stora, ovärderliga steg in i framtiden
via ALW. Vi kan inte backa
nu om vi verkligen vill vara
en kyrka mitt i byn, tillgänglig för alla. Det här är en prioriteringsfråga där vi måste
våga tänka nytt och jag utgår ifrån att man nu på alla plan gör vad som är möjligt för att rädda webbarbetet på svenska.

Daniel Jakobsson
Ungdomsarbetsledare
& ALW-utbildare
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webb på svenska
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”Den som tvivlar på hur viktig
en sådan (webbpräst) är, kan enkelt ta reda på det
men det förutsätter närvaro i sociala medier.”
Anna Laasio på Daniel
Jakobssons blogg.

Premiär fredagen den 29 juni kl. 19.00
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NÄSTA VECKA är skriftskolan under lupp. Är alla
välkomna på församlingens läger?

Nåt att berätta?

Den här annonsplatsen är ledig!

Ett intensivt liv i företagsvärlden blev familjeliv
och lugn i Italien.

camilla pagliaroli bloggar hela maj
från Italien.
Läs henne
på kyrkpressen.fi.
Foto: Privat

Text: Andreas Andersson
Maj månads bloggare på KP-webben
Camilla Pagliaroli har jobbat i företagsvärlden och bott i England och New
York. Nu har hon växlat ner och lever
ett lugnare liv i Toscana.
Vem är du?
– Jag är en ”österbottning i förskingringen”. Jag är född och uppvuxen i
svenska Österbotten och har bott största
delen av mitt liv i Finland. Men de senaste tio åren har jag varit utomlands,
först i England, sedan i USA och nu i
Italien. Jag har en tvåårig dotter och
väntar mitt andra barn i början av juni.
Var i Italien bor du? Vad gör du där?
– Vi bor utanför Livorno, den näst största staden i Toscana, på västkusten. Just
nu är jag hemmamamma och frilansar
lite som reseledare och guide främst
för skandinaviska grupper. Det är ett
nytt liv för mig.
På vilket sätt nytt?
– Hela mitt vuxna liv har jag jobbat inom företagsvärlden. Jag har främst jobbat på Nokia inom företagskommunikation och medierelationer. Det har
fört mig runt hela världen. Det har varit roligt men väldigt intensivt. Jag har
fått se och uppleva mycket som jag annars aldrig hade fått göra, till exempel
resa i så många asiatiska länder. Men
nu känns det bra att sakta ner fastän
jag är mitt i livet.
– Alla orter där jag bott har varit
mycket olika. Nu bor vi på det stället
som liknar min uppväxt i Österbotten
mest, för vi bor ute på landet.
Vad fick dig att flytta till Italien?
– Jag trivdes bra i storstäderna, singelliv på Manhattan är inget att förakta. Jag
träffade min man Jeff i församlingen på
Manhattan. Men nu när vi har barn
känns det bra med trädgård, gräsmatta, olivträd och vinrankor utanför dörren, det känns mera hemma.
– Det var Gud som ledde oss hit. Vi
ville bo i Europa, någonstans där varken jag eller min man hade bott förut.
Vi kände att New York inte är det bästa
alternativet om vi vill ha familj och barn
och så fick vi upp ögonen för Italien. Vi
hade kontakt med ett kristet par som
bodde i Livorno. När vi märkte att Livorno var en hamnstad dit min bil kunde skeppas bestämde vi oss för att stanna en tid. Och här är vi ännu, drygt tre
år senare. Vi kände båda att vi behövde
en förändring, och man kan säga att vi
tog ett troskliv. Vi hade ingenting i Livorno. Men vi har mötts av öppna dörrar
och känner oss välsignade helt enkelt. Vi
håller fortfarande på att lära oss den italienska livsstilen och ta det lite lugnare.
Du växlade ner ordentligt, från företagsvärlden till att vara hemmamamma. Hur var det?
– Det kändes lyxigt att jag skulle få vara hemma. Jag behöver inte kolla eposten hela tiden, telefonen får vara
tyst och jag har inga deadlines att hålla. Jag fick jobb drygt ett halvt år efter
flytten, och det tog det där första halvåret att varva ner.

”I och med
att vi kom
med endast fem
kappsäckar och utan
jobb var vi i
Guds händer.”

Camilla Pagliaroli

– Det kan hända att jag en dag återgår till företagsvärlden, men jag hoppas att jag gör det med andra principer. Jag har lärt mig att prioritera annorlunda. Då jag inte hade någon familj
prioriterade jag arbetet högt, det kunde gå förbi både make och barn eftersom jag var singel.
Du har gjort en geografisk resa, men var
det en andlig resa?
– Ja absolut. Redan när jag flyttade till
England växte jag andligen. Jag fick jobba mycket med mig själv och kände
att jag fick min första tjänst inför Gud.
Jag kunde vara en vittnesbörd för andra unga kvinnor, de fick se mig som
en singelkvinna i trettioårsåldern som
var nöjd även utan make.
– Här i Italien har min vardagstro
blivit tänjd och stärkt. I och med att vi
kom med endast fem kappsäckar och

utan jobb var vi i Guds händer. Bära eller brista, det hängde inte enbart på oss.
Hurdant är församlingslivet där?
– Vår församling är en pingstförsamling.
De flesta italienare är katoliker. Det är intressant att se det ”från andra sidan”. Vad
vi inte visste när vi kom hit är att församlingen är grundad av en svensk kvinna
som bor här. Församlingen har fått finansiellt och andligt stöd av pingstförsamlingar i Sverige. Vi hade inte varit här många
veckor innan det kom en svensk pastor
på besök och till min förvåning predikade på svenska som översattes till italienska. Sedan dess har det kommit svenska pastorer på besök med jämna mellanrum, det har varit roligt. Jag fick också fort en syster i tron här när jag lärde
känna kvinnan som startat församlingen. Det är skönt att få reflektera och be på
svenska tillsammans med någon annan.

Har du bloggat tidigare?
– Ja, sedan 2007. Jag behövde lära mig
blogga för jobbet. Jag har alltid tyckt om
att skriva så det kändes naturligt. Bloggen har ändå fått ett annat syfte här i
Italien, det hjälper släkt och vänner att
hålla reda på vad vi gör. Den blev på
engelska, så att alla kan läsa den.
Vad tänker du skriva om på Kyrkpressens
månadsblogg?
– Till en början vill jag dela med mig av
vardagslivet och vardagstron, den har
varit så tydlig för mig här i Italien. När
jag läst tidigare månadsbloggar har jag
ibland känt att jag skulle vilja gå mer på
djupet på personen, så jag ska försöka vara transparent. Jag tar gärna emot kommentarer, tankar, inspiration och egna
erfarenheter. Eftersom jag bor långt borta
tappar jag den direkta kontakten till läsarna som andra bloggare kanske haft.

En man semestrade i Jerusalem med sin gnälliga fru. Frun dog plötsligt och begravningsentreprenören gav två alternativ. ”För tiotusen euro kan jag frakta hem kroppen för begravning. Men jag kan
också begrava henne här för en hundralapp.” Mannen funderade en stund och bestämde sig för det dyrare alternativet.
”Jag hörde om en man som dog här, begravdes och sedan uppstod efter tre dagar. Jag kan inte ta den risken.”

Varvade ner mitt i livet

