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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Håller i 
missions-
trådarna

Som heltidsarbetande, heltidsstude-
rande och husrenoverande småbarns-
pappa har Martin Sandberg haft en full-
späckad vår. I mitten av maj blev han 
klar med socionomstudierna, vigdes till 
diakon och är nu den första missions-
sekreteraren i Borgå stift som är behö-
rig för tjänsten.

– Jag hade knappast slutfört examen 
om inte studierna hade varit så givande.

Martin Sandberg jobbar som mis-
sionssekreterare i Vasa svenska försam-
ling sedan drygt fem år. Han är upp-
vuxen som missionärsbarn i Kenya, har 
studerat till klasslärare och jobbat fy-
ra år som missionär i Kenya. Så fastän 
han fick behörighet först nu har han in-
te varit helt grön i arbetet med mission.

– Det är en rikedom för mitt arbe-
te som missionssekreterare att jag har 
både missionen och läraryrket i bak-
grunden. Jag gör många besök till skolor 
och missionärsbakgrunden är en källa 
att ösa ur då jag informerar om arbetet.

Jobbet som missionssekreterare är 
ganska okänt, kanske för att Borgå stift 
endast har två heltidstjänster och två 
deltidstjänster. Liksom diakoner job-
bar missionssekreterare mycket i det 
tysta. Förutom administrativa uppgifter 
möter Sandberg många människor och 
berättar om mission. Han är den som 
koordinerar församlingens fyra mis-
sionsprojekt och håller kontakten till 
vänförsamlingen i Mazimbu i Tanzania. 

– Vi har samarbetsprojekt med vän-
församlingen. Tidigare har de byggt en 
klockstapel med en kyrkklocka från 
Sundom i Vasa och nu samarbetar vi 
för att bygga en kyrka.

Hela församlingens uppdrag
En viktig del av missionssekreterarska-
pet är att inspirera församlingsmedlem-
marna att hitta sin egen plats i missions-
arbetet. Sandberg kan inte göra allt en-
sam, också andra behövs.

– Som det står i kyrkoordningen är 
missionen hela församlingens upp-
gift. Det kan vara mycket mer än att 
ge pengar. Någons uppgift kan vara att 
be för församlingens mission utan att 
ge en cent.

Inte helt oväntat tycker Martin Sand-
berg själv att missionen är väldigt viktig. 

– Tron är en skatt som jag har fått. 
Pantar jag på den i madrassen ger den 
inte lika mycket. Varje människa har 
ett ansvar att gå ut till alla – också till 
grannen.

Skriftskolorna hör till dem som Sand-
berg besöker och berättar om mission. 
En positiv sak han märkt bland unga är 
den stora nyfikenheten.

– Många unga har ett intresse för oli-
ka kulturer och det som är annorlunda. 
Till exempel i skriftskolan är de kan-
ske inte intresserade av just mission, 
men nog av att besöka andra kulturer. 

Det finns många som har ett intres-

se för andra kulturer och hjälparbete 
men inte har ett andligt intresse. Mar-
tin Sandberg tycker att det är intres-
sant att en del av dem ändå söker sig 
till kyrkans kanaler för mission och bi-
ståndsarbete.

– De har visat sig fungera. I många 
länder har missionsorganisationer-
na väldigt hög status som hjälporga-
nisationer.

Genom att berätta om missionen i 
skriftskolan tror Sandberg att han kan 
så ett frö av missionsintresse. Han säger 
att många har förhandsuppfattningen 
att alla missionärer är präster och lärare.

– Ungdomarna kan få en aha-upp-
levelse. Behovet av missionärer är så 
brett, det behövs allt från ingenjörer och 
byggarbetare till piloter.

Missionen är hela församlingens uppgift. Martin Sand-
berg håller i trådarna och inspirerar församlingen till att 
arbeta för att evangeliet ska spridas. Missionärsbak-
grunden och läraryrket ger honom redskap för jobbet. 

TexT och foTo: ANDrEAS ANDErSSoN

ProFILEN: MARTIn SAndBeRg  
”Tron är en skatt som jag har fått. 
Pantar jag på den i madrassen ger 
den inte lika mycket.”

”Följden av rätt-
en att dö är 
oundvikligen att 
någon annan 
påtvingas skyl-
digheten att dö-
da.”

Rätten att dö och 
rätten att döda

Eutanasifrågan har seglat upp som 
en av de stora frågorna i parti-
ernas profilering inför höstens 

kommunalval. De Gröna satte den på agendan 
när partikongressen röstade för ett godkännan-
de av aktiv dödshjälp.

Partiets ordförande Ville Niinistö har efterlyst en 
principdiskussion som inte bara engagerar de po-
litiska beslutsfattarna, utan finländarna i gemen. 
Han behövde inte vänta på den. Vi är många som 
har suttit vid en dödsbädd. Frågan om dödshjälp 
diskuteras nu i såväl nationella medier som på lo-
kalplan. Också i gratistidningen Metro får Niinistö 
precisera, vilket han gör i linje med det han tidi-
gare sagt och hänvisar till ”människans rätt till det 
goda livet” – en grundtanke för termen ”lyckopo-
litik”, som han fortsättningsvis gillar som term. 

 
MEn dEfinitionEn av den goda döden ter sig svår-
fångad och handlar lika mycket om det som fö-
regår döden som själva avskedet. Teologen Patrik 
Hagman argumenterar i en kolumn i Vasabladet 
för att Sokrates såg den goda döden som ett teck-
en på ett väl levt liv. Han poängterar dessutom att 
erfarenheterna från Holland – där aktiv dödshjälp 
är tillåten – visat att de vanligaste motiven till be-
gäran om dödshjälp inte är fysiska smärtor utan 
ångest, ensamhet och depression.

Det är i det skedet den goda – läs: kliniska – 
döden blir problematisk. I diskussionen om eu-
tanasi glöms också vårdarnas och läkarnas ställ-
ning lätt bort. Så som sjukhusprästen Ann-Sofi 
Storbacka påpekar i denna KP är följden av rätt-
en att dö oundvikligen att någon annan påtving-
as skyldigheten att döda. Vilken kompetens krä-
ver vi av dem som i så fall har den? 

dEn danskE prästen och för-
fattaren Johannes Møllehave 
blev själv förbannad av sin 
mor på hennes dödsbädd, 
så ont hade hon. Samtidigt 
var hon tacksam över varje 
tilläggsdag. Møllehaves slut-
sats är ändå ett nej till aktiv 
dödshjälp. Han menar att en 
sådan vid sidan av allt annat 
också inverkar på vår syn på 
läkarens roll. Man ska, en-
ligt författaren, aldrig behöva tvivla på att läka-
rens spruta är en spruta till liv och inte till död.

Vårt saMhällE bygger liksom så många andra på 
den mosaiska lagen, där budet om att icke dräpa 
är en av grundpelarna. Visst kan man hävda att ett 
samhälle som för krig redan satt dödandet i sys-
tem. Men trots detta innehåller den grundläggan-
de tanken i budet om livets helighet en inbyggd 
varning mot ett samfund som gör handlingen ”att 
döda” till något institutionaliserat och legitimt.

dEt är liksom de andra buden en gränspåle ut mot 
de verkligt djupa vattnen. För vem ska ha makten 
över vem som ska få leva och vem som är tillräck-
ligt sjuk för att dö? Och när en sådan rättighet väl 
satts på pränt – hur kan man förhindra att sam-
hället med sitt eget bästa för ögonen inte använ-
der den med ekonomiska argument. 

Inte bara ”för sjuk för att leva” utan också ”för 
dyr för att leva”.
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Nya präster till Borgå stift
nybakadE. Teologie ma-
gistrarna Maria Wikstedt, 
Ann-Louise Harberg, och 
Emma Audas prästvigdes 
i söndags av biskop Björn 
Vikström i Borgå domkyrka.

Audas blir församlings-
pastor i Johannes försam-
ling, harberg församlings-
pastor i Mariehamns för-
samling och Wikstedt 
kaplan i Kimito kapellför-
samling. Läs mer på sid. 17.

Sommarkaffe i prästgården
tisdagscafé. Ingå försam-
ling bjuder på tvåspråki-
ga eftermiddagskaffestun-
der i prästgården varje tis-
dag klockan 14 från 5 juni. 
Är det vackert väder bjuder 
församlingens hjälpledare 
på kaffe i trädgården.

– Alla är välkomna! sä-
ger ungdomsarbetsledare 
Solveig Björklund-Sjöholm. 
Programmet varierar från 
andakt till dikt och musik.

Hårt arbete för behörighet
Martin Sandberg fick tjänsten som mis-
sionssekreterare strax efter att han åter-
vänt från Kenya 2006. Eftersom han in-
te var behörig lediganslogs tjänsten och 
han var tvungen att söka den på nytt. 
Han fick idén om att söka behörighet 
och sökte in på socionomutbildningen 
med inriktning på diakoni i Åbo. När 
treåriga dottern Benedikta dog 2009 på 
grund av ett medfött hjärtfel var sorgen 
så stor att studierna låg på is i över ett år.

– Den här våren tog jag tag i studierna 
med ett tufft schema, säger Sandberg.

Han tycker att socionomi- och lä-
rarkunskaperna kompletterar varan-
dra bra, lärarjobbet fokuserar på det 
kognitiva medan socionomin fokuse-
rar på gruppen. 

Martin sand-
bErg längtar 
ibland till Kenya, 
men just nu är 
hans plats i Vasa.

MARtin sAnDbERg

MISSIoNSSEKrEtErArE I VAsA 
sVensKA försAMLIng. försTA 
MIssIonsseKreTerAren I Borgå 
sTIfT soM hAr BehörIgheT för 
sIn TJÄnsT.

FAMILJ: frun heIdI, BArnen fILIP-
PA 10 år, BenJAMIn 7 år, eMAnueL 
1 år och BenedIKTA I hIMLen.

tycKEr oM ATT sPeLA VoLLey-
BoLL. InTresseT VÄcKTes då hAn 
fIcK sPeLA Med de sTorA BArnen 
På MIssIonsfÄLTeT I KenyA. 

Examen på yrkeshögskolnivå hade 
räckt till för behörigheten men han val-
de att bli vigd till diakon.

– Att bli vigd till diakon är ett ställ-
ningstagande för att man vill göra sitt 
för Guds rike.

Svarar om Gud kallar
Martin Sandberg medger att han ib-
land längtar tillbaka till Kenya, särskilt 
till personer, platser och atmosfären. 
Men han känner sig trygg där han är nu.

– Vi väntar och ser vad Gud har i 
beredskap.”Gud vet”, som man säger 
i Kenya.

En stor kulturell skillnad mellan Fin-
land och Kenya som han känt av är för-
mågan att tala om det andliga.

– I Finland skulle man kanske fråga 

”vad tror du på?” I Kenya frågar man 
”var tillber du?” De har inga problem 
med att diskutera tro, utan tar för givet 
att man har ett andligt intresse. Risken 
med ”privatreligiositeten” i Finland är 
att församlingsgemenskapen blir lidan-
de om alla kör solo.

Martin Sandberg konstaterar ändå att 
man kan lära sig av varandra. Det finns 
guldkorn i alla kulturer.

– När man kommer med sin väs-
terländska missionsorganisation kan 
man tro att man vet vad som är bäst. 
Till exempel kunde jag bli irriterad på 
kenyanerna för att de inte gjorde på 
samma sätt som jag. Sedan lärde jag 
mig att det sätt som de agerade på kan-
ske passade dem bättre. Man får va-
ra ödmjuk.

Träd från Jesu tid
I finström på åland gjor-
des ett unikt fynd för två år 
sedan. ett hundratal träd-
stammar var bevarade un-
der en meter torv och hit-
tades då ett kärr grävdes 
upp. 

enligt ålandstidningen har 
träden nu undersökts och 
daterats till Jesu tid. åldern 
på träden varierar men de 
uppskattas härstamma från 
61 f.Kr. – 346 e.Kr.



4 AKTUELLT KyrKpressen torsdag 31.5.2012 • nr 22
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

ny portal för familjefrågor
suhdeklinikka är en bloggtjänst där kyrkans familje-
rådgivare svarar på frågor angående familjeliv och par-
förhållanden. Tjänsten går på finska och frågorna be-
svaras konfidentiellt.

svaren finns på adressen www.city.fi/suhdeklinik-
ka. Med den här nya tjänsten vill man speciellt nå fram 
till unga vuxna i åldern 18-29, eftersom deras andel i 
kundkretsarna har vuxit markant. 

”Vi vill vara där som människorna är”, säger Päivi Käh-
könen, chef för kyrkans fostrings- och familjeavdelning. 

Kantor fick pris för körinsatser
Marjaana turunen som är kantor i salpausselkä för-
samling i Lahtis har valts till årets kantor. Turunen tog 
emot priset på lördagen i samband med Kyrkans mu-
sikfest i Jyväskylä.

I prismotiveringarna nämns att Turunen är en inspi-
rerande körledare som fått med en allt större grupp 
nya körsångare i församlingens verksamhet. hon har 
systematiskt utvecklat såväl gospelkörverksamhe-
ten som verksamheten för dem som inte upplever sig 
kunna sjunga i kör.

Inga beslut om rumpavtryck
det är fortfarande oklart om Lovisa kyrkas bänk-
rad med rumpavtryck ska målas om eller inte. ge-
mensamma kyrkofullmäktige i Lovisanejdens kyrkliga 
samfällighet beslöt förra veckan efter långa diskussio-
ner att skjuta upp avgörandet i frågan. 

Beslutet sköts upp för att det fanns oklarheter i hur 
kostnaderna ska fördelas. Kyrkofullmäktige ville bland 
annat få Museiverkets syn på färgkvaliteten. åsikterna 
gick också isär om hur många bänkar som ska sparas. 
fullmäktige tar upp frågan igen till hösten.

LovisA KYRKOfullMäKTIge UtMäRkELsE KAnTORwEbbkLinik 

Eutanasidebatten 
når biskopsmötet
DöDSHJäLP. Vårens 
eutanasidebatt når bi-
skopsmötet nästa höst. 
Kyrkans linje torde förbli 
ett oförändrat nej till 
aktiv dödshjälp.

TexT: NINA öStErHoLM

Det var överläkaren på Ter-
hohemmet Juha Hänninen 
som i våras förde eutana-
sifrågan på tal. Hans erfa-
renhet efter en lång kar-
riär inom vårdbranschen 
är att eutanasi kunde va-
ra motiverat för att lindra 
obotlig smärta i vissa en-
staka, specifika fall.

Debatten fick nytt liv då 
De Gröna nyligen tog ställ-
ning för eutanasi i sitt par-
tiprogram.

– Det här är en hälsning 
från det praktiska livets sto-
ra avvägningar, konstaterar 
sjukhuspräst Ann-Sofi Stor-
backa i Ekenäs.

Enligt hennes uppfattning 
förs diskussionen på två ni-
våer:

– Dels är det den allmän-
na diskussionen i offentlig-
heten som huvudsakligen 
förs av människor som be-
finner sig ganska långt från 
svår sjukdom och död. Då är 
det naturligt att tala för en så 
snabb och smärtfri död som 
möjligt. Man vill inte bli nå-
got paket.

I sitt eget arbete på sjuk-
huset ser Storbacka en an-
nan nyans av problematiken:

– Om det blir någons rätt 
att dö blir det samtidigt nå-
gon annans skyldighet att 
döda. För vårdpersonalen 
finns det inga enkla svar på 
eutanasifrågan.

Lindra till varje pris
Den lutherska, liksom den 
katolska och ortodoxa, kyr-
kans officiella linje i frågan 
är nej till eutanasi. Sanno-
likt ändras linjen inte efter 
att biskoparna diskuterat frå-
gan på höstens biskopsmöte.

– Jag skulle vilja att kyr-
kan började diskussionen på 
ett helt annat håll, nämligen 
gällande hur vi kunde för-

bättra vården vid livets slut-
skede. Vi har ett fåtal specia-
liserade sjukhem för termi-
nalvård men det räcker inte 
långt. Läget är rent av oro-
väckande på en del håll.

Det säger Sampo Muuri-
nen, biträdande chef vid en-

heten för diakoni och själa-
vård vid Kyrkostyrelsen.

Enligt honom är den fin-
ska terminalvården inte li-
ka långt utvecklad som bland 
annat i Danmark, Holland 
och Skottland.

– Jag frågar mig om vården 

vid livets slutskede förbätt-
ras ifall vi tillåter eutanasi?

Han skulle vilja se bätt-
re smärtlindring på alla ni-
våer, att unga läkare lärde 
sig lägga in lindring i ett ti-
digt skede.

– Jag skulle vilja att be-

slutsfattarna fick upp ögo-
nen för den här vården.

Inte etiskt omöjligt
Så sent som i julas kom den 
riksomfattande etiska dele-
gationen inom social- och 
hälsovården ETENE med ett 
betänkande gällande euta-
nasi och vård vid livets slut-
skede. Delegationens upp-
gift är att främja patientens 
rättigheter och människo-
värde inom social- och häl-
sovården.

Deras rekommendation 
är att vården och smärtlind-
ringen ska utvecklas samti-
digt som debatten kring de 
etiska aspekterna och euta-
nasi behöver fortsätta. Man 
utesluter inte att det kan 
finnas tillfällen då det inte 
är etiskt riktigt att helt ute-
stänga möjligheten till eu-
tanasi.

– Det är mycket möjligt att 
kyrkans linje i frågan tar av-
stamp i ETENE:s utlåtande, 
säger Sampo Muurinen.

Jag frågar mig 
om vården vid li-
vets slutskede 
förbättras ifall vi 
tillåter eutanasi?
Sampo Muurinen

hur kan man mäta och gradera smärta är en av frågorna i eutanasidebatten. Foto:Istock.

Camilla 
Skrifvars-
Koskinen

Vad är en 
missions-
fest?
– för mig är 
det en fest 
där kyrkans 
missionsar-

bete får stå i centrum. en 
del av gästerna kommer 
vanligen från våra olika 
missionsfält ute i världen 
men festen är öppen för 
alla som är intresserade 
av missionsarbetet i dag. 
På finska missionssäll-
skapet (fMs) ordnar den 
svenska sektionen årligen 
en missionsfest tillsam-
mans med någon av för-
samlingarna i stiftet. I år 
ordnas festen i Kronoby.

Vad är årets höjdpunkt?
– På lördag kväll kommer 
biskop Joseph Bvumb-
we från Malawi att under-
teckna ett vänskapsav-
tal med vår biskop Björn 
Vikström. det betyder att 
Borgå stift får ett vän-
stift lite på samma sätt 
som många församling-
ar i dag har vänförsam-
lingar. I praktiken betyder 
det att vi kan ha olika for-
mer av utbyte med var-
andra. Vi måste diskutera 
hur vi kan stöda den rela-
tivt unga kyrkan i Malawi 
på bästa sätt.

”Har vi na mission?”
– årets tema för fMs 
missionsfest ”har vi na 
mission?” kan tolkas på 
två sätt. har vi själva som 
människor någon upp-
gift i livet, någon mission? 
den andra tolkningen gäl-
ler missionsarbetet – har 
vi något sådant längre el-
ler är det egentligen frå-
gan om bistånd? Person-
ligen tycker jag att vi har 
ett fint missionsarbete i 
vår kyrka. Mission är en 
av kyrkans kärnuppgif-
ter. utan den så dör kyr-
kan sakta ut.

finska Missionssällskapets  
Missionsfest i Kronoby 15–17 juni 
i samarbete med Kristliga folk-
högskolan i nykarleby och stifts-
gården Lärkkulla.

 ¶ NINa Österholm

3 FRågoR TIll

EUtAnAsi   
i väRLDEn

•	I Holland, Belgien och 
Luxemburg är eutanasi in-
te en straffbar handling om 
sjukvårdspersonalen följer 
noggrant utstakade regler 
för hur eutanasi ges.
•	I oregon och Washington 
i usA har patienten möjlig-
het till assisterat självmord. 
Tyngdpunkten i lagen om 
en värdig död (death with 
dignity act) ligger på pa-
tientens egen önskan och 
självbestämmanderätt.
Källa: Ihmisarvo, saattohoito ja eu-
tanasia / eTene 2011
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ett steg mot 
kvinnliga 
biskopar
I ett möte bakom stäng-
da dörrar i york har angli-
kanska biskopar godkänt 
ett förslag om att kvin-
nor också kan bli bisko-
par, skriver The Telegraph. 

nästa steg är att föra för-
slaget till kyrkomötet som 
röstar om frågan i juli.

en majoritet av church 
of englands församlingar 
är för kvinnliga biskopar, 
men en högljudd minoritet 
vill inte godkänna föränd-
ringen. därför finns nu ett 
tillägg i förslaget som sä-
ger att en församling som 

inte vill ha en kvinnlig bi-
skop kan kräva en manlig 
ersättare istället. det här 
har väckt oro bland före-
språkarna för kvinnor på 
biskopsstolen över att de 
riskerar bli ”andra klas-
sens biskopar”.

church of england är 
den anglikanska kyrkoge-
menskapens moderkyrka.

Kyrkan borde ha undervisat
det är svenska kyrkans eget fel att medlemmarna blir 
färre. Kyrkan tog aldrig över undervisningen i kristen 
tro när skolan strök det från schemat, hävdar två fors-
kare vid umeå universitet enligt Kyrkans tidning.

forskningsrapporten riktar skarp kritik mot svens-
ka kyrkan. Intervjuer visar att många känner sig främ-
mande inför kyrkan och saknar språk för att uttrycka 
sin tro. – Kyrkan har inte kunnat etablera en elemen-
tär dopudervisning, säger forskare Jørgen Straarup och 
menar att kyrkan borde ha agerat för 50 år sedan.

I Europa har man 
råd med den dagen 
och även med an-
nandag pingst. Det 
finns positiva ef-
fekter av att fa-
miljer får mer ge-
mensam tid. 
Börje Hästbacka  
i Österbottens Tidning

svERigE RelIgIOnSundeRVISnIng CitAt ledARe AngLikAnskA KYRKAn

Kulturen möjligt 
kitt i Mellanöstern
PALEStINSK IDENtItEt. 
Den lutherske pastorn 
Mitri raheb vill återerövra 
sitt folks historia.

TexT och foTo:  
MAy WIKStröM 

”Arabvåren” är vid det här 
laget ett slitet begrepp. Men 
ingredienserna till det som 
fick den att sjuda finns fort-
farande kvar: de ungas miss-
nöje med sin situation.

– Färsk statistik visar att 
drygt 26 procent av de unga 
i Mellanöstern är arbetslösa. 
Dessutom växer siffran med 
en procentenhet varje år, be-
rättar den palestinske pas-
torn, dr Mitri Raheb.

Han gästade Finska Mis-
sionssällskapet förra veck-
an i samband med Världen i 
byn-festivalen i Helsingfors 
i helgen.

Prisbelönte Mitri Raheb 
förestår ett kulturcentrum 
och har också grundat regio-
nens första lutherska college, 
som erbjuder högre utbild-
ning på de palestinska om-
rådena. För ett år sedan gjor-
de centret en undersökning 
för att se var de palestinska 
ungdomarnas fokus låg. Re-
sultatet fick frågeställarna att 
häpna.

– Bara 16 procent sade att 
de intresserade sig för poli-
tik. När det gällde religion var 
det så att den antingen enga-
gerade de unga väldigt starkt, 
eller så inte alls. Religionen 
är inte en förenande faktor.

Han har dragit slutsatsen 
att det som kan förena de 
unga är en gemensam kul-
tur. Därför satsar centret hårt 
på kulturprogram.

– Vi har till exempel pu-
blicerat en bok, som också 
blir film, om den första pa-
lestinska kvinnliga fotogra-
fen, som verkade på tjugo- 
och trettiotalet. Knappt nå-
gon där – och säkert ingen 
här – kände till att hon har 
funnits, säger Mitri Raheb.

Han menar att den stora 
förlusten bland palestinier-
na inte är förlusten av land, 
utan att de gått miste om sin  
egen berättelse och historia.

– Det vi gör nu är att re-
konstruera vår berättelse.

En udd av politisk kritik 

riktar han också till väst-
världen.

– Före år 1948 var vi en 
självklar fortsättning på 
evangeliet. Efter det från-
togs vi den berättelsen, vi 
blev kananéerna och fokus 
flyttades över till Europa som 
blev det utvalda folket. 

Som lutheran tycker han 
att just den kyrkan har ett 

positivt uppdrag i regionen.
– ”Semper reformanda”, 

en kyrka som ständigt förny-
as, är en luthersk tes. Kravet 
på reformer var det som star-
tade hela den arabiska revo-
lutionen. 
Hur är det med utsikterna för 
religionsfrihet i regionen?
– Ett grundproblem är att det 
finns brist på frihet överlag. 

Det är något som borde dis-
kuteras först av allt. På kort 
sikt tror jag att den religiö-
sa friheten kommer att bli 
sämre, men på lång sikt blir 
den bättre. Vi har nått top-
pen av islamisering nu. När 
folk märker att den inte ger 
det de har önskat tror jag att 
den kommer att mattas av, 
menar Mitri Raheb.

Mitri rahEb vill satsa på de unga. ett sätt är att ge dem tillbaka en del av den kulturella 
identitet som gått förlorad. Projektet att med att restaurera berättelserna är i full gång.

Boije leder 
Fontana-
styrelse
Ny LEDNING. Det kristna 
förlagets styrelse leds 
av garvat tidningsproffs. 
Hans Boije har tidigare 
varit vd för HSS-media.

TexT: MAy WIKStröM 
foTo: JoHAN SANDBErG

Diplomingenjören Hans 
Boije valdes förra veckan 
till ny ordförande för Fonta-
na Media Ab:s styrelse. Han 
är för tillfället projektchef i 
Korsholms kommun men 
har en mångårig bakgrund 
i tidningsbranschen som vd 
för HSS-media som ger ut 
Vasabladet, Syd-Österbot-
ten och Österbottens Tid-
ning.

– Jag kommer in i ett läge 
där företaget har gjort gan-
ska stora åtgärder för att an-
passa sig till de förändringar 
som sker i omvärlden. Det 
här vill styrelsen nu arbe-
ta vidare på tillsammans 
med ägare och personal. 
Visst finns det utmaning-
ar, men vi ser möjligheter 
för framtiden, säger Boije.

Fontana Media ger ut 
Kyrkpressen och littera-
tur på kristen grund. För 
tre veckor sedan avgick vd 
Marcus Henricson, samti-
digt som en del av den gam-
la styrelsen meddelade att 
de inte fortsätter.

Hans Boije leder nu en 
styrelse som består av så-

väl tidigare som nyinvalda 
styrelsemedlemmar. Vice 
ordförande är Bo-Göran 
Åstrand, kyrkoherde i Ja-
kobstads svenska försam-
ling. Övriga medlemmar är 
Stefan Vikström (ny), Hei-
di Juslin-Sandin och Lu-
cas Snellman. Då styrelsen 
samlades till sitt första mö-
te förra veckan utsågs eko-
nomichef Annika Hagman-
Kanckos att sköta vd-upp-
giften tillsvidare.

Hans Boije tycker att 
Fontana Media har en vik-
tig uppgift i Svenskfinland.

– Det gäller i synner-
het Kyrkpressen men ock-
så bokutgivningen. I den 
splittrade gemenskap som 
det svenska Finland utgör 
behövs det sådant som hål-
ler oss samman.

Hans Boije är son till Bjar-
ne Boije, legendarisk för-
lagsdirektör för Försam-
lingsförbundets förlag, som 
Fontana Media hette tidiga-
re. Bjarne Boije ledde för-
laget i över tre årtionden. 
Under hans tid förvandla-
des bolaget till ett aktiebo-
lag och tog över utgivning-
en av Kyrkpressen.

Fontana Medias enda äga-
re är Församlingsförbundet 
r.f. Förbundet är en intres-
seorganisation för försam-
lingar och organisationer i 
Borgå stift. Företaget verkar 
i hela landet, men har sitt 
kontor på Sandvikskajen i 
Helsingfors.

styrElsEMEdlEMMar är Bo-göran åstrand, hans Boije 
stefan Vikström och heidi Juslin-sandin.
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De fattigas bibel. Så brukade man kalla 
en hel rad böcker som med illustratio-
ner visade vad Bibeln handlar om och 
vad den kristna tron går ut på. De för-
sta av de här böckerna, Biblia Pauperum 
på latin, kom redan på 1300-talet. De 
spreds i hela kristenheten och fick stå 
som modell för kyrkokonsten, bland 
annat för väggmålningarna.

Här i vårt norröna land var det ont om 
böcker, men i stället fanns det kyrkor 
som hade väggar täckta nästan från golv 
till tak med målningar. Till och med i 
taken fanns det berättande bilder.

För oss som lever i dag är det alldeles 
omöjligt att verkligen förstå hur män-
niskorna i medeltidens Finland tänkte. 
Vi som omges av bilder och texter var-
je dag, vi som vet, ofta mer än vi skulle 
vilja, om allt som finns och sker i värl-
den – hur skulle vi kunna föreställa oss 
hur det var att leva från vaggan till gra-
ven utan att någonsin ha läst en text el-
ler sett ett fotografi. Eller, för den delen,  
rest längre än till grannbyn. Vid besök 
i våra gamla kyrkor, till exempel den i 
Lojo, frestas åtminstone jag att försöka 
tänka som en medeltida Lojobo. Samti-
digt är jag medveten om att jag är dömd 
att misslyckas i min strävan att förstå 
hur en Lojobo tänkte om sin hemkyr-
ka då på 1400- och 1500-talen. Det lå-
ter sig helt enkelt inte göras.

Kärvt vackert
Men jag har svårt att tro att inte de läng-
esedan avlidna Lojoborna skulle ha varit 
djupt berörda av vad de såg längs väg-
garna i sin kyrka. Var bilderna vack-
ra i den tidens ögon? Det vet vi inte. I 
mina ögon är de det, inte så där som 
senare tiders konst kan smeka ögat, 
utan kärvt vackra; uttrycksfulla och 
dramatiska, utan överflödiga detaljer. 
De är målade i vackra jordfärger; olika 
toner av brunt, beige och rött, och så 
en blek blå färg som kanske har varit 
starkare förr i världen.

De talar sitt tydliga språk, de här bil-
derna. De har säkert varit till stor hjälp 
för socknens präster när de skulle för-
klara de bibliska händelserna. Vi ser 
liksom en lång rad illustrationer där 
det viktiga är personerna och vad som 
händer dem. De anonyma konstnä-
rer som skapade dessa mästerverk gav 
knappt något utrymme alls åt såda-
na detaljer som byggnader och om-
givningar och natur. All fokus är på 
det stora dramats aktörer och det som 
händer dem.

Det är ett hisnande bildgalleri och 
målningarna som fyller nästan varje 
decimeter av murarna tror jag nog att 
nästan alla som ens det minsta bryr sig 
om visuell skönhet njuter av. Men ur-
sprungligen var det estetiska mindre 
viktigt – meningen med det hela var 
att rädda människors själar. Det är den 
kristna frälsningshistorien som målas 
upp här på väggarna, ofta i drastiska 
bilder. Allt från skapelsen som skildras 
till höger om altaret; en bild där Gud 
själv omgiven av två änglar ger Adam 
livsgnistan. Och sedan via Gamla tes-
tamentets berättelser till Kristi liv, död 
och uppståndelse. En hel rad scener ur 
helgonens liv för betraktaren fram till 
yttersta domen, då tiden som vi kän-
ner den ska ta slut.

Fattigas bibel på väggen

i lojo kyrka är den kristna frälsningshistorien målad på väggarna. Foto: leeNa aNttIla

Här finns det som förenar oss
För oss som varje kväll i tv kan se hem-
ska bilder av förödelse och lidande ver-
kar skildringen av yttersta domen här 
på kyrkväggen ganska tam. De sali-
ga vandrar avklädda, med lugna an-
sikten, in till himlen medan olyckliga 
syndare föses ned i helvetets gap. Men 
för de medeltida Lojoborna som aldrig 
sett en science fiction-film framstod 

I Lojo kyrka är berättelsen om den krist-
na tron målad på kyrkans väggar. När 
Maria blottar sitt bröst vill hon säga att 
också Jesus en gång varit som vi.

TexT: HEDVIG LåNGBAcKA

”Bilderna har 
säkert varit till 
stor hjälp för 
socknens präs-
ter när de skulle 
förklara de bib-
liska händelser-
na.”
Hedvig 
Långbacka

Lojoön
Lojo 
sjö

Karis-
lojo

Svarta bruk

Kyrkstad

Lojo

Lojoas motortrafikväg

I sommar
besöker vi en rad medelti-
da kyrkor runtom i finland i 
sällskap med hedvig Lång-
backa, radioredaktör och iv-
rig kyrkbesökare.

säkert den här målningen som myck-
et hotfull och svår.

Men tittade de noga efter såg de nå-
got mycket viktigt; det som hela denna 
Biblia Pauperum ytterst handlar om. På 
väggmålningen har Kristus intagit sin 
tron, ur hans mun kommer ett svärd 
och en lilja, symboler för rättvisa och 
nåd. Han ska nu döma levande och dö-
da. Kring honom står änglar och knä-

fallande för honom ser vi Johannes dö-
paren och Kristi mor, Maria, som ber 
om nåd för alla syndare. Och Maria har 
knäppt upp sitt klänningsliv och blottat 
sitt ena bröst! Hon påminner sin son, 
och oss, om att han som ska döma oss 
en gång har varit människa, och lik-
som vi alla en gång som ett hjälplöst 
barn lagts i en mänsklig famn.

Den som har sista ordet om oss har 
varit som vi. Det är det Biblia Pauperum 
längs väggarna i Lojo kyrka handlar om. 
Hur olika oss människorna på medel-
tiden än var – här finns det som för-

enar oss. Genom tiderna skiftar sät-
tet att illustrera; innehållet förblir 

detsamma.
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vågA fRågA

Sluta älta, glöm i stället
Många av oss har svårt att släppa 
gamla oförrätter. Vad ska man göra 
om man märker att man ältar saker 
som gått på tok och där man kän-
ner att man blivit orättvist behand-
lad – särskilt om man måste umgås 
med människor som sårat en? 

Vi Människor har en tendens till att bå-
de bli sårade och såra andra med våra 
ord och handlingar. Om vi blivit orätt-
vist behandlade skulle jag råda att ta upp 
saken med den som sårat oss. Speciellt 
om det är något som vi går omkring och 
ältar. Om vi inte vågar, kan eller vill ta 
upp ärendet med den som sårat oss mås-

te vi försöka glömma och förlåta. Vi kan inte hindra tankar 
från att komma, men vi kan öva oss i att inte älta och göda 
dem. Vi får tänka på tankarna som ett moln som drar förbi. 
På detta moln får vår oförätt segla i väg. Ett annat sätt är att 
tänka på besvärande tankar som trafikskyltar. Vi kör längs 
vägen och skyltar dyker upp. Vi måste inte stanna vid var-
je trafikskylt och montera ned den och lägga den i baksä-
tet. (Om vi stannade vid varje trafikmärke skulle resan ta en 
evighet och vi skulle få ett baksäte fullt av skyltar och det är 
ju inte vidare praktiskt.) Vi kan bara lugnt konstatera att på 
det märket står det 80, eller ”varning för älgar”. Likadant 
är det med tankarna. Vi får köra förbi dem och lämna dem 
bakom oss. Besvärliga tankar har en tendens att återkom-
ma. Vi får vara lika envisa i våra övningar att släppa dem.

har Vi öVat oss i att försöka släppa oförätten men tycker att 
vi inte lyckas, då kan ett tips vara att skriva ett brev till den 
som sårat oss. Det kan hända att vi inte vill skicka brevet, 
men det kan vara en lättnad att få ner tankarna på papper. 
Kanske vi bestämmer oss för att bränna brevet och med det 
också försöka släppa oförätten. 

Ett annat förhållningssätt är att fråga sig om det verkli-
gen är värt att gå omkring och vara sårad. Det drabbar mig 
mest, och egentligen är ju den som sårat oss inte värd vårt 
ältande. När vi umgås med den som sårat oss kan vi försö-
ka vara teflonaktiga. Det betyder att vi övar oss i att inte ta 
in det som människor säger. Vi låter i stället deras ord rin-
na av oss som vatten på en gås eller som olja i en teflon-
panna. Det finns bara på ytan, det sjunker inte in på djupet. 
Det kan hända att den som sårat oss är en energitjuv, någon 
som tar mycket kraft och energi av oss och får oss att bli il-
la till mods. Vi måste skydda oss mot dessa energitjuvar. Vi 
kan försöka öva oss i att helt enkelt fråga vad hon/han me-
nar med det hon säger. Öva oss i att inte ta på oss den skuld 
hon vill lägga på oss utan lägga tillbaka ansvaret hos henne.

I alla relationer är det viktigt att vi är ärliga och upprikti-
ga. Om någon sårar oss så får vi faktiskt säga ”Varför säger 
du så åt mig?” eller ”Jag förstår inte riktigt vad du menar”. 
Hellre ifrågasätta än att kasta tillbaka. Det är rätt enkelt för 
många av oss att reagera med ilska och svara med en syrlig, 
elak kommentar. Det kan ju också vara på sin plats, men of-
tast ökar det bara spiralen av sårande.

 ¶ marIa suNd-
greN lIllqvIst
är kognitiv psyko-
terapeut och 
svarar på frågor 
om familj och 
relationer. 

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

På tväREn MAY WIKSTRÖM

Turbiljett till det riktiga och roliga livet
Jag sitter i den vanliga dva-
lan i ingenmanslandet mel-
lan hem och jobb när bus-

sen stannar vid 
dagisets håll-
plats. Plöts-
ligt fylls bussen 
med fem–sex-
åringar. det är 
skärmmössor 

och ponnysvansar överallt 
och det sjuder av förväntan. 
de är uppenbart på väg nå-
gonstans. Vi tar den vanliga 
slingan i grannområdet.

– där är mitt hem! förkla-
rar en ljushårig flicka. 

Alla tittar. Kul!
– den här bussen kun-

de svänga ditåt och köra li-

te framåt … och så skulle vi 
vara vid mitt hem.

naturligtvis kunde den 
det! en femåring håller in-
te vardagen fjättrad i petites-
ser som rutter och tidtabel-
ler. Vi svänger ut på stora vä-
gen igen. Jag märker en viss 
aktivitet bland dagistanter-
na. hör en kort instruktion, 

”nästa hållplats”. ska hon in-
te säga till barnen att de ska 
av? hinner jag tänka innan jag 
fattar. om hon gör det stiger 
de alla upp. Bums. Med väx-
ande beundran följer jag den 
ultrasnabba kommunikatio-
nen mellan chauffören och 
kollegerna. Jag ser hur den 
gode herden i vår tid ofta är 

en kvinna med allvädersskor 
och tajmning som en krono-
meter.

– Vi ska ju till siwa-buti-
ken! roligt!

nu, när bussen redan sak-
tat in, trampar ivriga små 
fötter mot dörren. den sista i 
raden håller tanten i handen.

Jag blir kvar och det är 

skramlande ensamt därin-
ne. det här var inte bussen 
till jobbet. det var bussen 
som kunde ha kurvat in på 
en gårdsplan. det var den 
som gick till glassen i siwa-
butiken. det var turen till 
det alltingsmöjliga. den går 
varje dag. sannerligen – för 
den som vill komma ditin.

Ny kurs för 
kyrkligt anställda
INtroDUKtIoN. 
Vad innebär det att 
jobba för kyrkan? Till 
exempel att klara av 
att möta människor i 
både glädje och sorg.

TexT:  
SoFIA torVALDS

I fjol kom ett direktiv från 
Kyrkostyrelsen om att stiften 
ska se till att diakoner, ung-
domsarbetsledare och kanto-
rer introduceras till sitt arbete.

– Men då tänkte vi att nog 
behöver ju fastighetsarbe-
tare, husmödrar, barnleda-
re och kanslipersonal minst 
lika mycket introduktion, 
säger Tua Sandell som är 
stiftssekreterare för diakoni 
vid Borgå domkapitel.

Så blev Borgå stift det för-
sta stiftet som ordnade en in-
troduktionskurs för nyan-
ställda inom det som kall-
las ”stödfunktioner”.

– Den riktade sig alltså till 
dem som arbetar inom kyr-
kan men inte får någon un-
dervisning om kyrkan inom 
sin grundutbildning.

Barnledarna är en speci-
algrupp som fått kyrklig ut-
bildning men ändå kallas till 
kursen.

Många aha-upplevelser
I början av maj samlades en 
liten grupp till den första kur-
sen, som gick av stapeln på 
stiftsgården Lärkkulla i Karis.

– Det var bara åtta delta-
gare, vilket var en liten be-
svikelse. Men vi hoppas de 
blir fler när vi ordnar nästa 
kurs om två år, säger Sandell.

Responsen var mycket po-
sitiv bland dem som deltog i 
premiären.

– Vi gick till exempel ige-
nom kyrkoåret. En försam-
lingssekreterare sa att det var 
bra att få en helhetsbild av 
helgerna och förstå hur det 
hela hänger ihop.

Hon tror att kursen gav 
många aha-upplevelser åt 
dem som kanske jobbat ett 
tag i kyrkan men inte tidi-
gare regelbundet kommit i 
kontakt med kyrklig verk-
samhet.

– En oerhört viktig sak 
som kom upp är tystnads-
plikten. De som jobbar i för-
samlingen måste förstå att 
det inte är okej att pladd-
ra på stan till exempel om 
vem som kommit på själa-
vårdande samtal till en präst 
eller diakonissa.

Bra och dålig tröst
En annan fråga som väckte 
diskussion var vad det egent-
ligen betyder att jobba på ett 
ställe som gör att vänner och 
bekanta plötsligt börjar be-
trakta dig som ”kyrkan”.

– Det är inte en lätt sits 
för dem som ramlar in på 
en kyrklig arbetsplats all-
deles plötsligt.

Vad fordrar då kyrkan som 
arbetsgivare av till exempel 
en fastighetsskötare eller en 
vaktmästare?

– Lojalitet utåt. Vad man 
tror på är en annan sak, det 
får man hålla för sig själv. 
Det är inte alltid så lätt att 
säga vad det där med ”loja-
litet” betyder eftersom kyr-
kan både är arbetsgivare och 
en gemenskap. Men grund-
principen är att man inte är 
illojal mot sin arbetsgiva-
re utåt.

Är det förbjudet att vara 
sur om man jobbar för kyr-
kan?

Tua Sandell skrattar. Sur 
kan man kanske få vara ib-
land, men …

– Alla som jobbar för kyr-
kan har ansvaret att möta si-
na medmänniskor. Om det 
inte finns en präst eller dia-
koniarbetare på plats är det 
kanske någon som jobbar i 
kansliet som måste möta en 
sörjande människa. Då är det 
bara att göra så gott man kan. 
I den stunden går det inte att 
uppmana kunden att kom-
ma tillbaka följande dag.

Också en person som job-
bar på gravgården behöver 
kunna skilja på bra och dålig 
tröst. Och vad är skillnaden?

– Dålig tröst är att säga 
”nog blir det bra”. Bra tröst 
är ett möte. Kanske du in-
te behöver göra något mer 
än finnas där, säger Sandell.

dEn första introduktionskursen för kyrkligt anställda ordnades av Borgå stift på Lärk-
kulla i Karis. deltargarna var nöjda med kursinnehållet. Foto: tua saNdell 
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Han vill dela 
smärtan  
i världen
Text och foTo: JoHAN SANDBErG

– Jag ser det ske över hela världen och 
jag uppmuntras av det, säger Shane 
Claiborne.

– Pendeln svänger från megakyrkan 
till makrokyrkan. Från den amerikan-
ska ”ju större desto bättre”-attityden till 
de små kommuniteterna som liknar ge-
menskapen i de första kristna försam-
lingarna där man delade allt man ha-
de. Runt om i världen experimenterar 
folk med att leva ut det här.

Shane Claiborne gjorde sitt första Fin-
landsbesök senaste veckoslut på inbju-
dan av Betania i Jakobstad.

– Här i Jakobstad vill jag lyssna, lä-
ra mig och dela med mig av vad jag ser 
och hör. Jag hopppas att vi kan dröm-
ma Guds rikes drömmar tillsammans 
och att vi ska kunna rikta oss mot det 
som ligger på Guds hjärta.

Claibore frågar sig hur det skulle se 
ut om Guds rike skulle förverkligas i 
Finland, i norra Philadelphia och he-
la världen?

– Hur ska jag använda den jag är för 
att delta i det Gud gör i världen? Det är 

en process som började långt före jag 
kom och som kommer att fortsätta ef-
ter att jag åkt hem. Men jag är glad över 
att få delta i processen i Jakobstad någ-
ra dagar. 

Dagstidningen och Bibeln
Claiborne säger att vi ska hålla dags-
tidningen i den andra handen medan 
vi läser Bibeln för att bättre förstå värl-
den vi lever i.

– Människorna vill se en kristendom 
som liknar Jesus och som reflekterar 
honom. Många former av kristendo-
men är mera kända för vad de exklu-
derar än för vem de omfamnar. Jag tror 
det här håller på att förändras. Jesus har 
överlevt alla de pinsamma saker som 
kristna gjort.

Hur ska man då leva som kristen?
– Jag kan inte berätta för andra hur de 
ska leva, säger Claiborne. Men jag tror 
att varje kristen ska leva så att vi re-
flekterar Kristus i våra liv och i våra 
gemenskaper. 

Han säger att evangelierna talar mer 
för ett ömsesidigt beroende än för själv-
ständighet. Det betyder gemenskap i 
stället får individualism, att dela på 

egendom i stället för att samla åt sig, 
att söka försoning i stället för konflikt.

– De här mönstret går emot världens 
sätt att leva. I Jesu sätt att leva ser jag 
också Gud verka i världens lidande. 
Varje kristen är inbjuden att dela värl-
dens smärta i stället för att fly från den.

Claiborne säger att det inte betyder 
att varje person ska flytta till stadens 
sämsta område som han gjort.

– Man kan motarbeta orättvisorna i 
världen genom att använda sina gåvor 
och göra det man känner den djupas-
te passionen för. Vad vi än har för yr-
ke så kan vi ta del av Guds återlösande 
arbete i världen. Det gäller att försöka 
se kreativt utanför sin box.

Vi behöver gemenskap
– Ifall det vi gör i vår kommunitet ver-
kar radikalt visar det bara på hur långt 
vi kommit från Guds avsikter med att 
leva i gemenskap. Stora delar av värl-
den överlever som gemenskaper. Men 
i våra länder har vi kommit långt bort 
från det. 

Claiborne ser bristen på gemenskap 
som en orsak till att kyrkan tappar med-
lemmar i de  industrialiserade länderna.

– Kyrkan blir inkompetensförklarad. 

Vi tror att vi varken behöver den eller 
andra människor. Men det är också or-
saken till att vi har så mycket ensamhet 
och självmord i våra länder.

Vilken är din djupaste passion?
– Jag är evangelist och jag gillar att tala 
om Jesus och om kommuniteter. Jag gil-
lar barnen i området vi bor i och  träd-
gården vi planterat. Min passion är att 
se döda saker komma till liv, fula saker 
bli vackra, övergivna hus bli bebodda. 

Shane Claiborne bor och verkar i en 
kommunitet i norra delen av Philadel-
phia, i ett område turisterna avråds från 
att besöka. Staden är en gammal in-
dustristad med över tvåtusen övergiv-
na magasin. 

– Det finns övergivna hus överallt. 
Det är baksidan av den globala ekono-
min. En av mina vänner brukar säga att 
vi varje morgon vaknar upp på fel sida 
av kapitalismen.

Kommuniteten kallar sig ett nätverk 
av omstörtande vänner som försöker 
älska Gud och medmänniskorna.

– Vi bryr oss inte så mycket om olika 
program utan om människorna. Det vi 
gör utgår från vänskap. Vi delar ut mat, 
hjälper barnen med läxorna, planterar 

shanE clai-
bornE drömde 
guds rikes dröm-
mar tillammans 
med Betania i 
Jakobstad under 
veckoslutet.  

GEMENSKAP. En hel generation kristna omprövar sitt 
sätt att koppla sin tro till världen de lever i. De använ-
der inte tron som en biljett ut ur världen utan invol-
verar sig i den. Bara man tänker i nya banor kan man 
komma på många kreativa sätt att bekämpa orättvi-
sorna i världen.
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trädgårdar, besöker fängelser och åld-
ringshem i grannskapet. Eftersom allt 
bygger på relationer bryr vi oss om rätt-
visan. Att kämpa mot orättvisor kopp-
lar jag ihop med min tro och det som 
jag läser i Bibeln.

Var får ni pengar till allt?
– När vi startade kommuniteten arbe-
tade vi alla. Nu har vi en del egendom 
som ger avkastning, vi har fastigheter 
som vi renoverat och hyr ut. Alla arv-
oden jag får från mina böcker och när 
jag är ute och talar går till den gemen-
samma kassan. Och så sänder folk från 
hela världen pengar åt oss.

En av Shane Claibornes inspiratörer 
är moder Teresa. 1996 besökte han Cal-
cutta första gången.

– Jag skrev och ringde till moder Te-
resa och frågade om vi fick komma. Ett 
hundratal andra var samtidigt på en lik-
nande pilgrimsresa.

Moder Teresa var ganska sjuk när 
Claiborne var där och åkte in och ut 
från sjukhuset. 

– Hennes karisma präglar vår ge-
menskap än i dag. Hon talade om att 
göra små saker med stor kärlek, och det 
är kärnan i det vi försöker göra.

Kärlek och teologiska argument
Shane Claiborne har egna tankar kring 
uppdelningen mellan konservativa och 
liberala inom kyrkan.

– Det är alltid problematiskt att sätta 
etikett på saker och ting. Jag håller un-
gefär 150 tal varje år och mina tal har bli-
vit inställda både för att jag är för kon-
servativ och för att jag är för liberal. Men 
jag är mest intresserad av Jesus och av 
att följa honom.

Claiborne påminner om att Jesus ut-
manar både det konservativa och det 
liberala tankesättet.

– Han gör det genom att säga till den 
religiösa eliten att skatteindrivarna och 
de prostituerade kommer till himlen 
före dem. Men han kompromissar in-
te heller med konsekvenserna av lär-
jungaskapet.

Claiborne säger sig vara mycket kri-
tisk till den slappa liberalism där att allt 
går för sig.

– Saker och ting blir mera kompli-
cerade när man grundar sig på kärlek i 
stället för teologiska argument. Det kan 
vara svårare att tänka på en homosex-
uell bror eller syster i kärlek än att fö-
ra en teologiskt debatt. Men det är vad 
vi är kallade att göra. 

”Jesus har över-
levt alla  
de pinsamma 
saker som  
kristna gjort.”
Shane Claiborne

Claiborne utvecklade sin ideologi om 
homosexualitet under sin uppväxt mitt 
i bibelbältet i östra Tennessee.

– På universitetet träffade jag en ho-
mosexuell man som berättade att han 
hela livet fått höra att han var ett miss-
tag. Han ville ta livet av sig. Till vilken 
nytta är de teologiska argumenten om 
den här den här killen inte kan finna 
ett hem i kyrkan och en vän att anför-
tro sig till i mig? Jag fick lägga teolo-
gin åt sidan.

–  Problemet med den liberala–kon-
servativa dialogen är att oavsett hur go-
da och rätta argument man än har så 
kan man vara elak. Det är lika viktigt 
att vara vänlig som att ha rätt. Jag res-
pekterar skriften högt men jag respek-
terar också vänligheten högt.

tror du att Bibeln är Guds ord?
– Det är väl en ganska onödigt dis-
kussion så länge man ändå inte kom-
mer att följa det som står där. Jag ser 
på Bergspredikan och konstaterar att 
så borde vi leva men ändå gör vi det 
inte. Jag har en traditionell evangeli-
kal syn på Bibeln och det finns saker 
där som jag inte ens låtsas förstå, sä-
ger Claiborne.

Men han älskar Jesus, för Jesus gör 
det som står i Bibeln levande.

– Jag tror inte att Jesus förkastar la-
gen utan att han fullbordar den. I stäl-
let för att straffa öga för öga så säger Je-
sus att vi ska älska varandra. Så försö-
ker jag läsa skriften.

shAnE CLAiboRnE

•	Kristen aktivist och bestsellerför-
fattare.
•	Skriver och talar mycket om social 
rättvisa, kommuniteter och Jesus. Två 
av hans böcker, den oemotståndliga 
revolutionen och Bli det du ber finns i 
svensk översättning.
•	är en av grundarna till organisatio-
nen The simple Way i Philadelphias 
downtown.
•	Har bland annat jobbat med moder 
Teresa i Kalkutta, i församlingen Wil-
low creek och under en treveckors-
period i Bagdad under Irak-kriget.
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Det händer 
    i Nykarleby

15.05
15-16.06

06.07
27-28.07
11-18.08

16.08
17-18.08

Lådbilsrally
American Car Meeting
Föreningarnas sommarmarknad
Monäs Rodden 
10-års jubileum – Kulturveckan 2012
Kulturnatten 
Juthbackamarknaden 

www.nykarleby.fi

Evangeliska folkhögskolan i 
SvenskFinland

Kristinestadsv. 884   Tel 06-2259210
www.frankmangscenter.fi   

Sommarens program
på Frank Mangs Center i Närpes

12.7, 13.7 kl 19 Göran Skytte weekend, Nina Åström med 
på fredag
17.6 MC-gudstjänst med Ulf Mannebäck
15.7 kl 14 Konsert med Nenne och Emilia Lindberg
21, 22.7 kl 14, ”Vägen till Betlehem” manus Catarina Olin
24, 25.7 kl 16 ”Vägen till Betlehem” 
28.7 kl 19 ”Saras döttrar” musik av o. med Monica & 
Ami Aspelund
9-12.8 Mangsveckan, kvällsmöten med Morgan Carlsson från 
MedieMission
   

2012
EKTA
Ekenäs museicentrum 
Gustav Wasas gata 11
019 289 2512
facebook.com/EKTAmuseum 

Schjerfbeck
Helene

www.raseborg.fi

Program hela veckan med ”Langradin”, 
utställningar, dans och mycket mera!

www.vora.fi

Vörådagarna 2-10.7

VÖRÅ
KOMMUN

Vörådagarna 30.6-8.7

Lärkulla skärgård
Bibeldagar; 16-20.6
Gregoriansk sång; 24-30.6
Akvarellmålning; 24-30.6
Tovningskurs; 8-17.8

hemsidorna är:www.larkkulla.net

Sommarkurser i skärgården:

Sommardagar
Ylva Eggehorn9–10.6 2012 

i Jakobstad med

Lö kl 13   Mitt författarskap. Eggehorn
   Kaffe
 kl 15   Kvinnligt och manligt i Bibeln. Eggehorn
   Middag
 kl 19   Kvällsmöte. Eggehorn, Åstrand, 
   Paletten, Södö, Stenberg m.fl.
   Kvällste
Sö kl 11   Människa – kom fram! Mässa. 
   Eggehorn, Krokfors m.fl.
   Gudstjänsten bandas för Radio Vega 
   och sänds på midsommardagen
   Kyrkkaffe med diskussion

Busstransport från Pörtom, Fladan St1, Vasa, 
Smedsby, Kvevlax, Nykarleby.

OBS! Anmälan för matens och bussens 
del till 06-7220527 senast 1.6

Förbundet Kyrkans Ungdoms

Arr: Förb. Kyrkans Ungdom, Kyrkans Ungdom i 
Jakobstad, Jakobstads sv. förs.

i Svenskfinland
Sommar

Annonsera i Kyrkpressen!
Kontakta våra annonsförsäljare: 

Tom Kytöpuro 041 447 5725, Björn Sten 0400 012 390,
 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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30.6 Postrodden över Kvarken
1-8.8 Musikfestspelen Korsholm
www.korsholmsmusicfestival.fi

Kom till Stundars och upplev hur livet 
kunde te sig kring sekelskiften 1900 på 
den svenskösterbottniska landsbygden.

Biskopsgatan 17, Åbo • ti-sö 11-16, ons även 18-20 
 www.sibeliusmuseum.abo.fi

Photo: Matti Komulainen

Bilder på musik, kreatörer och upplevelser 
Matti Komulainen

PERFORMANCE
30.5.–30.9.2012

S-BANKEN.FI

HANDELSLAGET 1234 123456HANDELSLAGET 1234 123456
MEDLEM MARIA

4318  7001  2345  6789

Med S-Förmånskortet gör du enkelt kontantuttag i S-gruppens butiker runt om i Finland.

FÖR SOMMARENS  TUR- OCH RETURTRAFIK

Raseborgsvägen 39, Ekenäs. Tel. 019-246 1658
www.backers.fi

VI HAR RENT MJÖL I PÅSEN!

fi_eko/201

Sommaren 2012 
i Larsmo

3.6 kl. 12 – 16  Säsongsöppning på Köpmanholmen
16.6 kl. 13 – 15  Barnens dag på Köpmanholmen
16.6 kl. 19.00  Föusjazz i Fagernäs stenfähus
27.6 kl. 18.00  Arne Alligator och Djungeltrumman på 
   Köpmanholmen
29 –30.6  kl. 18 – 22  Plättkarneval vid Bosund fiskehamn
29.6 kl. 19.00  Missionsmöte i Bosund båt- och fiske
   museum
4.7 kl. 18.00  Barnteater med Den Klingande Grodan 
   på Köpmanholmen
5.7 kl. 18.30  Allsång på Bjärgas hembygdsgård och 
   museum
7.7 kl. 10.00  7 Broars skärgårdspaddling
11.7 kl. 19.00  Bluesafton med Essi Blues på Köpmanholmen
25.7 kl. 19.00  Allsång med Dennis Rönngård på Köpmanholmen
1.8 kl. 19.00  Pop Dean på Köpmanholmen
3.8 kl. 17.00  Sommartorg i Bosund, 
   Svennasminne simstrand

Mer information på 
www.larsmo.fi

Semesterstugor i Ytteresse
Stockstugor och lägenheter med full utrustning. Konferensutrym-

men och badtunna. Gratis rodd- och trampbåtar samt kajaker. 
Bredvid Esse å. Öppet året om.

Bokningar 050-596 3355 eller 050-375 4220, adr. 68810 Ytteresse.
www.solhaga.fi

Dalsbruk
Taalintehdas

Finland
juli 6.-8. 

heinäkuuta

2012
www.balticjazz.com

Förköp / Ennakkomyynti: Luckan Kimito-Kemiö ✆ 02 4260 170
Ämbetshuset i Dalsbruk - Taalintehtaan kunnantalo ✆ 02 42 600

Sunnuntaisin / Söndagar klo / kl. 20:00 • Espoon tuomiokirkko / Esbo domkyrka 
3.6.-9.9.2012

3.6.  Michael Schönheit, Saksa / Tyskland, urut / orgel

10.6.  Anne Kirstine Mathiesen, Tanska / Danmark, urut / orgel

17.6. Henrico Stewen, urut / orgel

24.6. Noora Karhuluoma, sopraano / sopran 
Marco Bonacci, urut / orgel

1.7. Pia Bengts, sopraano / sopran
Senni Valtonen, kantele 

Liisa Malkamäki, urut / orgel

8.7. Lea Waaraniemi, sopraano / sopran
Eeva Jurmu,  sopraano / sopran

Sheldon Ylioja, urut / orgel
Laulu- ja soitinyhtye / sång- och instrumentalensemble

15.7. Aale Lindgren, oboe
Mikko Niinikoski, urut / orgel

22.7. Elina Rantamäki, sopraano / sopran
Anna Pulli, urut / orgel

29.7. Kati Pirttimaa, urut / orgel

5.8. Kamarikuoro / Kammarkören GLORIA
Marianne Gustafsson Burgmann, urut / orgel

Timo Nuoranne, johtaja / dirigent

12.8. Konstantin Weitz, viulu / violin
Sixten Enlund, urut / orgel

19.8. Verso-kuoro / kören
Ilona Nyman, johtaja, laulu ja sello / dirigent, sång och cello

Pekka Nyman, lyömäsoittimet / slagverk
Markku Perttilä, kitara / gitarr

Anna-Liisa Haunio, laulu ja urut / sång och orgel

26.8. Pauliina Hyry, urut / orgel

2.9. Håkan Wikman, urut / orgel

9.9. Markku Mäkinen, urut / orgel

Vapaa pääsy ja ohjelma / Fritt inträde och program

Espoon tuomiokirkkoseurakunta • Esbo svenska församling • www.espoonseurakunnat.fi 2012

Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5, 02770 Espoo • Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Suvisunnuntain iltamusiikki
Musik i sommarkvällen

H
åW

©
20

12

Musik i sommarkvällen 
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, 
varje sö. 3.6 – 9.9.2012 kl. 20. Fritt inträde.  
Arr. Esbo svenska församling & Espoon tuomiokirkkoseurakunta.

i Svenskfinland
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En stor del av verksamhe-
ten i församlingarna avtar till 
sommaren. I många rörelser 
och organisationer når verk-
samheten däremot sin kul-
men. Här är några av som-
marens stora händelser.

Läger

Sommardagar
Höstdagarnas arrangör För-
bundet Kristen Skolungdom 
lanserar ett nytt koncept för 
Höstdagsaktiva och andra in-
tresserade ungdomar. Som-
mardagarna är ett veckoslut 
på Lekholmen i Helsingfors 
skärgård 6–8.7 med ett be-
sök på Borgbacken som av-
slutning.

Familjeläger på Klippan
Svenska Lutherska Evang-
eliföreningens (Slef) läger i 
Monäs, Nykarleby, har i år 
temat KRAFT.

– Genom gemenskap med 
Gud och människor kommer 
förhoppningsvis varje delta-
gare att få kraft för det krist-
na livet, säger David Fors-
blom vid Slef. Familjelägret 
på Klippan ordnas 12–15.7.

Sommarläger i Pieksämäki
800 svenskspråkiga invade-
rar helfinska Pieksämäki när 
Kyrkans Ungdom (KU) har 
sommarläger under temat 
Hemlängtan.

Kursutbudet är rikt: från 
bibelkurs med Erik Vik-
ström till MC-kurs, kurs 
om nyandlighet, fotboll och 
äventyrskurs med mera.

– Vi hoppas och ber att 
också årets läger skulle få 
vara en himmelsk försmak 
med härliga människor, 
Gudsmöten och finfin ge-
menskap, säger verksam-
hetsledaren Per Stenberg. 
KU:s sommarläger ordnas 
24–29.7.

Musik

Midsummerfestival
För tjugoandra gången firas 
midsommar med KU:s festi-

val i Pörkenäs utanför Jakob-
stad. På fredag är det gratis-
konsert med Betania Blues 
Ensemble och på midsom-
marafton uppträder bland 
andra Samuel Ljungblahd, 
en av Sveriges främsta soul-
artister som sjungit tillsam-
mans med Kirk Franklin.

– Det största med årets fes-
tival är att vi har grymt bra 
artister, säger Leon Jansson, 
ansvarig för ungdomsarbe-
tet i KU. Midsommar firas på 
Pörkenäs 22–23.6.

Humle
En av Nordens äldsta kristna 
festivaler, Humlefestivalen, 
ordnas på baptisternas lä-
gerområde Hummelholmen 
i Monäs, Nykarleby, liksom 
den gjort i 32 år. I år är det 
stora artistnamnet Jerusalem 
som började sin karriär 1975 
och är Nordens äldsta krist-
na rockband. Humle går av 
stapeln den 10–12 augusti.

Stockholm Gospel
Stor gospelkörfestival på 
andra sidan av pölen. Körer 
bjuds in för att delta i work-
shopar, lära sig av proffs 
som Richard Smallwood 
och framför allt sjunga till-
sammans. Enskilda sångare 
är också välkomna att delta 
på lördagen. Ordnas 9–12.8.

Sommarallsång
Kyrkans Utlandshjälp ordnar 
över 150 allsångsevenemang 

dop och ord
När prinsessan estel-
le döptes satt jag hem-
ma och vaktade ett sjukt 
barn och 
kunde snyf-
ta framför 
tv:n i lugn 
och ro. 

I slutet av 
sVT:s sänd-
ning satt 
program-
ledaren 
Ebba von 
Sydow tillsammans med 
några gäster och ställ-
de en fråga om dopets 
religiösa betydelse. eti-
kettexperten Magdale-
na ribbing blev tydligt 
förbryllad. Vad ville ebba 
von sydow veta egent-
ligen?

svaret blev en avhug-
gen utredning över att 
kungen förbundit sig vid 
den augsburgska bekän-
nelsen och att ett barn 
döps in i en trosgemen-
skap. Problemet var att 
ribbing inte kunde lista 
ut precis hur stor okun-
skapen var både hos pro-
gramledaren och hos den 
publik som satt och såg 
på sändningen. Vet folk 
att ett dop inte är blott 
en kristen version av en 
namngivningsfest? för-
står man att barnet döps 
in i en kyrka? fattar man 
att också den kungliga 
familjen förbundit sig vid 
just den här kyrkan?

Jag tror faktiskt att eb-
ba von sydow frågade 
efter något annat också. 
Vad hon egentligen ville 
veta var: ska vi bry oss 
om det här med kristen-
dom nu när estelle döps? 
ska vi ta det på allvar? 
Tar kungafamiljen det 
på allvar? Tror de rentav 
att något viktigt händer i 
samband med vattnet på 
barnets huvud, tror de 
på sakramenten?

de frågorna kunde inte 
ribbing förmodas ha någ-
ra svar på, det vore för-
mätet av henne. frågan 
”tror du, och hur mycket 
i så fall?” kan bara ställas 
till Victoria och daniel.

Problemet med att 
diskutera ”det här med 
religion” i dag är att vi 
talar förbi varann. det är 
inte bara tron som gått 
förlorad utan språket om 
tron och dess uttryck.

 ¶ soFIa torvalds

ELLiPs

en filosemits långa resa
BoK

Perspektiv från andra 
sidan

Författare: Mikael enckell
Förlag: söderströms

I Perspektiv från andra si-
dan återkommer författaren 
och psyoanalytikern Mikael 
Enckell till det tema en stor 
del av hans författarskap 

kretsat kring: judendomen. 
Likt en viktoriansk amatör-
geolog lägger han omsorgs-
fullt fram bitarna av sitt fi-
losemitiska jag, vänder på 
brottstycken av sitt liv och 
plockar fram förstoringsgla-
set för att få sig en närma-
re titt på de ställen där ytan 
krackelerat.

han börjar i barndomen 
och i sin egen släkt. han 
skriver om sina egna, av-
lägsna judiska rötter, om 
tonårens ensamhet och en 
känsla av övergivenhet, en 

”oklar känsla av att bära på 
något som inte förenade, 
utan snarare skiljde en från 
många andra”. för enckell 
representerar judendomen 
ett hemlighetsfullt element 
i tillvaron, kopplat till förne-
kade inre motsättningar.

Av de otaliga teman 
enckell lyfter fram i sin es-
säbok intresserade jag mig 
mest för tanken att bå-
de judendomen och psy-
koanalysen letar sig tillba-
ka till sådant som skenbart 
blivit övergivet. de speg-

lar en vilja att göra åter-
upptäcktsfärder. det judis-
ka lyfter fram det som är 
motsättningsfullt och gåt-
fullt. freuds omedvetna blir 
en arvtagare till den judis-
ka gudsuppfattningen, ett 
mysterium ”alltid dold bak-
om medvetandets nästa 
hörn”. enckell målar upp en 
bild av en värld på flykt: un-
dan moralen och alla dess 
motsättningar, undan det 
gammaltestamentliga, un-
dan frågor och skuld och 
skam och psykologisk för-

ståelse. Alltid kan jag inte 
hålla med honom, men det 
är upplivande att se ur hans 
perspektiv.

Att se på världen med 
enckells ögon försvåras li-
te av att språket är snirk-
ligt med många bisatser: 
man måste vara pigg för 
att komma igenom texten. 
Men när arbetet väl är gjort 
är det värt det. Boken är ett 
viktigt inlägg om hur vi byg-
ger upp våra identiteter och 
konstruerar vår värld.

 ¶ soFIa torvalds

SoMMArEVENEMANG. Festivaler, läger 
och sommarmöten tar över då försam-
lingsverksamheten tar sommarpaus.

TexT: ANDrEAS ANDErSSoNcopyrIght 
kuNgahuset.se

tältMötEn och musik är 
bekanta inslag på de krist-
na sommarevenemangen.
Foto: kp-arkIv.

Tält och musik gör so   mmaren
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Rasmus på luffen

www.ebuf.org
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Finns sommarteater i Esbo 6.6-1.7.2012

ons 6.6 kl. 19  
tor 7.6 kl. 19       
lör 9.6 kl. 17       
sön 10.6 kl. 17 
mån 11.6 kl. 19       
tis 12.6 kl. 19       
lör 16.6 kl. 17 
sön 17.6 kl. 17     
mån 18.6 kl. 19      
tis  19.6 kl. 19
ons  20.6 kl. 19     
mån 25.6 kl. 19       
tis  26.6 kl. 19
ons  27.6 kl. 19      
tor 28.6 kl. 19       
lör 30.6 kl. 17 
sön  1.7 kl. 17

Janne Siltavuori – Pia Erkko         Johanna Fernholm – Sussy Räihä

premiär!

Biljetter: 8 €/b & 15 €/v, www.netticket.fi  eller 
via EBUF, tfn (09) 8678 8435, vard. kl. 9–16.
Spelplats: ”Holmen” i Köklax, 500 m från 
P-området vid Kungsgårdsvägen 35.

Bokningar från 1.6 tel. 041-4482639 ti-sö kl.12-17
eller på www.oravaisteater.fi 

Kärlek, dramatik 

och 60-talsmusik!

Teaterboulages sommarpjas 2012
..

-

.
Spelas på Lillholmen 

i Pargas 27.6 15.7.!

www.teaterboulage.fi

av Skini Lindgård 
Regi Riddo Ridberg

Lurens Sommarteater 2012:

Premiär fredagen den 29 juni kl. 19.00

Fre 29.6. kl 19
Sö   1.7. kl 16
Ti 3.7. kl 19
Ons 4.7. kl 19
To 5.7. kl 19

Sö 8.7. kl 14
Ti 10.7. kl 19
Ons 11.7. kl 19
To 12.7. kl 19
Sö 15.7. kl 16

Ti 17.7. kl 19
Ons 18.7. kl 19
To  19.7. kl 19
Sö  22.7. kl 14
Ti 24.7. kl 19

Ons 25.7. kl 19
To 26.7. kl 19
Sö 29.7. kl 16
Ti 31.7. kl 19
Ons 1.8. kl 19

To 2.8. kl 19
Fre 3.8. kl 19

Biljettbokning: ÖNUF:s kansli tel. (019) 532 412
Lurens Sommarteater, från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk

 www.nilsholgersson.�  • www.lurens.� 

FÖRESTÄLLNINGAR:

”Det största med 
årets festival är 
att vi har grymt 
bra artister.”
Leon Jansson

runt om i landet. Kampanjen 
stöder skolbyggen i utveck-
lingsländer. Information om 
evenemangen finns på www.
suvivirsi.fi.

Missionsfester

Finska missionssällskapet
Årets missionsfest ordnas i 
Kronoby den 15–17 juni och 
har temat ”Har vi na mis-
sion”. Gäster är bland andra 
biskop Joseph Bvumbwe från 
Malawi, biskop Björn Vik-
ström och Svante Lundgren.

Slef
Evangeliföreningens egen 
missionsfest ordnas i sam-
arbete med Liljendal försam-
ling den 3–8 augusti. Temat 
är ”Kristus – för alla”. Stig-
Olof Fernström leder bibel-
studierna. 

Möten

Laestadianernas sommar-
möten
Laestadianernas Fridsfören-
ingars Förbunds stora som-
marmöte i Larsmo ordnas 
6–8.7. Sensommarmötet i 
Kållby ordnas 10–12.8 och 
vardera mötet uppskattas ha 
5 000–6 000 deltagare.

Franciskusdagarna
Första helgen i juli firas Fran-
ciskusdagarna på Kökar där 
det en gång fanns ett fran-
ciskanerkloster. Festen är 
ekumenisk och temat i år är 
Sankta Klara. Pilgrimer vand-
rar över Åland och seglar från 
Sverige.

Utmärkta svar belönas
studEntEr. finlands re-
ligionslärarförbund belö-
nar studenter som skrivit 
de bästa svaren i realprovet 
i ämnet evangelisk-luthersk 
religion.

– religionens betydelse 
växer globalt och det stäl-
ler nya krav också på inter-
nationell politik och han-
del. genom att studera reli-
gion lär man känna de dju-
pa strukturerna i kulturen. 

och när man känner till si-
na egna rötter är det lättare 
att möta andra, säger tuu-
la Vinko vid utbildningssty-
relsen.

Tre av vårens studenter 
och fem av de som skrev 
realen i hösten studentprov 
lyckades kamma hem fulla 
42 poäng i religion.

studenterna belönas med 
100 euro och ett bokstipen-
dium.

Svenska kyrkan satsar på OS
sport. svenska kyrkan gör 
en storsatsning under os 
med bland annat mobila 
team som kommer att mö-
ta människor där de befin-
ner sig.

- Många kommer till den 
här typen av evenemang 
för att festa och min erfa-
renhet är att det lätt kan 
uppstå relationsproblem, 
eller att det inte blir som 
man hade tänkt. då kan 

det vara skönt att ha ett 
bollplank, någon som lyss-
nar, säger Kristina Lind-
ström, präst i Lunds öst-
ra stadsförsamling, till tid-
ningen dagen.

Totalt ingår ett 60-tal 
personer i de mobila tea-
men som specialutbildas 
för sin uppgift. Man räknar 
med att kyrkan kommer att 
möta minst 5 000 svenskar 
under os och Paralympics.

Bilen blir matpengar
VälgörEnhEt. svenska Jo-
hannes Nordemar auktio-
nerar ut sin Volkswagen och 
skänker hela summan till 
svenska kyrkans kampanj 
”Allt för att utrota hung-
ern”.

– Jag behöver inte en 
bil. Jag såg kampan-
jen och bestämde mig för 
att kontakta Volkswa-
gen sverige och fråga om 
de kunde göra något ex-

tra med bilen innan jag 
auktionerar bort den. de 
nappade på idén och be-
kostade renovering till ett 
värde av 100 000 kronor, 
säger nordemar till Kyr-
kans tidning.

eftersom pengarna går till 
välgörenhet hoppas han att 
folk budar lite extra för den 
goda sakens skull.

Auktionen avslutas 6 juni 
på Tradera.

soMMArTeATer

Tält och musik gör so   mmaren
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Mixa och Matcha
FråGESPort. Mixa och matcha dina kunskaper 
i Kyrkpressens frågesport. Vår nionde tävlande 
är Stig Kankkonen. 
Konstruerad av Jesper von hertzen.

MEDtävLARE STIg KAnKKOnen

Namn: stig Kankkonen.
ålder: Jag föddes 1945, 
så jag fyller 67 i år.
yrke eller titel: Teologie 
magister och pensio-
nerad chefredaktör för 
Kyrkpressen.
Hemort: esbo.
Favoritidrottsgren el-
ler/och -lag: Just nu 
(19.5) ishockey, efter-
som vi har VM på gång.
Lyssnar helst på: Ljud-
böcker.

tråkigaste hemgörat: gör ingenting annat än sit-
ter vid skrivbordet och jobbar men skriv att bära ut 
bioavfall.
rekommendera en bok!: en jag definitivt rekom-
menderar är Bibeln men som andra Här under pol-
stjärnan av Väinö Linna.
om jag vore en biblisk person så skulle jag va-
ra: Menar du någon som man befarar att man är el-
ler hoppas att man skulle vara? skriv Paulus. för att 
han fick en entydig och klar väckelse, det vill sä-
ga mötte den uppståndne. och för att han spred 
evangeliet.
Min åsikt om frågesporter: Intressanta.
Motto eller livsfilosofi: ”det kunde inte vara bättre.”
frågEsportsrEsultat: 20/25.

Svaren:
Banker & land: a-2, b-4, c-5, d-3, e-1
finska sångklassiker & sångare: a-5, b-2, c-3, d-4, e-1
ord på jiddish & betydelse på svenska: a-3, b-1, c-2, 
d-4, e-5
Parker & städer: a-4, b-2, c-5, d-1, e-3
Kyrkor & årtal då de blev färdiga: a-3, b-4, c-5, d-1, e-2

Kombinera följande:
BANKEr & LAND

a) glitnir  1) frankrike
b) santander 2) Island
c) ABn Amro 3) storbritannien
d) hsBc  4) spanien
e) BnP Paribas 5) nederländerna
resultat: 5/5

FINSKA SåNGKLASSIKEr & SåNGArE

a) Lumi teki enkelin eteiseen 1) dave Lindholm
b) syksyn sävel   2) Juice Leskinen
c) Päivänsäde ja Menninkäinen 3) reino helismaa
d) surun pyyhit silmistäni pois 4) Kirka
e) Pieni ja hento ote  5) hector
resultat: 2/5

orD På JIDDISH & BEtyDELSE På SVENSKA

a) gelt         1) Icke-jude
b) goy         2) rådd, skräp
c) shmutter       3) Pengar
d) Mieskeit 4) ful människa eller sak
e) shaitel 5) Peruk som används av ortodox-

judiska fruar
resultat: 3/5

PArKEr & StäDEr

a) Parc güell  1) Warszawa
b) Monrepos  2) Viborg
c) gorkijparken  3) Paris
d) Lazienkiparken  4) Barcelona
e) Tuileries  5) Moskva
resultat: 5/5

KyrKor & årtAL Då DE BLEV FärDIGA

a) s:t görans kyrka i Mariehamn 1) 1868 
b) Träkyrkan i Kerimäki  2) 1626
c) gråstenskyrkan i Tyrvis  3) 1927
d) uspenskijkatedralen   4) 1848

i helsingfors   
e) Träkyrkan i Vörå   5) 1516
resultat: 5/5

Tel. 018-28 040. www.alandsresor.fi

Åland!
Semesterstuga veckohyra från 186 €

Golfsemester från 128 €/person
Cykelsemester från 206 €/person

Trädgårdsresa för grupper  
från 115 €/person

“Utan tak
över 

huvu?!”

Genom våra förmånliga 
radannonser når du hela 
Svensk�nland. Många bo-
städer och hyresgäster har 
funnit varandra genom oss.

Kontakta 09-61261550 
eller skicka e-post till 
annons@kyrkpressen.�   
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åBoLANDS ProStErI 

 ¶ KIMItoöN
treeninghetssöndagen – Pyhän 
Kolminaisuuden päivä 
Den dolde Guden – Salattu Ju-
mala
Kimito kapellförsamling – Kemiön 
kappeliseurakunta:
Högmässa: sö 3.6 kl 10. Mura, 
sundroos
Missionärsparet Mia o Ben Wes-
terling gästar Kimito och berätta 
om sina erfarenheter som mis-
sionärer: on 6.6 kl 17.00 i försam-
lingshemmet.
Messu: su 3.6 klo 12. Mura, sun-
droos.
Dragsfjärds kapellförsamling 
– Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
Högmässa: sö 3.6 kl 12 i dfjärds 
kyrka. Kuokkanen, södergård
Söndagsandakt: sö 3.6 kl 15 i 
dbruks kyrka. Kuokkanen, sö-
dergård.

 ¶ VäStåBoLANDS FörSAM-
LING
Pargas församlingsdistrikt
Sö 3.6. kl 12: högmässa i kyrkan, 
sepponen, sarelin.
on 6.6. kl 18: Veckomässa, sep-
ponen, ollila.
Nagu kapellförsamling
Sö 3.6. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Pekka Lindqvist, Ami Taulio.
Korpo kapellförsamling
Sö 3.6. kl 11: högmässa i kyrkan

 ¶ åBo
tors 31.5 kl.19: Mässa i skarp-
skyttekapellet. sepponen
sö 3.6 kl.12: högmässa i domkyr-
kan. Björkgren (pred), sepponen 
(lit), forsman, danielsson. Kantor 
Marjo danielsson välsignas till 
tjänst.
ons 6.6 kl.13-15: sommarcafé 
med kaffe och glass i Aurelia (1 
vån.)

åLANDS ProStErI

 ¶ HAMMArLAND
3.6 treenighetssöndagen
Högmässa: kl 12 i hammarlands 
kyrka Ingemar Johansson, carl 
Micael dan.
5.6 Sångstund: kl 13.30 i ham-
margården.

 ¶ JoMALA
Sön 3.6 kl. 11: högmässa Tre-
enighetssöndagen ”den dolde 
guden” med Bertil erickson och 
Mats Backman. Kollekt för stifts-
gården Lärkkulla för utvecklingen 
av utbildningen för anställda.
Kansliet öppet: under sommaren 
mån, tis, tors 9-12, fredag stängt.
Kyrkan öppen: tis-fre 9.30-15.30, 
sön 13-15.30 under perioden 
5.6-15.8
www.jomalaforsamling.com

 ¶ SUND-VårDö
Högmässa i Sunds kyrka: kl 11.00. 
Juanita fagerhom-urch, Benita 
Muukkonen.

NärPES ProStErI

 ¶ KorSNäS
Lö 2/6 10.00: skolavslutnings-
gudstjänst i Kyrkan.
Sö 3/6 11.00: gudstjänst i Kyrkan, 
guy Kronqvist, deseré granholm.
Må 4/6: skriftskolans utfärd. 
Bussen kör från harrström 10.00, 
via Taklax (Bjurbäckvägskälet) kl. 
10.15, Bjurbäck kl. 10.20, Korsbäck 
kl. 10.25, Korsnäs (församlings-
hemmet) kl. 10.35, Molpe 10.50. 
hemkomst kring 19-tiden.
ti 5/6: skriftskollektioner på 
strandhyddan kl. 9-14. Bussen 
hämtar enligt följande tidtabell: 
harrström 8.00, Taklax (Bjurbäck-
vägskälet) kl. 8.15, Bjurbäck kl. 
8.20, Korsbäck kl. 8.25, Korsnäs 
(församlingshemmet) kl. 8.35, 
Molpe 8.50.
on 6/6: Lektioner på strandhyd-
dan kl. 15-18. samling tillsam-
mans med föräldrarna kl. 18.30-
20.00. Bussen hämtar ungdo-
marna enligt följande tidtabell: 
harrström 14.00, Taklax (Bjur-
bäckvägskälet) kl. 14.15, Bjurbäck 
kl. 14.20, Korsbäck kl. 14.25, Kors-
näs 14.35, Molpe kl. 14.50.
to 7/6 kl. 9-15: skriftskola i för-
samlingshemmet och Kyrkan. På 
eftermiddagen albaprovning, öv-
ning och fotografering.
Må 11/6: utfärd till frank Mangs 
center för Karasamlingen, fre-
dagscaféet för kvinnor och andra 
intresserade. start från försam-
lingshemmet 18.00. Anmälan till 
ebba, tel. 044-4101825 senast 
7/6.

 ¶ LAPPFJärD-KrIStINEStAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
Internationell afton: fr 1.6 kl 19 i 
K.stads kyrka. Tema: ”Jag är med 
er alla dagar!” eklöf, sång av barn
Kristinestad
Gudstjänst: sö 3.6 kl 12, nisula, 
Martikainen
Lappfjärd
Högmässa: sö 3.6 kl 10, eklöf, 
Martikainen
Sideby
Högmässa: sö 3.6 kl 12, saarinen, 
nilsson

 ¶ NärPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Treenighetssönd. 3.6 kl 10 
gudstjänst. Lö 2.6 kl 9 skolguds-
tjänst för åk 1-6.
Syförenings och församlingsut-
färd: till Maxmo tisd. 12.6. resans 
pris inkl. maten 30 euro (minst 25 
deltagare). Anmälan senast 6.6 till 
tel. 2204200. 
Fridskär: lö 2.6 kl 19 säsongöpp-
ning.

 ¶ PörtoM
Idag torsdag kl 18: skriftskola i 
kyrkan, – kl 19: Kyrkokören.
Lördag kl 9: skolgudstjänst i kyr-
kan. sång och musik av eleverna. 
Alla välk.
Söndag kl 10: högmässa, Björks-
trand, Lidman, Kyrkokören.
Förb. Kyrkans Ungdoms Som-
mardag 9.6 kl 13- i Jakobstad.: 
Intresserade kan senast onsd. 
6.6 kontakta Björkstrand 0400-

585890 om resan.
Församlingsresa 2-4.8.: (umeå-
skellefteå-haparanda). Linda 
Tours tel 2243350 ger info.

 ¶ öVErMArK
Lö 2.6 kl. 9: skolgudstjänst i kyr-
kan, sandin, Wikstedt, skolans 
elever.
Sö 3.6 kl. 10: högmässa, sandin, 
Wikstedt.

KorSHoLMS ProStErI

 ¶ BErGö
Fr kl 10: skolgudstjänst för låg-
stadiet, englund, Patrik Vidjeskog
Sö kl 14: gudstjänst, englund, 
Kahlos
Må kl 10: skriftskollägret på Tist-
ronskär inleds. Taxin avgår från 
församlingshemmet kl. 8.50.

 ¶ KorSHoLM
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, 
holmberg, Westerlund.

 ¶ KVEVLAx
Manskören och kyrkokören övar: 
to kl 18 i fh.
Skolgudstjänst: lö kl 10, snellman, 
Andrén.
Högmässa: sö kl 10, snellman, 
Andrén.

 ¶ MALAx
www.malaxforsamling.fi
Daghemmen och Dagmammor-
nas Vårandakt: to 31.5 kl 9.45 i 
kyrkan.
Högmässa: sö 3.6 kl 10 i kyrkan. 
Kyrktaxi. Tornberg, Brunell.
Loppisjippo: to 14.6 kl 16-20 på 
Lillegård och i sockenstugan.

 ¶ PEtALAx
Fre 1 6 kl 9: skolgudstjänst med 
lågstadiet och daghemmen
Sö 3 6 kl 11: gudstjänst, Björk-
lund, Kahlos
4.-8.6:daglägerskriftskola på 
Tistronskär

 ¶ rEPLot
Skolgudstjänst: i replot lö kl. 10. 
Kaski, Wargh.
Högmässa: i replot sö kl. 10. öst-
man, Wargh. 
Gudstjänst: i Björkö sö kl. 12.30. 
östman, Wargh.

 ¶ SoLF
Skolgudstjänst: lö kl. 9.
Högmässa: sö kl. 10, A-M. Audas-
Willman, P. Vidjeskog.

 ¶ VASA
Dagklubbarnas vårfest: to 31.5 kl. 
18, heidi Mäkelä, Monica heikius.
Högmässa: sö kl. 13, Anders 
Kronlund, Anders Lundström, 
Mauriz Brunell.
Aftonmusik: ons 6.6 kl. 19.30, 
Katariina Järvinen, sopran, Jenni 
hakkarainen, mezzosopran, Tiina 
henke, orgel. fritt inträde.
Gruppresa till tanzania: 18.10-
1.11.2012 Kontakta reseledaren o 
missionssekr. Martin sandberg ( 
tfn 044-4808370/martin.sand-
berg@evl.fi )för frågor o anm. 
senast 15.6. Mera info på http://
www.vaasaevl.fi/svenskafor-
samling/under Vänförsamling. 

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
erika rönngård, 
(09) 612 615 50,  
annons@kyrkpres-
sen.fi

Annonsera i Kyrkpressen! 
Tom Kytöpuro 041 447 5725, tom.kytopuro@kyrkpressen.fi 
Björn sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi  
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

bEtRAktELsEn MIA AndeRSSén-lÖf

Inför mysteriet
dEn kristna tron är full av mysterier. Hur kan bröd och 
vin bli kropp och blod i nattvarden? Hur kunde Jesus 
uppstå från de döda? Hur kan Gud vara en och samti-
digt tre personer – Fader, Son och Ande?

Treenigheten är ett ämne som är alldeles för stort att 
fångas i några spalter i en tidning. Det är för stort att ens 
fångas i tanken. Det är ett mysterium. Och det spännan-
de med mysterier är väl just att de är stora och mystis-
ka. De ger tankerum, rum att undersöka, rum att för-
undras. Mysterierna utmanar våra gränsdragningar för 
vad som är möjligt och omöjligt. 

Det grekiska ordet mysterion betyder hemlighet. När 
det används i Nya testamentet syftar det ofta på Guds 
tankar och planer, men det kan också betyda hemlig-
het i största allmänhet. Och det är naturligt att vara ny-
fiken på hemligheter. Guds hemligheter i synnerhet. De 
måste ju vara i världsklass.

Men det är kanske svårt att uppleva ett mysterium som 
fascinerande om man inte kan räkna med att det finns 
en förklaring. Det är som att åka flygplan. Jag behöver 
inte förstå vad alla spakar, knappar och lampor på in-
strumentbrädet är till för. Jag litar på att flygkaptenen 
kan sin sak. Men om jag inte litar på att kaptenen vet 
vad han gör blir det en obehaglig flygresa fastklamrad 
vid sätet. Med trons mysterier är det på samma sätt. Jag 
kan inte kan förklara dem, men jag litar på att Gud kan. 
Därför kan jag ta min egen litenhet med ro. 

För många blir ändå ovissheten så olidlig och grubb-
lerierna så tvångsmässiga att det kan kallas tvivel. Till 
den som tvivlar har dagens text ett evangelium, ett be-
friande budskap.

i tExtEn (Matt. 28:16-20) berättas att Jesus hade sagt åt 
lärjungarna att gå upp på ett berg. En del var hoppful-
la, andra var skeptiska. Men de gick i alla fall. Tron sit-
ter i fötterna, som man brukar säga. När Jesus steg fram 
blev en del lyckliga och föll ner vid Jesu fötter, medan 
andra tvivlade. Men Jesus sa till dem alla: ”Jag är med er 
alla dagar till tidens slut.”

Livet far fram med oss på olika sätt. En trevar sig fram 
genom tvivlets kompakta mörker. En annan vilar i Guds 
famn i sin litenhet och förundran. En tredje tror sig ha 
svar på alla frågor tron kan tänkas väcka och har sin 
trygghet i det. Men Jesus säger likafullt till oss alla: ”Jag 
är med er alla dagar till tidens slut.”

Mia Anderssén-Löf är församlingspastor i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling.

MIA ANDErSSéN-LöF 
är präst i Borgå svens-
ka domkyrkoförsamling. 
reflektion, goda samtal 
och tankeväckande lit-
teratur är livets kryddor 
för henne. 

Vid sidan av sitt arbe-
te är Mia Anderssén-Löf 
också basist i den fin-
landssvenska Metall-
mässan och arbetar på 
en doktorsavhandling 
om religiös sionism. 

hon delar livet med 
Janne Löf och är hem-
ma från Bennäs, öster-
botten.

vECkAns PeRSOn

”Herre, låt en 
förundran tändas 
i mina ögon.”

följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

535: 1-3, 147, 157, 
151, 449 (N), 298.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PsALMFöRsLAg

Vem är gud?
Treenighetssöndagen är en lite ovanligare kyrklig helg-
dag. Till skillnad från de flesta andra kyrkliga helger fi-
ras den inte till minne av en speciell historisk händel-
se. I stället handlar den om våra funderingar kring vem 
gud är och hur treenigheten hänger ihop.

Treenighetessöndagen har firats sedan 1300-talet 
och den placerades på söndagen efter pingst eftersom 
man ansåg att treenigheten blev fullständig genom 
den helige Andes ankomst vid pingsten.

oM Helgen

• Gyllene Prag vid Moldau, 
• Wien mina drömmars stad, 
• Budapest med ungerska 
Pustan och Donaukryssning.

Välkommen med på vår resa

KEJSARSTÄDER I EUROPA
17 – 24 september 2012
Preliminärt pris: 1450 €
Mera information och anmäl-
ningar: Kalle Sällström, 
050-3562 475, 
kalle.sallstrom@
forsamlingsforbundet.fi. 
Researrangör: 
Församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Göran 
Sundqvist – Travelpartner

”och jag är med 
er alla dagar till ti-
dens slut.”

Läs mera i Matt. 
28:16-20

”Bastu och bön 
för damer i alla 
åldrar.”

Tisdag 5.6 kl. 19.00 i 
Sommarhemmet  
i Kronoby.

UR eVAngelIeT RUnt KnuTen

KALENDERN 
1–7.6

FörStA LäSNINGEN
4 Mos. 6:22-27 
eller Jes. 66:1-2

ANDrA LäSNINGEN
ef. 1:3-6 (7-10) 11-14

EVANGELIUM
Matt. 28:16-20

Treenighetssöndagen. 
Temat är ”den dolde 
guden”.

hELgEns TexTeR
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DrAGNäSBäcKS KyrKA
Gudstjänst: sö kl. 10, gunnar särs, 
Mauriz Brunell.

 ¶ Vörå
Pastorskansliet är öppet från 
vecka 21, t.o.m. 31.8 enligt 
följande: Vörå: måndag-tisdag 
10-13 och onsdag 13-16, oravais: 
torsdag och fredag 10-13. Kansli-
telefon 06-3844 300.
Dagsutfärd till Larsmo on 6.6:  
Pris ca 45-51 €. Anm. senast idag 
tel. 3844 300. Välkomna med!
Församlingsresa 13-17 augusti: 
till sydöstra finland med saima 
kanal, Villmanstrand-Viborg. Pris 
600 €. Mera information från 
pastorskansliet eller khde Berg 
tel. 050-350 5970.
Vörå 
tvåspråkig gudstjänst: i kyrkan 
sö 3.6. kl. 10. Khde Berndt Berg 
avskedspredikar, lit. T Klemets, 
kantor granholm, församlingens 
kyrkokörer. Kyrkkaffe i fh.  Taxi 
från Bertby kl. 9.00 via Lålax och 
kl. 9.30 från rejpelt, ehrs torg via 
Karlsborg kl. 9.45, nygatan och 
Pens.centret.
oravais
Vårfest vid Amigos utescen: fre 
1.6. kl.18.00. sång och musik av 
unga. servering.
tvåspråkig gudstjänst: i Vörå 
kyrka sö 3.6. kl. 10. Khde Berndt 
Berg avskedspredikar. Kyrk-
kaffe i fh.  Taxi 1 kl. 9.00 från 
österby och seiplax via ABc, 
Kyrkbacken, Karvat kl. 9.15 via 
Kaitsor kl. 9.20 och Tuckur. Taxi 2 
från Kyrkbacken kl. 9.00 via Kimo, 
Komossa kl. 9.15 via Brännars, 
Keskis och Kaurajärvi kl. 9.30. 
Anmälan senast 1.6. till Thors Taxi 
tel. 3851 900.
Maxmo
tvåspråkig gudstjänst: i Vörå 
kyrka sö 3.6. kl. 10. Khde Berndt 
Berg avskedspredikar. Kyrkkaffe 
i fh. Taxi från österö kl. 8.45 via 
Kvimo, från Maxmo fh kl. 8.30 via 
Kärklax och Palvis. Anmälan till 
Brors Taxi tel.  0500-36 670.

PEDErSörE ProStErI

 ¶ ESSE
Fr 13.30: Andakt i esselunden, 
Lind, Klemets.
Lö 8.30: skolgudstjänst i kyrkan, 
Portin, Klemets.
-18: school’s out i fc i Jakobstad. 
drop in hela kvällen.
-19: Avfärd från Punsar bönehus 
till ungdomssamling på Pörkenäs. 
Sö 10: gudstjänst, Portin lit., 
Bengt strengell pred., Klemets.
-14: sammankomst i Punsar bö-
nehus, Jorma Pesämaa.
ti 19.30: föräldrasamling för Pör-
kenässkriftskolan i henriksborg.
Kollekten från Harmonicakörens 
välgörenhetskonsert till förmån 
för Hoppets stjärna gav 1227,65 
€. tAcK!

 ¶ JAKoBStAD
Sö 12: gudstjänst i kyrkan, eng-
lund, södö.
15: sammankomst i skutnäs bö-
nehus, sture Vargh.
19: fokus i fc. Vittnesbördskväll, 
ralf salo m.fl. oBs! ny tid under 
sommaren.
ti 13: ”Kvar i stan” i fc.
KUs SoMMArDAGAr med ylva 
Eggehorn: 9-10.6 i församlings-
centret. 
Anm. för kaffe och mat senast 1.6 
till kansliet@kyrkansungdom.nu 
eller tfn 06-7220527.

 ¶ JEPPo
Lö 2.6 kl.8.30: skolgudstjänst i 
kyrkan, kyrkoherden och kantorn. 
Leksakskollekt!
Sö 3.6 kl 10: gudstjänst, kyrko-
herden och kantorn. erik nygård 
altviolin.
- Kl 12: finsk högmässa, kyrko-
herden och kantorn.
5-8.6: dagskriftskola i försam-
lingshemmet.
ti 5.6 kl 18.30: finska kvinno-
gruppen i församlingshemmet.
to 7.6 kl 19: Israel-afton i kyrkan. 
Michael Mott, håkan häggblom, 
Mats sjölinds lovsångsteam. 
dansgruppen Machal l´Adonai.
Midsommardagen 23.6 efter 
högmässan: samling för 50 års 
konfirmanderna i församlings-
hemmet. Make/maka välkomna 
med! Anmälan bör ske senast 

18.6 till pastorskansliet 06-
7642153, eller per e-post jeppo.
forsamling@evl.fi el till Bruno 
strengell 050-4463896.

 ¶ KroNoBy
Lågstadieskolornas gudstjänst: lö 
9.00 i kyrkan, Ventin, f. Ahlskog
Gudstjänst: sö 10.00, Ventin, f. 
Ahlskog, åminne-Biskop-rudnäs 
läslag
Städtalko: må 13.00 vid som-
marhemmet
Bastu och bön för damer i alla 
åldrar: ti 19.00 vid sommarhem-
met

 ¶ LArSMo
to 31.5 kl. 18 Nattvard vid Sand-
lunden: sjöblom, Benita östman.
kl. 19 Karagruppens säsongav-
slutning vid Bengt Svenfors villa: 
vid Jobbarsundet. Båt från so-
namo båtstrand kl. 18. Knytkalas. 
Andakt Bertel häger. (Vid dåligt 
väder Karasamling vid Inremis-
sionshemmet).
Fre 1.6 kl. 19.30 Ungdomssam-
ling: i xodus
Lö 2.6 kl. 9 Lågstadiernas avslut-
nings gudstjänst: Lassila, Wik-
lund. holm skola medverkar.
Sö 3.6 kl. 10 Gudstjänst: sjöblom, 
Wiklund, musik Michael ford. 
Kyrkvärd: fagernäs, fagerudd.
Må 4.6 kl. 10 Sommarskriftsko-
lan: inleds i kyrkan.

 ¶ MUNSALA
Skolgudstjänst lö kl 9.30: i kyr-
kan, khden, kantorn. 
School’s out lö kl 19: gemensam 
ungdomssamling i nykarleby fh. 
Högmässa sö kl 10: i kyrkan, kh-
den, kantorn. Kyrkkaffe.  
Junifotboll ti kl 20: för ungdomar 
på Munsala sportplan.
on kl 18 Städtalko i kyrkan för 
konfirmandföräldrar m.fl. 
Sommarvolley to kl 19: vid prästg.

 ¶ NEDErVEtIL
Vandring: från solhemmet till kyr-
kan i såka ikväll kl 18. egen mat-
säck medtages. Peter sandbacka 
och Anders store medverkar.
Andakt: med hhn i servicec. kl 13.
Skolgudstjänst: för lågstadiet lö 
kl 8.30.
Gudstjänst: sö 12, Markus Wentin, 
L-e Ahlskog.

 ¶ NyKArLEBy
to 31.5kl 18-20: skriftskola i 
kyrkan
Fr 1.6 kl 13.35: skolgudstjänst i 
kyrkan, högstadiet, gymnasiet
- kl 17: elevkonsert i fh med 
Lubomir ravelskis elever
Lö 2.6 kl 9: skolgudstjänst i kyr-
kan, lågstadierna
- kl 19: school’s out ungdoms-
samling i fh. Mer info: www.ny-
karlebyung.fi  
Sö 3.6 kl 10: gudstjänst, sandvik, 
edman, ringwall
to 7.6 kl 9: Talko vid Missionsstu-
gan, städning o sortering
Fr 8.6 kl 19: städtalko i kyrkan

 ¶ PEDErSörE
Gudstjänst: sö 10 gudstjänst i 
kyrkan, häggblom, sandstedt-
granvik, dörrvärdar östensö
Missionsstugan: Inkomsterna 
under juni går till Barn- och unga 
i Kenya genom sLef:s missions-
arbete.
Night café: fr Inget night café i 
Kyrkhemmet, istället school’s out 
i Jakobstad lö kl. 19 i församlings-
centret, open stage, grillning
Sammankomst: sö 15 samman-
komst i flynängens bönehus, elis 

snellman
Konfirmandsamling: Ti 18.30 i 
Kyrkostrands församlingshem 

 ¶ PUrMo
Fr 17.30: Karagruppen till nanoq. 
start från Prästgården. (11€/pers).
Lö 7.45: skolgudstjänst i kyrkan. 
Sö 10: gudstjänst, khden.
Drängstugan stängd 2.6.

 ¶ tErJärV
Kvinnocafé (tvåspråkigt): to 31.5 
kl 19 , förs.h. medv. Johanna döf-
näs m.fl. 
Bibel och bön: fr 1.6 kl 18 för ung-
domar, förs.h.
Filmkväll: fr 1.6 kl 19.30 med ung-
domarna, förs.h.
Skolgudstjänst: lö 2.6 kl 9, khden, 
kantorn, sång av elever från små-
bönders skola.
Gudstjänst: sö 3.6 kl 10, Boris 
salo, A. Ahlskog.
Andakt och gemenskap: sö 3.6 kl 
19 i Kortjärvi, Alf Lönnquist.
Barnläger, förs.h.: ti 5.6-on 6.6. 
Anm. till diakonissan telnr 050-
3089468.
Ungdomssamling: fr 8.6 kl 19, 
Alaric Mård medv.

REgion 2

DoMProStErIEt

BorGå
Sö 3.6 kl.12: Jazzmässa i domkyrkan, 
liturg hanna eisentraut-söderström, 
predikant Mats Lindgård, Borgå kam-
markör, Leo Kylätasku, trumpet, Jori 
Lindell, saxofon, Patrik Latvala, bas, 
Tomas Törnroos, trummor, eric-olof 
söderström, piano, Mikael helenelund, 
orgel, reidar Tollander, körledare. Kyrk-
kaffe efter mässan i församlingshemmet 
och samtidigt uppvaktas domprost Mats 
Lindgård med anledning av sin 50 års 
dag. eventuell uppvaktning önskas gå 
till fonden för fritt församlingsarbete, 
Aktia fI78 4050 1040 0591 97, märke: M 
Lindgård 50 år.
kl. 18: gudstjänst i svartbäck-spjut-
sunds skärgårdskyrka, eisentraut-
söderström, helenelund
ti 5.6 kl. 12: orgelkvart i domkyrkan, 
Jarkko yli-Annala. efteråt är en präst 
anträffbar för samtal i kyrkan.
to 7.6 kl. 12: orgelkvart i domkyrkan, 
Mikael helenelund. efteråt är en präst 
anträffbar för samtal i kyrkan.kl. 20: 
Musik i Borgå domkyrka, sånggruppen 
TriAngel.

LAPPträSK
to 31: skolgudstjänst i kyrkan, cå, VT, 
Barnklangen. Alla välkomna!
Sö 3 kl 12: Jazzmässa i Borgå
kl 18: Mässa i Taizè-anda i Lilla kyrkan, 
cå, VT

LILJENDAL
Skolgudstjänst: Lö 2.6 kl 9 skolav-
slutningsgudstjänst i kyrkan. håkan 
djupsjöbacka, Antti Jokinen, Jeannette 
sjögård-Andersson.
Gudstjänst: sö 3.6 kl 10 i kyrkan. håkan 
djupsjöbacka, Antti Jokinen.
Skriftskola: Ti 5.6 kl 10-15, on-fre (6.6-
8.6) kl 9-15 på Mariagården.

LoVISA
3.6 kl. 12: högmässa i kyrkan. Af häll-
ström, Kantola

PErNå
Högmässa i kyrkan: sö 3.6 kl. 10.00, 
robert Lemberg, Paula Jokinen.
Församlingsutfärd till Mustila Arbore-
tum och Strömfors bruk: to 7.6 med 
start från kyrkan kl. 9, forsby neste kl. 
9.10, gammelby ABc kl. 9.20. återkomst 
till Pernå ca kl. 16. Pris inkl. guidning och 
lunch 20 euro. Anm. till pastorskansliet 
senast 4.6 tel. 5210700.

SIBBo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBo KyrKA: sö kl 12 mässa helene 
Liljeström, Anders ekberg.
N PAIPIS: sö kl 10 mässa, Liljeström, 
ekberg.

HELSINGForS ProStErI

JoHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes 
Sö 3.6:
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. djup-
sjöbacka, Lindström, enlund, Löfman. 
grupp ur Jubilate. fred Lindström instal-
leras som kaplan i Johannes församling. 
Kyrkkaffe.
ti 5.6: 
kl. 12 Lunchmusik: gamla kyrkan. 
on 6.6:
kl. 14 Andakt och sommarcafé:  s:t Ja-
cob. Ahonen, henricson.
to 7.6:
kl. 13 Klavertramp genom Helsingfors: 
orgelmusik med anknytning till staden. 
Berghälls kyrka. efteråt servering och 
presentation av musiken i Berghällsgår-
den, suoniogatan 7.

MAttEUS
Matteus hemsida: www.helsingforsfor-
samlingar.fi/matteus
Sommartid: 1.6 - 31.8: 
Pastorskansliet, tfn (09)2340 7300, är 
öppet må, ti, to, fr kl. 9-14, on kl. 12-14 
diakonimottagning är ti och to kl. 12-13
MAttEUSKyrKAN: åbohusv. 3
Sö 3.6 kl. 12: högm, Ahlfors, Anders 
forsman. Kyrkkaffe. 
öStErSUNDoM KyrKA: Kapellv. 65
Sö 3.6 kl. 10: högm, Ahlfors, Anders 
forsman. Kyrkkaffe. 
DEGErö / SoMMArHEMMEt LAA-
JArANtA: humleuddsv. 15 
Må 4.6 kl. 17.30 - 20 grillkväll för alla 
åldrar. gemenskap, allsång och program 
för både barn och vuxna. serverings-
avgift 2 euro. Inomhus vid regn. helena 
rönnberg och catarina Bärlund-Palm 
medv. Ingen anm., men meddela ev. 
dieter till kansliet (09)2340 7300 se-
nast 31.5.
UtFärDEr
PENSIoNärSUtFärD tILL NåDENDAL 
14.6: 
Avfärd från Matteuskyrkan kl. 9.00, 
tillbaka ca. kl. 20.00. Besök hos Ma-
riadöttrarna, lunch, besök i nådendals 
kyrka, rundvandring i gamla stan. Pris: 
25 euro. Mera info: Karin degerman, 
tfn 050-380 3976. Anm. till kansliet 
(09)2340 7300 senast må 4.6.
DAGSUtFärD tILL HEUrEKA VEtEN-
SKAPScENtEr 18.6 kl. 13 – ca 17: 
start kl. 11.45 utanför revalsplanens 
metrostation (östra centrum). I resan 
ingår svenskspråkig guidning, rundvand-
ring samt kaffe. Pris: 10 €. Info: carita 
riitakorpi, tfn 050-380 3986. 
Anm. till kansliet tfn (09)2340 7300 
senast må 4.6.
KVäLLSUtFärD tILL HErtoNäS GårD 
11.7 kl. 17 – ca 19.30: 
Besök på museet och Knusbacka med 
svenskspråkig guide samt kaffe ingår. 
start kl. 16.20 utanför revalsplanens 
metrostation (östra centrum) eller 
kom dit på egen hand. Pris: 5 €. info: 
Johan hallvar, tfn 050-380 3954. Anm. 
till kansliet tfn (09) 2340 7300 senast 
fr 29.6
HELDAGSUtFärD tILL KENKäVEro I 
St MIcHEL 2.8: 
Avfärd med buss från Matteuskyrkan 
kl. 8.00, tillbaka ca. kl. 20. Båtkryssning 
i saimen, rundvandring på Kenkävero 
f.d. prästgård och hantverksbodar med 
finskspråkig guidning samt lunch och 
kaffe. Pris: 45 €. 
Info: helena rönnberg, tfn 050-380 
3957. Anm. till kansliet tfn (09) 2340 
7300 senast 18.7
LäGEr
SoMMArLäGEr För BArN  (7-12 år): 
7-10.8 på nilsas lägergård, sibbo. fri-
luftsliv, äventyr, sång, andakt mm. Pris 
60 euro, inkl. resor. Mera info: catarina 
Bärlund-Palm, 050-380 3936. Anm. till 
kansliet tel. (09)2340 7300 senast 15.6. 
Meddela också ev. allergier eller diet.
FAMILJELäGEr 17-19.8 På LEKHoLMEN
Pris: 35 euro/vuxna, 25 euro/barn (5-17 
år). Vuxenprogram: helena salenius: 
Jag, förälder! eget program för barn och 
ungdomar. Anmäl till kansliet matteus.
fors@evl.fi eller (09)2340 7300 senast 
6.8.
MAttEUS DAGKLUBB:  
för barn i åldern 3–6 år, verkar må, 
on, to, fr kl. 9.30 - 12.30 på nordsjö 
(sjökortsgränden 6), startar 3.9 och 
följer därefter skolterminerna. Ledare 
är Marianne Bergström. Anm. till dag-
klubbens tfn må-fr kl. 9-13 i maj, tfn 
(09)2340 7331.

PEtrUS
www.petrusforsamling.net
sö 3.6:
- kl. 10 Högmässa (N): i åggelby gamla 
kyrka. sandell, hilli.
- kl. 12 Högmässa (N): i Munksnäs 
kyrka. Thylin, hilli.
- kl. 15.30 SommarPuls: i seuris. gud 
tar inte semester! under sommaren 
träffas vi till sommarPuls på seuris 
varannan vecka. Välkommen med på 
en härlig träff ute på gräsmattan. grilla, 
umgås och njut. Månsasvägen 21.
to 7.6:
- kl. 13 Sommarmusik: i Viks kyrka. 
Albena Zaharieva, piano. Lena Tivelind, 
sång.
talko på Björkebo 4-8.6: Allt från städ-
ning, köksarbete, trädgård till småreno-
vering. Kom en dag eller flere! Anm. och 
mera info: Bodil sandell 050-380 3925.

HELSINGForS ProStErI
Lekholmen fyller 75 år: 
Lekholmen öppnar måndagen den 4 
juni 2012. Veckomässa firas med Petrus 
församling onsdag 6.6. kl.20. M/s norsö 
från degerö kl.17.30 (Lekholmen 18.00) 
retur kl.21.15 (degerö 21.45). söndag 
10.6. kl 11 festhögmässa med biskop 
Björn Vikström. M/s norsö från degerö 
9.00, 10.00 (Lekholmen 9.30, 10.30). 
retur 13.00, 18.30, 19.30 (degerö 13.30, 
19.00, 20.00). Biljetter tur retur över 
17 år 3,50, 10-17 år 2,00, barn gratis). 
onsdag 13.6 kl.20 veckomässa med 
Matteus församling. 
I regel firas varje onsdag veckomässa 
kl.20 och varje söndag högmässa kl.11. 
Midsommarhelgen 22-24.6. är holmen 
stängd. Verksamheten pågår normalt 
fram till 12.8.
Kampens kapells öppethållningstider: 
Kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet från och 
med den 1 juni vardagar klockan 7-20 
och under veckoslut klockan 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst dejour-
erar: på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEUtScHE GEMEINDE
So 3.6. 11 Uhr: Konfirmationsgottes-
dienst (Panzig)

INtErNAtIoNAL EV.cHUrcH IN FIN-
LAND (IEc)
10.00: Mellunmäki Parish center, add-
ress: Korvatunturintie 2, helsinki
14.00: christ church, address: Apollon-
katu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral Parish, address: 
Kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join us for 
church coffee after the service!

MELLErStA NyLANDS ProStErI

ESBo
Högmässor sö 3.6: esbo domkyrka, 
Kyrkparken 5, kl. 12.15, Ahlbeck, Wik-
man. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 10.30, 
Lindqvist, Valtonen. Kaffe 9.30-12.
orgelinvigning: esbo domkyrka sö 3.6 
kl. 17.30. den nya orgeln tas i bruk. ur-
uppförande av tre nya finlandssvenska 
kompositioner: orgelverket Initium av 
dag-ulrik Almqvist framförs av Kati 
Pirttimaa och orgelverket ...full av nå-
de... av Kaj-erik gustafsson framförs av 
sixten enlund. ett verk för kör och orgel, 
sjung till herrens ära en ny sång! av 
Kaj-erik gustafsson framförs av kören 
eset, dir. Pia Bengts, och sheldon ylioja, 
orgel. Kyrkoherdarna roger rönnberg 
och Antti Kujanpää, domkyrkoorganis-
ten Petri Koivusalo samt kantor håkan 
Wikman medverkar vid invigningen. 
efter ibruktagandet servering och 
presentation av orgelprojektet i försam-
lingsgården med arkitekt ulf oldaeus 
samt orgelbyggarna heikki Autio och 
Juha Virtanen.
orgelinvigningskonsert: esbo domkyrka 
sö 3.6 kl. 20 med Michael schönheit, 
organist i domkyrkan i Merseburg i 
Tyskland.  A.W.Bach, J.s.Bach, Kittel, 
fischer, Mendelssohn, hesse och Listz. 
fritt inträde. Konsertserien Musik i som-
markvällen inleds. serien fortsätter varje 
sommarsöndag kl. 20 i esbo domkyrka. 
orgelnatt och aria: esbo domkyrka var-

Skriba och sommarpsalm
Vegas andaktsprogram inleder juni med somriga teman.

Talarna i Andrum funderar på den egna skriftsko-
lan, på hållna skriftskolor och på fenomenet i allmän-
het den 4-8 juni. Gita Lindgren, Nalle öhman, Fredrik 
Portin och catharina Englund medverkar.

åsa Westerlund lyfter fram kända och mindre kän-
da sommarpsalmer i aftonandakterna under junifreda-
garna. serien börjar den 1 juni med den blomstertid nu 
kommer och avslutas på midsommarafton med I den-
na ljuva sommartid.

soMRigA RAdIOAndAKTeR

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 1.6 Ann-sofi storbacka, ekenäs 
Lö 2.6 8.53 familjeandakt. Lars col-
lmar läser ur sin bok helga hund i 
himlen. Må 4.6 gita Lindgren, dals-
bruk ti 5.6 gita Lindgren, dalsbruk 
ons 6.6 Björn öhman, Pargas to 7.6 
fredrik Portin, åbo.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 1.6 åsa Westerlund, ekenäs Lö 
2.6 17.58 ett ord inför helgen, Ka-
ris kyrka. Sö 3.6 Ben Thilman, es-
bo Må 4.6 henric schmidt, Pargas ti 
5.6 catarina olin, sundom ons 6.6 
henric schmidt, Pargas to 7.6 sissel 
Lund-stenbäck, esbo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 3.6 högmässa med Karis försam-
ling. Predikant och liturg: claus Ter-
linden. Kantor: Marco Bonacci.

Gud 50 sö 3.6 kl.15.05
Arkivgudstjänst från spelmansstäm-
man i ulrika eleonora kyrka i Kris-
tinestad 1999. Predikant och liturg 
Lars nisula. repris: ons 6.6 kl. 15.55.

RADio & TV

VEGA VEGA

VEGA

yLE FEM

stickcafé

19,50

Virka och baka chokladbollar eller kanel
bullar – här finns hanledningar och recept!

Anna Braw 
& 

Carine 
Johansson

www.fontanamedia.fi  
(09) 612 615 30
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je to kl. 22 under perioden 7.6.-30.8. To 
7.6 öppningskonsert, ” Kröning av den 
nya orgeln”. Tuuli Lindeberg, sopran, 
Melis Jaatinen, mezzosopran, Tom ny-
man, tenor, heikki orama, bas, Markku 
hietaharju, orgel, kammarkören Amici 
del canto (Tyskland), Lojo stadsorkester, 
esa heikkilä, dirigent. Biljetter och mer 
info: www.urkuyofestival.fi
Esbo domkyrka - vägkyrka: Kyrkan 
är öppen för besökare må-fre kl. 11-17 
under perioden 4.6-15.8, med undantag 
av de tider som reserverats för förrätt-
ningar och kantorernas övningar.
Sommarsamling: Karabacka kapell to 
7.6 kl. 13-15, ertman, Jäntti.
Pensionärsläger på Mataskär 20-23.7: 
Anmälningar inom juni till hannele 
nygård 040 531 1045 el. synnöve heik-
kinen 040-547 1856. Pris 45 €.

GrANKULLA
Sö 3.6 kl 12: högmässa, niklas holm-
berg, daniel nyberg, heli Peitsalo
ti 5.6- 21.8 kl 13.30-15: sommarcafé 
varje tisdag på kyrkans innergård.

KyrKSLätt
Uteförsäljning i och runt oasen: fre 1.6 
kl. 10-13. Till förmån för församlingens 
diakoni och missionsarbete. Potatisgröt, 
kaffe, lotteri mm. Adress: Prästgårds-
backen 11 c.
Högmässa: sön 3.6 kl. 10 i haapajärvi 
kyrka. höglund, Joki.
Högmässa: sön 3.6 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. höglund, Joki. 
Försäljning av saker med patina: ons 
6.6 kl. 9-13 på torget i Kyrkslätts cen-
trum. Till förmån för församlingens 
diakoni. Välkomna!
Sommardagsläger för första- och 
andraklassister: 4-21.6 på Lyan. Ännu 
några platser kvar! Anmälningar per tfn 
040 509 4626. Mera info på www.kyrk-
slattsvenska.fi 
Pensionärsläger på räfsö: 20-23.8. 
Anmälningar senast den 14.6 samt info: 
Birgitta Lindell tfn 050-376 1489 eller 
birgitta.lindell@evl.fi .

tAMMErForS
Sö 3.6. Gudstjänst: kl 10.30 gamla 
kyrkan, K rantala, h-M Kohtamäki-
Pentikäinen

VANDA
Högmässa: i helsinge kyrka st. Lars 3.6 
kl. 10. Martin fagerudd, Ingmar hok-
kanen.
Det finns ännu plats: på sommarens 
barnläger! Anmälning via hemsidan eller 
till daniela hildén tel. 0505668112.
Pastorsexpeditionen i Vanda svenska 
församling: är stängd fredagar under 
juni-augusti. 
Dejourerande präst: anträffbar på pas-
torsexpeditionen tisdagar-torsdagar 
under juni-augusti.

rASEBorGS ProStErI

BroMArV
Lö 2.6. kl. 8.30: skolgudstjänst, salmi-
nen, Lindroos

Sö 3.6. kl. 10: högmässa, salminen, 
Lindgård
ti 5.6.: församlingsutfärd till Kimitoön 
start kl.7.30, retur ca. kl.19

EKENäS
Högmässa: sö 3.6 kl.10, M.cleve, 
n.Burgmann.
Kyrkobröderna: må 4.6 kl.18 i förs.h.
tisdagslunch: ti 5.6 kl.12 i förs.h. (pris 
5€). 
Siffe kyrkråttas sommaraktivitet för 
barn: pågår under ekenäs kyrkas som-
maröppethållning dagligen kl.10-18 fram 
till 26.8.
Guidning i kyrkan: tillgänglig via den 
egna mobiltelefonen på www.mobi-
guide.fi
www.ekenasforsamling.fi

HANGö
Sö 3.6 Högmässa i kyrkan kl. 12: A. 
Laxell, r. näse.

INGå
Lö 2.6 kl 9.00: skolgudstjänst i degerby 
kyrka. Torsten sandell
Lö 2.6 kl 20.00: vuxna på byn i ung-
domshuset. solveig Björklund-sjöholm 
samt frivilliga.
Sö 3.6 kl 10.00: Treenighetssöndagen, 
högmässa i Ingå kyrka. Torsten sandell, 
Marianne gustafsson Burgmann.
ti 5.6 kl 14.00-15.30: eftermiddagskaffe 
i Prästgården med litet program kl 14.30.
ons 6.6 kl 19.00: konsert i Ingå kyrka. 
noora Karhuluoma, sopran, Katri Pauk-
kunen, mezzosopran och Marianne 
gustafsson Burgmann, orgel. Program 
5 €.
Verksamhet på finska:
Su 3.6, Pyhän kolminaisuuden päivä, 
klo 12.00: messu Inkoon kirkossa. 
Torsten sandell, Marianne gustafsson 
Burgmann.

KArIS
radierad högmässa: sö 3.6 kl. 12  i s:ta 
Katarina kyrka. Terlinden;  Bonacci. 
Peregrinuskvartetten medverkar. Kyrk-
kaffe.
Gemensam gårdsfest: on 6.6 på servi-

cehusets innergård, Klädesfabriksgatan 
6, med allsång  och servering. Tony 
Wuorinen leder allsången.

PoJo
Sö 03.06 kl 10: högmässa i kyrkan. 
Kyrktaxi.

SJUNDEå
Mässa: sö 3.6 kl. 12 i kyrkan, Ismo Turu-
nen, hanna noro.

SNAPPErtUNA
sö 3.6 kl 10: högmässa med Markus 
Weckström och Pia nygård
Barnläger på ramsdal - klasserna 1-3 
den 30-31.7 och för klasserna 4-6 den 
1-3.8: Anmälning till pastorskansliet 
må-to 9-13, tel. 044-755 3624. sista 
anmälningsdag 30.6.

tENALA
treenighetssöndagen, 3.6 kl. 13: guds-
tjänst, salminen/Jakobsson. försam-
lingsutfärd till Kimitoön 5.6.

ESBo StIFt

LoJo
ons 6.6.: sommarutfärd till helsingfors. 
Vi bekantar oss med olika kyrkor bla. 
det nya kapellet i Kampen. Pris 35 euro, 
innehåller bussen, lunchen och kaffe. 
start från Virkby st1 kl. 8.30 med Vainios 
buss, bussen kör rutten via Kässä, rek-
torstigen, helsingiusvägen, Maksjokivä-

gen till Lojo. Anmälningar till Mari nurmi 
tel 0443284273 vardagar kl 9-16. sista 
anmälningsdagen är 1.6.2012.

Jazzmässa med 50-årskaffe
domprosten Mats Lindgård fyller 50 år söndagen den 3 
juni och firar genom att predika i jazzmässan som firas 
i Borgå domkyrka kl. 12.

församlingsrådet bjuder på kyrkkaffe efter mässan i 
svenska församlingshemmet och samtidigt uppvaktas 
domprost Mats Lindgård med anledning av sin 50-års-
dag. eventuell uppvaktning önskas gå till fonden för 
fritt församlingsarbete, Aktia fI78 4050 1040 0591 97, 
märke: M Lindgård 50 år.

FöDELsEDAg

- ett riktigt hem i stadens centrum, Främre Tölö

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

Konkordiahemmet
Hemmet har två avdelningar, serviceboende och 
gruppboende.
Vi erbjuder kärleksfull vård, god mat från eget kök och
boende i trevliga rum som möbleras med egna möbler.
Också kortvarigt boende till rimligt pris.
Ta gärna kontakt med föreståndare, Maria Stenbacka.

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

SEGELBERGSKA STIFTELSEN
för liturgivetenskaplig forskning

har möjlighet att under år 2012 utdela vissa medel till 
stöd för liturgisk och liturgihistorisk vetenskaplig forskning.

Ansökan mottages endast under tiden 15 augusti till 
och med 1 oktober och insändes till stiftelsens sekrete-
rare, teol. dr Per Ström, Österängsgatan 14 B, SE-753 28 
Uppsala, Sverige.

(a)  stipendier utdelas åt studenter och forskare som 
önskar fullgöra någon forskningsuppgift eller deltaga i 
någon sammankomst med vetenskapligt syfte,

(b) bidrag lämnas till redigering, tryckning, illustrering m.m. 
av publikationer.

Efter därom till stiftelsen ingiven ansökan kan därvid

Medel till finansiering av forskarutbildning utgår ej.

Till ansökan skall fogas en ekonomisk plan för det 
ändamål vartill medel sökts. Sökande, som inte avlagt 
doktorsexamen eller motsvarande, skall till ansökan om 
stipendium eller tryckningsbidrag även foga intyg från 
handledare eller annan liturgivetenskapligt kompetent 
person, som styrker ändamålets vetenskapliga syfte och 
halt.

Sådant bidrag som omtalas under punkt b ovan skall 
utbetalas sedan den sökande till stiftelsen ingivit tio 
exemplar av publikationen i fråga. I publikationen skall 
anges på tryckortssidan att den utgivits eller tryckts 
med bidrag från stiftelsen.

nYTT fRån dOMKAPITleT

Vid prästvigningen i Borgå domkyrka 27.5.2012 har teologie magistrarna 
Emma Audas, Ann-Louise Harberg och Maria Wikstedt ordinerats till 
prästämbetet.
Pastor Emma Audas har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i 
Johannes församling 28.05.2012  – 31.05.2013.
Pastor Ann-Louise Harberg har förordnats att sköta en församlings-
pastorstjänst i Mariehamns församling 28.5 – 31.7.2012 och 1.11.2012 – 
31.5.2013 samt att sköta kyrkoherdetjänsten i ålands södra skärgårdsför-
samling 1.8 – 31.10.2012.
Pastor Maria Wikstedt har förordnats att sköta kaplanstjänsten i Kimito 
kapellförsamling 28.5– 31.8.2012.

http://sanktjohannes.info
3.6 kl 11 gudstjänst i Biblion, 
Vasa; kl 14 i Lepplax bykyrka. 

Välkommen sommarlov!
nu är sommarlovet alldeles inom räckhåll för landets 
alla skolelever. På många håll ordnar församlingar-
na gudstjänster för skolor och daghem. dags att bänka 
sig i kyrkbänken och stämma upp den blomstertid!

I Pedersöre prosteri gör ungdomsarbetet en gemen-
sam stasning och ordnar school’s out!-party för ung-
domarna i Jakobstads församlingscenter. drop in från 
klockan 18 på fredag kväll. På programmet står bland 
annat open stage.

skoLAvsLUtning

STIPendIeR

Storstilad invigning
esbo domkyrka firar sin nya orgel med både orgelin-
vigning och invigningskonsert.

orgelinvigning med uruppförande av finlandssven-
ska orgelverk blir det på söndag klockan 18.30. efter-
åt berättar arkitekten och orgelbyggarna mera om hur 
den nya orgeln kommit till.

Klockan 20 på söndag kväll fortsätter firandet med 
en orgelinvigningskonsert som samtidigt inleder kon-
sertserien Musik i sommarkvällen.

oRgELMUsik

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
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Mårtensons musikmässa i Hitis kyrka

Torsdagen den 17 maj kl. 
15.00, på Kristi himmels-
färdsdag, uppfördes Las-
se Mårtensons mässa Med-
andra ord  i Hitis vackra skär-
gårdskyrka. 

Idén till det hela kom ur-
sprungligen från kaplanen i 
Hitis kapellförsamling Antti 
Kuokkanen som själv funge-
rade som försångare i Gloria-
delen. Han har kallat evene-
manget Hela församlingens 
musikgudstjänst.

Mårtensons ursprungs-
verk komponerades till finsk 
text 1967 som en andlig tv-
mässa med namnet Voiko 
sen sanoa toisinkin, där den 
första delen (Jumala rakastaa 
maailmaa) blev något av en 
andlig schlager och spelades 
rätt så ofta i radion med Rit-
va Laurila som solist. 

Lasse Mårten-
son har själv ti-
digare gjort en 
fri översättning 
till svenska men 
nu behövdes en 
något annorlun-
da och mera sångbar 
översättning. Musikledaren 
i Kimitoöns församling Pe-
ter Södergård bad mig göra 
översättningen, som Las-
se vänligen gav sitt tillstånd 
till. Mässan kunde i den ver-
sionen – delvis på finska - för 
första gången höras den 29 
januari i Dragsfjärds kyrka.

På Kristi himmelsfärds-
dag framfördes nu mässan i 
sin helhet på svenska av Ki-
mitoöns församlings samla-
de kyrkokörer och barnkö-
rer plus en liten orkester be-
stående av Peter Södergård 
(piano), Astrid Holm (trum-
pet), Kaj Kulla (tenorsaxo-
fon), Nina Källberg (tvär-
flöjt), Elina Lücke (bas) och 
Essi Sandell  (percussion).

Dessutom deltog ett 60-
tal körsångare plus försam-

lingsmedlemmar, totalt ca 
120 personer, under led-
ning av dirigenten Marian-
ne Sundroos, kantor i Kimi-
toöns församling.

I Kristi himmelsfärds-
dagsgudstjänsten i Hitis 
ingick förutom de sjung-
na mässdelarna också de-
lar av den normala liturgin, 
dvs. inledningsorden, syn-
dabekännelsen, avlösning-
en, tacksägelsebönen, bå-
da textläsningarna, predi-
kan, trosbekännelsen, kyr-
kans  förbön, Fader vår och 
välsignelsen.
Mässdelarna i Mårtensons 
verk är Gud älskar världen, 
Tala om det, Introitus, Ky-
rie, Gloria, Tacksång, Ing-
en har tid, Kom fred och Du 
har segrat.

Som körsångare och över-

sättare av mässan kan jag sä-
ga att den är spännande att 
sjunga, inte riktigt vanlig 
kyrkomusik, inte helt lätt, 
men inte heller alltför svår. 
Den är rytmisk och sväng-
ig som Lasses musik ju alltid 
är och melodierna är vackra. 
Orden är många och kanske 
inte riktigt ”kyrksamma” al-
la gånger, men de är fyndiga 
och avsedda för den vanliga 
människan i det dagliga li-
vet, inkluderande också bar-
nen och familjerna. Min egen 
textfavorit är Tacksång, vers 
2, som nästintill skanderas 
skojigt och ytterst rytmiskt 
och där barnkörerna får ösa 
på riktigt ordentligt:
Tack för allt som jag kan göra,
tack för arbetet jag fått,
tack för allt som jag kan höra -
tack för hjälp i stort och smått.

Tack min Gud för matbutiken,
för den lugna vägen dit,
tack för att jag hör musiken
efter dagens slit.

 ¶ essI saNdell

barnkörEn soM deltog i musikmässan bestod av barn från Västanfjärds och dragsfjärds barnkörer och barn från rosala 
skola. 

BErättA oM DIN 
FörSAMLING! 
den här sidan finns till för dig. 
roliga verksamhetsidéer, fest-
liga jubileum eller en viktig ge-
menskap. skriv, fotografera och 
berätta om vad som händer i 
dIn församling! skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpres-
sen.fi. redaktionen 
väljer och redige-
rar materialet.

i Min
FöRsAMLing

MARKnAd

öNSKAS HyrA
Kvinnlig, skötsam teknologistu-
derande söker etta i hagalund-
Alberga-området. hyra max 650 
eur/mån. djurfri och rökfri.

skötsamt par söker lägenhet i 
gott skick på 3-4r i ekenäs cen-
trum. gärna i trähus, men allt 
beaktas. 040-7059656

Två studerande söker bostad i 
helsingfors centrum. sökes trea 
eller stor tvåa. Kan flytta in fr.o.m. 
juni. 0407684934 Thomas nylund

studerande med fast anställning 
söker etta i helsingfors. näse tfn 
040 7252245

Vi är två skötsamma, icke-rökan-
de ekenäsflickor som söker en 
tvåa att hyra i helsingfors. önskas 
helst hyras från augusti. ring ni-
colina: 0408291749.

skötsam familj önskar hyra större 
lägenhet i gott skick i Vasa cen-
trum (t.ex. 4r+k). 050 5698 289.

skötsam lärare från österbotten 
med fast inkomst önskar hyra 
etta i Tölö, helsingfors fr.o.m. 
1.7/1.8. rökfri, inga husdjur. Maria 
sofia 050 3773695

rökfri, idrottande handelshög-
skolestuderande söker rymlig etta 
eller tvåa nära akademikvarteren i 
åbo, senast from augusti. Marcus 
von schoultz : 050-3846070

Två skötsamma, rökfria, fotbolls-
spelande kompisar från Karleby 
skall börja studera, och önskar 
hyra 2r+k i h:fors fr.o.m juli. ring 
Max 0442649804

UtHyrES
uthyres 2 r+k 49m2 på drumsö, 
ypperligt läge. genast ledig, hyra 
900€/ mån + vatten. 
Tel. 050-5909968

uthyres ehh 4 r,k,b ca 130 m2 
i södra Kyrkslätt ca 35 km från 
helsingfors. Tfn 0400 438 315

SöKEr VäN
60+ sjuksköterska söker trygghet 
från svek och våld. 050-3824617

Ett hem för ro, kom och 
för att bo.

Paradiset i Bromarf ?

” Den som söker han finner”

Om det säger klick, så 
ring vänligen 
Senior 040 36 41 467 
Junior 040 71 70 927

I  ett ca 160m² egna-
hemshus med 6 rum.
(allt är renoverat)

Luftvärmepump + 
elvärme+ öppen spis.

Garage med snickar-
boda ca 40m², stor 
fruktsam trädgård, 
fiskerätt( nät).
Års kontrakt.

från orgElläktarEn i början av gudstjänten. Liturg Antti Kuokkanen ledde 
musikgudstjänsten i hitis kyrka.

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND mottar
donationer och testamenten för sitt arbete med att stöda det
finlandssvenska musiklivet.

Vi förvaltar också flera fonder som uppkommit genom donationer
eller som instiftats för att hedra bemärkta musikpersoner i
 Svenskfinland.

Genom att göra en inbetalning till någon av fonderna är Du med
och understöder det finlandssvenska musiklivet.

För mer information, kontakta
Verkamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-3206812
Finlands svenska sång- och musikförbund
Hovrättsesplanaden 15 C 36, 65100 Vasa

i Min
FöRsAMLing

Annonsera i Kyrkpressen!

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

Kontakta våra annonsförsäljare: 
Tom Kytöpuro 041 447 5725, Björn Sten 0400 012 390,

 Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528

Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi
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Möte mellan 
religion och 
samhälle
en tidning på kristen 
grund, kan inte annat än 
att glädjas med kungahu-
set, och imoneras av den 
frimodiga bekännelse som 
fanns i estelles dophögtid.

Medan tidningskolle-
ger utvärderar klänningar, 
hattar och jacketter dis-
kuterar vi böner, psalmer 
och predikan. dopet blev 
en mäktig Jesusmanifes-
tation, utan några försök 
att kringgå gudstjänstens 
helighet och vördnad. 

Dagen.se

svERigE eSTelleS dOP

”Kyrkans roll är in-
te att vara bekväm 
och uppskattad. Ett 
högt förtroende hos 
allmänheten är in-
te nödvändigtvis 
samma sak som en 
fungerande försam-
lingsrörelse.”
Dagen.se

kyRkAns ROll 

Kyrka som 
gemenskap

Vad skullE hända om kyrkan verkli-
gen gjorde skapande av gemenskap 
till kärnan i sitt liv? Små men avgö-
rande förskjutningar. Kyrkan består 
av gemenskaper redan nu men ofta 
uppfattas detta vara sekundärt i för-
hållande till något högre syfte. Mer 

och mer ses kyrkan (och ser sig kyrkan?) som 
en serviceproducent som bistår människan med 
hennes ”andliga behov”. Det kan man förstås gö-
ra men då är man inte kyrka i kristen mening. 

Genom att ställa frågan ”bidrar detta till att ska-
pa gemenskap?” kunde man göra en grov men ef-
fektiv inventering av kyrkans verksamhet. Jag tar 
bara ett exempel – de människor som ser tillbaka 
på en tid när de var aktiva i församlingens ung-
domsarbete som något positivt minns en varm 
gemenskap. De som har mörka och traumatiska 
minnen minns ett sammanhang där det aldrig var 
nog att bara ha det bra tillsammans, det krävdes 
alltid något mer, något andligt. 

frågan oM gemenskapens plats i kyrkan är av-
görande inte minst på grund av att kyrkan äger 
en unik ”gemenskapsmaskin”, nämligen guds-
tjänsten, som i dag ofta går på tomgång. Motorn är 
i gång, men ingen gemenskap skapas, kanske för 
att man glömt bort vad maskinen ska användas till. 

Handlar inte gudstjänsten om att tillbe Herren? 
Precis, men vi tillber en Gud som vill bli tillbedd 
genom att vi låter oss formas till ett folk. Det är 
därför gudstjänsten inleds med en syndabekän-
nelse, eftersom sann gemenskap måste bygga på 
att vi är ärliga med varandra om vem vi är. Det är 
därför gudstjänsten avslutas med en måltid (med 
eventuell efterfest på kyrkkaffet), för det är när vi 
äter tillsammans som vi ser att vi hör ihop.

Vi lEVEr i en värld där kravet på att vara en själv-
ständig individ ofta uppfylls i form av djupt en-
samma människor. Gemen-
skap av alla de slag är därför 
något mycket värdefullt i vår 
tid. Men kyrkan har givetvis 
en strävan efter en särskild 
typ av gemenskap, nämli-
gen gemenskap som över-
skrider de gränser vi männis-
kor skapat för att hålla ord-
ning i vår värld. 

dEt här är inte lätt men kyr-
kan måste försöka om hon 
ska vara trogen sin Herre. Är 
det möjligt för tonåringar att 
ha gemenskap med pensio-
närer? Är det möjligt för med-
elålders människor födda i 
Finland att ha gemenskap 
med personer med invand-
rarbakgrund? Det skulle i så 
fall inte bara vara potentiellt 
livsförändrande gemenska-
per för alla involverade. Såda-
na gemenskaper skulle framför allt vara den kon-
kreta (om än bristfälliga) bild av Guds rike som 
Jesus grundade sin kyrka till att vara.

Patrik Hagman är teolog.

”De som har 
mörka och trau-
matiska minnen 
minns ett sam-
manhang där 
det aldrig var 
nog att bara ha 
det bra tillsam-
mans.”

inkAst PATRIK HAgMAn

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
fax: (09) 278 4138. 

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

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

radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.

oPinion InfORMATIOn

RADbytEt KAJ HedMAn

eutanasi och lättja
Det är säkert, 
särskilt för dem 
av oss som har 
upplevt starkt 
fysiskt eller 
psykiskt lidan-
de, lätt att förstå 

de människor som önskar få 
dödshjälp i en mänskligt sett 
hopplös situation. Det här gör 
ändå inte accepterandet av 
eutanasi – aktiv dödshjälp, 
– acceptabel eller önskvärd. 
Skulle man då även uppma-
na förtvivlade människor att 
begå självmord? 

Att var sjunde finlända-
re godkänner eutanasi är 
ett tragiskt exempel på hur 

respekten för det allra he-
ligaste i mänskliga termer, 
människolivet, är på väg att 
försvinna. Ett annat exempel 
på samma sak är att allt fler 
unga, särskilt pojkar, god-
känner tanken på dödsstraff. 

De flesta i läkarkåren, med 
arkiatern i spetsen, motsätter 
sig eutanasi. De påpekar att 
det finns oändligt många al-
ternativ, till exempel kraftig 
smärtlindring, att man söver 
ner den döende, att man med 
beaktande av den människas 
upplevelser som vårdas i ter-
minalvård satsar på inlevel-
se och psykiskt och andligt 
stöd för att tillföra så mycket 
lindring som det är möjligt.

Att acceptera och arbe-
ta för aktiv dödshjälp är in-
tellektuell, etisk och and-
lig lättja. 

För mig som kristen fram-
står det tvärtom som en stor 

utmaning att söka sig tillba-
ka till kärlekens källa, där vår 
tros och vår livsåskådnings 
tankar på ödmjukhet, med-
känsla, omsorg och förståel-
se, föddes och inkarnerades 
i Kristus.

Men att omfamna en så-
dan tanke betyder att man 
är tvungen att som Levinàs 
försöka se Den Andres ansik-
te i stället för att anpassa sig 
till statens, det sekulära sam-
hällets, till Big Brothers käns-
lolösa och apatiska gestalt.

kaj hEdMan
Karleby

tRo OCH KYRKTIllHÖRIgHeT

Tar kyrkans ledning tvivlet på allvar?
För några veckor sedan redo-
gjorde kyrkans forsknings-
central för resultatet av en en-
kät om finländarnas gudstro. 
Kyrkpressen rubrik löd: ”En-
kät om finländarnas tro: Den 
blomstertid hör fortfarande 
till vårfesten.” Vi kan bland 
annat läsa att 84 % av finlän-
darna vill ha Den blomstertid 
på våravslutningen och näs-
tan tre fjärdedelar är positivt 
inställda till kristet program 
på skolans julfest. 

Vad själva gudstron be-
träffar framgår att 28 % in-
te tror eller tvivlar på Guds 

existens, 23 % tror på ett 
annat sätt en kyrkan lär 
och 17 % är osäkra på sin 
gudstro. Tillsammans utgör 
dessa  68 % av befolkning-
en. 27 % tror på kristendo-
mens Gud. Av de svarande 
anser 41 % att läran om Je-
sus som Guds Son är högst 
osannolik. (Tro på Herren 
Jesus, så ska du bli räddad. 
Apg 16:31)

Fritänkarna drog sina 
slutsatser av enkäten och 
krävde att kyrka och stat 
borde skiljas då bara en 
femtedel av Finlands folk 

tror på Gud.
Hur reagerar kyrkan? 

Med tystnad och gläd-
je över att Finlands kultur 
ännu präglas av kristendo-
men (och med en förhopp-
ning om att utträdet ur 
kyrkan ska stanna av)?

För några år sedan lät de 
styrande i Helsingfors sam-
fällighet förstå att det var 
katastrof (ekonomisk?) när 
kyrktillhörigheten under-
steg 70 %. För Jesus var det 
katastrof när bara 99 % av 
fåren fanns i hans hjord.

Risken att en människa 
kan gå förlorad var så stor 
för Jesus att han gav sitt 
liv … för att var och en som 
tror på honom inte skall gå 
under …(Joh 3:16). Är det-
ta relevant  för vår kyrka i 
dag? Tar kyrkans ledning 
finländarnas uttalade ord 

på allvar? Herre förbar-
ma dig!

göran särs
Vasa

Trivsamt boendealternativ i en vacker miljö.

På Lärkkulla bor du omgiven av naturen 
och en skön omgivning, men ändå nära 
stadens centrum.

Välkommen vi tar hand om dig.

Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net

Mera info om 
kurser och övrig 
verksamhet finns på
www.larkkulla.net

Målarretreat
Fre–sö 31.8–2.9.2012
Inga förkunskaper krävs. 
Allt material finns på 
platsen och ingår i priset.

Retreatledare: 
konstterapeut Margareta 
Boström och prosten Elsa 
Tenhonen

Pris: 210 €

Anmälan till Lärkkulla 
senast 17.8.2012

Retreat med 
heliga danser
Fre–sö 21–23.9.2012
Retreatledare: retreatvärd 
Åsa Westerlund

Pris: 190 €

Anmälan till Lärkkulla 
senast 7.9.2012

RETREATGÅRDEN  
SNOAN

en oas för kropp och själ, 
bara 100 minuter från 
Helsingfors centrum

Höstretreat
Fre–sö 5–7.10.2012
Tema: Solosången

Retreatledare: kyrkoherde 
Stefan Djupsjöbacka

Pris: 180 €

Anmälan till Lärkkulla 
senast 14.9.2012

Visste du att ...

Tidningen trycks på ett 
finländskt miljömärkt papper 

som till största delen 
består av returpapper.

Kyrkpressen 
sparar skog!

”Att acceptera och 
arbeta för aktiv 
dödshjälp är intel-
lektuell, etisk och 
andlig lättja.”

”För Jesus var det 
katastrof när bara 
99% av fåren fanns 
i hans hjord.”



Mössan är hennes 
kvitto på tre år av 
träget arbete. Vä-
gen till att bli stor 
slingrar sig vidare.

TexT och foTo: 
MAy WIKStröM

Lina Frisk från Sibbo drar på sig 
den vita mössan och går ut i 
trädgården för att bli fotografe-
rad. ”Känns ovant”, kommen-
terar hon. Sin väg hit skrev hon 
kolumner om i Borgåbladet efter 
varje prov. Så här löd den sista: 
”Jag vet inte hur länge jag har 
väntat på den här dagen. Da-
gen, då jag skrivit klart mitt sista 
studentprov. Dagen, då jag inser 
hur fort tolv år i skolan egentli-
gen gått. Det känns overkligt och 
skönt, men på samma gång lite 
vemodigt. I tolv år har jag gått i 
tre olika skolor med bekanta an-
sikten bredvid mig varje dag. Al-
la skolor har nästan rymts inom 
samma hektar. Även om jag mot-
villigt släpat mig till skolan fle-
ra morgnar har jag överlag trivts 
mycket bra i skolan och accepte-
rat att den är en del av livet. Men 
nu är det plötsligt slut.
Nu är den stora frågan: Vad hän-
der näst?”

Så, vad händer näst? 
– Jag ska på inträdesförhör 
till Åbo Akademi. Jag har sökt 
studieplats både i ekonomi 
och i statskunskap. 

Vilket kommer först?
– Ekonomi, men jag tar ing-
en stress ifall jag inte kommer 
in. Jag ser det som att det in-
te var meningen att jag skulle 
dit i så fall. Intresset för eko-
nomi fick jag från samhälls-
läran. Det känns som en bred 
utbildning som man kan gö-
ra mycket av. För jag har fak-
tiskt ingen aning om vad jag 
ska göra när jag blir stor!

tror du att dina vänner också 
känner det så? 
– Jo, jättemånga! Jag und-
rar om det är nån enda som 
vet vad de ska göra. Många 
tar ett mellanår för att fun-
dera. Jag vet inte om det här 
är annorlunda jämfört med 
förut. Det är också mer kamp 

om studieplatserna nu än det 
var tidigare.

Du hör inte till dem som har fun-
derat på att åka utomlands?
– Jo, (skratt) faktiskt, det 
glömde jag ju. Jag har ock-
så sökt till handelshögsko-
lan i Stockholm. Lite i smyg! 
Det var inte så populärt hos 
mamma och farmor … Men 
jag lämnade in en ansökan 
på skoj. 

I KP:s arkiv finns det ett reporta-
ge där en fyraårig Lina Frisk ste-
gar in i söndagsskolan och glatt 
förkunnar: ”Nu är jag här!” är 
det så du känner dig nu också? 
– Åh! Jag hade väntat så på 
att få börja där, för min sto-
rebror Robin gick i söndags-
skola. Det är just så det känns, 
”nu är jag här”. Det är konstigt 
att inte vara i skolan som jag 
brukar. Jag bara väntar på att 
få undan studenten för att se 
vad jag börjar med sen.

Hur mycket betyder tron för dig? 
– Församlingsengagemang-
et kommer från familjen och 
släkten. Det har alltid varit 
naturligt för mig.

Du har själv också varit sön-
dagsskollärare. Ser du dig som 
en förebild? 
– Det är klart att man försöker 

vara en förebild. Jag och min 
kompis Fanny försöker alltid 
göra något lite extra. Kanske 
ett sätt att vara en förebild är 
att just att visa att man kan 
vara med i församlingens ak-
tiviteter fastän man blir äldre.

I en av dina kolumner filosofe-
rar du över att studentexamen 
inte var så farlig som du trott. 
Den var bara ett lite längre prov 
som du skrev omgiven av klass-
kamrater som du gått i skola 
med i många år. Hur känns det 
att skiljas åt? 
– Jag och en klasskompis 
konstaterade nyligen att vi 
har gått tillsammans ända se-
dan dagis. Jag känner de här 
personerna, jag har sett dem 
växa och förändras. Det var 
märkligt när vi slutade sko-
lan. Vi sågs inte lika natur-
ligt då, utan måste komma 
överens om att träffas. Det 
blir nog lite jobbigt att skilj-
as åt. Men jag tror att vi kom-
mer att ses. Så pass nyfiken 
är man nog på hur ens vän-
ners liv blir.

Har det varit tungt att gå i gym-
nasiet? 
– Man kan göra det på olika 
sätt. Det går att ta få kurser 
och komma igenom ganska 
enkelt, men det har inte jag 
gjort. Jag har fyllt läsordning-

en fullständigt och jag tyck-
er det var värt det. Den all-
mänbildning gymnasiet ger 
är egentligen det bästa av allt. 
Jag läste också lång mate-
matik och skrev den, fastän 
jag inte är så värst bra i ma-
tematik.

Vad är du gladast över att ha 
lärt dig utöver allmänbild-
ningen? 
– Det är historia och sam-
hällslära. I lågstadiet och hög-
stadiet förstod jag inte det jag 
hörde. När jag var liten trod-
de jag att det viktigaste var 
att lära sig årtalen och kun-
de inte ta in helhetsbilden. Jag 
har också lärt mig att tänka 
kritiskt. Jag tycker också att 
studentexamen framför allt 
är ett mognadsprov.

Du har också valt att söka dig till 
vidare till åbo och inte till Helsing-
fors som ligger närmare. Varför? 
– Jag vill flytta och inte bo 
hemma och pendla. Det är 
svårt och dyrt att få bostad i 
Helsingfors och därför hade 
det säkert lätt blivit så att jag 
skulle ha stannat här hem-
ma. Men visst blir det en stor 
förändring när jag far. Kan-
ske ganska tomt härhemma 
också. Dels för att bara min 
lillebror blir kvar, dels för att 
jag tar ganska stor plats.

Vilka är dina värderingar för ett 
gott liv? 
– Jag hoppas att jag får leva 
ett lyckligt liv där jag tar hand 
om mina relationer, min fa-
milj och mina vänner. Det är 
ju ändå viktigast att man har 
människor omkring sig. 

– Jag tycker också att det 
är viktigt att man ska job-
ba för det, man får inte ba-
ra ”sväva”. Då tänker jag på 
jobbet, att man ska ta det se-
riöst och inte bara gå halv-
vägs. Jag är en sådan som vill 
kämpa lite.

Vilka tre ord skulle du välja för 
att beskriva dig själv? 
– Hm. Ambitiös. Social. Och 
ganska envis.

Vilka tre ord tror du att dina 
kompisar, de där som har de-
lat klassrum med dig alla dessa 
år, skulle välja för att beskri-
va dig? 
– Ha, ha! Jag tror i alla fall att 
”envis” passar in där också, 
definitivt. Jag vet inte om det 
finns ett ord för det – men jag 
säger ganska rent ut vad jag 
tycker och om det är något 
som jag tycker är fel.

rättfram? 
– Ja, kanske rättfram. Och 
det tredje ordet är möjligen 
”impulsiv”.

”Nu är jag här!” sa Lina
på tröskEln. Lina frisk hör till dem som firar studentkalas i helgen. I höst börjar förhoppningsvis livet på egna ben på studieorten. 

”Det är ju ändå 
viktigast att man 
har människor 
omkring sig.”
Lina Frisk, vårens student

100 år1912 – 2012
www.msjlruneberg.fi

Två försam
lingsbor var på väg hem

 från gudstjänsten. ”har du m
ärkt att vår kyrkoherde blivit alltm

er m
iljöm

edveten?”
”n

ej, hur så?” ”Jo, han återanvänder sin predikan varje söndag”.

NäStA VEcKA träffar vi en pappa som gick i terapi för att aldrig 
vara rasande mer.


