Sid LEDAREN: Det individcentrerade samhället får oss
paradoxalt nog att vända oss till andra för att få träning
i att leva – mot betalning och med luddiga garantier.
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PROFILEN: MAARIT RAHJA
”Livet är inte alltid lätt. Men vi har
märkt att Gud tar hand om oss och
han vet exakt vad vi behöver.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

”Lär mig att
leva mitt liv!”
den sköna nya värld vi lever i är
visserligen på många sätt befriad från bojor och tvång. Men förlusten av kollektivens trygghet och sociala ramar
har också lett till att individen, som lärt sig att han
och hon alldeles ensam måste fixa sitt liv, blivit ett
lätt byte för en växande och okontrollerad marknad av ”hjälpare”.
De pluggar i där vi är som mest sköra: ”Har ni
nångång velat fly från era liv?” Om svaret är ja,
finns det livsfixare av många sorter som är beredda att lära oss att leva – mot betalning. Men många
av dem har en ganska lätt kunskapsback och risken att bli utnyttjad är stor. Tyvärr har ingen riktigt tagit ansvar för att övervaka verksamheten,
inte heller myndigheterna. Brokigheten i kåren
av olika slags certifierade terapeuter är stor. För
kunden är det svårt att veta vad det riktigt är för
slags kunnande han eller hon får för pengarna.
Så hävdar i alla fall Anne-Christine Hornborg, docent i religionshistoria i Lund. I vår utkom hon med
en bok där hon riktar strålkastaren mot den brokiga coachingindustrin i Sverige. Som religionsvetare ser hon så tydliga strukturella likheter mellan den och andlighet att hon inte tvekar att kalla
självhjälpsterapin för en modern väckelserörelse.
Dessutom menar hon att betoningen på ”självet” kvarstår på ett sätt som gör den utsatta människan ännu mera sårbar. Vissa coacher frånsäger
sig alla kvalitetsgarantier för resultatet. De finns
bara där för att ställa frågorna – blidde det hela
inte till något var det kundens eget fel och egna
oförmåga att klara av att fixa sitt liv.
GrundfRÅGAN ÄR ju varför vi är så olyckliga? Varför
vi är så vilsna i våra egna liv? Det är ju den vilsenheten som föder den stora efterfrågan på hjälp att
leva. Är det för att vi har målat upp en osann bild
av vad det är att leva som människa? För att vi städat undan sorg, svårigheter, lidande och död? För
att vi exponeras mycket för yta, men blir allt mer
främmande för det som handlar om djup?
Snabbheten är en annan
faktor. Allt ska vara quick fix,
snabbt åtgärdat. Följaktligen
finns det också coacher som
fått sin utbildning på snabbkurs. Enligt Hornborg kan
utbildningen för dessa terapeuter variera från några
kursveckoslut till halvårslånga sjok. Efter det förklaras
terapeuterna ”auktoriserade” (enligt den standard just
den skolan satt upp som mål)
och kan verka fritt på egen hand. Just den delen
av problematiken har fått främst de svenska psykologerna att reagera i debatten.
Annars har boken inte väckt den storm författaren kanske förväntat sig. Det är något av en
besvikelse, kan man utläsa i intervjun i det här
numret av KP.

”Varför är vi så
vilsna i våra egna
liv? Det är ju den
vilsenheten som
föder den stora efterfrågan på
hjälp att leva.”

Djup besvikelse och sorg uttrycker också diakonen som Hornborg refererar. Den bottnar i vetskapen om att livet inte är snabbfixat, ja inte ens
nödvändigtvis lättlevt. Att ändå trofast fortsätta
visa på livets samtidiga skönhet och vånda är ett
allt viktigare kristet bidrag i en snabb tid.

Trygg
i Gud
trots allt

En Guds gåva är det, arbetet på Samariacentret i Vasa.
Förutom att hon har fått en arbetsplats hon tycker om
har Maarit Rahjas relation till Gud förstärkts.
Text och Foto: johan sandberg
– Visst har jag bett till Gud också tidigare, säger hon. Men de gångerna har det
endast varit då jag varit i nöd.
Under tiden på Samariacentret har
Maarit Rahja konkret fått se hur Gud
tillgodoser våra behov och har hand
om oss.
– När vi skulle börja med kafeteria
på Samaria funderade vi på var vi skulle komma över köksinredningen och vi
bestämde oss för att be för saken. Nästa
dag kommer en man och frågar om vi
behöver en köksinredning. Gud är god.
En annan gång hade hon skadat foten
och blev sjukskriven. Kenneth Nygård
som ansvarar för enheten fick ensam ta
hand om loppmarknaden.
– Jag bestämde mig för att återvända
till arbetet och sade att tänk om vi skulle få ytterligare ett par händer till hjälp.
Några dagar senare kommer en person
in och frågar om vi behöver hjälp. Det
visar att vi blir bönhörda när vi har ett
behov.
Hur har det den här upptäckten påverkat ditt liv?
– Jag har upplevt att min tro har stärkts.
Jag har på riktigt fått frid inom mig. Vi
har någon som ser efter oss. Gud vet
vad vi behöver och han förser oss. Jag
har också fått en lugnande inverkan på
min omgivning.
Maarit Rahjas liv har inte varit lätt.
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Hennes första äktenskap var svårt och
för fyra år sedan insjuknade dottern i
cancer. Dottern är utbildad cancersköterska och hon visste vilken typs sjukdom hon drabbats av. Det var en aggressiv sort och de antog att hon bara hade
ett halvt år kvar att leva.
– Då tog jag till bönen. Vi bad själva och sände bönebrev till förebedjare. Innan hon blev sjuk hade min man
kämpat till sig alterneringsledigt och
han kunde besöka min dotter varje dag.
Han sade att hon kommer att klara sig
och att cancern kommer att kapsla in
sig. Jag trodde inte på honom. Men när
hon blev opererad visade det sig att cancern kapslat in sig, vilket är ovanligt för
den typen av cancer. Läkarna hade inte sett det tidigare.
Först senare insåg Rahja att bönen
gjorde dottern frisk.
– Det gick upp för mig när jag åkte
med Kenneth till Borgå och vi samtalade om livet under resan. När vi kom
fram förstod jag att det var ett mirakel
att hon blivit frisk.

Äldre generationen bad för henne

Både Maarit Rahjas mormor och farmor
var troende kvinnor som bad för henne.
– De var viktiga personer för mig, säger hon. När jag övernattade hos dem
bad vi alltid aftonbön tillsammans. Jag
minns inte att vi skulle ha bett hemma.

Kanske livet som invandrare i Sverige
gjorde det svårt.
När Maarit Rahja var fyra år gammal
flyttade familjen från Ylivieska till Västerås där föräldrarna fått arbete. Hon
tillbringade sin barndom, ungdom och
tiden som ung vuxen i Sverige.
– Jag upplevde aldrig någon fientlighet mot mig som invandrare. Jag tror att
de som kom på 70-talet upplevde mera
av det. Jag anammade den svenska kulturen och ibland märker jag att jag fortfarande har kvar något av den. I synnerhet min mans barn brukar påpeka det.

Kroppen höll inte för vårdabete

1981 flyttadeRahja tillbaka till Ylivieska
med sin första man och dotter.
– I Västerås blev jag bekant med vård-
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yrket i mitt arbete som vårdbiträde och
jag fortsatte inom vården på hälsovårdscentralen i Ylivieska. Men jag skadade
ryggen då jag lyfte patienterna. Då kompletterade jag min svenska utbildning så
att den motsvarar studentmerkonomutbildningen och fick olika ströjobb på
kontor.
I Ylivieska fick hon jobb som uppköpare på ett elektronikföretag och stortrivdes.
– Jag trodde mig ha hittat jobbet som
jag pensionerar mig från. Men företaget fusionerades med ett annat och arbetet räckte inte åt alla. Jag var upprörd
och grät. Men sen steg jag upp och sade: Nu slutar jag gråta och börjar studera. Jag började studera till närvårdare
inom mental- och rusvården, för när-

AKTUELLT!
Pilgrimslivet

Stillhet, skoskav och sång
Anna Braw (red.)
I Pilgrimslivet delar pilgrimerna
själva med sig av tankar, tips,
böner, sånger och klassiska
pilgrimsråd.
Inb 34,90

Maarit Rahja
oroar sig inte för
framtiden även
om hon inte
får fortsätta på
Samaria. Hon litar på att Gud tar
hand om henne.

vårdare behövs alltid. Men i slutet av
studierna började mina leder krångla
och jag kunde inte jobba inom vården.
2005 flyttade Rahja till Vasa tillsammans med sin nya familj.
– När lederna gav upp jobbade jag på
hälsovårdscentralerna i Vasa. Samtidigt började jag också fundera på vad
jag egentligen vill med mitt liv.
För snart två år sedan fick hon praktiplats på Samaria och har nu anställning med hjälp av sysselsättningsstöd
till mars nästa år.
– Både min man och jag har haft motgångar i livet och jag tror att Gud lär
oss något genom dem. Livet är inte alltid lätt. Men både jag och min man har
märkt att Gud tar hand om oss och han
vet exakt vad vi behöver. Han styr oss i

rätt riktning. Jag känner mig trygg i det.
När vi drabbas av motgångar får vi räkna
med att det är så det ska vara. Gud vill
lära oss något genom dem. Det försöker jag också lära våra klienter.
Samaria i Vasa har en enhet för arbetsrehabilitering och en loppmarknad.
Enheten rehabiliterar klienter med psykiska problem för arbetslivet. Rehabiliteringen har kommit i gång tack vare
Rahjas utbildning.
– Vi har sett resultat av rehabiliteringen. Vi hade en ung man med panikstörningar som var rädd till en början,
men han började stå i kassan. Nu har
han fått ett jobb som motsvarar hans utbildning. Vi hjälper folk att komma ut
i arbetslivet efter att ha varit hemma i
åratal. Sakta men säkert öppnar de sig

I sommar hittar du oss
bl.a. här:
• FMS missionsfest i Kronoby
15–17.6
• KU:s sommarläger i Pieksämäki 24–29.7
• Sacrum, Sandvikskajen 13,
Helsingfors

www.fontanamedia.fi

och man kan börja diskutera med dem.
Det finns välsignelse i huset.

MAARIT RAHJA
Gift med Jarmo. Familjen består
av en egen dotter, 37 år, och
Jarmos två barn, en dotter
på 30 år och son på 22 år. Ett
barnbarn, 10 år.
Jobbar med rehabilitering
inför arbetslivet på Samaria i
Vasa.

”Den som gör en resa
har något att berätta.”
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Släpp
nöten
om det
behövs!

– Kyrkan måste definiera sitt medborgarskap. En
grundtanke i reformationen
var ett sunt dialektiskt förhållande mellan det andliga och det världsliga styret.
Men när det senare inte
längre bryr sig om vad kyrkan tycker, vilken tyngd har
det då att någon som enskild
försöker påverka, undrar
Risto Saarinen, professor i
ekumenik vid Helsingfors
Universitet, i publiken.
Martin Junge möter frågan
med en anekdot:
– Vet ni hur urinvånarna i
Amazonas fångar apor?
Det hör inte till teologutbildningen här, så generalsekreteraren får undervisa:
Apfångarna fyller en tom
kokosnöt med frukt och gör
ett hål i den. Sen knyter de
fast kokosnöten med ett rep
runt ett träd. När aporna hittar nöten sticker de in handen och grabbar tag i frukten därinne. De håller fast
frukten så hårt att de vägrar släppa den ens
när faran närmar
sig - och så är de
fast. Och generalsekreteraren
konkluderar:
– Det är en
viktig andlig läxa
att lära sig när det
gäller att grabba tag,
hålla fast och låta gå.
För att kontextualisera Jesu budskap i nutid
kan det hända att kyrkorna måste ”släppa taget” i en omgivning där
det inte längre fungerar att
en institution talar till en annan institution.
– Jag efterlyser en symmetri inom Lutherska världsförbundet. I vårt gemensamma lärande finns det ingen
kyrka så stark att den inte
kan vara mottagare och
ingen så fattig och ung
att den inte kan vara
givare.

Global lutheran. Lutherska världsförbundets generalsekreterare Martin
Junge tror på en ständig och gränsöverskridande reformation.
Text och foto: May Wikström
Illustration: Wilfred Hildonen
Vilken roll spelar kristendomen i luthersk tappning i dag?
Hos oss och i de övriga nordiska länderna har den haft en
så stark ställning att vi ibland inbillar oss att all kristendom ser ut just så. Men
också här vittrar monopolet bort i rask takt.
Chilenaren Martin Junge
är generalsekreterare för
Lutherska världsförbundet.
Från sin plattform har han
utsikt över en brokig skara på 145 medlemskyrkor.
Han väljer att positionera den
evangelisk-lutherska familjen på 2000-talet mot bakgrunden av snart femhundra
år sedan Martin Luther spikade upp sina teser.
– Vi tillhör den privile-

gierade generation som får
fira jubileet år 2017. Det är
en källa till glädje över den
kraft och fräschör som fortfarande lever vidare i arvet
från 1500-talet. Men det har
också smärtpunkter över att
reformationen inte rymdes
inom sin kyrkas ramar utan ledde till fragmentation,
menar Martin Junge.
Han talade inför lutherska och ekumeniska ledare på ett bjudseminarium i
förra veckan.
Enligt Junge är det en allvarlig tankeställare att lutheranerna firar femhundra år
av reformation – men samtidigt bara femtio år av dialog med den romersk-katolska kyrkan.

Vänd inte unga ryggen!

I samma veva signalerar
han också vikten av ekumenik genom att hänvisa till den lutherska kyrkans ursäkter för historiska övertramp mot anabaptisterna och vikten av dialog
med pingstväckelsen.

Andlig insikt att låta gå

”Det är en viktig
andlig läxa att lära sig när det gäller att grabba tag,
hålla fast och låta gå.”

EKUMENISK DIALOG. Lappobiskopen Simo Peura frågade
generalsekreterare Martin Junge om samtalen med Rom.

– I dag finns det inte en enda kyrka inom Lutherska
världsförbundet som inte skulle brottas med frågor

Kristliga radioutskottet

Kyrkostyrelsen plenum

KRU kämpar för Svängrum

När Kristliga radioutskottet (KRU) hade sammanträde
i maj fick utskottets medlemmar veta att livsåskådningsprogrammet Svängrum löper risk att läggas ned
år 2013. Nu har utskottet skickat ett uttalande till beslutsfattarna vid Svenska Yle.
KRU menar att det är viktigt att Svenska Yle har andra livsåskådningsprogram än andakter. För tillfället
är Svängrum det enda programmet som fokuserar på
andra livsåskådningar och religiösa yttringar. KRU anser att det är beklagligt om det inte får fortsätta.

Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska
världsförbundet

Kyrkostyrelsen sammanträdde
Förra veckan hade Kyrkostyrelsens plenum sin första
session med nya medlemmar. Förutom rutinmässiga
ärenden som personval behandlades bland annat församlingssammanslagningar, kyrkans webbarbete och
miljödiplom. Kyrkans miljödiplom tilldelades bland annat Mariehamns församling. En översättning av Katekesen till enaresamiska godkändes. Mötet var det första för Borgå stifts Åsa A. Westerlund.
– Det kändes intressant. Operativa ärenden är mer
konkreta än de vi diskuterar vid kyrkomötet.

kring kyrkans sociala, samhälleliga och politiska roll i
sin omgivning, menar Junge.
– Trots vår månghundraåriga historia av att ha varit
med och förändrat våra samhällen försvinner inte de frågorna. Utmaningen handlar
om hur vi utför Guds mission
i den kontext vi finns i just nu.
Martin Junge säger att det
handlar om frågan om medborgarskap, om kyrkans
identitet.

Martin Junge sänder också
en uppmaning till de samlade teologerna. Han vill
att kyrkan inte glömmer
de unga.
– Jag har träffat konfirmandklasser. De unga talar om en hårdnande konkurrens. De känner också
att de ibland inte blir hörda. Det finns en fantastisk
resurs bland alla unga som
fortfarande är verksamma
i den kyrka de döptes in i.
Men de känner också isolering och smärta över att
deras kyrka inte går i dialog med sin omgivning som
den borde.

Danmark Äktenskapslag

Samkönade par får vigas

Från och med i morgon, fredag, får homosexuella par vigas i den danska kyrkan. Det beslöt Folketinget förra
veckan när de godkände den nya äktenskapslagen.
Åtta av landets tio biskopar har varit med och utformat
det nya vigselformulär som överräcktes till kyrkominister
Manu Sareen på måndagen.
En av skillnaderna från förr är att man nu använder ordet ægtefæller (ung. kamrat) i stället för det mer könsspecifika, äkta man och äkta hustru. Inte heller skapelseberättelsen finns längre med som utgångspunkt i vigseln.
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Patrik Saviaro kommer att fortsätta sitt ingenjörsjobb också efter att Lutherstiftelsen prästvigt honom.

Österbotten fick Lutherpräst
Lutherstiftelsen. Han kallar sig tältmakarpräst. Patrik Saviaro är den andra
svenskspråkiga teologen som prästvigts
av Lutherstiftelsen.
Text och Foto: johan sandberg
För två veckor sedan blev han prästvigd
i finska evangeliföreningen Sleys lokaler i Lahtis tillsammans med fyra andra
män. De fem är nu präster inom en rörelse som enligt ärkebiskop Kari Mäkinen i praktiken lösgjort sig från den
lutherska kyrkan. Trots prästvigningen kommer Patrik Saviaro att fortsätta sitt civila jobb som ingenjör vid ett
företag i Esse.
– Tältmakarprästerna är rätt vanliga inom Lutherstiftelsen, säger Saviaro. De fungerar främst som hjälppräster till pastorn i församlingen. Jag ska
hjälpa Jani-Matti Ylilehto som är pastor i Karleby och Jakobstad.
I Jakobstad och i Åbo där Sebastian
Grünbaum är pastor har stiftelsen sina enda svenskspråkiga församlingar.

I Jakobstad håller man gudstjänst varannan söndag i adventkyrkan. Även om
Saviaro nu är prästvigd kommer antalet gudstjänster i Jakobstad inte att öka
i det här skedet.
I Karleby har gudstjänsterna cirka
60–70 besökare. I Jakobstad där första
gudstjänsten hölls i oktober ifjol samlas runt 50 gudstjänstbesökare.
– De som söker sig till Lutherstiftelsens gudstjänster är till stor del kyrkfolk,
säger Saviaro. De flesta är medlemmar i
den evangelisk-lutherska kyrkan men
en del har också skrivit ut sig. En del har
väckelsbakgrund och har varit aktiva inom evangeliföreningen Sley eller Slef eller den laestadianska rörelsen.

Siktade alltid på Lutherstiftelsen

Jag har från första början siktat
på att bli präst
inom Lutherstiftelsen eller på
missionsfältet.
Patrik Saviaro

Designpris Prästdräkt

Prästdräkt för kvinnor fick pris
Den nya prästdräkten för kvinnor belönades
med priset Hopeahuippu (silvertopp) i designtävlingen ”Vuoden Huiput 2011” (ung.
årets höjdpunkter). Motiveringen lyder:
”Dräkten ger det kvinnliga prästerskapet
efterlängtat syre, värme, mänsklighet,
ändamålsenlighet och kvinnlighet.”
Dräkten, som designats av Kirsimari Kärkkänen, har blivit så populär att
vissa storlekar tidvis varit slutsålda.

Patrik Saviaros intresse för teologi tog
fart medan han studerade till ingenjör i Vasa.
– Där började jag fundera på vad den
kristna tron innebär. Jag tänkte på att
studera teologi. Men först ville jag ha
klart för mig varför. Efter mycket bön
och diskussion med kamrater kom jag
till att jag skulle börja. Jag funderade
på Åbo men sen hörde jag om Försam-

lingsfakulteten i Göteborg, en skola som
drivs av Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse. Jag kontaktade skolan, lade i
bön ut lite ull och sa att jag om får tag i
en lägenhet åker jag. Jag fick plats i ett
kristet internat i Göteborg.
För två år sedan blev Saviaro klar med
en akademisk examen som motsvarar
teologie kandidat.
– Jag har inte kollat om utbildningen skulle godkännas av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Men
med tanke på var jag står har jag inte
ens sett det som en möjlighet att kontakta domkapitlet i Borgå stift för att höra om jag kan bli prästvigd. Jag har från
första början siktat på att bli präst inom
Lutherstiftelsen eller på missionsfältet.
– Den lutherska kyrkan anser att vi
brutit med den och tycker att vi ska
starta eget. Lutherstiftelsen har inte
tagit avstånd från den lutherska kyrkan utan anser att vi är den lutherska
kyrkan i enlighet med dess bekännelse.
Saviaro säger att det inte är ämbetsfrågan som problemet.
– Det är ett av symptomen på problemet. Det största problemet är hur
man förhåller sig till skriftens auktori-

tet. Det får konsekvenser för andra frågor, bland annat ämbetsfrågan.
Det är ingen brådska med att kapa
banden till den lutherska kyrkan, tycker Saviaro. Man ska att värna om det
goda som finns.
– Hur det går i framtiden beror på utvecklingen i både Lutherstiftelsen och
den lutherska kyrkan. Jag tror att det
är lättare för oss yngre än för de äldre i
Lutherstiftelsen att kapa banden. Många
äldre präster har ju jobbat halva sitt liv
i den lutherska kyrkan.
Själv har han skrivit ut sig ur den
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
– Men det beslutet har inget med pastorskallet att göra. Jag valde att stiga av
då jag konstaterade att Lutherstiftelsen
är min församling. Jag såg ingen orsak
att vara medlem i den lutherska kyrkan. Å andra sidan kan man ju också
fråga sig varför inte. Men även om det
inte var orsaken kan jag nu sätta kyrkoskatten på Lutherstiftelsen.
– För den som funderar på vad stiftelsen är för något finns det information. Det går också bra att besöka gudstjänsterna. Det är bättre att ta reda på
innan man kritiserar stiftelsen.

Sverige Borgerlig begravning

Präst prickad
för begravning
En präst i Strängnäs stift i
Sverige har fått en skriftlig erinran från domkapitlet
för att ha förrättat en borgerlig begravning mot sin
kyrkoherdes vilja. Prästen
uppger att de anhöriga vil-

le ha en kyrklig begravning
och att han ville hålla den
av själavårdsmässiga skäl.
I Sverige kan en person
som inte tillhör kyrkan undantagsvis få en kyrklig
begravning, men nu hade
prästen agerat mot kyrkoherdens beslut, skriver
Kyrkans tidning.
Stiftsdekan Sixten Ek-

strand vid domkapitlet i Borgå säger att det är
vanligt att personer som
inte hör till kyrkan får en
kyrklig begravning. I Finland är händer det oftare
än i Sverige.
– Hos oss jordfästs 95
procent av en luthersk
präst, och då är kyrktillhörigheten bara 80 procent,

säger Ekstrand. Han menar att konflikten knappast handlar om att en
präst förrättar en kyrklig
begravning fast den avlidna inte tillhört kyrkan utan
om att prästen i fråga dels
brutit mot kyrkoherdens
arbetsorder, dels förrättat
en borgerlig begravning –
om än med kyrkliga inslag.
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Enkelbiljett till
Mars, tack!

Glöm Big Brother och
Paradise Hotel. Från år
2023 kan vi
alla bänka
oss framför våra
tv-apparater och
följa med
hur det känns
att leva sin vardag på ett
lite mer extremt ställe,
nämligen planeten Mars.
Det är projektet Mars
One som står bakom
idén att spela in en realityserie hundratals miljoner kilometer från jorden. Mars One kallar detta för ”Den största mediehändelsen någonsin”.
Vartannat år ska fyra nya
personer få åka till Mars
och skapa sig ett nytt liv
där. De ska bo i uppblåsbara bostäder, framställa vatten på plats och äta
av de 2,5 ton mat som
tagits med. Snart ska
ett samhälle i rymden ta
form och det är tittarna
som väljer vem som ska
få vara med.
Men i den här tv-serien delas det inte ut
några miljoner och väljs
ingen vinnare. Det finns
nämligen ingen returbiljett.
Människorna som åker
till Mars kommer inte tillbaka. Deras familj, vänner – ja, hela världen –
kan följa deras öden och
äventyr, arbetsdag, privatliv, lycka, sorg och
slutligen död via sina tvapparater.
Är det så långt människan vill gå i rent underhållningssyfte?
Anhängarna motiverar
sin ståndpunkt med att
folk själva får bestämma
om de vill ställa upp eller
inte. Men när du spänt
fast dig i raketen försvinner också rätten att ångra sig. Det är inte bara
att ta en taxi hem om du
känner att ”nej, det här
var nog inget för mig”.
Genom tiden har människooffer förekommit
såväl på arenor som i religiösa riter. Är det vettigt
att återuppta den traditionen? För är det inte precis vad det här är?
Människooffer för underhållningsindustrin.

¶¶Michaela

Rosenback
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Gospelkör i
världsklass
kommer
till Finland
Gospel. Oslo Gospel Choir är en gospelkör som blivit känd över hela världen. Körens legendariska ledare
Tore W. Aas har bidragit till framgångssagan genom att
komponera en stor del av körens material. Nästa år
firar Oslo Gospel Choir och Aas 25-årsjubileum.
Text och foto: Kaj AAlto
Han vaknar så gott som varje morgon
men en ny sång klingande i sitt huvud.
För norske Tore W. Aas är gospel mer
än en musikstil, det är en livstil. Oslo
Gospel Choir sjunger hans musik för
miljoner lyssnare över hela världen.
Det är en pojkaktig 54-åring som jag
möter i centrala Oslo en ovanligt varm
försommardag. Han ojar sig över det
grymma priset på en kall läsk på ett
hotellkafé intill hans arbetsplats, Högskolen i Staffeltdsgate. Till vardags är
han musiklektor där. Men snart är han
hundra procent fokuserad på att prata om sin stora kärlek, gospelmusiken.
– I går vaknade jag med en ny sång i
huvudet och tänkte: det var en bra låt.
Det är just vad vi behöver för nästa års jubileum. På ett par timmar hade jag skrivit
ner text och musik, berättar Tore W. Aas.
Som om det var världens naturligaste sak.
Men han vet att han har något som
få har. Det är det som gör Oslo Gospel Choir speciell. Kören har mycket
eget material eftersom han komponerar mycket själv.
– När jag var 12 år kom en evangelist
som heter Arvid Vangberg till vår kyrka, en liten metodistkyrka i Kragerö.
Han var nog den första gospelartisten
i Norge. Han spelade hammondorgel
och det hade jag aldrig hört förut. Och
jag minns det så väl när han bad mig att
spela piano tillsammans med honom
när han spelade hammond.
Tore Aas var redan då organist i sin
kyrka och snart också ledare för ungdomskören.
Men mötet med den kringresande
sångarevangelisten 1969 var en milstolpe.

Ärligt och inspirerande
Bok
Lev mer på mindre
Författare: Maria Österåker (text), Patricia Rodas
(foto) och Malin Båtmästar (recept)
Förlag: Österåker & Österåker
Maria Österåkers Lev mer
på mindre ligger helt rätt i en

– I kyrkan bad han mig att komma
fram till altaret. Han ville be för mig och
jag gick. Han bad ganska länge, tackade Gud och så bad han att jag skulle få
musikens gåva, minns Aas.

300 sångare i kö

På den vägen är det. Leda ungdomskörer först på hemorten och sedan i Oslo.
Spela trumpet i musikkåren i kungens
gard. Studera sju år vid musikhögskolan.
Starta en ekumenisk gospelkör tillsammans med kompisen Terje som också
spelade i kungens musikkår.
Det som började med en uttagning
där de entusiastiska killarna hoppades på 20 sångare blev en mycket större
produktion. Det var kö utanför kyrkan
då 300 villiga sångare kom. Av dessa
fick 32 plats i den ursprungliga Oslo
Gospel Choir 1988.
Efter första framträdandet i norsk tv
kom genombrottet. Tore W. Aas tänkte
att nu gäller det att satsa på kören åtminstone ett par år. Att det skulle bli 25
år kunde han inte drömma om. Kören
har haft 80 bejublade tv-framträdanden, många turnéer i Europa och rekordförsäljning av skivor i Norge och
hela världen. Som mest har kören haft
80 konserter per år.
Torsdagen den 21 juni är det konsert i Finland och Keuruu som gäller.
I sommar sjunger kören också i Tyskland, Holland, Schweiz och på musikfestivalen Sgsang i Langesund i Norge.
Den ambitiösa och entusiastiska körledaren säger att gospelkören är det roligaste han vet. Därför orkar han hålla
på år ut och år in.
– När vi firade tioårsjubileum frågade

tid när vi älskar att drömma
rosenrött om livet på landet och samtidigt ha visioner om en tillvaro med färre
timmar på arbetsplatsen.
Och visst är Lev mer på
mindre en vacker och inspirerande bok. Patricia Rodas bilder gör bläddrandet
till en skönhetsupplevelse
– till och med blodet i gräset efter ett slaktat får ser
vackert ut. Maria Österåkers
text är desto mera brutalt
ärlig. Allt är inte bara glada
försök, Österåker redovi-

Så gott som varje morgon
vaknar Tore W. Aas med en
sång i sitt huvud. Som bäst
komponerar han för nästa
års 25-årsjubileum med
Oslo Gospel Choir.

sar också misstagen. Framför allt skildringen av hur en
karriärkvinna med jordbrukarblod i ådrorna får kämpa
för att klara av att äta upp
sina egna djur är både avväpnande och berörande.
Avstampet för familjens
självförsörjning gör de under en omtalad månad när
de försöker leva enbart på
det de själva producerat.
Desto intressantare är det
att Österåker visar sig vara betydligt mindre fundamentalist än så i varda-

någon när vi ska sluta. Jag svarade att jag
slutar samma dag någontig är roligare
än att sjunga gospel med den här kören.
– Den dagen det inte är meningsfullt
slutar jag, säger Tore W. Aas.

Låt oss fira Gud

Några veckor före det planerade framträdandet i Finland föds en ny sång.
– Det var den 23 maj 2012. Den heter ”God gave me a song” och handlar
om att vi ska fira honom. ”Let’s celebrate Him”, står det i en rad.
– Vi ska inte fira kören som fyller 25
utan låt oss fira Gud. Gospel utan en levande Gud och Jesus är komplett död
gospel, konstaterar Tore W. Aas.
– Kanske är det en musikstil, men
gospel är en livstil.
Kristus är den fasta grund som körens sånger kretsar kring. Det är en
plattform som håller för människor
som kommer från olika kyrkotradi-

gen. Syftet med boken är
snarast att inspirera andra
till små men hållbara steg i
stället för dramatiska livsomläggningar. Fler inflyttade stadsbor än jag lär beröras av Österåkers tankar om
hur den kunskap hon vuxit upp omgiven av inte på
ett självklart sätt kunde gå
vidare genom henne till de
egna barnen. Trots allt är
det ändå okej att börja om
från början, okej att vara
”pjaso” när det kommer till
att äta upp egna djur.

Lev mer på mindre är inte en handbok att sätta i
händerna på den som redan står där med en flock
nyanlända höns och undrar
hur i all världen man ska få
dem att överleva inte bara
sommaren utan även vintern. Detaljkunskapen får
man fördjupa sig i på annat håll – exempelvis i de
böcker Österåker tipsar om.
Däremot flödar boken över
av inspiration till jordnära
drömmande.
¶¶Erika

Rönngård

KULTUR 7

Kyrkpressen torsdag 14.6.2012 • nr 24
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Våga Fråga

Profetian har uppfyllts
En läsare vill veta om Europeiska
unionen är den där bildstoden som
det står om i Bibeln. Det står att tre
länder blir bortstötta och en sten
faller på resten och allt blir krossat.
Frågan gäller troligen en händelse ur
profeten Daniels bok. Daniel hörde till
de krigsfångar från Juda och Jerusalem
som kung Nebukadnessar i tre olika fång¶¶Stig-olof
transporter lät föra till Babylonien melfernström
lan åren 600 och 586 f.Kr.
är pensionerad
Daniel berättar att Nebudkadnessar
präst och svarar
hade förskräckts av en dröm och lät kalla
på läsarfrågor
på de visa i riket för att återge och tolka
om bibeln.
drömmen för honom. Av texten framgår
inte om han hade glömt drömmens innehåll eller bara ville
testa sina drömtydare. Ingen klarade av uppdraget. Daniel,
som tack vare sin duglighet fått en betydande post i riket,
blev orolig för sin egen och de andra krigsfångarnas säkerhet. Tillsammans bad de till Gud om hjälp, och Gud svarade. I en vision såg Daniel drömmen och förstod den. Han
blev nu kallad till kungen.
Daniel sa att kungen drömt om en staty: Huvudet var av guld,
bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar,
benen av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera.
– Medan du såg på statyn revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av
järn och lera och krossade dem, sa Daniel och övergick sedan till uttydningen: Du är det gyllene huvudet. Men efter
dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och
därefter ett tredje rike av koppar, och det skall regera över
hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för
järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt
annat, skall också detta krossa och förstöra. Och att du såg
fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike.
Läs Dan 2:31-46.

tioner. ”On Christ the solid rock we
stand”, sjunger kören.
En kör överlever inte om den inte förnyas. Att Oslo Gospel Choir utvecklas är
en ledarfråga, anser Lars Mörlid som på
70-talet i Göteborg ledde gospelkören
Choralerna, pionjärer i Norden.
– Tore är en mycket begåvad arrangör och låtskrivare. Utan honom skulle
kören inte existera i dag och nått den
framgång den gjort, säger Mörlid.
Mörlid konstaterar att Oslokören är
en mycket flexibel konstellation. Antalet sångare har krympt med åren och
det ursprungliga gospelkörsoundet har
förändrats. Det har inneburit att kören

med lätthet kan röra sig mellan olika
stilar och genrer.
– Soundet har blivit jämnare, tekniskt mer fulländat, men kanske också lite mjukare. Blandningen av röster,
där även en del något äldre sångare fortfarande är med, ger också en mognad
i klangen.
Det här är en ganska naturlig utveckling.
– Så var det också för Choralerna.
Den lite oslipade inspirationen och entusiasmen utvecklas mot en större elegans, analyserar Lars Mörlid, som i våras sjöng tillsammans med Oslokören
och Evie Tornquist-Karlsson och Pe-

”Vi ska inte fira kören som fyller 25 utan låt oss fira
Gud. Gospel utan en levande Gud och Jesus är komplett död gospel.”

ter Sandwall i en gemensam konsert i
Trefaldighetskyrkan i Oslo.

Oslo Gospel Choir
• Grundades 1988 av musikläraren
Tore W. Aas.
• Ekumenisk kör med ursprungligen
32 medlemmar.
• Spelat in 35 album (varav tre med
Sissel Kyrkjebø).
• Över 2 miljoner sålda skivor sedan
starten.
• Gett 1100 konserter.
• Framträtt i 80 tv-program.
• Firar 25-årsjubileum 2013 med 45
konserter.
• Aktuell: Konsert i Iso Kirja Keuruu
21.6. kl 20.30.
• http://www.facebook.com/oslogospelchoir

Har Nebukadnessars dröm något med vår tid att göra, kanske med EU? Det är föga troligt, för denna profetia har redan gått i uppfyllelse. Den handlar om Nebukadnessars rike och därpå följande stormakter: Efter det babyloniska riket (606–539 f.Kr.) följde det persiska med Kyros, Kambyses och Xerxes (539–331), det makedonisk-grekiska med
Alexander den store och hans efterträdare (331– ) tills makten
övertogs av romarna. Stenen som lösgjordes utan mänsklig
inblandning och som krossade statyn har vanligen uppfattats som Guds rike – ”ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat
folk”. Det upprättades under Roms storhetstid genom Jesu
Kristi död och uppståndelse, och är den världsvida kyrkan
som bekänner sig till Honom och håller fast vid Hans ord.
PS. Somliga tolkare har sett det som omtalas i kap. 7 (bland
annat de 10 kungarna) som en hänvisning till ett återupprättat romerskt rike, men EU omfattar i dag långt mera än det.

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

På Tvären Michaela Rosenback

Dagens matematiklektion
”Jag strävar inte längre efter att vara unik, hellre är
jag en i mängden och sticker inte ut.” Det
konstaterade en av mina vänner för
ett tag sedan.
Först tyckte
jag att det lät

underligt. Alla vill vi väl vara speciella och uppskattade för dem vi är? Knappt
hade jag tänkt tanken till
slut förrän jag insåg att min
vän gått i en fälla som det
tycks ha blivit allt lättare att
trampa i.
I dag är unik lika med
ovanlig i mångas ögon. Det

är positivt och eftersträvansvärt att vara lite alternativ. Vi ruckar också hela tiden på vad vi anser vara extremt. Vi förändrar
vårt utseende och reser till
främmande länder. Men inte ens då är vi ensamma
om våra upplevelser.
För att vara en intres-

sant personlighet ska vi ha
massvis av erfarenhet, men
ändå inte vara en besserwisser. Vi ska ha intelligenta åsikter och föra fram nya
synvinklar på samhällsproblemen. Vi ska vara vackra,
roliga och ha gjort saker som
ingen annan varit med om.
Då är vi unika, då räknas vi.

Så vad hände egentligen?
När blev vi så trångsynta att
bara någon som rest jorden runt kan klassas som
en människa som upplevt
något?
För unik är du fast du inte
har rosa hår eller ridit kamel
genom Saharaöknen. Det
svåra i ekvationen är att in-

te sätta ett lika med-tecken
mellan unik och att sticka ut.
Hur mycket plats du tar i en
grupp eller hur många blickar ditt utseende drar till sig
korrelerar inte med ditt värde som människa. Min önskan är att vi kunde lära ut
den typen av matematik så
att alla i klassen förstår.
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Lekmannaterapi. Lev din dröm, frigör din inre
potential, bli ditt rätta jag. Vem vill inte utvecklas
som människa? Coachernas lockrop inkasserar inte
bara rejäla summor. De har också ersatt religionen
och blivit vår tids nya väckelserörelse.

Gud byttes
ut mot det
inre jaget
Text: Majken Öst-Söderlund
Illustration: Malin Aho
– Andlighet görs till ett varumärke som
kan säljas och inkassera pengar, säger
professorn i religionshistoria i Lund,
Anne-Christine Hornborg, som skrivit boken Coaching och lekmannaterapi –
en modern väckelserörelse.
I dag är det svårt att öppna en veckotidning utan att mötas av en coach, en
yogalärare eller en terapeut som vill ge
tio råd om hur vi ska uppnå harmoni,
lycka och välbefinnande.
Till åttio procent är det ett budskap
som anammas av kvinnor. Det är kvinnor som är coacher och lekmannaterapeuter och det är kvinnor som behöver
coachas och få terapi. Att kvinnor också är överrepresenterade i de åtstramade och stressiga vård- och omsorgsyrkena nämns sällan.
I den nya väckelsen existerar inte ord
som strukturer eller generella orsakssamband, allt handlar om individens
egen förmåga att komma i kontakt med
sin inre gudomlighet.
Anne-Christine Hornborg ser en stor
utmaning för de etablerade kristna kyrkorna. Det är inte lätt att få gehör för
kollektiva, traditionella riter och kristen
själavård i ett samhälle som är så individcentrerat att arbetslöshet inte längre definieras som ett samhälleligt och
strukturellt problem utan som ett in-

dividuellt problem som kan försvinna
med rätt tänkesätt och med rätt stöd
från rätt coach.
– En allsmäktig transcendent Gud har
ersatts av att det inre jaget sakraliseras
och blir en inneboende individuell gud
som vi själva måste söka och upptäcka.
De traditionella riterna ersätts av personliga sessioner där individens egen
upplevelse är den enda bekräftelsen på
att riten har lyckats.

Inte lätt att klaga

De kristna sakramenten bygger på Bibeln och traditionen. Ett dop, en vigsel
och en nattvard kan genomföras oberoende vad en människa upplever. Riternas legitimitet sanktioneras från en högre makt – i vigselns fall även av staten –
och är oberoende av människors känslor.
Men inom coaching och lekmannaterapi bygger allting på människans egen
upplevelse av förändring. Det är hennes ansvar att finna sin inre potential
– sin gud – och nå ”frälsningen”. Det
vill säga en upplevelse av att bli befriad
från sina rädslor och svagheter och kunna framstå som en ny lyckad människa
som kan förverkliga sina drömmar och
leva i lycka och harmoni. Allt som behövs för att nå frälsningen är en vägledande coach och lite pengar på banken.
Företagens hemsidor kryddas med
vittnesbörd där människor berättar hur
deras liv förvandlats till det bättre sedan de genomgick terapin eller coachsessionerna.

– Det kan låta oerhört demokratiskt
att alla har en gudomlighet inom sig.
Men affärsidén går ut på att människor inte själva kan hitta sin egen potential utan det görs tillsammans med
terapeuten eller coachen. I coachens
instruktioner står klart och tydligt att
hon eller han bara är en samtalspartner som ska ställa de rätta frågorna. Ansvarig för att hitta sin potential är endast klienten själv. Därför är det inte lika lätt att som när det gäller andra varor
att ringa Konsumentverket och klaga
på att coachen inte fick fram den inre
potentialen. Lyckas det inte beror det
på individens egen oförmåga.

Betala för sorgearbete

Anne-Christine Hornborg har i sin nya
bok gjort en grundlig och systematisk
genomgång av de nya självcertifierade
”terapierna”, som hon kallar lekmannaterapier. Hon finner en hel del gemensamma drag med New Age men också
paralleller till framgångsteologin. Allt
är människans eget ansvar, fokus ligger på positivt tänkande. För att nå det
som individen önskar sig och drömmer
om – den fullkomliga tillvaron – måste hon framställa sig på ett visst sätt.
För att lyckas krävs kurser där individen ”designar” sig själv, omprogrammering och självdisciplin. I Resan-terapin presenteras enkla förklaringsmodeller till alltifrån svåra fysiska sjukdomar till misslyckanden och motgångar
i privatlivet. Orsaken sägs sitta i celler-

De självcertifierade terapierna fokuserar
på positivt tänkande. Att uppnå
drömmen om en
fullkomlig tillvaro
är på människans
eget ansvar. Om
hon misslyckas
och bubblan
spräcks kan hon
inte klaga och
få pengarna
tillbaka.

na. Dessa destruktiva cellminnen måste omprogrammeras under en särskild
terapeutisk session.
Anne-Christine Hornborg har också granskat Svenska institutet för sorgebearbetning, som erbjuder en veckoslutskurs för 5 000 kronor för personer som drabbats av sorg.
När Ann-Christine föreläste om sin
forskning för anställda inom Svenska
kyrkan föll en av diakonerna i gråt. Hon
som under många år jobbat med själavårdsarbete på kristen grund visste
hur mycket resurser och hur lång tid ett
sorgearbete tar. Att erbjuda en snabbkurs och dessutom ta betalt för det var
så cyniskt och kränkande att hon inte
kunde hejda tårarna.

Riter blir tekniker

Anne-Christine Hornborgs bok kom
ut i mars i år. Flera av de granskade
företagen har försökt punktera hen-
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”Frågan är vad kyrkan
har för motkraft mot den
nya kommersiella väckelserörelsen.”

ducerande tekniker. I dag övergår allt
fler också till att använda vetenskapslikande termer eftersom vetenskapen
till stor del ersatt religionen som legitimitetsbärare.

Det finns ett vakuum

Anne-Christine
Hornborg har
studerat hur New
Age, som på
1970-talet var en
alternativ kultur
och benämndes den andliga
revolutionen, i
dag har kommersialiserats
och förpackats
i ett nytt språk
som marknadsförs av coacher
och lekmannaterapeuter.

nes forskning på sina hemsidor. Hon
ger inga kommentarer till kritiken utan säger att forskning ska mötas med
vetenskapliga argument, inte med personangrepp.
När hon skrev boken hade hon hoppats och trott att den skulle debatterats flitigare i medierna. Ämnet är
högaktuellt inte minst med tanke på
de tre miljarder kronor som beviljats
till dem som har rätt att verka som
jobbcoacher på arbetsförmedlingen
i Sverige.
– Debatten har varit livligast bland
legitimerade psykologer. De ser förstås en fara i att deras arbetsuppgifter utförs av lekmän. Ibland blir jag
nästan konspiratoriskt lagd och undrar vem det är som tjänar på att vi exempelvis har lyckliga arbetslösa i det
här landet. Varför vill ingen på allvar diskutera jobbcoachernas arbetsmetoder? Undersökningar visar

att coachernas arbete inte har lett
till lägre arbetslöshet, däremot säger
många arbetslösa att de mår bättre efter coachningen. Att bli sedd och lyssnad till är grundläggande behov hos
människor.
Men hur kommer det sig egentligen
att lekmannaterapeuter och coachar
som gått några veckors utbildning
subventioneras med skattemedel?
– En präst kan inte erbjuda förbön
för arbetslösa. Det skulle anses som
overksamt och ovetenskapligt. Däremot kan en coach erbjuda mindfulness eller yoga till företag och statliga
institutioner. Ordet religion är utbytt
mot det mera allmängiltiga andlighet
eller det mer vetenskapliga ordet inre potential. Riter är utbytt mot ordet
tekniker – således kan yoga, mindfulness, qigong och andra asiatiska religiösa riter rensas från all etik och religion och presenteras som stressre-

Om framgångsteologerna ryckte bibelord ur sitt sammanhang gör coacherna
och lekmannaterapeuterna på samma sätt med vetenskapen.
– I min forskning har jag sett att vetenskapliga rön används som legitimering för kvaliteten på de nya entreprenörernas kurser, men de är helt
tagna ur sitt sammanhang och är skruvade för att passa den egna verksamheten.
Människan har alltid haft behov av
att få frågan ”varför” besvarad. ”Varför
drabbades jag?” ”Varför hände detta mig?” Vetenskapen kan förklara
orsakssamband men inte ge svar på
existentiella frågor. Där finns ett vakuum. Frågan är vad kyrkan har för
motkraft mot den nya kommersiella
väckelserörelsen.
Hornborg, Anne-Christine. 2012 Coaching och
lekmannaterapi – en modern väckelse. Dialogos
förlag.
De företag som ingår i studien är: Lekmannaterapin Resan, Svenska Institutet för Sorgbearbetning, HumaNova, Hälsoakademin Europa,
CoachCompanion och utbildningsföretaget Human Dynamics.
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Nya examina

Sandra Grundvall, Regina Häggblom-Blässar, Åsa Nybohm,
Carita Snellman och Elisabeth Wester utexaminerades från
KREDUs barnledarlinje för vuxenstuderande.

Pensionärskören furorna i Esbo framförde sågerna i mässan tillsammans med vänkören Sävsångarna från Sverige.
Foto: Maria Carling

En djup mässa om vår livsvandring
Esbo svenska Församlings tf
kantor Håkan Wikman och
Pensionärskören Furorna i
Esbo var initiativtagare till
en ny, djup mässa som framfördes i Hagalunds kyrka tisdagen den 29.5.2012. Furornas vänkör Sävsångarna från
Vänge i Uppsalatrakten i Sverige inbjöds att delta, vilket
de gjorde med stor förväntan.
Musiken i vår mässa kom
ur Maria Hulthéns pilgrimsmässa Stenens lovsång, skriven för bara några år sedan
till text av Kristina Sandgren
Furberg. Musiken tar fasta på
de sju ord som en pilgrim bär
med sig på sin vandring genom livet: Andlighet, Fri-

het, Långsamhet, Delande,
Bekymmerslöshet, Tystnad
och Enkelhet.
Furorna ville ge sin mäs�sa ”Den vita stenen” en alldeles speciell dimension och bad
vår ärkebiskop emeritus John
Vikström skriva sju betraktelser kring just dessa nyckelord.
Betraktelserna belyste på ett
djupt och insiktsfullt sätt vår
existens och vår vandring i livet. Den vita stenen fick vara
en påminnelse om det enkla faktum att vi och hela vår
värld överhuvudtaget finns
till. Marina Motaleff tolkade
John Vikströms betraktelser
på ett synnerligen berörande
sätt. Det var en andaktstund

av första rang. Den talrika publiken satt blickstilla för att inte missa ett enda ord.
John Vikström med sin närvaro
gav mässan en speciell högtidlighet för såväl de medverkande som publiken. Vi kände oss
alla djupt hedrade över detta.
Vi i Furorna var glada över
att få musicera tillsammans
med Sävsångarna och deras
dirigent Karin Parkman. Hon
stod också för några himmelskt vackra flöjtsolon,som
vi aldrig kommer att glömma. Vi hade förmånen att
kunna engagera yrkesmusikerna Emma Viljanen-Laurmaa på dragspel , Olav Söderström på piano och Hå-

Testamente gav sommarplats

kan Wikman som entusiasmerande dirigent.
Vi var mycket tacksamma och glada för den talrika
publiken, som efter mässan
gav uttryck för sin glädje att
ha fått lyssna till en mässa
av detta slag, som upplevdes som unik. Många röster höjdes för att den borde
framföras pånytt i ett annat
sammanhang för en bredare publik.
Det finns tydligen ett starkt
behov av dylika mässor bland
nutidens människor.
¶¶Håkan Wikman
och Benita
Bärlund

KREDU utdimitterade också fem barnledare på ungdomsstadiet: Ida-Kajsa Härmälä, Victoria Sandström, Mia
Strand, Cecilia Vizarreta och Bree Wistbacka.

Grundexamen i barn- och familjearbete genom fristående
examen avlades 8.2.2012 av fr.v. Rita Finell, Nedervetil,
Annu-Maj Tunkkari, Nedervetil, Minna Lillvik, Kronoby,
Britt-Marie Ahlsved, Terjärv, Heli Näse, Kronoby, Siv
Nyberg, Kronoby, Britt-Marie Kvist-Grönros, Solf, Inger
Ylikoski, Tjöck, Susanne Holm, Solf och Ebba-Stina
Beukelman, Solf.
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Symöterna
lever gott
i Malax

Glädjen var påfallande när invånarna i Lindebo pensionärsbostäder i Sävträsk, Liljendal,
njuter av gemenskapen, sommarmusiken, kaffet och tårtan vid invigningen av den nya
sommarplatsen tillsammans med diakonidirektionsmedlemmar och övriga frivilliga aktiva.
Många tacksamma tankar gick till donatorn.
När Irene Strömberg – som
bodde i en av Lindebo pensionärsbostäder – gick ur tiden för något år sedan fick
diakonidirektionen i Liljendal församling ett testamente i form av en summa att förvalta diakoniarbetet till godo. I direktionen har man arbetat för att
detta testamente skulle få
en konkret form så att pensionärerna i Lindebo skul-

le få en möjlighet att känna av testamentet.
I slutet av maj var projektet klart och då var det
dags för invigning. Direktionen har låtit förfärdiga
ett trägolv på gräsmattan,
inköpt ett bord och tio stolar med högt ryggstöd och
stadiga armstöd att placeras på trägolvet.
Ja, visst var detta värt att
fira! Det blev kaffe och tårta

som några direktionsmedlemmar serverade, församlingsrådets viceordförande
bjöd med sin enmannaorkester på njutbar sommarmusik och tal hölls av både styrelseordförande och
kyrkoherde.
Detta testamente får vi
räkna med att kommer att
vara till stor glädje för pensionärerna på Lindebo.
¶¶Håkan Djupsjöbacka

När jag första gången för ett
och ett halvt år sedan som
nyanställd diakon kom in
på ett symöte trodde jag inte
mina ögon. Där satt de, damerna eller flickorna som
jag kallar dem, i ring eller
runt borden, alla med varsin sticksöm. Är det så här
många som kommer på symöten? Handarbetar alla
och är stämningen verkligen så här god?
I Malax församling har vi
två missionssyföreningar
med tjugo till trettio medlemmar i vardera gruppen.
I bästa fall blir det sextio
kloka kvinnor på en vecka.
Man samlas för ett gott
ändamål, man handarbetar, dricker kaffe, umgås,
lyssnar på något som kan
vara tänkvärt, man har omsorg om varandra och man
delar en del av livet. Och
man vill gott för andra! Och
så har man gjort de senaste 100 åren, i höst blir det
jubileum!
Jag är glad över att få träf-

På något som verkade vara bara en liten stund hade man
stickat ihop över 110 koltar som skickas till Morogoro,
Tanzania (Vasa stads vänort). Man stickade koltar i båda
föreningarna Övermalax och Yttermalax. Kvinnorna på
bilden från Yttermalax.
fa så många goda och kloka kvinnor. Kvinnor som
hunnit möta med- och
motgång, glädje och sorg
och kvinnor som har mo-

det att vara just de kvinnor
som de är.
¶¶Patricia Strömbäck, diakon i Malax Församling

BERÄTTA OM DIN FÖRSAMLING!

Den här sidan finns till för dig. Roliga verksamhetsidéer, festliga jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och berätta om vad som händer i DIN församling!
Skicka in din artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi.
LING
Redaktionen väljer och redigerar materialet.
FÖRSAM
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UR Evangeliet
”Rävarna har lyor
och himlens fåglar har bon, men
Människosonen
har inget ställe där
han kan vila sitt
huvud.”
Läs mera i Luk. 9:5762

OM Helgen

Runt Knuten

Någon kallar på dig

Kallelse betyder enligt Svenska akademiens ordbok
att vara utsedd eller bestämd för något (av en högre
makt). SAOB slår också fast att ordet särskilt används
i ”religiöst färgat språk”.
”Kallelse” har kanske blivit ett ord som lever kvar
bara i religiösa sammanhang, men där är ordet i desto
flitigare användning. Söndagens tema handlar om just
detta. Vi är kallade till Guds rike men uppgifterna i det
jordiska livet kan hindra oss från att ta emot kallelsen.
Om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

INSIDAN
Betraktelsen Mia Anderssén-Löf

#bönetwitter
”Jag vill ge mitt ja
till dig, Gud, men
jag vet inte hur.
Visa mig vägen.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
Första läsningen
Hes 33:30-33

Ja till livet
Nu som då sitter jag på möte med kalendern i famnen och
försöker hitta en ledig tid. Datum föreslås och utesluts.
Arbetsplatsmöten, utvecklingssamtal, tandläkartid, teater och bolagsstämma. Om tiden inte räcker till allt får
man prioritera. Säga ja till och säga nej, eller något mitt
emellan – ”återkom längre fram”.
”Återkom längre fram” blir ofta det svar Gud får när
han klappar på vårt hjärtas dörr. Gå i kyrkan? Det är ju
min enda sovmorgon. Be aftonbön? Nu? Det kommer
ju Grey’s Anatomy. Prata om tro med en vän? Det kan
ju bli pinsamt.
Det är lätt att tänka att det alltid finns tid för Gud längre
fram. Det är lätt att tänka att tro är något vi kan fundera
på när vi är gamla och gråa och behöver en övertygelse inför döden. Det tänket är i och för sig inte så dumt –
det tyder på att vi räknar med att tron har ett hopp att
ge och att Gud står fast vid sitt löfte: ”Jag är med er alla
dagar intill tidens slut.”
Men det finns två problem med det. Det första är att vi
kanske aldrig blir gamla och gråa. Det kanske inte finns
något ”längre fram” att återkomma till. Nuet är det enda som vi med säkerhet har.
Det andra är att den som sparar tron tills tiden är slut
eller nästan slut går miste om ett liv med Gud. Gud är
inte en Gud för döden, utan för livet.
I helgens evangelium (Luk.9:57–62) får vi möta två
män som hade hört Jesus säga: ”Följ mig!” Båda tackade ja i teorin, men nej i praktiken. ”Herre, låt mig först
gå och begrava min far”, sa den ena. ”Jag ska följa dig,
Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma”,
sa den andre.
Det var inga futtiga svepskäl männen hade. Tvärtom
kan man tycka att det hade varit ansvarslöst av en son
att inte se till att pappa blev ordentligt jordfäst och ansvarslöst att bara gå utan att säga ett ord till familj och
vänner. Det kan väl inte vara Guds vilja, att vi ska släppa allt och inte ta ansvar för människorna omkring oss?
De frågor vi ställs inför när Jesus säger ”Följ mig!” är
frågor som går före alla andra. Jesus gör anspråk på att
komma först i vår prioritering, eftersom tron på honom
handlar om liv och död. Att säga ”ja” till Jesus är att säga ”ja” till livet.

Mia Anderssén-Löf är församlingspastor i Borgå svenska
domkyrkoförsamling.

Andra läsningen
Hebr. 12:1-6
Evangelium
Luk. 9:57-62
Tredje söndagen efter
pingst. Temat är ”Kallelelsen till Guds rike”.

Psalmförslag
182:1-3, 419,
423, 411, 426 (N),
182:5.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

I Klarspråk
Helgon förekommer inte i Bibeln. Ändå har helgonen sedan urkyrkans
dagar spelat en avgörane roll som förmedlare
av den kristna tron.
Ordet helgon kommer
från latinets sanctificatio eller helgelse. I den
kristna traditionen syftar ordet till den process
som gör att den troende
omvandlas till allt större
helighet och blir allt mer
lik Kristus.
Författaren Peter Halldorf menar att helgonen
väcker vår längtan efter Gud, men också en
längtan efter oss själva,
efter vårt sanna jag. De
gestaltar vår kallelse och
vårt syfte.
Källa: www.svenskakyrkan.se

”Vill du så binder jag åt dig en
krans!”
Kransbindning och
förberedelser inför
midsommarfesten i
Karis Sockenstuga 21.6
kl. 14. Frivilliga behövs!

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

KALENDERN
15–20.6
Åbolands prosteri
¶¶ Kimitoön
Kimito kapellförsamling – Kemiön
kappeliseurakunta:
Högmässa: sö 17.6 kl 10. Donner,
Sundroos
Västanfjärds kapellförsamling:
Gudstjänst: Sö 17.6 kl 15 i gamla
kyrkan. Wikstedt, Södergård
Dragsfjärds kapellförsamling –
Dragsfjärdin kappeliseurakunta:
Konfirmation: sö 17.6 kl 12 i
Dfjärds kyrka. 50-års konfirmanderna deltar. Sundstén,
Södergård.
Hitis kapellförsamling:
Högmässa: sö 17.6 kl 12 i Vänö
kapell. Kuokkanen, Wallgren
¶¶ Väståbolands försam-

ling
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 17.6. kl 10: Högmässa i kyrkan,
Norrback, Ollila.
On 20.6. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Backström, Ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 17.6. kl 11: Högmässa med
konfirmation i kyrkan, Granström,
Taulio, Granström.
Korpo kapellförsamling:
Sö 17.6. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 17.6. kl 11: Högmässa med
konfirmation i kyrkan, Heikkilä,
Fernström, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 17.6.: Ingen gudstjänst.
¶¶ Åbo
tors 14.6: kl.19 Mässa i Skarpskyttekapellet. Bäck
sö 17.6: kl.12 Högmässa i Skarpskyttekapellet. Mullo, Forsman
ons 20.6: kl.13-15 Sommarcafé
med kaffe och glass i Aurelia (1
vån.)
Skärgårdsutflykt till Själö torsdagen den 9.8:
Start kl.8:15 från Ortodoxa kyrkan
Tillbaka i Åbo ca kl.18
Glasblåsuppvisning, besök i
museikyrkan, lunch på Hotel
Strandbo
Pris 60€ . I priset bl.a ingår buss,
guidning, lunch. Mer info senare.
Minimiantal: 20pers.
Anmälningar till församlingssekreteraren senast fre 6.7 tel.
0403417458
Utfärd till Fiskars bruk och Karis
torsdagen den 12.7:
Start kl.10:00 utanför kyrkan i Åbo
Vi äter lunch på Stiftsgården
Lärkkulla i Karis, besöker Karis
kyrka och bekantar oss med Fiskars bruks historiska miljö med
hantverk, museum och affärer.
På hemvägen stannar vi eventuellt ännu vid Muurlan Lasi.
I priset 30€ ingår buss, lunch,
kaffe och guidningar.
Anmälningar till församlingssekreteraren senast fre 6.7 tel.
040-3417458

DET FINNS ÄNNU PLATS PÅ VÅR RESA - KOM MED!

Kejsarstäder i Europa – Prag – Bratislava – Wien – Budapest
Resedatum: 17-24.9.2012 Resans pris: 1490 €, tillägg för enkelrum 265 €
Ur programmet: Kryssning på
Moldau, Ungersk afton, halvdagsutflykt till Pustan, Prags vattenorgel,
Slottet Schönbrunn, Wienerkonsert,
Donaukryssning, stadsrundturer,
shopping, gemenskap, rekreation
och nya uppleveser i fint sällskap.
Mera information och anmälningar:
Kalle Sällström, 050-3562 475,
kontakt@forsamlingsforbundet.fi.
Researrangör: Församlingsförbundet
Teknisk arrangör: Göran Sundqvist –
Travelpartner

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

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
17.6 Tredje söndagen efter pingst:
Högmässa kl 12, i Hammarlands
kyrka.Direkt efter Högmässan blir
det guidning i kyrkan av Henrik
Karlsson.
Ingemar Johansson, Carl Micael
Dan.
¶¶ Jomala
Sön 17.6 kl 11 3 s. e. pingst: ”Kallelsen till Guds rike” Konfirmation,
högmässa med Roger Syrén, Mats
Backman och Sonja Winé. Kollekt:
Bussprojektet Raide (besöker
skolor) och Föreningen Fri från
narkotika.
Ons 20.6 kl 14: Nattvardsgudstjänst för äldre med Roger Syrén
och Kaj-Gustav Sandholm.
Kansliet: sommaröppet under
perioden 1.6-15.8 måndag, tisdag,
torsdag 9-12, onsdag och fredag
stängt.
Kyrkan: sommaröppen under tiden 5.6-15.8 Tisdag-fredag 9.3015.30 och söndag 13-15.30.
Se vår nya hemsida: www.jomala.evl.ax
¶¶ Sund-Vårdö
Sö 17.6 Högmässa: i Sunds kyrka
kl.11 Juanita Fagerholm-Urch, Katrin Gwardak.
Friluftsgudstjänst: kl.14 vid Erkas byagård i Vårdöbyn, Juanita
Fagerholm-Urch, Katrin Gwardak.

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
Sö 17/6 11.00: Högmässa i kyrkan,
Guy Kronqvist, Jasmine Nedergård. Konfirmanderna från år
1962 firar 50-årsjubileum. Efter
gudstjänsten gruppfotografering
och servering och samkväm i Församlingshemmet.
To 21/6 12.00: Träff för närståendevårdare och anhöriga på
Strandhyddan. Meddela deltagande till Ebba, tel. 044-4101825
senast 15/6.
¶¶ Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Gudstjänst: sö 17.6 kl 12, Nisula,
Nilsson
Lappfjärd
Evangelifest: lö 16.6 kl 19 i förs.
hemmet, B Djupsjöbacka
Högmässa: sö 17.6 kl 10, Nisula,
Nilsson
Sideby
Högmässa: sö 17.6 kl 18, Saarinen,
Nilsson
¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 3 sö e pingst 17.6 kl 10
Högmässa. Efteråt kyrkkaffe
utomhus.
SKRIFTSKOLA: to 21.6 kl 18 Övning för konfirmation, start i förs.
hemmet sedan i kyrkan.
Juniorläger: på Fridskär 2-5.7
för barn 10-12 år. Miniorläger på
Fridskär 9-11.7 för barn 7-9 år.
Barn och vuxenläger på Fridskär

10-11.8. Anmäl till Fridskär 0400652767 eller till Lillemor 0505711966 senast en vecka innan
lägret börjar.
¶¶ Pörtom
Söndag kl 12 (obs): Gudstjänst,
Björkstrand, Lidman. Sångprogram. –kl 14 Sommarsamling på
kyrktorpet i Velkmoss, Björkstrand, Lidman. Andakt, tävlingar,
serv.
Fredag 22.6 kl 10: Konfirmandernas övning och dekorering av
kyrkan.
Församlingsresa: 2-4 aug. Anm.
inom juni till Linda Tours tel
2243350.
Juniorläger: på Fridskär 2-5.7 (1012 åringar).
Miniorläger: på Fridskär 9-11.7 (79 åringar).
Barn- o. vuxenläger: på Fridskär
10-11.8. Anmäl till Lillemor 050
5711966 el. Fridskär 0400 652767.
¶¶ Övermark
Sö 17.6 kl. 10: Gudstjänst, Björkstrand, Lidman.
To 21.6 kl. 10: Bön i förs.h.
Juniorläger: på Fridskär 2-5.7
för barn 10-12 år. Miniorläger på
Fridskär 9-11.7 för barn 7-9 år.
Barn och vuxenläger på Fridskär
10-11.8. Anmäl till Fridskär 0400652767 eller till Lillemor 0505711966 senast en vecka innan
lägret börjar.

Korsholms prosteri
¶¶ Bergö
Söndag kl 16: (OBS!) Gudstjänst,
Guy Kronqvist, Kahlos
¶¶ Korsholm
Samling i Iskmo bönehus: lö kl 19.
J Martikainen.
Högmässa med konfirmation av
Äkäslompolo lägerskriftskola:
Bergström, Holmberg, NordqvistKällström.
¶¶ Kvevlax
Gudstjänst: sö kl 10, Snellman,
Lithén.
¶¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
Loppisjippo: to 14.6 kl 16-20 på
Lillegård och i Sockenstugan.
Våfflor och REA på Lillegård. Kaffe
och plantloppis vid Sockenstugan.
Plantor mottages under torsdagen (14.6), Tack!
Högmässa: sö 17.6 kl 10 i kyrkan.
Predikan pastor Markus Saarinen.
Bibelförklaring kl 13 i KH. Pastor
Lars Lövdahl. Servering kl 13.45.
Norrback, Brunell.
Sommarcafé: on 20.6 i KH. Allsång, solosång Camilla Brunell,
servering. Kollekt. Välkomna!
Andakt: HHN to 21.6 kl 13 på Eva
hemmet.
Pastorskansliets öppethållningstider juni-juli, tisdagar och onsdagar kl 10-13.
¶¶ Petalax
Gudstjänst: sö 17 6 kl 18 Guy
Kronqvist, Harri Kahlos
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RADIO & TV

Sommarmusik Karleby

Andrum kl. 6.54
(med repris 8.54)
Fre 15.6 Catharina Englund, Jakobstad Lö 16.6 8.53 Familjeandakt. Lars
Collmar läser ur sin bok Helga Hund i
himlen. Må 18.6 Ann-Sofi Storbacka,
Ekenäs Ti 19.6 Björn Elfving, Vasa
Ons 20.6 Andreas Hjertberg, Åbo To
21.6 Anders Lindström, Ekenäs

Fre 15.6 Åsa Westerlund, Ekenäs Lö
16.6 17.58 Ett ord inför helgen, Kronoby kyrka. Sö 17.6 Lucas Snellman,
Vanda Må 18.6 Caterina Stenius, Helsingfors Ti 19.6 Henrik Nyman, Borgå
(repris från 19.6 2012) Ons 20.6 Ben
Thilman, Esbo To 21.6 Kristina Fernström, Helsingfors

VEGA

¶¶ Replot
Andakt och träff för 50-års konfirmander: lö kl. 12 i Replot kyrka
och efteråt i försh. Kaski, Wargh,
Örn.
Högmässa och konfirmation: i
Replot sö kl. 10. Kaski, Kronqvist,
Wargh.
¶¶ Solf
Högmässa med konfirmation: sö
kl. 10, Ann-Mari Audas-Willman,
Peter Brunell.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Konfirmationsmässa: sö kl. 13,
Heidi Mäkelä, Siv Jern, Mikael
Heikius.
Parkgudstjänst: i kyrkparken sö
kl. 15. Arr. Kristen Gemenskap.
Aftonmusik: ons 20.6 kl. 19.30,
Kati Valkama, cello, Arto Ristolainen, orgel. Fritt inträde.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl. 10, Anders
Lundström, Mikael Heikius.
SUNDOM PRÄSTGÅRD
Sång i junikvällen: sö kl. 18, Siv
Jern, Mauriz Brunell, Sundom
spelmän.
ALSKAT LÄGERGÅRD
Lägergudstjänst: sö kl. 13, Gunnar
Särs, Mauriz Brunell.
¶¶ Vörå
Pastorskansliet är öppet: Vörå:
måndag-tisdag 10-13 och onsdag
13-16, Oravais: torsdag och fredag
10-13. Kanslitelefon 06-3844
300.
Vörå
Gudstjänst: sö kl. 10. Leif Eriksson, A Bäck.
Oravais
Konfirmationsmässa: i kyrkan sö
kl. 11. I Klemets, Streng.
Andakt: on 20.6 kl. 14 på HVC, kl.
15 på Aftonbo.
Andakt: to 21.6 kl. 13.30 på Gullvivan, kl. 14.15 på Solrosen.
Maxmo
Gudstjänst: sö kl. 12. Granlund,
Bäck.
Andakt: on 20.6 kl. 14.30 vid
Marielund.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
Fr 13.30: Nattvardsgång i Esselunden, Sundqvist.

Gudstjänst kl. 13.03

Aftonandakt kl. 19.15

VEGA

-14.15: Andakt i Essehemmet,
Sundqvist.
Sö 10: Gudstjänst, Sundqvist. Ansvarsby: Ytteresse nedre.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, Elis Snellman.
¶¶ Jakobstad
To 20: Musik i sommarkvällen i
kyrkan, orgel Södö, orgel Östman,
J:stads och P:öre församlingars
kyrkokörer, dir. SandstedtGranvik, andakt Krokfors. Efteråt
servering i klockstapeln.
Sö 12: Högmässa med konfirmation i Pedersöre kyrka, Åstrand,
Turpeinen, Östman. OBS! Ingen
gudstjänst i Jakobstads kyrka.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Magnus Enkvist.
19: Fokus i FC, Maria Libäck.
Ti 13: ”Kvar i stan”. Utfärd till
Kronoby.
¶¶ Jeppo
To 14.6 kl 19.30: Kyrkokörsövning
inför midsommaren.
Sö 17.6 kl 12: Gudstjänst, Forslund, Lönnqvist.
On 20.6 kl 13: Nattvardsandakt i
pensionärsbostädernas matsal.
¶¶ Kronoby
Missionsfest 15-17.6 (mera parallellprogram samt barn och ungdomsprogram på www.mission.
fi/missionsfest)
Missionssymposium: fr 14.00 i fh
”I mötet med Ahmed och Tham”.
Personalchef Lena Holmberg, docent Svante Lundgren, direktören
för utrikesarbetet Rolf Steffansson, byrådirektör Mats Löfberg,
moderator Bengt Häggblom.
Har vi na mission där det kostar
att tro?: 19.00 fh. Khde Markus
Ventin, kommundirektör Michael
Djupsjöbacka, docent Svante
Lundgren, ungdomar
Lovsångsmässa i Krombistil: fr
21.30 i kyrkan
Har vi na mission i världen?: lö
10.00, fh, FMS missionärer, Furahakören, Gospel Riders, glimtar
från Malawi, kollekt
Har vi na mission i gemenskap
med varandra?: lö 19.00 kyrkan.
Biskop Joseph Bvumbwe, biskop
Björn Vikström, direktören för
utrikesarbetet Rolf Steffansson,
stiftsdekan Sixten Ekstrand.
Högmässa: sö 11.00 (obs tiden),
radiering, predikant biskop Joseph

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

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

Sö 17.6 Högmässa från Finska Missionssällskapets svenska missionsfest i Kronoby. Predikant: Joseph
Bvumbwe. Liturg: Markus Ventin.

VEGA

Gud 50 sö 17.6 kl.15.05

Arkivgudstjänst från Rosenlunds
prästgård i Pedersöre 1995. Spelmän
och sångare medv. Predikant Kurt
Cederberg. Repris ons 16.55 YLE FEM

Bvumbwe, lit. Markus Ventin,
kantor Maria Ellfolk-Lasén, Kronoby kyrkokör, Furaha m.fl.
¶¶ Larsmo
Fre 15.6 kl. 19.30 Ungdomssamling: i Xodus.
Lö 16.6 Sommarskriftskolans
konfirmation:
•kl. 14: grupp I och II, Sjöblom,
Lassila, Wiklund.
•kl. 16: grupp III och IV, Sjöblom,
Lassila, Wiklund.
Sö 17.6 kl. 10 Högmässa med
konfirmandernas första nattvardsgång: Lassila, Sjöblom,
Wiklund, sång av hjälpledare.
Kyrkvärd: Finnäs, Västerby.
¶¶ Munsala
Högmässa sö kl 10: i kyrkan, khden, kantorn.
Junifotboll ti kl 20: Ungdomsled.
ger info.
Sommarvolley to kl 19: vid prästg.
¶¶ Nedervetil
Högmässa: i Kronoby sö kl 11, gemensam start kl 10
Finsk gudstjänst: sö 18, Store.
¶¶ Nykarleby
Fr kl 9: Bön i kyrkan, varje fredag
samma tid.
Sö kl 10: Högmässa, Sandvik,
Ringwall. Äldre som bor hemma
eller på Florahemmet och inte
själva kan komma till högmässan kan ringa I-B Lindvall,
0500-663076 el diakonen 0504095825. Martor m.fl hjälper.
On kl 19: Droppen i fh. Obs ny dag
och tid!
To kl 13: Andakt på Florahemmet.
¶¶ Pedersöre
Gudstjänst:
- Sö 11: i Forsby bykyrka, Forsby
sångkör, Erikson, SandstedtGranvik (Obs tid och plats!)
- Sö 12: Konfirmationsmässa i
Pedersöre kyrka, J:stads sv församling
Nattvard:
- Fr 14 Andakt med nattvard i
Pedersheim, Erikson, SandstedtGranvik
- On 13.30 Kort nattvardsgudstjänst i kyrkan, Erikson, Sandstedt-Granvik, Emet, Eklund
Ungdomsprogram:
- Fr 20 Night Café, Hällsand,
drop-in från kl. 19

Lärkkulla Archipelago, Houtskär, 2012
2–4.8 Prepkurs för abiturienter
i biologi, hälsokunskap och
matematik
6–8.8 Prepkurs för abiturienter i
biologi och fysik
8–11.8 Fotbollskurs för barn födda
2001–2006
8–11.8 Tovningskurs, grunder
11–17.8 Tovningskurs, fördjupning
Orsa Sports och Lärkkullas fotbolls
skola för flickor och pojkar födda
1998–2003. Med Aki Riihilahti och
Marianna Tolvanen.
Mångsidig träning, högklassigt
boende på Lärkkulla med
helpension, transporterna till och
från spelplanen, ett utrustningspaket
av hög kvalitet, intressanta
föreläsningar, trevlig samvaro och
många oförglömliga upplevelser
30.7–1.8.2012.

- Lö 20 Movie Night, Hällsand
- Ti 19 Tisdagschill, Hällsand
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Seppo Tupeli
¶¶ Purmo
Lö 10-13: Sommarmarknad i
Drängstugan. kl.11 Modevisning
av stugans kollektion. kl.12.30
lotteri- dragning, våfflor, korv,
fyndkorgar o hembakat.
Sö 12: Gudstjänst, Sundqvist,
Blomqvist. Notera tiden!
To 21.6. kl 14: Andakt i Sisbacka
pensionärshem.
¶¶ Terjärv
Nattvardsmässa för äldre: to 14.6
kl 14, khden, kantorn. Servering
efteråt, fös.h.
Avfärd till ungdomssamling i
Kronoby: fr 15.6 kl 18.30. Meddela
Sofia telnr 050-3001142 om du
behöver skjuts.
Högmässa: sö 17.6 kl 10, khden,
kantorn; Stig Dahlvik, trumpet.
50-års konfirmander.
Skriftskolläger i Ohtakari: 17-21.6,
bussen startar sö 17.6 kl 14.30
från Småbönders, avfärd kl 15 från
förs.h.
Samling för frivilliga kollektbärare: to 21.6 kl 17

Region 2
Domprosteriet
Borgå

Sö 17.6 kl.12: Högmässa med konfirmation i domkyrkan, (Karijärvi 1 a) Anderssén-Löf, Ekholm, Tollander.
Kl. 10: Gudstjänst i Emsalö kapell, Wilén,
Söderström
Kl. 15: Konfirmationsmässa i domkyrkan
(Karijärvi 1b), Anderssén-Löf, Ekholm,
Tollander
Ti 19.6 kl. 12: Orgelkvart i domkyrkan
Reidar Tollander. Efteråt är en präst anträffbar för samtal i kyrkan.
To 21.6 kl. 12: Orgelkvart i domkyrkan,
Jarkko Yli-Annala. Efteråt är en präst
anträffbar för samtal i kyrkan.
To 21.6 kl. 20: Musik i Borgå domkyrka,
Nelly Söderström & Pyry Kannisto, valthorn & Fanny Söderström, piano

Lappträsk

Sö 17 kl 10: Mässa i kyrkan, CÅ, KBÅ
Kyrkan öppen för enskild bön: varje
sommaronsdag kl 10-15

Liljendal

Liljendaldagarnas öppningskonsert
”Spegelbild”: Fr 15.6 kl. 19 i kyrkan.
”Sånger mitt i livet”.
Liljendal kyrkokör, dir. Antti Jokinen,
Jenni Olá och Jeanette Sarström - sång,
Ilja Kalioujnov-Salminen - piano.
Friluftsgudstjänst, tvåspråkig: Sö 17.6
kl. 10 invid Mariagården. HD/AJ. Kaffeservering efter gudstjänsten.
Andakt HHN: On 20.6 kl. 14 i servicehuset. Tord Carlström, Antti Jokinen och
Jeannette Sjögård-Andersson.

Lovisa

Högmässa: i Lovisa kyrka sö 17.6.2012
12:00
Tredje söndagen efter pingst
af Hällström, Kantola
Sommarcafé i församlingshemmet: ti
19.6.2012 13:00
af Hällström, Kastren

Pernå

Högmässa: sö 17.6 kl. 10.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Camilla WikstenRönnbacka.

Sibbo

sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 13 (obs tiden!)
mässa med konfirmation (junilägret
4-10.6) Magnus Riska, Anders Ekberg.

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Sö 17.6:
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan. Audas, Djupsjöbacka, Almqvist.

Sommarkonserter i Karleby

Karleby sockenkyrka bjuder på tio sommarmusikkonserter i sommar. Den 21 juni ger Karlebybördiga sopranen Tove Åman konsert i sin barndomskyrka kl. 20. Hon
uppträder tillsammans med organisten Christian Ahlskog. På programmet
står Mozart, Haydn, Bach och Tikka.
Konserterna ordnas torsdagskvällar och det är fritt inträde. Serien inleds i kväll med kvartettsång.

Ti 19.6:
kl. 12 Lunchmusik: Gamla kyrkan.
On 20.6:
kl. 14 Andakt och sommarcafé: S:t Jacob. Djupsjöbacka, Henricson.
To 21.6:
kl. 13 Klavertramp genom Helsingfors:
Orgelmusik med anknytning till staden.
Berghälls kyrka. Efteråt servering och
presentation av musiken i Berghällsgården, Suoniogatan 7.

Matteus

Matteus hemsida: www.helsingforsforsamlingar.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 17.6 kl. 12: högm, Forsén, Lankinen.
Kyrkkaffe.
Ti 19.6 kl. 20: med metro till musiken
konsert. 4x4 orgel, Mila Thoors och Kira
Lankinen, orgel. Fritt inträde. Program
5 euro.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 17.6 kl. 10: högm, Forsén, Lankinen.
Kyrkkaffe.
UTFÄRDER
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. Friluftsliv, 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.

Petrus

www.petrusforsamling.net
sö 17.6:
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby gamla
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 12 Gudstjänst: i Munksnäs kyrka.
Sandell, Hilli.
- kl. 14 Friluftsgudstjänst: på skriftskollägret på Björkebo (Hurrinpolku, Vihtis).
Under juni, juli och augusti är pastorskansliet öppet alla vardagar kl. 9-13.

Helsingfors prosteri

Lekholmen:
Fotoutställning sammanställd av Magnus Lindholm kan beses. Till söndagens
högmässor kl.11 kan man komma enligt
följande: 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). I regel firas
varje onsdag veckomässa kl.20 (M/s
Norsö från Degerö kl.17.30 angör Lekholmen kl.18. Retur kl.21.15 vid Degerö
kl.21.45.) och varje söndag högmässa
kl.11. Midsommarhelgen 22-24.6. är
holmen stängd. Verksamheten pågår
normalt fram till 12.8.
Mer info: www.lekholmen.fi
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 dejourerar: på tfn 01019-0072 (från utlandet
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge namn,
e-postadress eller andra uppgifter som
kan leda till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord. Ring eller
skriv när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde

So 17.6. 11 Uhr: Gottesdienst (K. Röker)

INTERNATIONAL Evangelical
Church

Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki Parish Center, address: Korvatunturintie 2, Helsinki
14.00: Christ Church, address: Apollonkatu 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 17.6:
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15.
Rönnberg, Wikman, Olivia Kyllönen.
Kyrkkaffe i prästgården.
Musik i sommarkvällen:
Esbo domkyrka sö 17.6 kl. 20. Henrico
Stewen, orgel. Fritt intr. & program.
Kulturen vid ån: Lagstads skola, Lagstads bollplan och Lagstad hembygdsgård to 14.6 kl. 14-20. Presentation av
Esbo domkyrka och den nya orgeln kl.
14.15, guidad rundtur på kyrkogården
kl. 15.
Orgelpunkt:
Lunchmusik i Esbo domkyrka varje on
kl. 12 – 12.20. On 20.6 Håkan Wikman.
Fritt intr. & progr.
Orgelnatt och aria:
Esbo domkyrka varje to kl. 22, 7.6-30.8.
Biljetter & mer info: www.urkuyofestival.fi
Esbo domkyrka – vägkyrka: Kyrkan är
öppen må-fre kl. 11-17 med undantag av
de tider som reserverats för förrättningar och övningar. Guider finns på plats.
Kvällsmässa:
Karabacka kapell, Karabackav. 12, to
21.6 kl. 18.30, Ertman, Valtonen.
Midsommarfest:
Mataskärs lägercentrum, Mataskärvägen 3, fre 22.6 kl. 17-21. Ertman, Bengts,
Valtonen, Nygård, Grönqvist. Kaffe,
allsång, flagghissning, musik i kapellet,
korvgrillning och andakt. Behöver du
transport? Anmälan senast må 18.6 till
Ann-Christin Lintula (09) 8050 3211,
050 432 7526, ann-christin.lintula@evl.
fi. OBS! Ingen förhandsanm. för den som
inte behöver transport!
Pensionärsläger på Mataskär 20-23.7:
Anm. inom juni till Hannele Nygård 040
531 1045 el. Synnöve Heikkinen 040-547
1856. Pris 45 €.

Grankulla

Sö 17.6 kl 12: Högmässa, Sara Medberg, gitarr och sång: Ilkka Koski, Heli
Peitsalo.
Ti 19.6 kl 13.30-15: Sommarcafé på
kyrkans innergård.

Kyrkslätt

Högmässa: sö 17.6 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Heikel-Nyberg, Joki.
Kyrkslätts kyrka – vägkyrka: Kyrkan
är öppen för besökare må-fre kl. 10-18
t.o.m. den 17.8, med undantag av fre
22.6 samt tider som reserverats för förrättningar och kantorernas övningar.
Café Sommartid: tors 21.6 kl. 13-15 i
församlingshemmet i centrum, Församlingsvägen 1. Välkomna!
Kyrkoherdeämbetet har öppet: må-fr
kl. 9-11.30 och 12.30-15 under juni, juli
och augusti.
Plock från sommarens verksamhet:
Friluftsgudstjänst på Stor-Raula: sö 15.7
kl. 13, Lovén, Joki. Malin och Rune Lindblom med familj medverkar. Sopplunch
mm. Transport ordnas. OBS! Ingen högmässa i Kyrkslätts kyrka denna dag!
Högmässa i Obbnäs Havskapell: sö 22.7
kl. 14, Wasström, Joki. Gudstjänstbesökarna bör vara finska medborgare och
anmäla sig senast onsdagen den 18.7 till
pastorskansliet per tel. (09) 29556 250
eller epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. Uppge namn och födelsetid.
Försenade anmälningar kan inte behandlas av försvarsmakten. Transport
kan ordnas vid behov. Till gudstjänsten
medtags fotoförsett ID-kort, som uppvisas vid porten till området.
Gudstjänst på Räfsö: sö 5.8 kl.11, Lovén,
Joki. Transport ordnas. OBS! Ingen högmässa varken i Haapajärvi kyrka eller i
Kyrkslätts kyrka denna dag

Tammerfors

Sö 17.6. Gudstjänst: kl 10.30 Gamla
kyrkan, K Rantala, H-M KohtamäkiPentikäinen.

Vanda

Högmässa: i Helsinge kyrka St Lars 17.6
kl. 10, Martin Fagerudd, Nina Fogelberg.
Pastorsexpeditionen i Vanda svenska
församling: är stängd fredagar under
sommarmånaderna.
Dejourerande präst anträffbar på pastorsexpeditionen tisdagar-torsdagar
under sommar-månaderna.
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Pieksämäki	 Sommarläger

Gemenskap för hela familjen

Sommarläger i Pieksämäki arrangeras i år den 24–
29.7. Förbundet Kyrkans Ungdom erbjuder ett läger för
alla åldrar med ett digert kursutbud, fin gemenskap,
givande diskussioner och mycket mer.
Bibelstudierna för vuxna leds av Agne Norlander.
Sussie och Johan Kårlin samt Anna-Karin och Olaf
Roos står för barnbibelstudierna. Kurserna leds av
bland andra biskop Björn Vikström, dekan Sixten Ekstrand och Solveig och Micael Tulin. Mer info på www.
kyrkansungdom.nu. Sista anmälningsdagen är 15.6.

Raseborgs prosteri
Bromarv

Sö 17.6. kl.8.30: start vid kyrkan till
skriftskolläger på Ramsdal
Sö 17.6. kl.10: Spelmansgudstjänst
vid Museigården i Tenala, Söderlund,
Lindroos, deltagare i Spelmansstämman. Vid regn i kyrkan. Kyrkskjuts
kl.9.30 fr Bromarvs kyrka, retur. Ingen
gudstjänst i Bromarv.

Sjundeå

Mässa: sö 17.6 kl. 12 i kyrkan, Irene Erkko, Hanna Noro.
En stund i psalmernas tecken - allsång:
sö 17.6 kl. 18 i kyrkan. Önskemål mottages, tel 040 769 5940 Hanna Noro.

Snappertuna

sö 17.6 kl 18: Gudstjänst i Sandnäsudd
med Markus Weckström, Pia Nygård
och Jens Rosenqvist.

Tenala

Ekenäs

Högmässa och konfirmation, juniläger
II: sö 17.6 klo 10, A.Lindström, T. Wuorinen
www.ekenasforsamling.fi

Hangö

To 14.6 Sommarlovsklubbens avslutning: i kyrkan kl. 18. Deltagarna framför
sin version av ”Den barmhärtige samariern” genom drama, sång och musik.
Klubbens eget ”bänd” medverkar under
ledning av Roland Näse. Alla välkomna
med!
Sö 17.6 Högmässa med konfirmation:
i kyrkan kl. 12, T. Sjöblom, A. Laxell, R.
Näse, E. Laxell m.fl.
To 21.6 Sommarcafé Adolf & Alexandra:
startar kl. 14-15.30 i församlingshemmets trädgård, Parkg. 7. Lättsam samvaro alla torsdagar t.o.m. den 9.8.

Ingå

Sö 17.6, 3 s. e. pingst, kl 11.00: tvåspråkig musikgudstjänst (radieras) i Ingå
kyrka. Tom Hellsten, Marianne Gustafsson Burgmann i samarbete med Musik
vid Havet
Ti 19.6 kl 14.00-15.30: eftermiddagskaffe i Prästgården med litet program kl
14.30. Eeva Makweri.
Ons 20.6 kl 13.00: guidad rundtur på
Ingå gravgård. Tor Löjtlin.
Ons 20.6 kl 19.00: konsert i Ingå kyrka
med Olli Pyylampi på orgel. Program
5 €.
Verksamhet på finska:
To 14.6 klo 19.00: äijäsauna Pappilassa.
Ke 20.6 klo 15.00: opastettu kävelykierros Inkoon hautausmaalla. Tor Löjtlin.

Karis

Sommarpaus: Vänförmedlingen i samarbete med Röda Korset håller sommarpaus under juni och juli, fortsätter
i augusti varje helgfri torsdag kl. 10-12,
tfn 0440 279304.
Kaffehörnan öppen: Torsdagar kl. 13-15
i Församlingshemmets nedre våning. Hit
är du alltid välkommen på en kopp kaffe
och en pratstund,
Högmässa med konfirmation: Sö 17.6 kl.
12 i S:ta Katarina kyrka. Raunio; Öhman;
Bonacci.
Kransbindning: To 21.6 kl. 14 vid Sockenstugan. Midsommarfesten 22.6 förbereds. Alla hjälpande händer behövs.
Välkommen med!

3 sönd e Pingst, 17.6 kl. 10: Spelmansgudstjänst på Museigården, Söderlund/
Lindroos/deltagare i spelmansstämman. Martorna har kaffeservering. Kyrkskjutsar. Vid regn: I kyrkan.

Möteskallelse
MöteSKallelSe
Medlemmarna
och medlemskretsarna i
Förbundet Kyrkans Ungdom
r.f. kallas till
ordinarie sommarmöte
fredagen den 27 juli
2012 kl. 13.00 i auditoriet
vid Koulutuskeskus
Agricola i Pieksämäki.
Stadgeenliga ärenden.
Eventuella motioner med
förslag till beslut,
bör vara styrelsen tillhanda
senast den 10 juli
2012 under adress:
Förb. KU, Seminarieg.19,
66900 Nykarleby.

Möte med mission i Kronoby

15 – 17 juni går FMS årliga missionsfest av stapeln. I år
firas den i samarbete med Kronoby församling under
temat ”Har vi na mission?”.
Bland annat lovsångsmässa i krombistil, högmässa
och missionssymposium står på programmet. För mer
information om programmet, se Kronoby församlings
annonsering och www.mission.fi/missionsfest.

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

Längtan
får synas

Unika gravstenar,
även reparation
av gravstenar
samt gravering

Leveranser överallt i Finland

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

Stora Byvägen 27, 09 - 239 2882 • www.borg.fi
Be om offert: info@borg.fi

”Spegelbild” i Liljendals kyrka

Årets upplaga av Liljendaldagarna inleds på fredag
kväll med en konsert i Liljendals kyrka.
Öppningskonserten har namnet ”Spegelbild” och
Liljendal kyrkokör sjunger Camilla Cederholms sånger
under ledning av Antti Jokinen. Solister: Jenni Olà och
Jeanette Sarström, piano: Ilja Kalioujnov-Salminen.

Marknad

Stipendier från
KRISTLIGA STIFTELSEN
till stöd för vetenskap och konst 2012

Önskas hyra

Stiftelsen delar ut stipendier 2012 för att stöda vetenskap, främst teologisk forskning, och konst som
baserar sig på en kristen livsåskådning. Bland de
stipendier som delas ut finns även Kristliga konstsamfundets stipendier för konstnärlig verksamhet.
Mera information om stipendierna ges på webbsidan
www.ttkt.fi
Ansökan riktas till stiftelsens styrelse och lämnas
senast den 31 augusti 2012 (poststämpel senast 31.8)
till stiftelsens kansli: Kyrkostyrelsen/Gudstjänstliv
och samhälle/TTKT, PB 185, 00161 Helsingfors.
Närmare upplysningar ger styrelsens ordförande
AnteroPolso, antero.polso@kva.fi och vice ordförande Jaakko Rusama, jaakko.rusama@helsinki.fi.
Helsingfors den 8 maj 2012
Kristliga stiftelsen till stöd för vetenskap och konst

lediga tjänster
Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma
förvaltningen, ekonomin och verksamheten för
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkans
relationer till staten och det övriga samhället.
Kanslichefen leder Kyrkostyrelsens kansli och
ansvarar för Kyrkostyrelsens samhällsrelationer.

KANSLICHEFENS SPECIALMEDARBETARE
Optisk specialaffär

öppningskonsert

stipendier

Nu ledigförklaras befattningen som

Pojo

Sö 17.06: kl 10 Gudstjänst i kyrkan.
Lö 23.06: kl 14 Midsommardagens
friluftsgudstjänst på festplatsen i Gumnäs. Kyrkkaffe. Om du behöver skjuts,
ring pastorskansliet 019 2239930 senast
torsdag 21.06 före kl 12.
Sö 24.06: kl 18 Kvällsmässa i kyrkan.

missionsfest

i ordinarie arbetsavtalsförhållande. Kanslichefens
specialmedarbetare assisterar kanslichefen med
substansuppgifter som berör kanslichefens tjänsteutövning inom centrala områden: Kyrkostyrelsens
grundläggande uppgifter, ledning av Kyrkostyrelsen,
samhällsrelationer. Till uppgiften hör också att sköta
kanslichefens kontakter, hjälpa till att upprättahålla
relationerna till medierna och ansvara för chefsuppgifter vid kanslichefens kontor.
Fullständig platsannons finns på adressen
evl.fi/rekrytering. Annonsen finns på finska på
www.evl.fi/rekrytointi.
www.evl.fi/rekrytering

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

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

Två skötsamma högskolestuderande pojkar från Vasa önskar
hyra 3r+k i centrala H:fors till rimligt pris. Genast. 050-4613031
Ett gift, arbetande par med högskoleutbildning söker hyreslägenhet 50-100 m2 i norra Lojo nära
motorvägen eller i Hfors, Esbo
eller Kyrkslätt. Hyran högst 900
e/mån. Icke-rökare, inga husdjur.
Kontakta Kristel 0408221553 eller
Johan 0503397662/karhujohan@
gmail.com
Skötsamt studerande par önskar
hyra tvåa i centrala Helsingfors.
Ring Hanna 040-5188278 eller
meila hanna.nylund@hotmail.fi
Två unga studerande och arbetande duktiga kvinnor från
Österbotten önskar hyra lägenhet
i centrala Helsingfors, fr.o.m juli.
2-3 rum+kök. Kontakta oss på
numret 040 538 4148.
Två skötsamma, icke-rökande
studerande från Ekenäs söker
lägenhet i Helsingfors från början
av juli/augusti. Ring Jannica 0443376467
20 årig rök-och husdjursfri studerande letar efter lägenhet i Åbo
centrum. Rymlig 1 rum. el. liten 2
rum. Gärna fr.o.m augusti. Ring:
0408363503 el. mail: graniinii-@
hotmail.com
Arbetande, trevligt och rökfritt
par söker bostad, 2-3 rum, i
Mellungsbacka med omnejd.
Också lägenheter i behov av
renovering beaktas. Kontakta
Monika på 0503757644
ÖNSKAS HYRA: 50 - 80 m2.
Liten ordentlig småbarnsfamilj
letar efter bostad i Munkshöjden
med omgivning. Tel 050-3808111
(Huldén)
Kristen 26-årig kvinna söker lägenhet i Helsingfors från 1.8.2012.
Jag har fast inkomst, har inga
husdjur och röker inte. Ring Ingrid:
0400 614839.
Skötsam rökfri/djurfri flicka önskar hyra 1r+k i Åbo från och med
augusti. 0400862456
Kvinnlig blivande närvårdare söker
1:a eller 2:a i Vasa centrum. Helst
under 450€/mån och med balkong. Ring: 050-5499411.

Visste du att ...

Studerande med fast anställning
söker etta i centrala Helsingfors.
Näse tfn 040 7252245
Kvinnlig, skötsam och heltidsarbetande pedagogiemagister
söker bostad i Helsingfors centrum. Även aktiv inom musik och
föreningar. Sökes en etta eller
en mindre tvåa med rimlig hyra/
MÅN. Tel. +358-400 602 336
Ambitiös och pratglad stats- och
rättsvetenskapsstuderande ung
kvinna med stadigvarande jobb
söker hyreslägenhet i Helsingfors.
Vi hörs! Sara Henriksson, 040
9642767
Skötsam 24-årig färdigutbildad
formgivare letar efter lägenhet
i Helsingfors för en längre tid,
etta eller tvåa. Flyttar eftersom nytt arbete börjar i höst.
Tel:0407597678
e-post: frida.essen@novia.fi.
Rökfri, skötsam manlig lärare
söker billig etta i huvudstadsregionen fr.o.m. juli/augusti. Inga
husdjur. Svar till Jonas Munter tel:
040 5800 600 eller e-post:
jonasmunter@gmail.com.
Andra årets sjukskötarstuderande
flicka från Österbotten önskar
hyra en etta eller mindre tvåa
nära Vallgård, Gumtäkt eller Arabia, H:fors. Gärna fr.o.m. mitten
av augusti 2012. Skötsam, lugn,
ickerökare. Kontakta gärna per
tel. 050-4637532 el. e-mail evalotta.backlund@hotmail.com.

uthyres
45 m2 lägenhet uthyres i Stensvik,
Esbo för ett år framåt. 2 r + kv, b.
Förmånlig hyra. Kontakta Bettina
040-5784997.
Till midsommar! Sommarstuga
med bastu, vid havsstrand. Bilväg
ända fram. Uthyres i Kristinestad
till händig familj. Telefon: 0449473167, ring klockan 19.

Säljes
Ägaren säljer:
H:fors, Mejlans, Rönnv.: trevlig 45
m2 lgh i fint skick, 1/4 vån i grönområde. Inga stora rep. på kommande. Ring 050-3673419 (Karin
Forsström) före 21.6

tjänster
Dödsbo tömmes och städas
Tel: 046-9043036

Kyrkpressen sparar skog!
Tidningen trycks på ett finländskt
miljömärkt papper som till största
delen består av returpapper.
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Utanför kyrkan
i Nådendal finns en
minnessten över Jöns
Budde som verkade i
klostret i nästan
trettio år på 1400talet. FOTO: Andreas
andersson OCH Eastpress

Deras arbete
finns kvar
Ett besök i klosterkyrkan i Nådendal
väcker frågor om hur det var att leva
som nunna på 1400-talet. De måste
lyda – men de skapade också högkultur.
Text: Hedvig LÅngbacka
Skulle jag klara av att leva som nunna?
Den tanken kan jag liksom inte undvika när jag kommer in i den gamla klosterkyrkan i Nådendal. Fast det är flera hundra år och en reformation sedan
den här kyrkan hörde till ett kloster så
finns det ännu mycket som påminner
om gamla tider.
Skulle jag klara av att leva ett sådant
liv som nunnorna levde här i klostret?
Strax till vänster om ingångsdörren i
den stora vackra stenkyrkan finns en
monter och här kan vi besökare titta på en modell av klostret som det
såg ut ännu långt in på 1500-talet –
kyrkan i centrum och sedan sovsalar, kök, matsal, bibliotek, köksträdgård, skjul, lador och en fiskebrygga,
för klostret ligger vackert vid en havsvik. Och små dockor som föreställer
dem som en gång levde det liv jag nu
undrar över. Mycket av tiden gick till
rejält kroppsarbete, men så var det ju

”Vi som redan
som barn uppmuntras till att
tänka kritiskt
och ifrågasätta auktoriteter
– skulle vi klara
av klosterlydnaden?”

för den överväldigande majoriteten av
människor förr i världen.

Lydnad är svårast

Hit till kyrkan fick de komma flera gånger per dag för att sjunga alla de tideböner och mässor som hörde till, varje dag. På nunnornas och munkarnas
tid var väggarna fulla med målningar.
De kalkades över efter reformationen
och bara en del av dem har tagits fram.
Så kyrkan är mycket vitare och ljusare
nu än den var då. Men det gamla hostiariet som många munkar och nunnor
måste ha förundrat sig över står kvar:
en över sex meter hög smal pelare med
ett skåp på mitten – där förvarades under klostertiden det heligaste
av det heliga, nattvardsbrödet.
Skulle jag ha
klarat av deras
liv – praktiska
sysslor i trädgård, tvättstuga
eller skriptorium, skrivarstuga, varvade
med andakter, mässor
och stunder
av tyst meditation? När det
firades Birgit-

ta-jubileum för snart tio år sedan ( till
700-årsminnet av det svenska helgonets födelse) intervjuade jag en del birgittinernunnor och frågade förstås vad
som var svårast i den disciplin de valt att
följa. Nu kunde man väl tro att det vanligaste svaret var att det svåraste var att
leva i celibat eller också att inget få äga
eller det tidvisa kravet på tystnad. Men
alla svarade faktiskt att det svåraste var
den absoluta lydnaden.
För mina medsystrar på 1400-talet var
kanske inte den absoluta underkastelsen
och lydnaden fullt så svår – då uppfostrades ju de flesta barn till sträng lydnad.
De unga flickor och pojkar som sändes
hit till Nådens dal av sin släkt var vana
vid att inte ifrågasätta så mycket. Men
min generation och de som är yngre än
jag, vi som redan som barn uppmuntras till att tänka kritiskt och ifrågasätta
auktoriteter – skulle vi klara av klosterlydnaden?
Det är ju omöjligt att veta för mig, jag
har ju levt ett alldeles annorlunda liv.
Samtidigt kan jag inte låta bli att någon
gång lockas av klosterlivet – strikt reglerat och inrutat. Ledarens auktoritet skulle vara absolut och jag skulle inte behöva
tänka själv. Och inte heller bekymra mig om mat och dryck, vad jag

ska ha på mig och vad jag ska välja i en
värld med alldeles för många möjligheter.
När jag vandrar här i den stora tystnaden och friden i den gamla klosterkyrkan undrar jag också över vad jag skulle ha kunnat tänkas njuta av om jag hade varit en birgittinernunna på 1400-talet. Säkert skulle jag ha njutit av kyrkans
skönhet, av alla ljus som brann, av den
vackra sången. Men kanske frågan är fel
ställd – för mitt 1400-talsjag var njutning
inte relevant – vad som var viktigt var
att fullfölja sina uppgifter i klostret i ödmjuk lydnad och förnöjsamhet.

Här skapades högkultur

Men för en kvinna intresserad av handarbete måste det ha varit en fröjd att få
handskas med dyrbara tyger och brodera med silke och guldtrådar! Konkreta minnen av nunnornas arbete finns
nämligen kvar; en färggrann och strålande duk pryder altaret i klosterkyrkan och flera dukar finns att beskåda
på Nationalmuseet.
Utanför kyrkan finns en minnessten
över Jöns Budde, som brukar kallas den
förste finländske författaren. Han verkade här i klostret i nästan trettio år på
1400-talet, stod i skrivarstugan och översatte och återberättade helgonlegender.
De broderande systrarna och broder Jöns
påminner om att det i hög grad var i just
klostren som medeltidens högkultur
skapades. Knappast tänkte de så mycket på saken då, men vi senare tiders barn
har skäl att tacka dem – de samlade skatter både i himlen och på jorden!

I sommar

besöker vi en rad medeltida kyrkor runtom i Finland i sällskap med
Hedvig Långbacka, radioredaktör
och ivrig kyrkbesökare.
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INKAST Gunnar af Hällström

Enkät om tro

Mångahanda
sommarljud

Varför minskar tron på kristendomens Gud?

Varje ljud har sitt budskap. De berättar om arbete
som görs eller om livssituationer, onda eller goda, om kontakt fåglarna emellan eller kommunikation mellan andra varelser. En hel värld med
innehåll kan gömma sig bakom ett enda ljud. Det
ljudet kan fylla vår ännu morgonsömniga tankevärld och bli en grundlig meditation över dess
mening. Den meditationen kan bli böner av olika
slag, tackböner, förböner, kontaktböner.
Om något är typiskt för just den här tiden så är det
sången, fåglarnas inte minst. Vi har de mest olika sångare i fågelvärlden, sådana med höga toner
eller låga, med långa sekvenser eller korta signaler. Var och en sjunger på sitt sätt och söker kontakt. Och samma sak sker bland människorna:
under sommarmånaderna hålls sång- och musiktillställningar som aldrig annars runt om i vårt
land. De bjuder på de mest olika slag av musikaliska upplevelser. Vi åker, kanske långa vägar, till
den sångfest som bäst återspeglar vårt eget själsliv, till vår egen ikon inom musiken. Vill det sig
väl får vi där kontakt med varandra. Och tillsammans med varandra kontakt med Gud, i bästa fall!
Tidigt på morgonen blir det inte alltid så mycket
av sjungandet, inte ens utan åhörare. Kanske det
var med tanke på det som Paulus skrev: ”Sjung
psalmer och andliga visor i era hjärtan” (Ef. 5:19).
Han föredrar tydligen en inre, andlig sång i hjärtat
framför grötiga morgontoner. Med sådan sång kan
man gärna vakna upp på sommaren. Men fåglarna manar med sitt exempel till ännu större frimodighet. Så konstiga musikaliska inslag som vissa av dem
bjuder på vågar vi väl harkla
fram några toner till vår Skapare, vi också.

”En hel värld
med innehåll
kan gömma sig
bakom ett enda
ljud.”

Också den visuella kristendomstypen firar segrar så här
års. Den som blir uppbyggd
året om och påmind om evigheten av guldkanten i en liturgisk skrud kan nu dessutom glädas åt otaliga varianter av grönt, broderade in i landskapet.
Men testa också den auditiva kristendomsformen!
Den som börjar med ljudet, i bästa fall tonen, och
går via ljudmeditation mot en transformation av
bönelivet. Jag tillönskar er många fina sommarmorgnar med mångahanda ljud!
Gunnar af Hällström är professor i dogmatik
vid Åbo Akademi

Något vi borde skriva om?

”Jag tror på en högre makt som står
för en högre etik,
moral och rättvisa
än Bibelns Gud.”

höver betyda att det är 10
procent av finländarna
som slutat tro på en högre
makt. Det kanske bara är
så att de, eller åtminstone
en del av dem, inte längre delar just den bilden av,
den föreställningen om en
Gud. De kanske har bör-

slut och att det kunde finnas mer än två olika domslut, två ytterlighetsdomslut.
Min egen grund för de
här tankegångarna är att
vi är eviga väsen som utvecklas i alla avseenden
från liv till liv. I takt med
utvecklingen börjar vi
ställa högre krav på, och
skapa oss andra bilder och
föreställningar av både det
ena och det andra. Till exempel av högre makter.

Rune Paro
Kvevlax

kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Handikappvänlig 3 rummare ledig nu.
Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312.

Evighetsmaskin!

Pargas Orgeldagar

Aira Samulin är inbiten
användare av Bioteekkis
Hainrusto + Vihersimpukka:

25.6 – 29.6.2012

Finländsk musik
MÅNDAG 25.6 kl. 19.00 Öppningskonsert
Päivi Kantola, sopran; Anna Rainio, violin; Kari Vuola, orgel
Pargas kyrka. Biljetter: 20 / 15 €
TISDAG 26.6 kl. 19.00 Konsert Timo Korhonen, gitarr
Qvidja slott. Biljetter: 20 / 15 €
ONSDAG 27.6 kl. 19.00 Konsert Peter Frisée (Österrike), orgel
Pargas kyrka. Biljetter: 20 / 15 €
TORSDAG 28.6 kl. 19.00 Konsert Ville Urponen, orgel
Nådendals klosterkyrka. Program 5 €
TORSDAG 28.6
21.00 Sommarnatt på Kyrklandet - afton med finsk musik
Päivi Nisula, sopran; Heikki Rainio, tenor;
Jouni Kuorikoski, baryton; Anna Rainio, violin;
Mikael Kemppainen, piano; Kari Vuola, orgel
Pargas kyrka. Biljetter: 20 / 15 €
FREDAG 29.6
Elevkonserter i Pargas
15.00 Elevkonsert I
Församlingshemmet. Fritt inträde
17.00 Elevkonsert II
Pargas kyrka. Fritt inträde
Biljetter:
Pargas stad/turism eller vid dörren  0400 117 123, info@pargas.fi

Tfn 09-61261549 e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

jat göra som Saida, som
sa: ”Jag tror inte på Gud,
jag tror på nånting större.”
Det gör jag också. Tror på
nånting större. I flera avseenden.
Rent konkret. På Universum som ett levande väsen, som en över oss
stående makt.
I etisk bemärkelse. Jag
tror på en högre makt som
står för en högre etik, moral och rättvisa än Bibelns
Gud. Många, bland andra
jag, tycker säkert att Bibelns Gud är väldigt dömande och straffande, att
han har en något tvivelaktig grund för sina dom-

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller
servicehusboende på Tunaberg och vårdhemmet
Tunaro för svenska pensionärer.
Vi behöver dina frivilligainsatser,

www.orgeldagar.parnet.fi

Låt mig gissa vad du hörde allra först
när du vaknade! Du hörde din Vän
andas? Lyckans ost! Eller spårvagnen gnissla då den motvilligt ändrade
kurs? Dags att överväga flytt till landet, eventuellt. Fågelsång? Just det,
jag hörde fåglarna och tolkade det så
här: det är sommar, vädret må vara
hurdant som helst!

Kyrkans forskningscentral
har nyligen gjort en enkät,
som visar att 10 procent färre
av finländarna tror på kristendomens Gud nu jämfört
med år 2007. Varför minskningen varit så stor de senaste åren vill jag inte uttala mig om, men om orsaken till att antalet som tror
på denna Gud överhuvudtaget minskar från år till
år vill jag i alla fall framföra några teorier
Jag känner ju inte till
ifrågavarande enkät desto
närmare, jag vet inte vilka frågor som ingått. Men
jag skulle inte tro att resultatet nödvändigtvis be-

Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.

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

Radbytet är en längre insändartext med
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill
du skriva ett Radbyte bör du kontakta
redaktionen på förhand.
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”Det knakar inte i lederna
då jag tar två kapslar
om dagen av preparatet,
så det gör jag även
i fortsättningen.”
Pröva du också;
hajbrosk
stärker
och grönmussla
smörjer!

”Du har en åsikt, den
kanske omfattas av
en del men motarbetas av många. Det
är då du måste argumentera, diskutera
och lyssna.”
Borgåbladets Tora Mattheiszen om kommunalpolitik

KLIPP Dagen

En föränderlig
kyrka

Kyrkan är ingen byggnad,
den är ett bygge. Och det
är skillnad.
Grunden är lagd, den är
Kristus. Men hur bygget
sen utformas kan se olika ut, tror jag. Olika i olika
tider, på olika platser och

i olika kulturer. När Kristustroende möts för att
tillbe sin Herre och Mästare, då är det kyrka - var
man än är.

Thomas Arvidsson

NÄSTA VECKA träffar det vuxna dopbarnet sin döpare.

Nåt att berätta?

Den här annonsplatsen är ledig!

På sommaren ska
musikälskaren gå
i kyrkan. Det är
gratis, det är terapeutiskt och man
behöver inte klä
upp sig.
Text och Foto:
Sofia Torvalds

Varför spelas det så mycket musik i kyrkorna om somrarna?
– För att det är bara i kyrkan
man kan höra orgelmusik! På
sommaren har folk tid att gå
och lyssna och kantorerna
har tid att öva, säger Mikael Heikius från Vasa svenska församling. Han är en av
dem som ansvarar för onsdagskvällarnas konserter i
Trefaldighetskyrkan i Vasa.
Måste kantorerna öva så mycket då?
– Jo! Jag över hela vintern
för sommarens konserter. Många kantorer har så
mycket jobb att de inte hinner satsa på det solistiska.
På sommaren när mycket
av den vanliga verksamhe-

ten ligger nere har vi mer
tid att öva.

Varför tycker du att folk ska söka sig till kyrkorna och lyssna
på musik?
– För att musiken är vårdande. Den ger tröst. Musiken är
ett läkemedel för en massa olika känslor. Den talar
till sidor av oss som är primitiva. Vi är alla mottagliga
för musik.

Kantorsensemblen
Nattens drottningar
inledde Metrolla musiikkiin-serien med att
sjunga negro spirituals i
kapellet i Havsrastböle.

”Många har
fördomar
mot orgelmusik. Till
dem säger
jag: kom
och bli förvånade!”
Mikael Heikius

Varför är sommarmusiken ofta
just orgelmusik?
– För att orgeln finns i kyrkan
och kyrkan har satsat mycket pengar på det instrumentet. Om inte församlingarna
bjöd på orgelmusik tror jag att
man knappast skulle kunna
höra en orgel i Vasa.
– Många har fördomar mot
orgelmusik. Till dem säger
jag: kom och bli förvånade!
Och kom ihåg att en stor del
av popmusiken står i skuld
till stora orgeltonsättare som
Bach.
Måste man klä upp sig för att
kunna gå på sommarkonsert?
– Nej! Man behöver inte klä
upp sig och man behöver inte
ens höra till kyrkan. Jag brukar säga att man kan besöka våra aftonmusikkonser-

RIKTIG

GRILLKORV

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

ter i träningskläder. Man kan
komma före träningspasset
eller efter, ingen bryr sig om
hur man ser ut, säger Heikius.
Här följer några plock ur
sommarens musikutbud.
Läs också din församlings
annonsering för mer information om konserter.

Helsingfors: Sommarmusikserien Metrolla musiikkiin på tisdagskvällar kl.
20 (www.metrollamusiikkiin.fi). Konserterna ordnas i kyrkor och kapell
som ligger vid metrospåret. Lunchmusik tisdag kl.
12 i Gamla kyrkan. Lunchmusik varannan torsdag kl.
13 i Matteuskyrkan. Sommarcafé och aftonmusik i Malms kyrka varannan
onsdag kl. 17.30 och 19.
Esbo: Orgelpunkt i Esbo
domkyrka: 20 minuter orgelmusik på den nya domkyrkoorgeln onsdag kl. 12.
Musik i sommarkvällen
söndag kl. 20 i domkyrkan.
Vasa: Aftonmusik i Trefaldighetskyrkan onsdag kl.
19.30.
Borgå: Musik i Borgå domkyrka torsdag kl. 20. Orgelkvart i domkyrkan kl. 12 på
tisdag och torsdag.

www.snellman.fi

Har du hört om kantorn som slet i sitt anletes fotsvett?

Vårda din sommarsjäl

