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Sid LEDAREN: Språkdebatten borde inte prioritera färdighet framom identitet. Bristen på erkänsla för svenskan
är en större utmaning än bristande språkkunskaper.
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Missions- Anden
mingel i får vi i
Kronoby dopet
Sidan 5

Han
försvarar
de sjuka
Sidan 2

Sidan 7

Alla
vill
berätta
Sidan 6

Det vuxna dopbarnet
mötte sin döpare

Inför midsommar, Johannes döparens dag, grubblar vi över dopets betydelse.
Henrik Andersén har under drygt 40 år som präst hunnit med över tusen dop.
Sidan 8

Besökarna frågar efter
klockstapeln
Sidan 16

Vad ska det bli
av det här barnet?
Insidan 11

Att stiga ur ekorrhjulet
vittnar om tro
Sidan 4
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PROFILEN: Joseph Bvumbwe
”Som medlemmar av kyrkan har
vi passion för det här arbetet. Vi är
inte politiker som gör det för att få
fler röster i följande val.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Språk är både
vara och kunna
Det är ett lustigt sammanträffande
att releasen av debattboken Kära hurri! råkar sammanfalla med
språkutspelet på samlingspartiets kongress i Uleåborg. Rena marknadsföringsvinsten för förläggaren, kan man tycka.
Att det politiska partiets utspel om att lägga ner
de svenska skolorna med den vackert klingande
motiveringen att de ghettoiserar oss svenskspråkiga är betydligt mindre skojig är en annan femma.
Vad är tvåspråkighet i Finland? undrar de femton skribenterna i boken. En av dem som bidrar
är förre ärkebiskopen John Vikström. Personligt
målar han upp bilden av en bypojke från en genomsvensk bygd. Inte anade han väl när han plitade på korrespondenskursen i finska med faderns hjälp att språket en dag skulle bli hans arbetsredskap i ordets tjänst, som ärkebiskop för
en tvåspråkig kyrka.
Trots att Vikström nådde ända dit erkänner han
sitt tvivel. Fastän han har bevisliga och skriftligt
dokumenterade kunskaper i det andra inhemska
språket är det inte hela sanningen. Det finns något
bortom språk som handlar om mer än kunskap.

Undrat
men aldrig
tvivlat

FÄRDIGHET och identitet, väljer John Vikström att
kalla det. Något som med ännu rakare kurvor
handlar om ”att kunna” eller ”att vara”.
Och det är inte samma sak, blir aldrig samma
sak. Också de som kan – har färdigheten – tvingas
välja eller väljer ofta självmant den ena språkliga
identiteten. Den blir deras ”att vara”.
DEN SOM bortser från kopplingen mellan identiteten och språket är också den som gör de felaktiga slutsatserna, ”samma på svenska”. En liknande koppling fick enligt Vikström i tiderna politikern Viljami Kalliokoski att undra varför det inte
gick att ha en svensk psalmbok som var en direkt översättning av den finska systerpsalmboken. Enklast så, väl?
Men så är det inte, inte så enkelt. I all synnerhet
inte med det som djupast rör
vårt innersta – våra känslor,
det som är svårt att uttrycka i
ord överhuvudtaget, vår tro .

”Det är i kopplingen språk –
identitet som
den verkliga
smärtpunkten
i det här landet
blir synlig.”

Det är också i kopplingen
språk – identitet som den
verkliga smärtpunkten i
språkdebatten i det här landet
blir synlig. Att finskspråkiga
ska behöva lära sig svenska
för att ge 280 000 finlandssvenskar service håller inte
som argument i längden.
Det är ett argument som visserligen också
innehåller sanningar men som bygger ensidigt
på kopplingen språk – färdighet. Den kunde faktiskt kanske lösas på andra kreativa sätt?
Men identitetskopplingen, den smärtar. Och
de krafter som aktivt vill motarbeta den delen
väljer att satsa all kraft på färdighetsbiten. Få av
dem som till exempel läst franska klagar över att
det var så väldigt lite de hann lära sig på några år.
Att man nosar på svenskan, om än den känns
svår och kanske förblir obegriplig, helt enkelt därför att den hör till den nationella identiteten att
vara finländare – det är dit vi borde komma.

Han har rest över hela världen och sett människor i
olika livsskeden och med vitt skilda förutsättningar.
Det har sporrat honom att jobba ännu hårdare för de
utsatta och sjuka.
Text och Foto: Michaela Rosenback

– Tron på Gud fick jag tack vare min familj. Speciellt inspirerad blev jag av min
mamma som var en hängiven kristen
och försökte hjälpa dem som hade det
sämre ställt, säger Joseph Paul Bvumbwe, biskop i Malawis evanglisk-lutherska kyrka.
Det är hans tro och vilja att jobba för
en bättre värld som fört honom till Finland och Borgå så här i försommartider
när syrenerna blommar som bäst. Han
är här för att underteckna ett partnerskapsavtal mellan Borgå stift och Malawis evangelisk-lutherska kyrka på
missionsfesten i Kronoby. Avtalet ska
främja både andligt och materiellt utbyte mellan kyrkorna.
– Det jag gillar bäst med Finland är
hur ni bevarat naturen. Ni har inte ingripit i skapelsen utan låtit träden vara
gröna och hållit städerna rena.

Kyrkan fyller luckor i samhället

Vad är det då som lett biskop Bvumbwe
in på den väg han nu vandrar? För att ta
reda på det måste vi byta både världsdel och århundrade. Joseph Bvumbwe föddes år 1955 i Rhodesia, det som
skulle komma att bli Zimbabwe. Familjen flyttade till Malawi kort därefter och
där växte han upp tillsammans med sina sex syskon. När han inte gick i skola
eller tränade boxning tyckte han om att
sjunga i kyrkans gospelkör.
– Min familj lärde mig att älska kyrkan.
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Men när han var ung fanns det bara två kyrkosamfund i Malawi, den av
skottarna inhämtade presbyterianska
kyrkan och den anglikanska kyrkan
som engelsmännen hämtade med sig.
– Den lutherska kyrkan i Malawi är
bara 30 år gammal och grundades av
lekmän, inte missionärer eller präster.
Det var vanliga kristna som hade besökt våra grannländer och tagit del av
den lutherska kyrkans aktiva församlingar där. När de kom hem igen hittade
de inte någon kyrka i Malawi som motsvarade den lutherska kyrkan.
I början av 1980-talet beslöt man sig
därför för att grunda en egen evangelisk-luthersk kyrka i Malawi. Kyrkan
kompletterade den service som de andra kyrkorna redan erbjöd och fyllde
ett viktigt tomrum i och med att den
nådde ut till områden i Malawi som inte nåtts förr.
– I början bad vi om hjälp av präster från andra länder men år 1986 fick
kyrkan sina tre första egna präster. De
valdes av kyrkans medlemmar och jag
var lycklig som fick vara en av de tre.
I dag har kyrkan en viktig roll i landet
och hjälper många människor i utsatta situationer. Bland annat jobbar man
hårt för att förhindra spridningen av hiv
i ett land där omkring elva procent av
befolkningen är smittad.
– Det finns fortfarande många negativa attityder gentemot de som drabbats
och inom kyrkan jobbar vi mot dessa

fördomar. De som är sjuka ska få hjälp
och stöd och de som inte drabbats ska
få kunskap om hur de ska undvika att
smittas.
– Kyrkan är en del av samhället och
har sina rötter där. Därför har vi en bra
möjlighet att åstadkomma en förändring genom bekämpningen av sjukdomar.
Och kyrkans arbete har gett resultat.
Under de senaste åren har antalet hivsmittade minskat stadigt.
– Som medlemmar av kyrkan har vi
passion för det här arbetet. Vi är inte
politiker som gör det för att få fler röster i följande val. Vi gör det för att vi
är sammanfogade av Herrens kärlek
och vi vill följa hans ord om att älska och rädda.
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Vårt lidande är självförvållat

Joseph Bvumbwe har haft en stark gudstro genom hela sitt liv.
– Jag har aldrig tvivlat på Guds existens, däremot har jag periodvis undrat varför han i vissa fall tillåter lidande så som vi har fått uppleva det i den
här världen. Jag, och många andra, är
hans tjänare och vill följa honom, varför låter han oss då lida?
– Gud gav oss universum, Gud försåg
oss med naturresurser. Han skänkte oss
tillräckligt. Så varför finns det då fattiga i världen om Gud gett oss tillräckligt? Varför dör människor i Malawi av
malaria och aids?
Det finns många frågor och inga absoluta svar. Bvumbwe, som har rest till
många olika länder, har sett hur livet

Biskop Joseph

Bvumbwe från
Malawi tycker
att finländarna
vårdar sin miljö
med omtanke.

kan se ut. Han har sett den orättvisa som
förnekar vissa människor ett bättre liv.
– Många väljer att skylla katastrofer och fattigdom på Gud. Men mycket av det lidande som finns i världen
i dag är självförvållat. Människor har
varit elaka mot varandra och vi fortsätter att vara det eftersom vi inte lär
oss särskilt snabbt. Gud gav oss resurser men människan skapade pengar
och gav dem ett värde. Vi lät pengarna bli starkare än andra faktorer. Kan
vi då säga att det är Guds fel? Nej, det
är vårt eget handlande.

En bön för rättvisa

Det är inte bara naturen som Joseph
Bvumbwe njuter av när han kommer
till Finland.

Besvär om Larsgården förkastades
Larsgården. Vandasvenskarna har länge kämpat för att få sitt svenska
församlingshem, Larsgården. År 2010 beslöt Vandaförsamlingarnas gemensamma kyrkofullmäktige
att skjuta upp byggandet av
Larsgården tills det klarnar
hur dyrt det blir att renovera Dickursby kyrka.
En grupp församlingsmedlemmar från Vanda

Martin
Fagerudd.
Foto: KPARKIV

svenska församling besvärade sig över beslutet eftersom de menade att ge-

mensamma kyrkofullmäktige redan år 2008 fattat
beslut om att bygga Lars-

– Jag tycker väldigt mycket om er
mat, den är hälsosam och god och min
fru som är med mig här ber alltid om
receptet när vi ätit klart. Sedan tycker
jag att finländare är väldigt gästvänliga.
Jag vet inte hur många som skulle hålla
med mig om det men det är min erfarenhet, säger han och skrattar.
Om du fick be en bön och med säkerhet veta att den skulle bli hörd, vad
skulle du då be för?
– Då skulle jag be för rättvisa i världen
så att alla kunde leva i fred och speciellt för ekonomisk rättvisa. Vi har skapat ett system som ger fördelar för en
grupp människor i världen och nackdelar för en annan. Så borde det inte få vara.

gården i kyrkbyn i Helsinge.
Helsingfors förvaltningsdomstol tog ställning till frågan i maj. Domstolen vill inte
ta upp frågan till behandling
eftersom beslutet enbart
gällde en projektplan och
därmed var en beredningsfråga. Det går inte att överklaga beslut om ärenden
som är under beredning.
– Det kändes som ett logiskt beslut av förvaltnings-

Joseph Bvumbwe
Föddes år 1955 i Rhodesia, nuvarande zimbabwe.
Biskop i Malawis evangelisklutherska kyrka som han var
med och grundade år 1982.
representerar den lutherska
kyrkan i den nationella aidskommissionen som ansvarar
för statens gemensamma insatser i kampen mot pandemin.

domtolen eftersom Larsgårdens öde avgörs i höst när vi
får kalkylerna för Dickursby
kyrka. Efter det beslutet kan
man besvära sig om man vill,
säger Martin Fagerudd som
är kyrkoherde i Vanda svenska församling.
Själv tycker han att det är
oskäligt att församlingarna i Vanda ska behöva stå
för hela notan för renoveringen av Dickursby kyrka –

särskilt när staden skär ner
bland sina socialarbetare och
kyrkans diakoni har fått en
tyngre börda.
– Men i vilket fall som helst
måste något göras åt Dickursby kyrka. Samtidigt ser jag
att många finska förtroendevalda förundrar sig över att
Vanda svenska församling inte har egna utrymmen. Deras
sympati för oss har ökat, säger Fagerudd.
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Att kommunicera
ett sätt att leva
Tomas von Martens, Kasper Gustavsson och Michaela
Rosenback är redaktionens nya namn i sommar.

Sommarens nya
Nya ansikten. KP har
tre nya medarbetare i
sommar.

Text: Andreas Andersson
I sommar kommer läsarna
att regelbundet stöta på tre
nya namn bland dem som
gör tidningen.

Tomas von Martens är
vikarierande redaktionssekreterare, Michaela Rosenback är sommarredaktör och Kasper Gustavsson är fotopraktikant. Rosenback och Gustavsson är
med under sommarmånaderna medan von Martens
fortsätter under hösten. Välkomna!

Kostnadstaket
överskrids i Esse
Församlingshem. Offerterna på församlingshemmet i Esse överskrider kostnadstaket
och ska bantas ner. Men
Purmo får 165 000 euro
för renoveringen.
Text: Johan Sandberg
Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre samfällighet behövde inte ta ställning till församlingshemmet
i Esse förra veckan. Gemensamma kyrkorådet som möttes före fullmäktige drog i sista stund bort ärendet från föredragningslistan.
– För en dryg månad sedan satte fullmäktige ett
absolut kostnadstak på 2,7
miljoner euro. När vi räknat
ihop de inkomna offerterna
blir kostnaderna 3,2 miljoner, säger kyrkorådets ord-

förande Bo-Göran Åstrand.
Vi ville inte gå in med en anhållan om mera pengar utan
att först försöka slimma bygget för att få ner kostnaderna.
Åstrand hoppas att man
slipper göra några drastiska
förändringar. I så fall äventyras tidtabellen för bygget.
På mötet beviljade fullmäktige 165 000 euro för
renoveringen av det vattenskadade kyrkhemmet i Purmo. Vattentaket och golvet i
hela huset ska förnyas.
Bokslutet visade ett överskott på 163 000 euro då man
budgeterat för ett underskott
på 17 000 euro. Skatteintäkterna, främst samfundsskatten, var 2,7 procent högre än
budgeterat.
Medlemsantalet i församlingarna har varit konstant,
utom i de bägge församlingarna i Jakobstad. De har vardera en nettominskning på
70–80 medlemmar.

Teologi. Hur kan man
kommunicera kristen tro
i ett samhälle där det inte
är självklart för alla vad
man menar med ”Gud”
eller ”Jesus”?
Text: Sofia Torvalds

Miika Tolonen disputerade
förra veckan med en avhandling som tillämpar den amerikanska teologen Stanley
Hauerwas tankar i ett nordiskt perspektiv. Tolonen frågar sig hur man på ett meningsfullt sätt kan kommunicera en kristen tradition i
ett sedan länge sekulariserat samhälle.
– Det postsekulära samhället kännetecknas av att
kyrkorna är tomma. Den
klassiska sekuraliseringsteorin säger att utvecklingen kommer att fortsätta tills
kyrkorna försvinner. Men
samtidigt har sociologerna
märkt att det här inte är hela sanningen, säger Tolonen.
Religionen är synligare i
Europa i dag än förr. När kyrkorna går ut med sitt budskap kan de inte tala om
Gud på ett sätt som bygger
på antagandet att människor
är bekanta med vad kyrkorna står för.
Teologen Hauerwas menar
att kristenheten inte kan reduceras till en samling övertygelser.
– Det handlar inte i första
hand om att kommunicera
en samling övertygelser utan om att kommunicera ett
sätt att leva, säger Tolonen.

Bära
bördor i
ekorrhjulet
eller vittna
om ett annat
sätt att leva?
Bild: iStock

Privat eller offentligt?

Kristen tro som ett sätt att leva – i stället för en abstrakt
samling övertygelser – kan till
exempel medföra att man är
kritisk mot effektivitetstänkandet som så starkt präglar
den tid vi lever i.
– Vill jag satsa tid på mina förhållanden? Vill jag leva ett liv i tjänst hos nästan?
Hur bemöter jag min granne?
Tolonen säger att kristen
tro i modern tid ofta uppfattas som en privatsak, något
som pågår inne i ens huvud.
Tron har blivit något som vi
intellektualiserar och verbaliserar.

Miika Tolonen har doktorerat om tro och gärningar.

Dubbelnummer Midsommar

Ingen tidning
nästa vecka
Tidningen i din hand är ett
dubbelnummer. Nästa
nummer av Kyrkpressen
utkommer den 5 juli.
Vi önskar våra läsare
en välsignad midsommarhelg!

– Men hos Hauerwas suddas gränsen mellan privat
och offentligt ut helt och
hållet. Kristendom kan aldrig vara en privatsak. Om någon lever på ett sätt som är
kritiskt till exempel till föreställningar om att ett gott
liv handlar om konsumtion
och ambition så är det något
offentligt.
Att tro kan innebära att
ställa sig kritisk till de krafter som styr våra liv, till exempel marknadskrafterna.
Kanske handlar frälsning-

en om att säga nej till effektivitetstänkandet och ge upp
tanken på stort hus, två bilar
och segelbåt ifall den livsstilen lett till att man tvingats
försumma viktigare saker i
livet. Att man inte är med i
ekorrhjulet blir ett vittnesbörd. Det var samma sak som
asketerna i tiden ville visa ute i öknen: det är möjligt att leva på ett annat sätt.
– I gudstjänsten och framför allt i nattvarden kan man
träna på att se på livet enligt
den kristna berättelsen.

Film Kyrkans Mediestiftelse

Film om rasism får understöd

Filmen Leijonasydän (Lejonhjärta) av Dome Karukoski
och Aleksi Bardy får det största stödet på 50 000 euro
i Kyrkans mediestiftelses utdelning i vår.
Filmen berättar om Teppo från östra Finland som
förälskar sig i Sari som har en mörkhyad son, Roope.
Tv-programmen Sivuraiteella (På sidospår) av Liisa Akimof och Hilton – kertomuksia kylmästä (Hilton
– berättelser om kyla) som bägge handlar om utslagning av ungdomar fick 40 000 respektive 20 000 euro i understöd.
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Missionärsvälsignelse.

Kontroll ur ungdomarnas tävling Mission Impossible. Vid
Nepalkontrollen ska Martin Prest (t.h.) framställa diarrémedicin av vatten, salt och socker med hjälp av Andreas Bäcks
(t.v.) anvisningar.

Biskop Joseph Bvumbwe och hustrun Maria får pryda hemmet med en prydnadstallrik av Borgå domkapitel. Rune och Malin Lindblom fanns på festen, nyanlända efter två år i Jerusalem. Furahakören hör självklart hemma på den svenska missionsfesten, percussionist Kaarle Mannila.

Delad fiskelycka – dubbel glädje

returmission. Vänskapsavtalet mellan Borgå stift och Malawi kryddade Finska Missionssällskapets fest i Kronoby.
Text och foto: may wikström
En smått historisk stund ägde rum nedanför Kronoby kyrkas sprakande väggmålningar i helgen. Biskoparna för Borgå
stift respektive Malawis lutherska kyrka skrev högtidligt på ett vänskapsavtal mellan varandras kyrkor. Rungande
applåder och glatt utbyte av gåvor följde.
Sällan har någon strålat så över en
väggtallrik med Borgå domkapitel på.

Hjälp oss att
bärga fångsten!
Biskop Joseph
Bvumbwe

Miljö Ekoskriftskola

Grön skriftskola sparar energi

På Kyrkostyrelsen anser man att en målinriktad miljöfostran kan ske i skriftskolan.
I Tuira församling i Uleåborg ordnade man i början av
juni ekoskriftskola för fjärde gången. Konfirmanderna
försökte minska sina koldioxidavtryck bland annat genom att äta vegetariskt, använda lokaltrafik och avstå
från användningen av tekniska apparater.
Tanken bakom ekoskriftskolan är att uppmana ungdomarna att fundera på hur skapelsen kan respekteras
också i det vardagliga livet.

Gåvan besvarades med te, oblatask och
en klädsel för Mama Borgåbiskop ”sådan som en Mama Bishop bör ha”. Exakt vad avtalet kommer att innebära i
praktiken är ännu öppet, men biskop
Joseph Bvumbwe betonade att det inte är en ensidig historia. Han tog fasta
på berättelsen om det lyckade fiskarfänget, när Petrus på Jesus uppmaning
kastar ut näten med ett så lyckat resultat att fiskebåten håller på att sjunka.
En annan båt kallades till undsättning.
– I berättelsen om de två båtarna sägs
det aldrig vad som fanns i den andra båten. Men de som satt i den lydde kallelsen. Och ”båda båtarna fylldes med
fisk”. Det här är vi i Malawi i dag. Vår
kyrka växer snabbt, så snabbt att vi

Citat Budget
”Det är lätt att tro
att en lyckad semester innebär en dyr
utlandsresa. Därför
vill jag säga – snegla
inte på andra.”
Familjeekonom Bodil
Hallin om hur man får
pengarna att räcka under semestern.

riskerar att sjunka. Hjälp oss att bärga
fångsten, så belönas bägge! sa Bvumwe.

Stor uppslutning från bygden

För en relativt liten församling och ort
var festen en utmaning. Kyrkoherde
Markus Ventin kunde pusta ut:
– Jag känner stor lättnad och tacksamhet över att allt gick väl. Stort tack
till hela arbetslaget, både församlingens anställda och de många frivilliga
som ställt upp.
Bland dem fanns också Kronobyungdomarna, som tillsammans med ungdomsarbetsledaren Tom Wiklund ansvarade för parallellprogrammet Mission
Impossible. Där gällde det att samla ihop
ledtrådar för att hitta en person, eller en

figur, som gav deltagarna den slutliga
kodmening som skulle återlämnas till
uppdragsgivaren biskop Björn Vikström.
– Blå rock, olika skor, invalid, skägg …
Caroline Slotte och Amanda Lillrank
pusslade ihop sina ledtrådar efter att
de hade avklarat banan. Först efter en
stunds letande bland festpubliken klarnar det att figuren står stadigt på träben.
Kyrkans fattiggubbe har koden: Tänk på
mig när det går dig väl.
I samband med festen välsignades fyra missionärer. Maria och Ben Westerling sänds till Nepal, där de verkade på
80-talet. Christine Björkskog och Silva Lahti åker till Etiopien för uppdrag
i den lutherska Mekane Yesuskyrkan.
Se mera bilder på www.kyrkpressen.fi

Borgå förvaltning

Tvåspråkig
servicecentral

En tvåspråkig servicecentral som sköter församlingarnas ekonomiförvalting blir verklighet i Borgå
om några år.
Centralen kommer med
största sannolikhet att inkvarteras i WSOY-hu-

set eftersom Domprostgården, som var det andra alternativet, visade sig
vara för liten för de 14 personer som ska anställas.
– I första hand har vi
hört av oss till de som redan nu sköter ekonomin
och förvaltingen i församlingarna för att se om det
finns intresse för arbetet

på servicecentralen, säger
Clas Abrahamsson, notarie vid Domkapitlet.
Församlingarna får ansluta sig till servicecentralen efter hand.
Det slutgiltiga beslutet
om var centralen kommer
att ha sitt kontor fattas av
Kyrkostyrelsen.
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Två språk och
ett sår

Debattboken Kära hurri!/
Rakas hurri!
som i dagarna
kommit ut på
Schildts och
Söderströms
tar upp en
av de frågor som med
säkerhet jagar upp folk på Hbl:s opinionssida: tvåspråkigheten. Boken innehåller
femton inlägg om ett liv
på två språk i Finland.
Texterna är intressanta. Även om jag som
medelklassfinlandssvensk uppvuxen i huvudstadsregionen ägnat många timmar åt att
grubbla över min identitet gjorde den här boken
mig fundersam på ett
bra sätt.
Den som läser inläggen i Kära hurri! märker snabbt att vi saknar en definition på ordet
tvåspråkighet. Själv sällar jag mig till skaran som
likt Pia Ingström vill att
den som definierar sig
som tvåspråkig ska kunna ”förstå, tala och skriva lika bra på två språk,
att båda språken skall
vara lika domänrika och
uttrycksfulla och ha en
lika bred stilistisk repertoar”. Ingström konstaterar att det kan hända att hennes krav är
vettlöst högt ställda.
Det tyckte mina kolleger
också när jag argumenterade för frågan i kafferummet.
Jag grubblar mest över
Ingströms text för att
min erfarenhet liknar
hennes så mycket: jag
har vuxit upp med två
språkidentiteter men valt
svenskan som det språk
som lever i min vardag.
Jag kan visserligen både Tiernapojat och Luciasången. Men medan min svenska har blivit
säker och nyanserad,
mitt starka språk, har
den skuffat undan min
finska. Numera låter jag
dum på finska: trög och
omständlig. Och jag frågar mig: adopterade jag
bort mitt ena språk för
att det inte fanns rum eller tid för två identiteter?
Är det så det går?

¶¶Sofia

Torvalds
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Ser Bibeln
som en
film av
Hitchcock
författarskap. Det är som i en film av Alfred Hitchcock. Ligger det ett par glasögon på bordet i första
scenen kommer de glasögonen tillbaka tolv minuter
senare och visar sig vara jätteviktiga.
Text och Foto: Johan Sandberg
Författaren Ylva Eggehorn har lärt sig
att vara uppmärksam på detaljerna i de
gamla bibelberättelserna.
– Där finns inget med av en tillfällighet, säger hon och gör jämförelsen
med Hitchcock-filmen.
Men det är inte bara detaljerna hon
fäster sig vid i bibelläsningen. Att läsa ur
ett vuxen kvinnas perspektiv har hjälpt
henne att se saker hon inte sett förr.
Hon tar berättelsen om Sara som exempel. Sara är gammal när hon får veta
att hon ska få det barn hon längtat efter
i hela sitt liv, barnet som ska ge henne
ett värde som kvinna och som ska bli
en början till ett stort folk som vet något speciellt om livet och om Gud. Man
förväntar sig att Sara ska falla ned på
knä av tacksamhet när de himmelska
sändebuden säger att det nu är dags.
– I stället skrattar Sara. Som vuxen kan jag kan höra att det är ett bittert och aggressivt skratt, säger Eggehorn. Det är så dags att komma nu då
jag lärt mig leva med den här förlusten.
Så kommer du och river upp allt igen.
Jag känner igen den känslan. Hjälpen
kommer för sent.
Här frågar hon sig varför den här texten fått stå kvar i Bibeln. Den är ju lite
pinsam och stämmer inte med normen.
– Men de gamla berättelserna blir väldigt relevanta då man upptäcker att de
handlar om oss.
Sara får en son som heter Isak.
– Namnen är betydelsefulla i Bibeln.
Vad betyder Isak? Isak betyder han som
ler. Ett annat skratt kom in i Saras liv.

Upphovsman till 819 titlar

Ylva Eggehorn är författare till ett fyrtiotal boktitlar. Hon har skrivit dikter,
romaner, psalmer, sångtexter, dramatik, musikteater, sagor och berättel-

Tre himmelska minuter
Bok
Himlen finns på riktigt
Författare: Todd Burpo
och Lynn Vincent
Förlag: Gospel Media.
Ursprungligen utgiven av
Thomas Nelson.
”Jag vill att de ska veta att
himlen finns på riktigt.” Så
lär Colton Burpo ha sagt

till förlagsredaktören när
boken om hans himmel-

ser. Kungliga biblioteket i Stockholm
har registrerat att hon är upphovsman
till 819 titlar. För en dryg vecka sedan
besökte hon Jakobstad för att tala om
sitt författarskap och om manligt och
kvinnligt i Bibeln på Kyrkans ungdoms
sommardagar.
– Jag tror att alla människor vill berätta, åtminstone för sig själva, säger
hon. Inom åldringsvården har det visat sig att behovet att få sammanfatta
sin livsberättelse är lika stort som behovet av smärtlindring och bra mat. En
författare berättar som sitt yrke.
Bland de böcker hon skrivit handlar
två om manligt och kvinnligt i Bibeln;
Kryddad olja: kvinnor i Bibeln och Där lejonen bo: män och manlighet i Bibeln.
– De rollerna har fortfarande relevans
i dag, säger Eggehorn. Bibeln är en tjock
bok som är lika komplicerad som våra
egna liv. Jag ville se om det fanns någon annan bild i den än den store, starke, tyste mannen som klarar sig själv
och rensar upp bland alla bovar i stan.
Det första som då hände var att hon
läste om Adam. Han finns i den fantastiska trädgården och har allt. Men han
är ensam. Gud säger att det inte är bra
för mannen att vara ensam.
– Det är det första som sägs om mannen i Bibeln. På en gång spricker bilden av den store, tyste, starke mannen.
Mannen är inte svag, men berättelsen
lär oss att människan behöver leva i
relationer. Gud skapade kvinnan som
hjälp för mannen. Det hebreiska ordet
för hjälp betyder egentligen något mellan en gerillaledare och en barnmorska.
Utgående från Bibelns Enok ser Ylva
Eggehorn det inte som viktigt vad man
uträttar i livet .
– Det står bara fyra rader om Enok i
Bibeln. Han levde i 365 år, fick söner

ska upplevelse var klar.
Colton var knappt fyra år
när han blev allvarligt sjuk
av en brusten blindtarm.
Några veckor efter operationen började han berätta för sina föräldrar om det
som hände medan han var
nedsövd. Han beskrev hur
mamma hade talat i telefon och pappa hade suttit i
ett litet rum och bett. Colton hade tittat ner på dem
där han satt i Jesu famn och
änglarna sjöng för honom.
Himlen finns på riktigt är

Ylva Eggehorn har bland
mycket annat skrivit 30
psalmer i den svenska
psalmboken. I den finlandssvenska psalmboken finns
två av dem.

en berättelse om Colton
Burpos sjukdom och hans
resa till himlen då han opererades. Pappan Todd Burpo berättar om händelserna
kring sjukdomen men beskrivningarna av himlen är
med Coltons egna ord, som
”ingen är sjuk och ingen har
glasögon”.
Det mest rörande är när
Colton plötsligt berättar för
föräldrarna att han har två
systrar – en på jorden och
en i himlen. Ingen hade berättat för honom att hans

och döttrar och vandrade i gemenskap
med Gud. Sedan såg man honom inte
mer för Gud tog bort honom. Var han
någon riktig karl då han inte lämnade
några spår efter sig? Han byggde ingenting. Av det lär vi oss att det är okej
i Guds ögon att bara vandra i gemenskap med honom.

Femtioårigt författarskap

Nästa år firar hon 50 år som författare.
Hon debuterade som 13-åring år 1963
med Havbarn.
– Jag vet inte hur jag ska fira det. Jag
undrar vad förlaget tycker om jag skulle ge ut mina samlade dikter.
Hennes resa från ateismen började
ungefär samtidigt som författardebuten.
– Jag har läst sedan jag var fyra år.
När jag tolv, tretton hade jag läst massor
av litteratur. Då kom jag till att jag inte behövde konfirmeras. Det var dumheter. Jag sa nej trots att hundra pro-

mamma hade fått missfall. Han hade träffat barnet
i himlen. Här beskrivs vackert mammans lättnad över
att det ofödda barnet faktiskt har det bra och att det,
till skillnad från de andra
barnen, liknar henne och
inte pappan.
Boken är rörande, hoppingivande – och lätt att ifrågasätta. Trovärdigheten är
det som stör mig mest. När
Colton säger att han var
död i tre minuter väntar jag
till bokens sista sida på att

pappan ska träffa läkaren
och få det bekräftat. Det
händer aldrig.
Pastor Todd Burpo kunde ha lämnat sin pastorsroll
när han skrev boken. Om
Colton Burpos berättelse
är sann så är den ett vittnesbörd starkt nog. Att boken blivit en New York Times-bestseller med över
fem miljoner sålda exemplar talar för att många blivit berörda av det vittnesbördet.
¶¶Andreas

Andersson
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Våga Fråga

Anden och frukterna

¶¶BO-GÖRAN
ÅSTRAND
är kyrkoherde
och svarar på
läsarfrågor om
tro och kyrka.

I Apostlagärningarna står det om
den första pingsten och den helige
Andes utgjutelse över apostlarna.
Senare läser vi att många av dem
som blev döpta även blev delaktiga
av Anden. Hur är det i våra dagar?
Blir små barn som döps delaktiga
av Anden? Kan man vara uppfylld
av Anden utan att själv veta om
det? Hur sker det och när?

Frågeställaren tar upp två viktiga och
centrala saker: Vad sker egentligen i dopet? Och när är man uppfylld av Anden? I Nya testamentet verkar det som
att de här två sakerna, dopet och Anden,
går hand i hand. I dopet fogas man in i en kristen gemenskap och blir en medlem av det stora kollektivet Guds folk.
Anden får man som en gåva och den gör så att man kan tro
på Gud och vara en lärjunge till Jesus Kristus. Hur nära dopet och Anden/tron hänger samman blir tydligt till exempel
i Markusevangeliet där det ordagrant översatt sägs att den
troende och döpte ska bli frälst (Mark. 16:16). Den som var
troende skulle vara döpt. Och den som var döpt skulle tro.
De här är också de flesta kristna överens om. Men ordningsföljden ser man olika på. På frikyrkligt håll menar man
att Anden först ska verka tro i en människa och sedan kommer dopet som en bekräftelsehandling på att det har skett.
Inom de katolska, ortodoxa, lutherska och anglikanska kyrkorna är dopet startpunkten på det kristna livet. Här utgår
man snarare ifrån att det är Gud som handlar i dopet och
inte den som döps. I dopet blir barnet medlem i Kristi kyrka, pånyttföds och får den helige Andes gåva.

cent av skoleleverna konfirmerades på
den tiden.
Men sen blev livet svårt.
– Jag träffade en man som var nästan
nio år äldre än jag. Jag var tretton och
han var lärare på min skola. Det ställde
mig utanför alla spelregler. Det var ingen kärlek som löste problemen. Mina
föräldrar var förstås upprörda.
Hon låg vaken om nätterna och tänkte att livet inte var roligt. Hon hade inte
haft något emot att råka ut för en olycka
som gjort slut på det.
– Men under de nätterna fanns det
något i rummet som kändes som om
någon såg på mig med en varm och accepterande blick.
Men hon såg ingen.
– Det var en ordlös erfarenhet som jag
inte kunde beskriva ens för mig själv.
Och jag som var van att ha ord för allt.
Då det inte gick över började jag misstänka att kanske det här är vad de krist-

na talar om när de talar om Gud. Ur den
misstanken föddes så småningom någon sorts tro och en trevande dialog med
det där, vad det nu var för något.

Var inte rädd

Hon var runt tjugo år när hon debuterade som psalmförfattare. Psalmförfattaren Anders Frostenson föreslog att
hon skulle skriva psalmer, något som
hon inte ville förknippas med. Men till
slut sände hon anonymt in fyra texter
till en kommitté som jobbade med den
nya psalmboken.
– De tog alla fyra texterna och jag blev
jätterädd. Så här lätt kan det inte vara,
har jag ingen konkurrens eller har de
dåligt omdöme. Jag vågade inte skriva en psalmtext på femton år efter det.
Bland de fyra psalmerna fanns Var inte
rädd, det finns ett hemligt tecken. Den psalmen har sjungits vid större händelser i
Sverige, efter bussolyckan med barnen

i Kista, efter Estonia, när Anna Lindh
mördades och på flygplatsen i Phuket
varje gång ett av de över 500 identifierade svenska offren efter tsunamin
i Thailand flögs hem.
– Den sången finns nu på svenska
och engelska och med en kommentar
på thai på en stenplatta på flygplatsen i
Phuket. Det är ofattbart. Det går knappast en vecka utan att någon hör av sig
och berättar hur mycket sången betytt
för dem när en anhörig gått bort.
Psalmen skrev hon då hon som
22-åring träffade en familj som drabbats väldigt hårt. Hon bad Gud om hjälp
att skriva något till familjen.
– Det var enda gången jag gjort det,
säger hon. Men det är inget trick som
man kan göra om. Den psalmen är generös på något sätt, den är arketypisk
med bilder som talar till alla. Ordet Gud
finns inte med i hela texten men det är
ingen tvekan om vad den handlar om.

Vid dopet läses dop- och missionsbefallningen där Jesus
uppmanar lärjungarna att gå ut och göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem och lära dem, vilket man menar att inbegriper även barnen. Därför läser man också det
så kallade barnens evangelium där Jesus säger att man inte ska hindra barnen från att komma till honom eftersom
Guds rike tillhör dem. Så dopet i sig självt är en gåva som
ett litet barn får ta emot. Men dopet förutsätter att man får
undervisning så att man kan växa till sig i den kristna tron.
Också här går dop och tro hand i hand.
I Nya testamentet visar sig Andens verkningar på olika
sätt. Någon kanske i första hand tänker på att vissa döpta och troende kunde tala i tungor. Men registret är betydligt bredare än så. Den som är uppfylld av Anden får med
tiden uppleva Andens frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod
och ödmjukhet. Erfarenheten ger vid handen att frukterna
ser olika ut hos olika människor. En del är längre hunna och
andra har kommit bara en liten bit på vägen.
Men en yttring av den helige Ande som är gemensam för
troende människor är ett beroendeförhållande mellan Gud
och människa så att hjärtat kan få ro först då det har funnit vila i Gud. Den helige Ande drar oss till Gud och vill låta förtröstan, tillit och tro växa fram. Och det är väl det som
allt sist och slutligen handlar om.

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 Johan Sandberg

Naong
Han sade sig vara halfhalf, till hälften buddist och
till hälften kristen. Innan vi
mötte honom
hade han fått
en engelsk Bibel av någon.
Han läste den
så gott han
kunde och tro-

ligen talade den till honom
då han kallade sig för hälften kristen.
Han var från Burma men
jobbade i Khao Lak i Thailand med att sälja souvenirer. Mina vänner hade träffat honom tidigare och jag
hängde med när de skulle
träffa honom på nytt.

Vi har fått lära oss att det
inte finns något half-halfläge inom kristendomen
och vi försökte förklara det
för honom. Det är allt eller
inget som gäller.
Vi berättade för honom
hur Gud ser honom och de
omständigheter som lett
oss till hans butik. Man såg

på honom att han ville tro
men det var något som
stod i vägen.
Han upprepade att han
inte kan engelska tillräckligt
bra. Vad har det med saken att göra, undrade vi tills
vi förstod. Han tror att Gud
endast talar engelska.
Vi fick ta honom ur den

villfarelsen och berätta att
Gud förstår hjärtats ordlösa
språk. Han bad en bön på
sitt eget språk och samtalet slutade med att han sade sig vara helt kristen.
Hur det gick för honom
sedan vet jag inte. Vi lämnade Khao Lak och mina
försök att få kontakt med

honom senare har endast
resulterat i att jag fått veta
att han återvänt till Burma.
Av honom lärde jag mig
hur övertygade asiaterna är om att Gud är västerländsk. Och att andra kan
skörda vad någon tidigare
sått genom att ge honom
en Bibel.
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Dop. Kan man ha en relation till sitt dop, eller är det
bara en händelse för länge sedan? Redaktören träffade sin döpare för ett samtal om sakramentet.

Döparens dag
Text: Andreas Andersson
Foto: Kasper Gustavsson/Privat
Det var en söndag i maj, de stupades
dag, och kyrkoherden i Matteus församling Henrik Andersén hade haft en
andakt vid hjältegravarna på Brändö.
På eftermiddagen åkte han till Botbygårds kapell för att döpa den lilla parvel som nu är jag.
Dopet är instiftat av Jesus själv. Han
döptes av Johannes Döparen, som vi firar på midsommaren, och gav oss befallningen att gå ut, göra folk till lärjungar och döpa dem i Faderns, Sonens och
den heliga Andens namn. Men varför
döper prästerna i vår kyrka, och varför
döper de barn? Jag träffar Henrik Andersén för att samtala om dopet.
– Jag har döpt ända sedan jag blev
prästvigd. Det är uttryckligen en sak
som bara prästerna kan göra, förvalta
sakramenten.
Andersén har varit präst sedan 1971
och är i dag prost och pensionerad kyrkoherde. Under hela den period då han
verkade som präst jobbade han i Matteus församling i östra Helsingfors. Många
känner honom och än i dag håller han
förrättningar.
– Det känns naturligt att finnas till för
familjer som jag har haft kontakt med
i församlingen i 40 år.
Kommer du ihåg dem du har döpt?
– Inte alla, de är en bit över tusen vid
det här laget.
Närmare bestämt 1062 dop, 341 vigslar och 960 jordfästningar hade Henrik Andersén förrättat vid årsskiftet.
Men han berättar att han ibland kommer ihåg själva dopet i kyrkan, och ifall
dopkaffet har varit i hemmet minns han
det förhållandevis bra.
Minns du någonting från mitt dop?
– Nej, jag måste säga att jag inte minns
något särskilt. Men jag minns att dopet
var i Botbygårds kapell, och jag minns
dopkaffet hemma hos er. Din pappa är
ju dessutom min småkusin.
Han hämtar en blankett ur sitt personliga arkiv där han gjort anteckningar
om dem han döpt. På pappret har han
skrivit ”mor höll”. Detsamma står på
mitt dopminne.
– Jag skickade dopminnet efteråt, så
jag noterade vem som höll barnet för att
få det rätt i dopminnet. Jag har märkt
att man kan bli lite virrig.
En viktig orsak till att Andersén kommer ihåg ett dop är att familjen är bekant från förr. Sällan har det hänt nå-

”Dopet är en
gåva Gud ger
till oss. Vi förstår ingenting av
den men vi kan
ta emot den,
och först senare inser vi vad vi
fått.”
Henrik Andersén

got dramatiskt som fastnat i minnet.
En gång skrek barnet som en brandsiren så att de var tvungna att ta en paus,
och en gång svimmade en i sällskapet
och dråsade i golvet.
– Lyckligtvis var det inte personen
som höll barnet, minns Andersén.

Vad händer i dopet?

Helt konkret blir en person som döps
medlem i en kristen församling. Det
symboliserar det som sker djupast: genom dopet blir man upptagen i Guds
familj som medlem i den kristna gemenskapen.
Spelar dopet någon roll? Till exempel om
barnet dör.
– Jag har tänkt som så att oberoende av
om barnet är döpt eller inte behöver jag
inte oroa mig för det. Jag kan inte med
mina tankar avgöra vad som händer
med det utan det är i Guds händer som
vi får lämna barnet, oberoende av om
det är döpt eller inte. Men samtidigt är
vår kristna tro att dopet har en betydelse, att det verkligen för en över från
det ondas rike till Guds rike.
Henrik Andersén påpekar att allt fler
låter bli att döpa sina barn med motiveringen att de ska få välja själva. Han
tycker det är en konstig idé.
– Inte kan man heller säga åt barnet
när det är femton att ”nu får du själv
bestämma vilket språk du ska tala”.
Han tror att Gud vill att alla ska komma till Sanningen och bli frälsta, och att
dopet är basen. Men dopet i sig räcker
inte, sedan ska man leva i det.
– Det är en livets skola som börjar.
Dopet som en gåva är en bild som
Henrik Andersén använder i en del av
sina doptal. Många har hört om den
symboliken, men han öppnar bilden
för mig.
– Jag brukar jämföra Guds gåvor i dopet med de gåvor vi har med oss, saker som är viktiga för oss och som vi
vill ge barnet. Barnet förstår ingenting
men får dem ändå. Det är först när barnet tar dem i användning som gåvorna
blir till nytta för barnet och dess omgivning. Dopet är en gåva Gud ger
till oss. Vi förstår ingenting av den men vi kan ta
emot den och först senare
inser vi vad vi fått.

En viktig startpunkt

Dopet är ett av den lutherska kyrkans två sakrament. Det andra, nattvarden, får man delta i vid de
flesta högmässor. Men för
de flesta är dopet någonting

som hände för länge sedan, som man
inte kommer ihåg. Kan det sakramentet vara viktigt för oss?
– För många som inte aktivt tror har
det ingen betydelse. Men för oss som
vill följa Jesus tycker jag att det är en
viktig startpunkt. Redan då visade Gud
att han bryr sig om mig, innan jag förstod någonting av det visade han mig
kärlek och tog hand om mig. Åtminstone till mig talar det starkt.
I katolska kyrkan finns det en tradition att förnya sina doplöften i påsknattens mässa. Också Andersén har
lett påsknattsmässor med förnyelse
av doplöftena.
Brukar du träffa personer som du döpt?
– Jo, det händer tidvis. När jag hade
skriftskola och hade undervisning om
dopet sa jag att konfirmanderna skulle ta
reda på var de är döpta och av vem. Då
kunde det vara tioi samma skriftskolgrupp som jag hade döpt. Men också
när jag är ute bland folk kan ett barn
komma fram till mig med sin förälder
och säga att jag döpte det.
Henrik Andersén säger att den personliga kontakten, som man får till exempel genom dopet, är viktig. Personer han har döpt vill ibland ha honom
som till exempel vigselpräst. Det är ännu oftare sådana som han konfirmerat
som frågar.
– Det finns flera som jag har döpt,
konfirmerat och vigt – och dessutom
döpt deras barn.
Men han poängterar att det primära inte är att han gjort någonting, utan att barnet genom dopet kommit in
i den andliga verkligheten.
– Det har ingen betydelse vem som
döpt en och hur det gått till. Det kommer inte an på prästen eftersom det inte
är prästen utan Gud som handlar.
Inte heller dopvattnet har någon betydelse, det behöver inte vara något annat än rent, vanligt vatten. Andersén
berättar att gamla ärkebiskopen Martti Simojoki sägs ha kommit till ett dop
i en liten lägenhet och vid dopögonblicket var dopskålen tom.
– ”Låtom oss gå i ett heligt följe till
köket för att hämta dopvattnet”, lär han
ha sagt, gått till köket med församlingen efter sig och fyllt skålen från vattenkranen. Det visar att det inte är frågan
om vad man har för vatten.
Flera som du har döpt har trätt ut ur kyrkan. Hur känns det?
– Jag sörjer för deras del, för att församlingen inte kunnat ge dem det de behövde. Det är tråkigt att de inte fått se
värdet av det de fått.

Hur är det med den andra sidan då, de som
blivit aktiva i församlingen?
– Det känns gott och glatt igen att se
hur Gud är stor och hur han handlar
och leder. Paulus talar om en som sår,
en som vattnar och Gud som ger växten.
Henrik Andersén uttrycker en särskild glädje över församlingsmedlemmar som han sett att plötsligt har kommit närmare församlingen.
– Ett konkret exempel är olika grupper i församlingen. Barnkören har lett
till att många föräldrar har kommit med
i kyrkokören och det i sin tur har lett
till att det med åren har hänt någonting, de har vuxit i tro och församlingen har blivit viktig för dem.
Och den stora mängden övriga, de passiva?
– Dem tänker jag på ibland när jag ber.
I och med att jag kan knyta ett dop till
en särskild plats, om dopet eller dopkaffet varit i hemmet, så händer det
ofta att jag minns familjen när jag kör
förbi. Då tänker jag på dem och sänder
en stilla bön för den familjen.

Inte alltid idyllisk familjefest

Vår syn på dopet som en idyllisk familjefest är ganska ung. Enligt Andersén
var det under efterkrigstiden vanligt
med massdop: prästen åkte till BB och
döpte nyfödda. Går man till 1800-talet på landet kunde en familj ha tio –
femton barn och en bondgård att sköta. Det var ofta omöjligt för föräldrarna att fara någonstans.
– Då kunde det vara någon fadder
som åkte med barnet till kyrkobyn där
prästen döpte det.
Nu för tiden kan prästen engagera också andra i dopet. Faddrarna och
familjen kan delta i välsignelse och
textäsning. I förbönen kan man gemensamt be, föräldrarna kan ha en
del, faddrarna, något syskon om sådana finns, far- och morföräldrar kan
ha olika delar av bönen.
– Det för människorna närmare dopet. När de själva engagerar sig ger det
ett större värde åt dopet och de kommer att minnas doptillfället på ett annat sätt.

Växer inte ur dopet

På dopfotot har jag på mig en dopkolt.
Henrik Andersén berättar att dopkolten och alban, det vita plagg som präster och gudstjänstdiakoner ofta har på
sig i gudstjänsten, egentligen är samma sak. Men dopkolten har en särskild
symbolik.
– Dopdräkten är för stor och för lång.
Tanken är att fastän man växer räcker
dopet till, man växer inte ur det.
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Redaktören
möter sin döpare
Henrik Andersén i
Botbygårds kapell.
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MidsommarKRYSSET
Konstruerat av Britt-Mari Andtfolk

Skicka in LÖSNINGEN
Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 10 juli
2012 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
Märk kuvertet ”Midsommarkrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års
översättning. Lycka till!
Namn & adress:

LösningEN
Bland de 352 insända
svaren utlottades följande vinnare. Bokprisen
kommer på posten.
Vi gratulerar: Christina
Lill, Kållby, Lea Lindström, Borgå och Etti
Björklöf, Barösund

Vinn
böcke
r!

AKTUELLT!
All tid på Lekholmen
Magnus Lindholm
Lägerliv förr och nu – 75 år av
sköna naturupplevelser, gemenskap och andakt.
Hft 34,90

I sommmar hittar du oss
bl.a. här:
• KU:s sommarläger i Pieksämäki 24–29.7
• Sacrum, Sandvikskajen 13,
Helsingfors
• Nätbokhandeln

www.fontanamedia.fi

”Du låter mig här ana
en skymt av paradis.”
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UR Evangeliet
”Och alla som
hörde det lade
det på minnet och
frågade sig ’Vad
ska det inte bli av
detta barn?’ Ty
Herrens hand var
med honom.”
Läs mera
i Luk. 1:57-66

OM Helgen

Runt Knuten

Sommarens och döparens högtid

Inom kyrkan firar vi midsommar till minne av Johannes
döparens födelsedag. Hans helgondag är en av mycket
få som överlevt reformationen, antagligen för att den
hör ihop med firandet av sommarsolståndet.
Sommarsolståndet, sommarens och ljusets högtid,
har man firat långt före kristendomen anlände till Norden. Numera behöver midsommaren inte ens firas på
den exakta dagen för vare sig sommarsolståndet eller Johannes döparens födelse, utan har flyttat till närmaste lördag.

INSIDAN
Betraktelsen Mia Anderssén-Löf

#bönetwitter
”Herre, hjälp mig
att öppna mitt
sinne för dina
möjligheter.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
Första läsningen
Jes. 45:8-12

Oanade möjligheter
I vagnen skymtar ett litet ansikte. En liten näsa och runda kinder. Jag förundrar mig över den lilla, över det nya
liv som börjat och som jag ska få följa. Frågorna börjar
regna över min väninna. Har hon fått ett namn än? När
blir dopet? Hur mår familjen? Får ni sömn om nätterna?
Hur ofta ska hon ha mat? Jag ser på barnet och undrar:
”Vad ska det bli av dig?” Alla dörrar är öppna, livet ligger framför dig med alla möjligheter det bjuder på. Vad
ska det bli av dig?
Johannes Döparen, som vi minns på Midsommardagen, föddes under ovanliga omständigheter (Luk. 1:5766). Hans föräldrar, Elisabet och Sakarias, hade väntat i
många, långa år på att få ett barn. Om och om igen hade hoppet tänts och slocknat. Nu var båda till åren. Men
en dag visade sig en ängel för Sakarias och berättade att
Elisabet skulle föda en son. Namnet var redan beställt –
Johannes, ”Gud är nådig”. Sakarias kunde inte tro det.
Men efter en tid visade det sig att Elisabet väntade barn
och så småningom fick de sin Johannes.
Hela Judéens bergsbygd talade om det som hade hänt
och frågade sig: ”Vad ska det inte bli av det här barnet,
då Herrens hand är med honom?”
Ett nyfött barn inger förundran och förväntan. Historien
är oskriven och allt är möjligt. Med tiden blir perspektivet snävare, vi väljer och väljer bort. Livet tar form och
får en riktning. Man väljer utbildning och yrke, man tar
huslån och billån. En dag kanske man upplever att riktningen är given och att de oändliga möjligheterna krympt
till ett val mellan vanilj- och bananyoghurt. Man kan
tycka att livet är utstakat ända fram till åldringshemmet.
När vi ser på oss själva får vi se på oss med samma vänliga, förväntansfulla blick som vi ser på det lilla knytet i
barnvagnen. Petrus skriver: ”Ni är ju födda på nytt, inte
genom en förgänglig sådd utan en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.” Ingenting är omöjligt för Gud.
Vad kan vi inte bli och vad vi kan inte göra, när Herrens
hand är med oss?
I och för sig tror jag en viktigare fråga än vad vi kan bli
är vad vi redan är. Guds barn. Vi har fått barns rätt att
alltid och i allt vända oss till Gud (Rom 8:15). Vi har fått
del av Jesu fullhet, av nåd och åter nåd (Joh. 1:16). Därför får vi med förväntan räta på oss, fylla lungorna med
luft och ta oss an livet.
Mia Anderssén-Löf är församlingspastor i Borgå svenska
domkyrkoförsamling

Andra läsningen
Apg. 19:1-6
Evangelium
Luk. 1:57-66
Söndagens namn kommer här.
Temat kommer här.

Psalmförslag
535: 1-3, 539,
541, 540, 537 (N),
449:5.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

Veckans Person
Johannes döparen
var kusin till Jesus och
en profet som predikade
omvändelse och bättring.
Johannes döparen
blev martyr när han avrättades av Herodes
Antipas, troligen år 30.
Enligt legenden var
det kejsarens styvdotter Salome som krävde att få Johannes döparens huvud på ett fat
som belöning efter att
ha dansat för kejsaren,
men enligt den judiske
historieskrivaren Josef
Flavius avrättades han
eftersom hans popularitet gjorde honom till en
politisk riskfaktor.

Källor: Kyrklig ordbok,
wikipedia

”Jag kommer
av ett brusande
hav.”

Himlalängtans musik i
S:t Lars kapell
3 juli kl. 19.

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

KALENDERN
20.6 –5.7
Domprosteriet
¶¶ Borgå
Lö 23.6 kl.12: Högmässa i domkyrkan, M Lindgård, Linus Stråhlman,
Fanny Söderström.
Sö 24.6 kl. 10: Gudstjänst i Kullo
bykyrka, M Lindgård, Rebecka
Stråhlman, Fanny Söderström
kl. 12: Högmässa i domkyrkan,
M Lindgård, Rebecka Stråhlman,
Söderström.
Ti 26.6 kl.12: Orgelkvart i domkyrkan, Fanny Söderström & to 28.6
kl. 12: Reidar Tollander. En präst
anträffbar för samtal i kyrkan.
To 28.6 kl. 20: Musik i Borgå domkyrka, Rainer Lindh, sång & EricOlof Söderström, orgel & piano
Lö 30.6 kl. 11: Konfirmationsmässa
i domkyrkan, (Lekholmen) Puska,
Eisentraut-Söderström, Tollander
Sö 1.7 kl. 12: Högmässa med konfirmation i domkyrkan
(Karijärvi 2a) Eisentraut-Söderström, Puska, Söderström.
kl. 15: Konfirmationsmässa i domkyrkan
(Karijärvi 2b) Eisentraut-Söderström, Puska, Söderström
kl. 18: Högmässa i SvartbäckSpjutsunds skärgårdskyrka, Wilén,
Tollander
Ti 3.7 kl.12: Orgelkvart i domkyrkan, Jarkko Yli-Annala & to 5.7 kl.
12: Reidar Tollander. En präst är
anträffbar för samtal i kyrkan.
To 5.7 kl. 14: Kaffeandakt i Café
Ankaret, Wilén, Tollander
To 5.7 kl. 20: Musik i Borgå domkyrka, Hanna Lipiäinen, violin &
Jarkko Yli-Annala, orgel & cembalo
¶¶ Lappträsk
Lö 23, Midsommardagen, kl 10:
Mässa i kyrkan, CÅ, VT, Reidar Tollander (sång)
Sö 24: Mässa i Lilla kyrkan kl 18
(Obs! klockslaget), CÅ, KBÅ
Må kl 10: Skriftskolan börjar i fh
To kl 13: Andakt i Servicehuset och
kl 15 på Tallmogården, CÅ, VT, konfirmanderna medverkar med sång
Sö 1 kl 10: Mässa och konfirmation
i kyrkan, CÅ, VT
Obs! Sommarens första sommarsamling: hålls onsd. 4.7 kl 18
på Hurtigs torp i Hindersby. CÅ, VT,
KBÅ. Servering, taxi
¶¶ Liljendal
Midsommardagens högmässa:
Lö 23.6 kl. 10 i kyrkan. Tord Carlström, Antti Jokinen.
Friluftsgudstjänst vid Wårkulla:
Sö 24.6 kl. 18. Tord Carlström,
Antti Jokinen.
¶¶ Lovisa
Gudstjänst lö 23.6: kl 12 i Lovisa
kyrka, Blom, Kantola
Gudstjänst sö 24.6: kl 12 i Lovisa
kyrka, Blom, Kantola
Sommarcafé ti 26.6: kl 13 i Församlingshemmet, Kastrén
Högmässa sö 1.7: kl 12 i Lovisa
kyrka, Lemberg, Aalto
Sommarcafé ti 3.7: kl 13 i Församlingshemmet, Kastrén

Lust att

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

vara mitt i

smÖr
ÖGat

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

-fÖrsamLinG
när er
har

Gäller endast församlings- och
kyrkligt relaterade annonser!

nåGot extra på GånG?

2 x 55 / pris 150 ¤
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

¶¶ Pernå
Pernå församling, annons v. 25-26,
Kyrkpressen;
Midsommardagens tvåspråkiga
friluftsgudstjänst: lö 23.6 kl. 11.00
i Pitkäpää, Robert Lemberg, Erika
Forsblom, Paula Jokinen.
Taizémässa: sö 24.6 kl. 18.00 i kyrkan, Robert Lemberg, Paula Jokinen.
Pastorskansliet stängt ti 26.6.
Avanti-konsert: on 27.6 kl. 18.00 i
kyrkan, inträde.
Läsmöte: to 28.6 kl. 18.00 i Segersby, Robert Lemberg, Paula Jokinen,
Ingegerd Juntunen.
Högmässa: sö 1.7 kl.10.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Erika Forsblom,
Paula Jokinen.
Läsmöte: to 5.7 kl. 18.00 på Bästö,
Robert Lemberg, Erika Forsblom,
Paula Jokinen.
¶¶ Sibbo
SIBBO KYRKA: Mids.dagen kl 12
mässa Helene Liljeström, Anders
Ekberg. Efter mässan samling för
dem som blivit konfirmerade för 50
år sedan (från mellersta och norra
Sibbo) i Kyrkoby församl.hem.
St SIGFRID: Sö kl 12 mässa Magnus
Riska, Ekberg. Sö kl 12 1.7 mässa
Riska, Kerstin Öhman.
KUs mids.afton: Fr kl 19 på Nilsasgården. Anneth Munga berättar
om sitt arbete i Tanzania. Tag eget
grillbart med.
Bykyrkan Tabor Box: Sö kl 15 1.7
Missionstillfälle med familjen Christina och Andrey Heikkilä, Ulla-Britt
Granfelt-Lindqvist och Allan Lindqvist. Servering.
Sommarmusik i Sibbo: To kl 19.30
5.7 i Sibbo kyrka. Dag-Ulrik Almqvist.

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Sö 22.7 Kristi förklarings dag:
kl. 12 Högmässa:Johanneskyrkan.
Jan Erik Sundström, Enlund.
Må 23.7:
kl. 13-15 Sommarcafé Hörnan.
Ti 24.7:
kl. 12 Lunchmusik Gamla kyrkan.
On 25.7:
kl. 14 Andakt och sommarcafé S:t
Jacob. Audas, Enlund.
Sö 29.7:
kl. 12 Högmässa: Johanneskyrkan.
Jan Erik Sundström, Enlund.
Må 30.7:
kl. 13-15 Sommarcafé Hörnan.
Ti 31.7:
kl. 12 Lunchmusik Gamla kyrkan.
On 1.8:
kl. 14 Andakt och sommarcafé S:t
Jacob.Audas, Enlund.
To 2.8:
kl. 13 Klavertramp genom Helsingfors. Orgelsmusik med anknytning
till staden. Berghälls kyrka. Efteråt
servering och presentation av
musiken i Berghällsgården, Suoniogatan 7.
¶¶ Matteus
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
Lö 23.6 kl. 12: gudstj, Hallvar, Anders
Forsman. Kyrkkaffe.
Sö 24.6 kl. 12: högm, Forsén, Anders
Forsman. Kyrkkaffe.
To 28.6 kl. 13-13.30: lunchmusik,
Anders Forsman, Dag-Ulrik Almqvist: Klavertramp genom Helsingfors I.
To 28.6 kl. 13.30-15: kaffesamtal,
Forsman, Hallvar (2 vån). Frivillig avgift för kaffe och bröd.
Sö 1.7 kl. 12: högm, Hallvar, Anders
Forsman. Kyrkkaffe.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Kapellvägen 65
Sö 1.7 kl. 10: högm, Hallvar, Anders
Forsman. 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 050380 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
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
lö 23.6:
- kl. 10 Högmässa (N): i Åggelby
gamla kyrka. Bonde, Hilli.
sö 24.6:
- kl. 12 Högmässa (N): i Munksnäs
kyrka. Bonde, Söderström.
on 27.6:
- kl. 17.30 Sommarcafé: i Malms
kyrka, Markusrummet.
to 28.6:
- kl. 17.30 SommarPuls: Gud tar inte
semester! Under sommaren träffas
vi till SommarPuls på Seuris varannan vecka. Välkommen med på en
härlig träff ute på gräsmattan. Grilla,
umgås och njut. Månsasvägen 21.
sö 1.7:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla
kyrka. Otto Granlund, Heikki Alavesa.
- kl. 12 Gudstjänst: i Munksnäs
kyrka. Otto Granlund, Heikki Alavesa.
¶¶ 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
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Andrum kl. 6.54
(med repris 8.54)
To 21.6 Anders Lindström, Ekenäs Fre 22.6
Henna Liljeström, Bryssel Lö 23.6 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok
Helga Hund i himlen. Må 25.6 Henna Liljeström, Bryssel Ti 26.6 Ann-Sofi Storbacka,
Ekenäs Ons 27.6 Gita Lindgren, Dalsbruk
To 28.6 Barbro Näse, Karis Fre 29.6 Birgitta Sandås, Kvevlax Lö 30.6 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur sin bok Hel-

(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 2224.6. 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, epostadress 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 24.6. 11 Uhr: Gottesdienst (K.
Röker)
So 1.7. 11 Uhr: Abendmahlsgottesdienst (Stephan Brenner)
¶¶ INTERNATIONAL Evangeli-

cal Church
Sunday Service in English 24.6
and 1.7:
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:
Lö 23.6. Midsommardagen. Esbo
domkyrka kl. 12.15, von Martens,
Valtonen.
Sö 24.6. Esbo domkyrka kl. 12.15
Kanckos, Bengts. Kyrkkaffe i klockstapeln,
Sö 1.7. 5. Esbo domkyrka kl. 12.15,
Byfält, Wikman. Kyrkkaffe i klockstapeln.
Midsommarfest: Mataskärs lägercentrum, Mataskärv. 3, fre 22.6 kl.
17-21. Ertman, Bengts, Valtonen,
Nygård, Grönqvist. Kaffe, allsång,
flagghissning, musik i kapellet,
korvgrillning och andakt.
Musik i sommarkvällen: Esbo
domkyrka sö 24.6 kl. 20. Noora
Karhuluoma sång, Marco Bonacci
orgel. Sö 1.7 kl. 20. Pia Bengts, Senni
Valtonen, Liisa Malkamäki. Fritt intr.
& progr.
Orgelpunkt: Esbo domkyrka
varje on kl. 12 – 12.20. On 27.6 Pia
Bengts, on 4.7 Håkan Wikman.
Orgelnatt och aria: Esbo domkyrka,
Kyrkparken 5, varje to kl. 22 t.o.m.
30.8. Biljetter & mer info: www.
urkuyofestival.fi
Sommarsamling: Köklax kapell ti
26.6 kl.13-15, Byfält, Bengts.
Pensionärsläger på Mataskär 2023.7: Anm. inom juni till Hannele
Nygård 040 531 1045 el. Synnöve
Heikkinen 040-547 1856. Pris 45 €.

ga Hund i himlen. Må 2.7 Henna Liljeström,
Bryssel Ti 3.7 Henrik Nymalm, Borgå Ons
4.7 Amanda Audas-Kass, Helsingfors (repris från 3.7.2009) To 5.7 Gita Lindgren,
VEGA
Dalsbruk.

Aftonandakt kl. 19.15

To 21.6 Kristina Fernström, Helsingfors Fre
22.6 kl. 17.58 Ett ord inför helgen, Jakobstads kyrka. Sö 24.6 Lucas Snellman, Vanda Må 25.6 Fredrik Portin, Åbo Ti 26.6 Ca-

¶¶ Grankulla
Sö 24.6 kl 12: Högmässa, Sara
Medberg, Barbro Smeds.
Ti 26.6 och 3.7 kl 13.30-15: Sommarcafé på kyrkans innergård.
Sö 1.7 kl 12: Högmässa, Ulrik Sandell, Barbro Smeds.
¶¶ Kyrkslätt
Högmässa Midsommardagen: lö
23.6 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Lovén,
Stewen.
Högmässa: sö 24.6 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Lovén, Stewen.
Högmässa: sö 1.7 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Lovén, Joki.
Café Sommartid: tors 21.6 kl. 13-15 i
församlingshemmet i centrum, Församlingsvägen 1. Välkomna!
Kyrkslätts kyrka – vägkyrka: Kyrkan
är öppen för besökare må-fre kl. 1018 t.o.m. den 17.8, med undantag av
fre 22.6 samt tider som reserverats
för förrättningar.
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. Lovén,
Joki. Transport ordnas. OBS! Ingen
högmässa varken i Haapajärvi kyrka
eller i Kyrkslätts kyrka denna dag!
Kyrkoherdeämbetet har öppet: måfr kl. 9-11.30 och 12.30-15 under juni,
juli och augusti.
¶¶ Tammerfors
Lö 23.6: Högmässa (OBS!) kl 10
i Domkyrkan, tillsammans med
domkyrkoförsamlingen, Nona
Lehtinen predikar, kantor Tuomas
Laatu
Sö 24.6: Gudstjänst kl 10.30
Gamla kyrkan, K Rantala, T Mattila
Sö 1.7: Gudstjänst kl 10.30 Gamla
kyrkan, Antero Eskolin, H-M
Kohtamäki-Pentikäinen
¶¶ Vanda
Midsommardagen: högmässa i
Helsinge kyrka St Lars 23.6 kl. 10,
Kaj Andersson, Nina Fogelberg.
Högmässa: i Helsinge kyrka St
Lars 24.6 kl. 10, Anu Paavola,
Maija Maltela.
Högmässa med konfirmation: i
Helsinge kyrka St. Lars 1.7 kl. 9.30
Sjömansrolägrets konfirmation.
Medv: Anu Paavola, predikant och
konfirmator, Kaj Andersson, liturg,
ungdomsarbetsledare Daniela
Hildén, kantor Nina Fogelberg,
organist Iina Katila.
”Jag kommer av ett brusande
hav”. Himlalängtans musik: i St
Lars kapell ti 3.7 kl.19 med Nina
Fogelberg, sopran och Iina Katila,
orgel. Mm. Bach - Sweelinck –
Alain.
Pastorsexpeditionen i Vanda
svenska församling: är stängd
fredagar under sommarmånaderna.
Dejourerande präst anträffbar:
på pastorsexpeditionen tisdagartorsdagar under sommarmånaderna.

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
Midsommarafton 22.6. kl.18:
midsommarsamling med allsång,
Henrik Helander, Lindroos
Midsommardagen 23.6. kl.10:
gudstjänst, Helander, Lindroos
Sö 24.6. kl.10: konfirmationsmässa, Marcus Weckström, Lindroos
Sö 1.7. kl. 10: högmässa, Tenhonen, Wuorinen
Sö 1.7. kl.18: Wegelius-Institutets
konsert i kyrkan
¶¶ Ekenäs
Tvåspråkig friluftsgudstjänst på
Ramsdal: lö 23.6 kl 12, M. Cleve,
N.Burgmann. Buss avgår från
församlingshemmet kl 11.30, retur
ca kl 13.30 efter en gemensam
salladslunch
Högmässa: sö 24.6 kl 10, M.Cleve,
N.Burgmann
Lunchmusik i Ekenäs kyrka: ons
27.6 kl 12, A.Storbacka orgel
Konsert: lö 30.6 kl 19: Martin Wegelius Institutet
Högmässa: sö 1.7 kl 10, T.Wilman,
N.Burgmann
Tisdagslunch i församlingshemmet: 3.7 kl 12
Lunchmusik i Ekenäs kyrka: ons
4.7 kl 12, N. Burgmann orgel
www.ekenasforsamling.fi
¶¶ Hangö
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.
Lö 23.6 Midsommardagens gudstjänst kl. 15: hålls i trädgården hos
kyrkoherdeparet Laxell, Tvärminnegatan 21. Sång o musik med R.
Näse. Servering.
Sö 24.6 Kvällsmässa med Taizésånger: i Täktom kapell kl. 18, A.
Laxell, R. Näse.
Sö 1.7 Högmässa i kyrkan kl. 12: T.
Sjöblom, R. Näse.
To 5.7 Musik i sommarkvällen kl.
19: i kyrkan. Maaret Nyberg, altsax, Emily Wagoner, altviolin, Erkki Kallio, piano. (Schubert, Rachmaninov, folkvisor, Gershwin).
Fritt inträde, programblad 10 €.
Ti 17.7 Sommarresa till Sveaborg:.
Utfärden lämpar sig för både barn
o vuxna. Om barnen vill delta i en
upptäcktsresa,”Gustavs svärd”
(finskspråkig) bör man meddela det när man anmäler sig.
Start från Hangö busstation kl. 8,
tillbaka vid 19-tiden. Pris: 30 €
vuxna, 15 € barn (buss, båtresa,
lunch o guide). Bindande anmälan
senast 1.7 till Anita Sundell 0400965891. Arr: Lappvik-Tvärminne
distriktsråd.
¶¶ Ingå
Lö 23.6 kl 10.00: midsommargudstjänst på Gammelgården.
Eeva Makweri, Svante Forsman.
Sö 24.6, 4 s. e. pingst, kl 18.00:
högmässa i Ingå kyrka. Eeva
Makweri, Svante Forsman.
Ti 26.6 kl 14.00: eftermiddagskaffe i Prästgården, litet program
kl 14.30. Solveig BjörklundSjöholm.
Ons 27.6 kl 19.00: Psalmsångskväll med överraskningar ”Den
ljuva koralen” i Ingå kyrka. Tom
Hellsten, Marianne Gustafsson
Burgmann.
Lö 30.6 kl 11.30: Förevisning av
Ingå kyrka med Tor Löjtlin.
Sö 1.7, 5 s. e. pingst, kl 10.00:
högmässa i Ingå kyrka. Eeva
Makweri, Pia Nygård.
Ti 3.7 kl 14.00: eftermiddagskaffe

tarina Olin, Sundom Ons 27.6 Lucas Snellman, Vanda To 28.6 Caterina Stenius, Helsingfors Fre 29.6 Kenneth Grönroos, Sibbo
Lö 30.6 17.58 Ett ord inför helgen, Pedersöre kyrka. Sö 1.7 Gunnar Weckström, Karis Må 2.7 Maria Sten, Helsingfors Ti 3.7
Mårten Andersson, Eckerö Ons 4.7 Monica Heikel-Nyberg, Grankulla (repris från
19.6.2011) To 5.7 Tommy Nyman, PederVEGA
söre.

i Prästgården, litet program kl
14.30. Mira Neuvonen.
Ons 4.7 kl 19.00: konsert i Ingå
kyrka. Tom Sonntag. Program 5 €.
Verksamhet på finska:
La 23.6. klo 12.00: Juhannusjumalanpalvelus Gammelgårdenilla.
Eeva Makweri, Svante Forsman.
La 30.6 klo 12.00: Inkoon kirkon
esittely Tor Löjtlinin johdolla.
Su 1.7 klo 12.00: 5 s. helluntaista,
konfirmaatiomessu Inkoon kirkossa. Eeva Makweri, Mira Neuvonen, Pia Nygård.
¶¶ Karis
Kransbindning: To 21.6 kl. 14 vid
Sockenstugan. Midsommarfesten
22.6 förbereds. Alla hjälpande
händer behövs. Välkommen med!
Lövandet av midsommarstången:
Fr 22.6 kl. 13.30 vid Sockenstugan.
Midsommarfest: Fr 22.6 kl. 16-18
på kyrkbacken i Karis. Program
för alla åldrar. Kaffe, våfflor, korvgrillning mm. Allan spelar dragspel. Trubaduren Johan Mångård
uppträder med några sånger. De
FärgGladaSångarna och pensionärskören leder allsången. Taxi
från centrum, kyrktaxins vanliga
rutt. Taxin startar kl. 15.30 från
Råckers torg. Taxi från periferin.
Lämna din beställning till pastorskansliet tfn 279 3000, senast
torsdag 21.6 kl. 12.00.
Friluftsgudstjänst: Lö 23.6 kl.
12 vid Sockenstugan. Raunio;
Lindroos.
Kvällsgudstjänst: Sö 24.6 kl. 16
OBS tiden! i S:ta Katarina kyrka.
Westerlund: Lindroos. Kyrkkaffe.
Högmässa med konfirmation:
Sö 1.7. kl. 12 i S:ta Katarina kyrka.
Raunio; Lindroos.
Konsert: Ti 3.7 kl. 19.30 i S:ta
Katarina kyrka. Martin Wegeliusinstitutets lärare och kursdeltagare uppträder.
Andakt: To 5.7 kl. 14 i Servicehuset, Klädesfabriksgatan 6. Terlinden; Lindroos.
¶¶ Pojo
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.
Sö 01.07: Kl 14 Högmässa med
konfirmation i kyrkan. OBS! tiden.
On 04.07: Kl 14 Sommarsamling i
förs.hemmet. Taxi.
¶¶ Sjundeå
Mässa: lö 23.6 kl. 12 i kyrkan,
Irene Erkko, Pami Karvonen.
Tvåspråkig sommargudstjänst: sö
24.6 kl. 11 i Björknäs ungdomsföreningshus med kyrkkaffe, Irene
Erkko, Pami Karvonen.
Mässa: sö 1.7 kl. 12 i kyrkan, Irene
Erkko, Hanna Noro.
¶¶ Snappertuna
Midsommardagen 23.6 kl. 15: Friluftsgudstjänst vid Tunahemmet.
Weckström, Wuorinen.
sö 24.6 kl. 18: Kvällsgudstjänst i
kyrkan. Weckström, Wuorinen.
sö 1.7 kl. 18: Kvällsmässa i kyrkan.
Eeva Hanner, Tony Wuorinen.
¶¶ Tenala
Fr 22.6. kl. 18.00: Traditionell
midsommarsamling i Bromarvs
kyrka. Alllsång.
Fr 22.6. kl. 19.00: Midsommarsamling på SLEF:S lägergård
Frihöjd i Bonäs.

Gudstjänst kl. 13.03
Lö 23.6 Människa – kom fram!-mässa
från KU:s sommardagar i Jakobstad.
Sö 24.6 Musikgudstjänst från Musik vid
havet-festivalen i Ingå.
Sö 1.7 Gudstjänst från SLEF:s årsfest i PeVEGA
dersöre.

Gud 50 sö kl.15.05

Sö 24.6 En dröm, en dans, en lovsång 1995
Sö 1.7 Kimito 1981, spelmansstämma YLE FEM

Lö 23.6. Midsommardagen kl.
13.00: Högmässa, Henrik Helander, Tony Wuorinen.
Sö 24.6, kl. 10.00: Finsk Högmässa, Mikko Tervonen, Tony
Wuorinen
Sö 1.7, kl. 13.00: Konfirmationsgudstjänt, Monica Cleve, Staffan
Söderlund, Sofia Lindroos
On 4.7, kl. 18.00: Sommarsamling
vid Trollshovda kapell, Elsa Tenhonen, Sofia Lindroos, Börje Gröning. Andakt, allsång och kaffe.

Region 2
Åbolands prosteri
Kimitoön

Kimito:
Gudstjänst: sö 24.6 kl 10. Donner,
Sundroos
Gudstjänst i Vestlax byahus: sö 24.6 kl
14. Donner, Sundroos. Kyrkkaffe.
Högmässa: sö 1.7 kl 12. Donner, Sundroos
Västanfjärd:
Högmässa: lö 23.6 kl 10. Wikstedt, Lundell. Kyrkkaffe vid klockstapeln.
Gudstjänst: sö 24.6 kl 12. Wikstedt,
Sundroos
Musikvesper: on 4.7 kl 20 i gamla kyrkan. Wikstedt, Noponen
Dragsfjärd:
Tvåspråkig utegudstjänst vid Grunnet:
sö 24.6 kl 16. Lundstén, Maj-Britt &
Johan Reinikainen
Högmässa: sö 1.7 kl 12 i Dfjärds kyrka.
Mura, Södergård
Hitis:
Vi sjunger till Guds ära: lö 23.6 kl 18.
Kuokkanen, Wallgren
Gudstjänst: sö 24.6 kl 13. Kuokkanen,
Wallgren
Friluftsgudstjänst och sommarpsalmer:
må 25.6 kl 16 vid Rosala minnesmärke
Gudstjänst med önskesånger: on 4.7 kl
18 på Biskopsö. Kuokkanen
Andakt och önskesånger: fr 6.7 kl 15 på
Högsåra muséet. Kuokkanen

Väståbolands församling

Pargas församlingsdistrikt:
Lö 23.6. kl 10: Midsommardagens
friluftsgudstjänst vid Fredrikastugan,
Backström.
Sö 24.6. kl 10: Högmässa i kyrkan,
Backström, Lehtonen.
On 27.6. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Backström, Lehtonen.
Sö 1.7. kl 12: Högmässa i kyrkan, Backström, Metsätähti.
On 4.7. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Backström, Holmström.
Nagu kapellförsamling:
Lö 23.6. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Granström, Taulio.
Sö 24.6. kl 13.30: Finskspråkig gudstjänst på Själö, Granström, Granström.
Sö 1.7. kl 18: Gudstjänst i kyrkan, Backström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Lö 23.6. kl 16: Midsommardagens friluftsgudstjänst på Hembygdsmuséets
gårdstun, Killström, Granlund.
Sö 24.6. kl 11: Mässa i Utö bönehus,
Killström, Granlund. – kl 18: Konsert i
kyrkan med Jouni Kuorikoski, sång, Tomi
Satomaa, orgel.
Sö 1.7. kl 11: Gudstjänst i Aspö kapell,
Killström, Granlund. – kl 18: Mässa i
kyrkan (St Mikaelskapellet), Killström,
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 23.6. kl 13: Friluftsgudstjänst på
prästgårdens gårdsplan, Heikkilä, Heikkilä.
Sö 1.7. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Lö 23.6. kl 13 (OBS tiden): Gudstjänst i
kyrkan, Vuola.

Åbo

tors 21.6 kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet. Sepponen
lö 23.6 kl.14: Högmässa i Kustö kyrka.
Sepponen(pred&lit), Danielsson. Kyrkbuss: start kl. 13.20 från Ortodoxa
kyrkan (Åbo salutorg) – Auragatan –
Kaskisgatan – Kaskisvägen – Nylandsvägen – Koristontie - P.Katariinantie Paraistentie till Kustö kyrka. Retur efter
högmässan /kyrkkaffet.
sö 24.6 kl.12: Högmässa i Skarpskyttekapellet. Sepponen (pred&lit), Danielsson.
ons 27.6 kl.13-15: Sommarcafé med
kaffe och glass i Aurelia (1 vån.)
tors 28.6 kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet. Mullo

sö 1.7 kl.12: Högmässa i Skarpskyttekapellet. Mullo (pred), Sepponen (lit),
Lillhannus.
ons 4.7 kl.13-15: Sommarcafé med kaffe
och glass i Aurelia (1 vån.)
tors 5.7 kl.19: Mässa i Skarpskyttekapellet. Sepponen
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

Ålands prosteri
Hammarland

23.6: Gudstjänst på Hammargården kl 12
Ingemar Johansson, Emanuele Ferrari.
24.6: Fjärde söndagen efter pingst.
Gemensam Gudstjänst i Eckerö kyrka
kl 12.
Ingemar Johansson, Emanuele Ferrari.
1.7: Femte söndagen efter pingst
Kvällsmässa kl 19, i Hammarlands kyrka.
Ingemar Johansson, Carl Micael Dan.

Jomala

22.6 Midsommarafton: Kl. 14.30 Midsommarmusik Gun Jansson sopran,
Erica Danielsson alt, Ida Kronholm violin,
Siv Ekström violin, sångensemblen Laudamus, K-G Sandholm
23.6 Midsommardagen Johannes döparens dag ”Vägröjaren”:
Kl. 11 Högmässa R Syrén, teolog studerande Riitta Eklund-Sandström, K-G
Sandholm
24.6 4 s e pingst ”Förlorad och återfunnen”:
Kl. 14 Friluftsgudstjänst nere vid stranden hos Påls i Kallvik, prosten Karin
Sandholm, K-G Sandholm och sångensemblen Laudamus medverkar. OBS!
Vid regn eller hård nordvästlig vind hålls
gudstjänsten i kyrkan
25.6 kl 20.00: i Jomala kyrka. Konsert
med Christian Juslin, tenor och Mathias
Kjellgren, orgel. Ålands orgelfestival,
inträde.
28.6 Konsert kl. 19: Konsert med Helena
Nyberg, Thomas Enroth. Programförsäljning
1.7 5 s e pingst ”Var barmhärtiga”:
Kl. 11 Högmässa R Syrén, K-G Sandholm, Länna kyrkokör medverkar
1.7 kl. 19.00: Konsert med Länna kyrkokör.

Sund-Vårdö

Lö 23.6: Friluftsgudstjänst i Vårdö vid
Simskäla gamla skola kl.13.00. Servering.
Sö 24.6: Friluftsgudstjänst vid Tallgården
i Sund kl. 13.00. Servering.
Ti 26.6: Orgelkonsert i Sunds kyrka
kl.20.00 i samarbete med Ålands Orgelfestival.
Lö 30.6: Konsert i Vårdö bönehus med
musikinstitutets lärare kl.14.00 i samarbete med Ålands Orgelfestival.
Sö 1.7: Högmässa i Sunds kyrka kl.11.00.
Sö 1.7: Bussresa till Franciskusfesten
på Kökar. Start vid Vårdö kyrka kl.7.30.
Anmälan till Mariehamns pastorskansli
tel. 5360 senast 28.6. Vill du veta mera?
Ring Juanita Fagerholm-Urch 0457
3135 891.

Närpes prosteri
Korsnäs

To 21/6 12.00: Träff för närståendevårdare och anhöriga på Strandhyddan.
Lö 23/6 11.00: Gudstjänst i kyrkan, Guy
Kronqvist, Anja Rimpiläinen.
Sö 24/6 11.00: Gudstjänst i kyrkan, Guy
Kronqvist, Anja Rimpiläinen.
On 27/6 19.00: Sommarsamling på
Strandhyddan. Tal av Olof Jern, sång av
Gerbykvartetten.
Lö 30/6 8.45-16.00: Föreningens
Prästgårdsmuseet i Korsnäs 30-årsjubileumsseminarium. Föreläsare: FD
Marianne Koskimies-Envall, Fil. Lic.
Marja-Terttu Knapas m.fl.
Sö 1/7 11.00: Gammaldags gudstjänst i
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Kyrkan, Guy Kronqvist m.fl.
On 4/7 18.00: Sång och musik i sommarkvällen på Hagi med Lars Edberg
och Daybreak Rangers. Tal av Britt-Mari
Granö. Servering, lotteri m.m.

Lappfjärd-Kristinestad

www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
Gudstjänst: lö 23.6 kl 18, obs tiden!
Saarinen, Nilsson
Högmässa: sö 24.6 kl 12 Eklöf, Martikainen
Gudstjänst: sö 1.7 kl 12 i Ulrika Eleonora
kyrka, Nisula, Nilsson
Lappfjärd
Konfirmationsmässa: lö 23.6 kl 10,
Eklöf, Martikainen, kyrkokören. Efteråt
samling för 50-års konfirmander i förs.
hemmet
Gudstjänst: sö 24.6 kl 10, Eklöf, Martikainen
Högmässa: sö 1.7 kl 18 obs tiden! Saarinen, Nilsson
Sideby
Högmässa: lö 23.6 kl 12, Saarinen, Nilsson. Efteråt samling för 50-års konfirmander på Jonnsborg
Gudstjänst: 24.6 kl 10 i Skaftung bykyrka, Saarinen, Nilsson
Högmässa: sö 1.7 kl 10, Saarinen, Nilsson

Närpes

www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Midsommardagen lö 23.6 kl
10 Högmässa med konfirmation. 4 sö
e pingst 24.6 kl 10 Högmässa. Efter
högmässan samkväm med 50-årskonfirmanderna i förs.hemmet. Holger
Andersson medverkar. 5 sö e pingst 1.7
kl 10 Gudstjänst.
Fridskär: fr 22.6 kl 19.30 Midsommarvaka. Sö 24.6 kl 18 Sommargudstjänst.
Tjärlax stugby: ti 26.6 kl 19 Allsång.

Pörtom

Fredag kl 10: Konfirmandernas dekorering av kyrkan.
Midsommardagen kl 10: Konfirmationsmässa Björkstrand, Lidman, Kyrkokören.
Efteråt 50-årskonfirmandträff i församlingshemmet.
Tisdag 26.6 kl 19: Allsång i Tjärlax stugby, Nyholm, Björkstrand m.fl. Servering.
– kl 18: i kyrkan. Kväll kring Pörtoms
historia. Info om forntidsstranden, kyrkan och glasbruket. Program o. kaffe 5
euro. Arr: Närpes Guide-klubb.
Onsdag 27.6 kl 14.30: Andakt i Pörtom
Service-center, kl 16 i Prästhagen o. kl
17 i Pörtehemmet, Björkstrand.
Söndag 1.7 kl 10: Högmässa Björkstrand,
Lidman. Sångprogram.
–kl 17: Finsk samling i förs.hemmet,
Björkstrand, Lidman m.fl.

Övermark

To 21.6 kl. 10: Bön i förs.h.
Fr 22.6 kl. 10: Dekorering av kyrkan och
övning av konfirmation.
Lö 23.6 kl. 10: Midsommardagens
konfirmationsmässa, Sandin, Wikstedt,
kyrkokören.
Lö, ca. 11.30: 50 års konfirmandträff i
förs.h.
Sö 24.6 kl. 10: Finsk högmässa, Sandin,
Wikstedt.
To 28.6 kl. 15: Andakt med nattvard på
Solgärdet, Sandin, Wikstedt.
Sö 1.7 kl. 10: Gudstjänst, Sandin, Wikstedt.
To 5.7 kl. 10: Bön i förs.h.

Korsholms prosteri
Bergö

Lördag 23.6 kl 14: Midsommardagens
högmässa, Englund, Kahlos
Söndag 24.6 kl 14: Gudstjänst, Englund,
Kahlos
Onsdag 27.6 kl 7.45: Laudes (morgonbön) i kyrkan
Söndag 1.7 kl 14: Högmässa, Englund,
Patrik Vidjeskog. 50-års konfirmanderna
är särskilt inbjudna.
Onsdag 4.7 kl 7.45: Laudes (morgonbön) i kyrkan

Korsholm

Gudstjänst midsommardagen: kl 10 i
kyrkan, Holmberg, Nordqvist-Källström.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Holmberg,
Nordqvist-Källström.
Högmässa: sö 1.7. kl 10 i kyrkan, Holmberg, Nordqvist-Källström.
FÖRSAMLINGSRESA till sydöstra Finland: 13-17 augusti med kyrkoherde
Berndt Berg och Vörå församling, anmäl
dig senast 30 juni till pastorskansliet tel
356 0500 eller Vörå församling tel 384
4300. Resans avgift är 600€ inkl. övernattning, mat och kryssning till Viborg.
Pass behövs för kryssningen.

Kvevlax

Högmässa: midsommardagen kl 10,
Snellman, Andrén, E.Hjorth solosång.
Kyrkkaffe på kyrktorget.
Gudstjänst: sö kl 10, Snellman, Andrén
Högmässa: sö 1.7 kl 10, Snellman, Lithén. Konfirmandjubileum för 1962 och
1972 års konfirmander, samt konfirmandträff för 55 års konfirmander, med
samkväm i församlingshemmet efter
högmässan.
Cafemöte: sö 1.7 kl 18 i kyrkparken.
Tema: Fri som rymdens svala. Rita
Pihlgren-Haaparanta, Saga Björkstrand,
Anders Store, Bengt-Eric Rönn, Yngve
Lithén. (Vid dåligt väder i kyrkan).

Malax

www.malaxforsamling.fi
Högmässa: lö 23.6 kl 10 i kyrkan.
Kyrktaxi. Norrback, Brunell.
Finsk Högmässa: lö 23.6 kl 12 i kyrkan.
Norrback, Brunell.
Friluftsgudstjänst: sö 24.6 kl 13 på
Knösgården. Kyrktaxi. Norrback, Brunell.
Högmässa: sö 1.7 kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.
Norrback, Brunell.

Petalax

Pastorskansliet: öppet torsdag 21 6 kl
11-14
Högmässa: Midsommardagen 23 6 kl 11
Englund, Kahlos
Gudstjänst: sö 24 6 kl 11 Englund, Kahlos
Samling på Tistronskär: on 27 6 kl 19.
Gäst: Rune Fant. C-H Englund, Patrik
Vidjeskog, servering, taxin startar kl 18
i Ågren-Lolax-Långtået-pensionärshemmet-Västervägen.
Högmässa: sö 1 7 kl 11 Englund, Vidjeskog

Replot

Gudstjänst: i Replot midsommardagen
kl. 12.00. Östman, Sten.
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10.00. Östman, Sten.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30. Östman, Sten.
Högmässa: i Replot sö 1.7 kl. 10.00.
Östman, Sten.
Gudstjänst: i Björkö sö 1.7 kl. 12.30.
Östman Sten.

Solf

Högmässa: midsommardagen kl. 10,
Audas-Willman, Brunell.
Friluftsgudstjänst: sö kl. 14 hos Bengt
Brors, Myrvägen 25, Audas-Willman,
Brunell, Linnéa och Sofia Ahläng, sång
och violin. I händelse av regn i tält.
Servering.
Gudstjänst: sö 1.7 kl. 18, Östman,
Brunell.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa midsommardagen: kl. 13,
Anders Lundström, Dan Andersson.
Gudstjänst sö 24.6: kl. 13, Siv Jern, Dan
Andersson.
Aftonmusik: ons 27.6 kl. 19.30, Kalevi
Kiviniemi, orgel, Jukka Pietilä, sång. Fritt
inträde.
Konfirmationsmässa: sö 1.7 kl. 13, Gunnar Särs, Anders Lundström, Mauriz
Brunell.
Guidad rundvandring på Gamla begravningsplan: ti 3.7 kl. 18. Anm till Vasa
turistbyrå tfn 325 1145. Fritt inträde.
Aftonmusik: ons 4.7 kl. 19.30, Duo
Dryades, Kristina Kuusisto, bandoneon,
Mari Mäntylä, decacorde. Fritt inträde.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö 1.7 kl. 10, Anders Lundström, Dan Andersson.
ALSKAT LÄGERGÅRD
Lägergudstjänst: to 5.7 kl. 18, Anders
Lundström, Dan Andersson.

Vörå

Församlingsresa 13–17.8: till sydöstra
Finland, Saima kanal, Villmanstrand,
Viborg. Pris 600 €. Anmälan inom juni
tfn 384 4300.
Vörå
Konfirmationsmässa: midsommardagen 23.6 kl. 11. T Klemets, Granholm.
Kyrkokören.
Högmässa: sö kl. 10. T Klemets, Granholm. Träff för 50-års konfirmander.
Friluftsgudstjänst: on 27.6 kl. 14 i missionens tecken hos Pirkko och Bror
Träskbacka vid Röukas f.d. folkskola. I
Klemets, Granholm. Heidi o Evans Orori.
Ta kaffekorg med!
Gudstjänst: sö 1.7 kl. 10. I Klemets,
Granholm.
Ljuv musik i sommarkvällen: sö 1.7 kl. 18
i kyrkan. Jenny Sandelin, Raili Peltonen.
Evangeliefestens missionslotteri: inbringade 806,90 €. Tack till alla som
bidrog!
Oravais
Högmässa: midsommardagen i kyrkan
23.6 kl. 10. I Klemets, Nordqvist. Träff för
50-års konfirmander efteråt i fh.
Högmässa: i kyrkan sö 24.6 kl. 10. I
Klemets, Nordqvist. Träff för 60- och
70-års konfirmander efteråt i fh.
Friluftsgudstjänst: on 27.6 kl. 14 i missionens tecken hos Pirkko och Bror
Träskbacka vid Röukas f.d. folkskola. I
Klemets, Granholm. Heidi o Evans Orori.
Ta kaffekorg med!
Aftonmusik: on 27.6 kl. 20 i Oravais
kapell. Anna-Stina Strand med vänner sjunger och spelar sånger av Bengt
Johansson.
Kvällsmässa: i kyrkan sö 1.7 kl. 19. Margareta Puiras, C Nordqvist. Margaretha
Nordqvist, sång.
Aftonmusik: i kyrkan on 4.7 kl. 20.
Gun-Britt Hammarström, sång. Rabbe
Forsman, orgel.
Maxmo
Konfirmationsmässa: lö 23.6 kl. 11.
Granlund, Bäck. Kyrkokören.
Högmässa: sö 24.6 kl. 11. Granlund,
Bäck. Träff för 50-års konfirmander
efteråt i fh.

Pedersöre prosteri
Esse

Midsommardagen 10: Högmässa,
Sundqvist lit., Elis Snellman pred., Lilius.
Ansvarsby: Överesse.
Sö 10: Gudstjänst, Portin lit., Ralf Salo
pred., Lilius. Ansvarsby: Bäckby-Värnum-Humla.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus,
Anders Värnström.
Fr 13: Andakt i Esselunden, Portin.
Lö 09: Skriftskola - övning inför konfirmationen och fotografering.
Sö 13: Konfirmationsmässa, Portin lit.,
Sundqvist pred., Lilius. Ansvarsby: Ytteresse övre.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus,
Jorma Pesämaa.
Fr 6.7 kl.21.45: Uppvaktning vid hjältegravarna, därefter (kl.22.00) KVÄLLSKONSERT i kyrkan, Harmonicakören,
Kaj Granlund och Kerstin Borgmästars
medverkar.

Jakobstad

To 20: Musik i sommarkvällen i kyrkan,
Södö, piano, Östman, orgel, Cantate,
andakt av Salo.
Midsommarafton 19: Midsommarvaka
på Pörkenäs lägergård, May Wikström,
musikkavalkad genom generationer,
spårning m.m.
21: Konsert med Betania Blues Ensamble på Pörkenäs lägergård.
22: Nattvardsmässa på Pörkenäs lägergård, Stefan Erikson.
23.30: Lovsång och undervisning på
Pörkenäs lägergård, Fanny Stenberg,
Ville Kavilo.
Midsommardagen 12: Gudstjänst i kyrkan, Salo, Östman.
Midsommarfestival konsert: på Pörkenäs lägergård. Se www.midsummerfestival.com
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Emilia
Kuni, Salo, Södö, sång av Emma-Lina
Löflund.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Stefan Snellman.
19: Fokus i FC. Bön och lovsång.
Ti 13: ”Kvar i stan” i FC. Gäst: Anna-Lisa
Klingenberg.
Sö (1.7) 12: Gudstjänst i kyrkan, Salo,
Aira Kentala.
14: Sommargudstjänst i Nätihamn, Salo,
Kentala, Vestanlidgårdens strängband.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Olavi Forsbacka.
19: Fokus i FC, Maj-Britt Sandvik.
Ti 13: ”Kvar i stan” i FC.
On 19: Kristen vägledning för dem som
rycker in i militären i Skutnäs bönehus.

Jeppo

On 20.6 kl 13: Nattvardsandakt i pens.
bostädernas matsal.
Fr 22.6: Midsommarafton kl 15 Konfirmation i kyrkan, kyrkoherden och
kantorn.
Lö 23.6: Midsommardagen kl 10 Högmässa HHN, kyrkoherden och kantorn,
sång av kyrkokören. Konfirmandernas
nattvardsgång. Efter högm samling för
50- års konfirmanderna i församlingshemmet.
Sö 24.6.kl 18: Iltamessu HPE, Albert
Häggblom och Mikaela Lönnqvist. Obs!
Ingen svensk gudstjänst.
Sö 1.7.kl 10: Gudstjänst, Johan Klingenberg, Fjalar Ahlskog.
Diakonissan semester 2.7 -12.8.

Kronoby

Högmässa: midsommardagen 23.6
10.00, Ventin, Ellfolk-Lasén
Friluftsgudstjänst: sö 24.6 12.00 Ventin,
Ellfolk-Lasén
Gudstjänst: sö 1.7 12.00 Saitajoki,
Ellfolk-Lasén, Jeussen läslag
Juniorfolkdansstämman, andakt: sö 1.7
13.15 i kyrkan
Orgelkonsert: sö 1.7. 20.00 i kyrkan
Bastu och bön för damer i alla åldrar: ti 3.7 19.00 vid Sommarhemmet,
knytkalas
Hospitalspredikan: on 4.7 19.00 Korpholmen

Larsmo

Lö 23.6 kl.10.00 Midsommardagens
högmässa: Lassila, Enkvist. Kyrkvärd:
Gädda, Gäddnäs.
Sö 24.6 kl. 18.00 Kvällsgudstjänst:
(Obs tiden!) sommarteolog Jonathan
Silfverberg, Lassila, Enkvist. Sång av
Jenny Lindgren. Välsignelse av Christine
Björkskog inför utresan till Etiopien.
Kyrkvärd: Björn, Björnvik, Långstranden
Kyrkkaffe.
Tältläger vid kyrkan: juniorer 25–27.6.
och miniorer 28–29.6.
To 28.6 kl. 18.00 Nattvard: vid Sandlunden, Lassila, Enkvist.
Fre 29.6 kl.18.00 Plättkarnevalen: inleds vid Bosund fiskehamn. Plättar säljs
till förmån för missionen (fredag kl. 18
- lördag kl. 22)
•Kl. 19.00 Missionsmöte: i Bosund Båtoch Fiskemuseum. Oa Lönnbäck och
sånggruppen Fiskarna.
•Kl. 22.00 Ungdomssamling: på samma
ställe med bl.a. Niklas Wallis och Jonathan Silfverberg.
Sö 1.7 kl.10.00 Högmässa: Lassila,
Enkvist. Sång av Mats Löf. Kyrkvärd:
Bosund gårdsnummer.

Munsala

Midsommarvaka på Klippan: fr 22.6
kl 19, Boris Sandberg, Otto Granlund,
Evangelicum. Arr. Slef.
Midsommarmission på Storsand: fr
22.6 kl. 22, Sabina Nygård, Andreas
Sjöbacka.
Högmässa med konfirmation: midsommardagen 23.6 kl 10 i kyrkan, khden,
kantorn. Efteråt konfirmandfotografering.
Högmässa sö 24.6 kl 10: i kyrkan, khden, kantorn o projektkören. Efteråt
fotografering och samkväm för 50-års
konfirmanderna i förs.h.
Gudstjänst sö 1.7 kl 12: i kyrkan, Klingenberg.
Junifotboll: forts. ti kl 20.
Sommarvolley: forts. torsdagar kl 19
vid prästg.
Läger på Klippan: miniorläger 25-27.6,
juniorläger 5-8.7, familjeläger 12-15.7,
info/anmäl till Klippan, tfn 06-7646186
el. www.slef.fi.
Khden semesterledig 25.6-29.7: vik.
25.6-8.7 Johan Klingenberg, tfn 0505616179.
Kantorn semesterledig 26.6-31.7; gemensam vik. m. Jeppo.

Nedervetil

Kvällsmässa: lö 23.6 midsommardagen
kl 19, khden, L-E Ahlskog.
Vandringsgudstjänst i Saarukka: sö 24.6
kl 12, khden. Start från Siv och Kalle.
Andakt med HHN: fr 29.6 kl 13 i servicecentret, khden.
Högmässa: sö 1.7 kl 10, khden, kantorn;
Hanna Storbacka, flöjt, sång.
Samling för 50-års konfirmander.

Beachparty vid simstranden: sö 1.7 kl
15, Sofie Björkgren-Näse medverkar
med musik.
Sommarkonsert: med Helene och Thomas sö 1.7 kl 19.30 i kyrkan.

Nykarleby

Fr 22.6 kl 9: Bön i kyrkan
Midsommardagen 23.6: kl 19 Gudstjänst
i kyrkan, Sandvik, Klemets, sång Gunilla
Josefsson m.fl
Sö 24.6 kl 10: Finsk gudstjänst i kyrkan,
Sandvik, Klemets
To 28.6 kl 9: Talko vid Missionsstugan
Sö 1.7 kl 10: Högmässa, Sandvik, Nina
Kronlund. 50-årskonfirmanderna deltar
och samlas efteråt i fh
Ungdomsläger på Pörkenäs: 13 –
15.7.2012. Anmälan via www.nykarlebyung.fi

Pedersöre

Gudstjänster:
- Lö 23.6 kl. 10 i kyrkan, Erikson, Sandstedt-Granvik, Tomas Öst sång, textläsare Kerstin Grev, dörrvärdar Lövö
- Sö 24.6 kl. 11 i Flynängens bönehus,
Erikson, Sandstedt-Granvik (Ingen
gudstjänst i kyrkan!)
- Sö 1.7 kl. 10 med nattvard i kyrkan, lit.
Stefan Erikson, pred. Ingvar Dahlbacka,
Pedersöre kyrkokör
Midsommarafton 22.6:
- 19 Vaka vid Pörkenäs lägergård, chefred. May Wikström, Mats Björklund,
Maria Eklund, Gun-Maj Näse, Musikkavalkad över generationerna, aktivitetsbana och scoutplättar
- 22 Nattvardsmässa i kapellet, Pörkenäs, Stefan Erikson, Marguerithe
Sandstedt-Granvik
Andakt: To 21.6 kl. 14 i Hedbo, Erikson,
Sandstedt-Granvik
För ungdomar:
- 22-23.6 Midsommarfestival, Pörkenäs
- Ti 26.7 kl. 19 Tisdagschill, Hällsand
- Fr 29.6 kl. 19 Öppet hus med häng på
Hällsand, drop in, senare program på
SLEF:s årsfest i Kyrkostrands församlingshem
Sammankomst: Sö 1.7 kl. 15 i Flynängens
bönehus, Staffan Snellman, tolkning
Musik i sommarkvällen: Sö 1.7 kl. 20 i
kyrkan, Kantorskören, Christian Ahlskog
orgel & dir., Sandstedt-Granvik sopran,
Simon Granlund tenor
Missionsstugan:
Extra öppet fr 29.6 kl. 10-19 och lö 30.6

kl. 10-18 med anledning av årsfesten
28.6 – 1.7 Svenska Lutherska Evangeliföreningens årsfest i Pedersöre kyrka:
Program för alla åldrar, mera detaljerat
program se annons i denna tidning
TO 28.6 kl. 19 Inledningsmöte, Hans
Häggblom, Charles Isaksson, Nådens
vind, Canticum-kören från Sverige
- kl. 20.45 Nattvardsmässa, Tomas Klemets, St Olofskören
FR 29.6 kl. 19 Missionskväll, biskop
Noah Wilson, Leif Erikson, Alf & Mona
Wallin, Solveig Mikkonen sång, Laudate
Eum, Feststrängbandet
- kl. 22.30 Nattcafé i Kyrkostrands församlingshem, Zacharias Fjellander m fl.
LÖ 30.6 kl. 14 Andakt i Pedersheim,
Thomas Björkman
- kl. 19 Festkväll, David Forsblom, Albert
Häggblom, David Pettersson, Årsfestens
barnkör, Canticum-kören , Ungdomskören Evangelicum (Radio Vega sänder
festkvällen som radiogudstjänst sö 8.7
kl. 13.03)
- kl. 22.15 Night Praise för ungdomar i
församlingshemmet, Erik J Andersson
från Sverige, Mrs. Bighill Singers
SÖ 1.7 kl. 14 Sångfest, Bengt Djupsjöbacka, Göran Stenlund, Ungdomskören
Evangelicum, Canticum-kören, 7 dygn i
Jerusalem-körerna

gemensamt strängband.
Konfirmationsmässa: lö 23.6 midsommardagen kl 11, khden, kantorn,
kyrkokören.
Avfärd för ungdomar till midsommarfestival i Pörkenäs: lö 23.6 kl 17
från förs.h.
Medd. Sofia telnr. 050-3001142 om du
behöver skjuts.
Friluftsgudstjänst: vid Grundfors kvarn
sö 24.6 kl 12, khden, kantorn, Tereskvartetten; Stig Dahlvik, trumpet.
Gudstjänst: sö 1.7 kl 10, khden, kantorn.

Familj

Purmo

Fr 9-12: Konfirmanderna övar i kyrkan
Midsommarvaka 22.6 på Pörkenäs: 1921 Pörkenässällskapets midsommarvaka
vid scenen, 21 Betania Blues Ensemble
22 Hamburgarparty 23.30 Lovsång och
undervisning i kapellet, Fanny Stenberg,
Ville Kavilo m.fl.
Lö 11: Högmässa med konfirmation, khden, kantorn, kyrkokören. Notera tiden!
Midsommarfestival på Pörkenäs: 13
Beachvolleyturnering, 18 Mindy Åström
sjunger, 19 Great Wide North spelar,
20.45 InUnity, 22.30 Samuel Ljungblahd.
Sö 10: Gudstjänst med nattvard i Åvist
bykyrka.
19: Grillkväll hos Åsa o Jan i Åvist. Medv.
Sebastian Vidjeskog.
Sö 1.7 kl 10: Gudstjänst, Ulf Sundqvist.

Terjärv

Samling för frivilliga kollektbärare: to
21.6 kl 17, förs.h.
Midsommarvaka: i Småbönders fr 22.6
midsommarafton kl 19. 30, Albert Häggblom, Alf Lönnquist, systrarna Andtfolk,

Matti Finskas
70 år

28.6.2012 kl. 14-17
Esbo kyrkliga
samfällighet
Kyrkogatan 1
http://sanktjohannes.info

24.6 kl 18 midsommargudstj.
med sommarpsalmer, Lepplax
bykyrka. 1.7 kl 18 gtj i Biblion,
Vasa, och Lepplax bykyrka.

Välkommen 28.6–1.7.2012 till Pedersöre och

Evangeliföreningens

årsfest!

• Festens motto är TRYGG – TROTS ALLT. Festplats är huvudsakligen Pedersöre
kyrka och Kyrkostrands församlingshem (Vasavägen 116, Jakobstad).
• Arrangörer är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF), Pedersöre
församling och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.
• Förmånliga måltidspriser, t.ex. familje-dagsbiljett för all mat under hela lördagen
för hela familjen endast 45 euro!
• Parallellprogram för barn och tonåringar! Nattcafé och Night Praise.
• Se hela programmet för årsfesten på SLEF:s webbplats www.slef.fi.
Några axplock ur programmet:
TORSDAG 28 JUNI
19.00
Årsfestens inledning, Hans Häggblom, Charles Isaksson, sång av Nådens Vind och
Canticum-kören (Sverige).
20.45
Nattvardsmässa, Tomas Klemets, sång av St Olofskören.
FREDAG 29 JUNI
10.30
Vet du vad det betyder? Några intressanta bibeluttryck förklaras: Apokryfer / Behemot / Melkisedek / Förlåten / Farisé.
12.30
Bibelstudium, Erik J Andersson (Sverige), sång av Marguerithe Sandstedt-Granvik.
19.00
Missionskväll, biskop Noah Wilson (Sydsudan), Leif Erikson, Alf & Mona Wallin, musik
av Soli Deo, sång av Solveig Mikkonen, Laudate Eum och Feststrängbandet.
22.00
Nattklassiskt, musik i kyrkan med Henrica Lillsjö m.fl.
LÖRDAG 30 JUNI
10.00
Morgonandakt i kyrkan med sånger ur Sionsharpan.
10.00
Sångstund på Jakobstads gågata, Ungdomskören Evangelicum och Canticum-kören
(Sverige).
11.00
Bibelstudium, Erik J Andersson (Sverige), sång av Forna Ungdomskören.
13.00
Gudstjänst för små och stora, Margita Åhman och Annika Snellman.
13–14
VALBARA SEMINARIER: 1. Mission – veteranerna berättar. / 2. Bibelbältet – en skam
eller ära? / 3. Vilket socialt ansvar har vi kristna? / 4. Hur dyrbar är Bibeln? / 5. Kvinnorna i Guds rike. / 6. Att hela såren. / 7. Ska vi vara rädda för islam? / 8. Ett liv med
eller utan Jesus?
15.00
Ungdomsseminarium med Lasse Brunell.
15–16
VALBARA SEMINARIER. Samma seminarier som kl 13–14.
16.15
Minns du sången? Sångstund för alla åldrar, Niklas Lindvik med gäster.
19.00
Festkväll (ett sammandrag av festkvällen sänds i Radio Vega söndag 1.7 kl 13),
David Forsblom, Albert Häggblom, David Pettersson, sång av Årsfestens barnkör,
Canticum-kören (Sverige) och Ungdomskören Evangelicum.
22.15
Night Praise för ungdomar, Erik J Andersson (Sverige), sång av Mrs. Bighill Singers.
SÖNDAG 1 JULI
10.00
Högmässa, Stefan Erikson, Ingvar Dahlbacka, sång av Pedersöre kyrkokör.
14.00
Sångfest, Bengt Djupsjöbacka, Göran Stenlund, sång av Ungdomskören Evangelicum,
Canticum-kören (Sverige) och ”7 dygn i Jerusalem”-körerna.
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PÅ GÅNG

Lediga Tjänster
ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ

TJÄNSTEN SOM
FÖRVALTNINGSDIREKTÖR
i Esbo kyrkliga samfällighet förklaras ledig att sökas.
Förvaltningsdirektören har till uppgift att
• leda samfällighetens strategiska verksamhet
• leda och övervaka samfällighetens förvaltning
och ekonomi
• sköta samfällighetens relationer till det omgivande
samhället
Ansökningstiden löper ut den 2 augusti 2012 kl. 15.00.
www.espoonseurakunnat.fi

MUSIKANDAKT i Oravais kyrka
onsdag 4.7.2012 kl 20
Gun-Britt Hammarström sjunger
sånger av G Nordqvist, J S Bach, L
Niedermeyer och GF Händel. Rabbe Forsman spelar orgelstycken av
O Lindberg, JS Bach och WF Bach.

KyrKostyrelsen
Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisklutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns på
Skatudden i Helsingfors.

Kyrkostyrelsen ledigförklarar tjänsten som

Marknad

BISKOPSMÖTETS
TEOLOGISKA SEKRETERARE

Önskas hyra

Biskopsmötet behandlar ärenden som gäller evangelisklutherska kyrkans tro, förkunnelse och arbete samt förvaltning och vård av stiften. Till biskopsmötets teologiska
sekreterares uppgifter hör att vara föredragande vid biskopsmötets sessioner, sköta beredning och verkställande
för biskopsmötets räkning och utföra andra uppgifter som
ärkebiskopen och kanslichefen anvisar.

www.evl.fi/rekrytering

Lemland-Lumparlands församling
1. Diakonitjänst 60% av heltid.
Behörighetsvillkor för tjänsten är
diakoniss- eller diakonexamen.
Till arbetsuppgifterna hör att med de medel som finns,
inom vårdarbete, socialarbete och själavård lindra lidande
samt hjälpa och vårda människor m.m.
2. Ledare för ungdomsarbetet 40% av heltid.
Behörigvillkor för tjänsten är examen som biskopsmötet
godkänt.
Till arbetsuppgifterna hör ungdoms- och barnarbete;
klubbar och andra aktiviteter för ungdomar och barn,
hålla kontakt med skolor, daghem och lekskolor som
verkar inom församlingens område, delta i konfirmandarbetet m.m.
3. Församlingsvärd 80% av heltid.
Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig yrkesinriktad
grundexamen eller praktisk yrkeserfarenhet med lämplig
inriktning.
Till arbetsuppgifterna hör att fungera som kyrkvärd och
utföra fastighets- och gravskötsel i enlighet med församlingsmästarens anvisningar m.m.
Tjänsterna 1. och 2. går att kombinera ifall behörighetskraven uppfylls. I tjänsterna 1. och 2. finns även möjlighet att
öka arbetstiden genom att vikariera församlingsvärden.
Tjänsterna tillsätts enligt överenskommelse.
Mera information om tjänsterna ger kyrkoherde Benny
Andersson tel. 34 321 eller gsm 0457 34 34 267, e-post:
benny.andersson@evl.ax. Ansökningen riktas till kyrkorådet
och ska vara på pastorskansliet senast 26.6.2012 kl.12.00.
Adress: Lemland-Lumparlands församling, Kyrkorådet,
Lemlandsvägen 1328, 22610 LEMLAND

Kyrkoherdetjänsten i Lovisa svenska församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i
svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Tjänsten är
förenad med boendeskyldighet i prästgården.
Kantorstjänsten i Esse församling
Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd högre
högskoleexamen eller innehar motsvarande behörighet (Kyrkans
Författningssamling nr 108). Språkkraven är utmärkta muntliga
och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att
förstå finska.
Den som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6 §
avsett straffregisterutdrag.
Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 16.7.2012 kl.
15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå.

Svenskspråkig, rökfri, skötsam
jur.stud. söker lägenhet i Vasa
från hösten 2012. Kontakta Patricia 040 7777 388 e-mail: linda_
patricia5@hotmail.com
Barnskötare söker etta i södra
Esbo i närheten av Västerleden.
Svar till Björn tel. 0400-012 390.

Gift, rökfritt par söker 2:a i
Kyrkslätt-Esbo from. 1.8. el. enl.
överenskommelse. Ring Jonathan,
tel: 040 5651498

Rum uthyres i norra Helsingfors.
050-3564776

Rökfri, skötsam 20-åring söker
studielägenhet i Vasa fr.o.m.
1.9.2012 Tel. 0504690920

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

Skötsam och rökfri 20-årig flicka
söker en etta eller liten tvåa + kök
i Brändö eller nära Vasa centrum.

Skötsam, idrottande ÅA-studerande söker etta eller liten tvåa
i Åbo centrum för en längre tid.
cecilia.langnabba@kolumbus.fi
050 4692140

Pålitlig, äldre barnträdgårdslärare
med fast tjänst önskar hyra stor
etta eller liten tvåa i MejlansMunksnäs- Haga området. Sunda
levnadsvanor o inga djur. Ring
gärna 050-3739082 eller mejla
rose-maj.backman@abo.fi

Hela platsannonsen och mera information om ansökan,
behörighetsvillkor och arbetsuppgifter finns på adressen
evl.fi/rekrytering. (Annonsen finns på finska på webbsidorna www.evl.fi/rekrytointi).

Rökfritt och skötsamt ungt par
från Österbotten&Nyland önskar hyra lägenhet(tvåa-trea) i
Helsingfors fr.o.m September
2012. Inga husdjur. Kontakt:
0400682987 Victor Smeds

uthyres

45 m2 lägenhet uthyres i Stensvik,
Esbo för ett år framåt. 2 r + kv, b.
Förmånlig hyra. Kontakta Bettina
040-5784997

Tjänster
Hemtjänster. Registrerade skötare
vid behov. Huvudstadsregionen.
Märta&Martin. 040-1645151.
Dödsbo tömmes och städas
Tel: 046-9043036

www.lindskok.fi
Lunchöppet utan bordsbokning 25.6-12.8 alla dagar kl. 12-15
Övriga tider enligt beställning.

Utmärkt val för
kurs- och konferensverksamhet
Välj Lärkkulla eller Lärkkulla Archipelago 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.

Pop & rock • Språk • Kongress & kurser • Kyrkans utbildning
Snoan – retreat • Lärkkulla Archipelago
Mera information om våra kurser och vår övriga verksamhet hittar du på vår hemsida www.larkkulla.net.
Tag kontakt för ett individuellt erbjudanden: Tfn (019) 2757 200, info@larkkulla.net.

www.larkkulla.net

FÖR SOMMARENS
TUR- OCH RETURTRAFIK

4318 7001 2345 6789


MEDLEM MARI A
H A ND E L S LA
L A GE T 1234 123456

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

S-BANKEN.FI
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INKAST Mats Björklund

Radbytet Sixten Ekstrand

Livet utan Gud

Tron i det offentliga rummet

För några veckor sedan kunde vi läsa om två italienska forskare som föreslog att man mycket väl kunde gå
in för ”abort efter födseln”, i praktiken att avliva spädbarn med till exempel allvarliga sjukdomar. Häromveckan föreslog en belgisk humanistorganisation att funktionsnedsatta barn och dementa borde få rätt till dödshjälp, oavsett ålder.
Spontant slår de flesta mänskor bakut då de hör
de här tankarna. Att döda ett nyfött barn för att
det har en svår sjukdom eller en gammal person
på grund av demens känns motbjudande. Trots
det tror jag det finns anledning att reflektera över
de här förslagen och varför de framförs. De läggs
trots allt fram av intelligenta, tänkande människor som verkligen på allvar resonerat kring de här
frågorna, låt vara att de kommit fram till slutsatser somliga av oss inte kan omfatta. Hur har de
tänkt? Vilka argument har de vägt in för att komma fram till sina slutsatser? Just för att slutsatserna är så extrema är det viktigt att fundera på resonemanget bakom.

Ett säkert sommartecken är
de diskussioner som varje vår förs kring
kyrkliga inslag
vid skolavslutningarna. Är det okej att stämma in i ”Den blomstertid nu
kommer”? Får prästen hålla
andakt vid dimissionen?
En växande och allt mer
högljudd grupp nyateistiska
föräldrar kräver skolavslutningar utan kyrkliga inslag.
Kristna trosuttryck förvisas
gärna till kyrkorummets domäner. Någon plats i det offentliga rummet bör de inte ha. Argumenten är ibland
också rätt luddiga då man

hänvisar till det mångkulturella samhället, religionsfriheten och den pågående sekulariseringen.
Sanningen är dock att en
muslim sällan förfäras över
att en luthersk präst håller
en betraktelse på en dimission. Däremot förundrar sig våra muslimska invandrare över
det faktum att det i vårt land
finns a-religiösa människor
som inte alls tror på någon Gud.
Så länge 87 procent av finlandssvenskarna hör till den
evangelisk-lutherska kyrkan
finns det ingen större orsak att
huka sig och tillämpa en defensiv taktik. Religionsfriheten, som en del föräldrar gärna åberopar som stöd för si-

Vi lever i en tid då prestation och njutning är de
två stora faktorer som bestämmer livets värde. Ditt
värde beror på vad du presterar på arbetsplatsen
och i samhället i övrigt, ju mindre du syns och
märks desto mindre är du värd. Vidare bestäms
livets värde av vad du hinner uppleva och vad du
kan få ut av livet och dess möjligheter. Det är viktigt att ”leva livet fullt ut”. Därför är resor, upplevelser, självförverkligande och annan livskvalitet
avgörande. Svänger man på logiken kommer man
till slutsatsen att den människa som antingen inte
tillför samhället tillräckligt mycket eller inte klarar av att dra full nytta av det livet erbjuder följaktligen måste ha ett liv av lägre värde.
Samtidigt lever vi i en tid när vi rätt långt avskaffat Gud och i samma veva skrotat tanken på att
Gud skapat oss till ett visst syfte. Du är den du är
av en ren slump, en del dna från mamma och en
del från pappa råkade bara sammanfogas till det
som sedan blev du. Då blir tanken på livets värde egentligen också ohållbar.
Visst kan vi av princip argumentera för att livet är heligt
även om Gud inte skulle finnas, men det resonemanget
är rätt ihåligt. Hur motiverar
vi påståendet att ditt liv är lika värdefullt oavsett vad du
presterar eller förmår uppleva om vi inte anser att någon högre makt ville att just
du skulle bli till?

”Vi lever i en tid
då prestation
och njutning är
de två stora faktorer som bestämmer livets
värde.”

Ett gravt funktionsstört barn
kommer inte att tillföra samhället något, en dement person förmår inte tillgodogöra sig vad livet
har att bjuda på och argumentet att livet i sig är
heligt blir efter att vi uteslutit Gud ur ekvationen
mest vackra fraser utan egentlig grund. Då blir de
belgiska humanisternas och italienska forskarnas slutsatser skrämmande logiska och egentligen rätt självklara.
Tack och lov tror jag inte att Gud ännu uteslutit
sig själv ur ekvationen. Hoppet står till att Han
på något sätt påminner oss om vad det är att vara
människa och vad livet faktiskt är värt. Oavsett
vad man tillför eller förmår uppleva.

nyårsfirandet på Senatstorget. Vi får också lov att skriva
om en del landskapssånger,
för det är säkert inte korrekt
att – som Topelius i ”En sommardag i Kangasala” – sjunga:
”Du helige himlens Herre, hör
lilla fågelens bön.”
Det är intressant att till och
med EU fokuserat på religionens betydelse som en självklar del av samhället. Vid ett
seminarium om religionsfriheten i mars detta år konstaterades: ”Religionens ställning i det offentliga rummet
bör skyddas mot alla former
av våld och religionens roll
som en positiv och konstruktiv faktor i samhället bör erkännas.”

Sixten Ekstrand
stiftsdekan

Organizer of the festival:
Finlands svenska sång- och musikförbund

Längs
resvägen !

PEDERSÖRE TEATER 2012
presenterar

bravader
Bröderna Brännbackas

Nyskriven och hejdlös
fars av Thomas Krantz
Regi: Kristian Snellman
Musik: Steven Långs

på
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OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

na krav, innebär faktiskt både
rätten att inte utöva någon religion och rätten att fritt utöva
sin religion. Och det är knappast korrekt i ett demokratiskt
samhälle att en liten minoritet ska förestava för majoriteten huruvida den får utöva sin
religion eller ej.
Vårt samhälle är präglat av
värderingar som springer fram
ur den kristna tron. Detta faktum skyms inte av att dessa
samma värderingar i viss mån
även delas av andra religioner
och ideologier.
Ska vi börja rensa bort allt
”religiöst” från det offentliga
rummet blir listan lång. Det
handlar inte bara om skolavslutningar. Vi får då också ifrågasätta självständighetsfirandet med televiserad
gudstjänst. Helsingforsbiskopen måste plockas bort från

Bokningar fr.o.m. 4.6 på nätet el. 050 413 1740

www.pedersoreteater.fi

CITAT Dagen

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

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.

Följande föreställningar:
tisdag 3.7, onsdag 4.7, fredag 6.7, söndag 8.7,
tisdag 10.7, onsdag 11.7, fredag 13.7, söndag
15.7, onsdag 18.7, fredag 20.7, söndag 22.7.

”Jag ska berätta om en barndom
som ingen skulle
behöva uppleva.”

Elise Lindqvist, även
kallad ”ängeln på
Malmskillnadsgatan”,
som ska sommarprata i Sveriges P1 om
hur hon blev frälst och
lämnade sitt missbruk.

KLIPP Kyrkans tidning

Välsignelse
och vårfest

”Det är kyrkan som bestämmer om man kan gå
med på att inte ha några fler religiösa inslag än
psalm 199, Den blomstertid nu kommer. Många
präster invänder att det
är överspänt religionsfo-

biskt att reagera mot välsignelsen. Men om skolavslutningen inte kan hållas i kyrkan därför att
prästerna kräver att få läsa välsignelsen, då har
inte bara skolverket utan
också kyrkan gett välsignelsen fel betydelse.”
Brita Häll på ledarplats
i Kyrkans Tidning

I NÄSTA NUmmer träffar vi en tiobarnsmamma som har en
trädgård i centrum av Helsingfors.

Nåt att berätta?

Den här annonsplatsen är ledig!

Det finns ett talesätt i Larsmo: Det
som inte Fredrik
vet om kyrkan är
inte värt att veta.

”Det är bara att
föreställa sig hur
vibrationerna
av vikten som
motsvarar en
pendlande personbil i tornet
påverkar konstruktionen.”
Fredrik
Björkskog

Text&Foto:
johan sandberg

Hur ofta blir du inkallad som guide numera?
– Senaste sommar hade jag
fem grupper, tre finska och
två svenska. Någon gång har
jag också guidat amerikaner
men då har de haft tolk.
Hur många besökare har kyrkan varje sommar?
– Det är svårt att säga då kyrkan står tom .Alla skriver inte i gästboken.
Gästboken ligger framme i koret tillsammans med
skriftlig information om kyrkan. Besökarna som skrivit
sina namn i boken sedan årsskiftet fyller inte ens en sida.

På webbsajten www.taivaallinentaukopaikka.fi där landets
vägkyrkor presenteras får vi
veta att man kan få en guidning i Larsmo enligt överenskommelse. Då är det Fredrik Björkskog som rycker ut.
En mer kompetent guide kan
man knappast få. Han är författare till historiken för både kyrkans 200-års- och församlingens 125- årsjubileum.
– Kyrkans historik tillkom snabbt 1987 och den har
kommit ut i fyra utgåvor, säger Björkskog. I höst planerar vi att ge ut en ny fördjupad historik till kyrkans 225årsjubileum.
Hur länge har du guidat i Larsmo kyrka?
– Jag har gjort det varje sommar de senaste 25 åren. Det
började med att jag var anställd av församlingen som
fastighetsansvarig. Till en

början erbjöd jag mig att berätta om kyrkan för folk som
jag såg gå in i den.

Hur länge har Larsmo varit vägkyrka?
– Jag vill minnas att den varit vägkyrka ända från början.(1991).
– Kyrkan ligger numera lite avsides. Tidigare låg den
centralt men på 1930-talet
byggdes en väg som nödhjälpsarbete genom skogen
från Holm till Gertruds.

Fredrik Björkskog guidar vid behov besökarna i Larsmo kyrka. Kyrkan är ritad av Jacob Rijf och stod färdig år 1787.

Vad lyfter du speciellt fram för
besökarna om kyrkan?
– Det byggnadstekniska. Den
är skickligt byggd. Folk bru-

kar fråga var klockstapeln
står. Kyrkklockorna finns i
tornet ovanpå kyrkan
– Kyrkväggarna lutar också kännbart utåt. Det är inte ett misstag utan ett sätt
att få vattnet att rinna ner
på marken utan takrännor.
Fast kyrkan har nog fått takrännor ändå.
– Kyrkan är en nyklassisk
gustaviansk korskyrka ritad
av Jacob Rijf. Han planerade också de små blyinfattade fönstren. Det finns över
tvåtusen rutor i kyrkan. De
är unika i Norden, endast
Seglora kyrka på Skansen i
Stockholm har likadana.
På många orter där Rijf byggt en
kyrka med klocktorn har man
senare byggt en klockstapel för
klockorna. Det har inte varit aktuellt i Larsmo?
– På 1880-talet planerade
Larsmo att bygga en klockstapel. Länsarkitekt Aminoff
besiktade då kyrkan och konstaterade att konstruktionen
håller. Han rekommenderade
att man slutar svänga klockorna och börjar slå på dem
med hammare. Men det gjorde man först på 1940-talet.
– Det är bara att föreställa
sig hur vibrationerna av vikten som motsvarar en pendlande personbil i tornet påverkar konstruktionen.

Sven-Erik Syréns förlag 29 år som bok- & musikföretagare 1983-2012

FAGERÖ PAVILJONG,
RANGSBY

Utlottas 1 st. Bokpaket,
1 st. CD paket,
1 st. DVD/VHS paket,
1 st. kortpaket,
1 st. Tavelpaket.
Värde 50€/paket.

DRAGSPELSFESTIVALENS
10 ÅRS JUBILEUM

Lottningen gäller fr. 20.6-20.8.
Dragning 20.8
Gud är trofast, Guds Det skall bli ett härligt Skyddad i Guds hand, Söndag 8 juli kl. 14 dragspelsmusik från 13.30

4 stycken böcker tillsammans
för 29€ värde 62€
Du kan eventuellt köpa
böckerna styckevis

15€

10€

Son steg ned, Det
enda som bär, Underbar kärlek så stor, Låt
mig sticka min hand,
Det är så underbart
det namnet Jesus,
Gud ger mera nåd, På
en avlägsen höjd, Du
frågar om min lycka,
Känn ingen oro, O Jesus du som fyller allt i
alla, Tala Gud

CD
12€

25€

10€

möte, Jag har hört om
en stad ovan molnen,
Guds källa har vatten
till fyllest, Gud i naturen, Han är min sång
och min glädje, Härliga Golgata, Sjung
Halleluja, I lustgården, De komma från
öst och väst, Underbara land, Sammanlagt 14 sånger

Jesus oss frälst, När
av vänner jag glömmes, Min Jesus du
vill skänka, Ljus som
liv åt världen gav,
Allt är förlåtet och
glömt, När invid korset jag böjde mig,
Det finns ett hopp,
Golgata täcker min
skuld, Bar du min börda, Vem är han som
i stjärngemak,
CD
10€ bott
Passionspsalm, När
världens
Frälsare
Ett efterlängtat album
jag ser, O jag känner
med Emilia Lindberg.
till en plats, Upp, De
Emilia säger om Cd:n
tågar in
”Mitt sätt att se, upp18€
CD
fatta och uppleva livet
vi fått från Gud

Sång och musik av Armi Enlund och Ingmar Strömberg
Sång: Inger Storbäck, Rolf Sjöbacka, Torolf Prost, Estrid
Hjorth, allsång med dragspelsgruppen
Tal: Ralf Salo, Sven-Erik Syrén m.fl
Servering, Fritt inträde, Bokbord
Haldin&Rose buss kl. 10.00 från Jakobstads busstation,
Nykarleby torg 10.20, Munsala Berras 10.30, Oravais ABC
10.50, Maxmo centrum 11.10, Kvevlax 11.25, Smedsby Piffi
11.35, Vasa Stadshus 11.40, Vasaesplanaden 11.45, Solf
Service 11.55, Malax HVC 12.05
Busspris tur/retur 20€ från Malax 10€
Ring Syrén senast 3.7 om bussplats
tfn 050-3016598
Lasses ljudtjänst
OBS! Restaurang finns i Fagerö

200 st. jubileumsgåvor delas ut!

Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag,
CD 21,50€ Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,
ensam mer, Min tfn. 06-345 0190 eller 050-301 6598, fax 06-345 0100

Jorden runt, Aldrig
stund på jorden, Därför har jag Jesus
kär, Min kung och jag, Vi ses i himlen.
Sammanlagt 13 sånger.

SOMMARKORT PAKET Landskap, blommor, barn, djur, tänkvärda ord,
Grattis, bibelspråk både med och utan text.
50 st. á 15€

Namn:____________________________________________________________
Adrss:____________________________________________________________
__________________________________________Tel_____________________
Fakturan sänds med varorna. 10 dagars betalningstid postporto tillkommer

Hört vid Genesarets sjö:
”Jag skiter fullständigt i vems son du är. Här kan du inte gå omkring när vi skall fiska!”

Vet det mesta om kyrkan

