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 ”Familjeledig” 
borde finnas 
med som en na-
turlig punkt på 
karlakarlarens 
lista.

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Pappavänlig 
kultur efterlyses

var fjärde pappa i dagens Finland 
har inte varit eller kommer inte 
alls att utnyttja sin faderskaps-

ledighet. Orsakerna är flera, men enligt Finlands 
ekonomförbund handlar det i främsta hand om 
attityderna på arbetsplatsen. Arbetsgivarna tyck-
er att det blir krångligt att ordna arbetet ifall pap-
porna blir borta och det budskapet går fram till de 
anställda, outtalat eller inte. De allra flesta fäder 
väljer att ta ut bara den pappaledighet som är vikt 
för dem. Kosti Hyyppä, ombudsman för jämställd-
hetsfrågor vid Finlands ekonomförbund, uppma-
nar fäder att fördomsfritt utnyttja sin ledighet. De 
första och modigaste papporna banar väg för de 
andra på jobbet. Enligt Hyyppä gör de här ban-
brytarna det lättare för andra att följa i kölvattnet.
 
hOS OSS är det ännu inte vanligt att arbetsgivare 
tävlar om anställda bland annat genom att ska-
pa en pappavänlig arbetskultur. Ekonomförbun-
det har visat framfötterna i det här fallet. På de-
ras sajt finns länkar och redogörelser över forsk-
ning och seminarier om faderskap och karriär. 
Att binda sig till faderskapet måste räknas som 
en förtjänst även i arbetsgemenskapen, säger fa-
derskapsforskaren Jouko Huttunen, som anlitats 
i projektet Pappa i arbetslivet. ”Familjeledig” bor-
de finnas med som en naturlig punkt på karla-
karlarens lista. 

en BrOMSKLOSS finns ändå närmare än så, inom 
hemmets väggar. I många fall väljer kvinnan att ta 
ut familjeledigheten. Hennes val blir mannens val. 
Också här handlar det om sega attityder i kombi-
nation med det faktum att mannen oftast har en 
högre inkomst. Hos de flesta familjer är ansvaret 
för att sköta om barnen mammans första priori-
tet medan försörjningen är en gemensam ange-
lägenhet. För pappans del är det tvärtom: försör-
ja först, sköta om sedan. Ansvaret att dra in peng-
ar för familjen är hans första och största ansvar. 
Om upplägget är sådant är det inte så underligt att 
han inte vågar eller vill riskera sin plats på jobbet. 
Därmed är den onda cirkeln 
ett faktum: Barn ärver näm-
ligen i hög grad sina föräld-
rars syn på arbete. 

deT är viktigt att ha en när-
varande far oberoende av hur 
familjens liv och boende ser 
ut till vardags. Enligt arbets-
livsforskaren Juha Siltala är 
arbetslivet på 2000-talet me-
ra familjecentrerat än tidiga-
re. De barn som föddes mel-
lan 1978-1990 kände att föräldrarna gav dem för 
lite tid, att jobbet ofta tog den största biten. Nu är 
de själva i sin bästa arbetsföra ålder och minns 
vad de gick miste om.

Också dagens unga ställer familjen främst. En-
ligt Ungdomsbarometern 2012 har särskilt den tid 
barn tillbringar med sin pappa en positiv inver-
kan på barns och och ungas välbefinnande. Sam-
tidigt visar statistiken att både pojkar och flick-
or i alla åldrar umgås klart mer med sin mamma 
än med sin pappa.

Fars dag är därför en bra påminnelse om att ta 
vara på varandra. Lite handgriplig pappavänlig-
het för såväl barn som fäder.

Skriva 
det som 
bränner

Vi ska stiga ut genom dörren för att ta 
ett foto innan höstskymningen läg-
ger sig över Åbo. Då ringer telefonen. 
Peter Sandström svarar. Han talar di-
alekt: det är mamma som ringer från 
Nykarleby.

– Hon tyckte jag såg så rund ut i an-
siktet på fotot på Hbl:s parad. Men hon 
var mycket nöjd med artikeln inne i tid-
ningen.

Sandström har gett många intervjuer 
de senaste dagarna och ställt upp på en 
hel del foton också. På bokmässan fick 
han ta emot Svenska Yles litteraturpris 
för novellsamlingen Till dig som saknas. 

De prisbekönta novellerna utspelar 
sig oftast i barndomslandskapet Ny-
karleby. Sandström använder sitt namn 
och element av sin egen historia när 
han skriver.

– Man kan tycka att det är irriteran-
de: en recensent tyckte att det blivit ett 
maner. Det är något som vuxit fram 
gradvis och som jag använt mer och 
mer. Det är ett sätt för mig som för-
fattare att komma nära det som brän-
ner i texten.

Berättelserna handlar om sådant han 
funderat på, hört eller upplevt. Han tit-
tar tillbaka på sin egen bakgrund och 
rör sig i miljöer som han känner till 
både fysiskt och mentalt.

– Jag kunde förstås skriva om exo-
tiska platser, då skulle jag vara tvung-
en att resa och göra research. Men jag 
trivs hemma.

Vems pojke?
Peter Sandström växte upp i Nykarleby 
där hans pappa var trädgårdsmästare: 
först för seminarieträdgården och sedan 
för stadsträdgården som den hette efter 
att seminariet lades ner.

– Jag har märkt att växthus och äppel-
träd återkommer i mina texter.

När Sandström föddes var hans pap-
pa 40 år. Liksom många av gestalterna i 
novellerna var fadern präglad av det krig 
han sändes ut till då han själv fortfaran-
de var ett barn.

– Han talade inte om det, men jag 
märkte att han led av det.

Generationsklyftan gjorde att det fanns 
en viss distans mellan far och son, än-
då tycker Sandström att deras relation 
var rätt varm.

– Men när vår son Leo föddes bestäm-
de jag mig för att vara hemmapappa i ett 
år just för att jag tänkte mig att vi då skul-
le kunna få en ännu närmare relation än 
jag hade till min far. Jag vet inte om det 
blev så, men åtminstone tycker jag att Leo 
blivit en person som gör sina egna val.

Också Peter Sandström hade föräld-
rar som lät honom göra sina egna val. 
Men det hade sina sidor att växa upp i 
en småstad. I en självbiografisk text i 
antologin Mandomsprov skildrar Sand-
ström en scen i gymnastiksalens om-
klädningrum. Han har gjort tre korgar 
på gymnastiken och överskridit sina 
befogenheter som klassens mes. Han 
omringas av dem: sotarns pojke, bil-

montörens pojke, pälsfarmarens pojke.
Hans pappa jobbar med blommor.
Bestäms sonens position på den so-

ciala skalan av pappans position i lo-
kalsamhället?

– Det är ingen entydig skala så nu 
kommer jag med grova generalisering-
ar. Men visst var det så att pojkar vars 
pappor jobbade med något fysiskt ha-
de en god position. Brandmän. Pappor 
som mekade med motorer. De som job-
bade vid kraftverket. Att vara son till en 
direktör smällde inte så högt: då kunde 
man ju tro att man var något.

Så är det i små samhällen. Man talar 
om varann, man snackar också skit om 
dem som inte smälter in.

– Den vars pappa var alkoholist kun-
de bli mobbad i skolan.

Peter Sandström är en man som sällan besöker främ-
mande länder – i stället reser han till sitt barndoms-
landskap. Trädgårdsmästarens son skriver om växter 
men vill inte återvända till växthuset.

TexT och foTo: SOFiA TORVALDS

PROFiLEN: PeTeR SAndSTRÖM
”Var högljudd. Slå först, innan du 
själv blir slagen. Det jag ifrågasatt 
gällande mitt faderskap är synen på 
hur pojkar ska vara.”
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Ingå viger utan anmälning 12.12.12
vigSeL. Ingå församling ar-
rangerar en speciell bröl-
lopskväll i Ingå kyrka ons-
dagen den 12.12.2012 kl 18-
21. Par som önskar bli vigda 
kan komma till Ingå kyr-
ka för att bli vigda av nå-
gon av församlingens tre 
präster.

Det behövs ingen för-
handsanmälning. Paren 
blir vigda i den ordning de 
kommer till kyrkan. Inn-

an vigseln kan man fram-
föra önskemål om musiken 
till kantor Pia Nygård. Man 
kan också bjuda med både 
släkt och vänner, så många 
som kyrkan rymmer. Det är 
viktigt att paren som öns-
kar bli vigda skaffar ett in-
tyg över verkställd hin-
dersprövning senast en 
vecka innan vigseln. Det 
kan man få på pastors-
kansliet. en förutsättning 

för en kyrklig vigsel är ock-
så att minst den ena av 
de två ska vara skriftskol-
gången medlem av evang-
elisk-lutherska kyrkan och 
den andra ska höra till nå-
got annat kristet samfund.

Vigseln är kostnads-
fri. Ingå församling bjuder 
brudparen på kaffe och ka-
ka längst bak i kyrkan.

Församlingsstrukturen diskuteras
KyrKOMöTe. I måndags 
inledde kyrkomötet sin 
veckolånga session i Åbo.

Den stora frågan på kyr-
komötet är kyrkans fram-
tida församlingstruktur. en 
livlig remissdebatt om de 
olika alternativen förvän-
tas i plenum. 

De språkliga konsekven-
serna av olika försam-
lingsstrukturer som dis-
kuterades redan på vårens 

kyrkomötet bereds nu i 
förvaltningsutskottet.

På initiativ av Borgå 
stiftsfullmäktige har tan-
kesmedjan Magmas och 
Gustav Björkstrands 
språkkonsekvensbedöm-
ning Enligt lika grunder 
postats till kyrkomötets 
alla ombud. 

följ med kyrkomötet på 
www.kyrkpressen.fi

Själv flydde Sandström småstaden så 
fort han kunde. Han besöker gärna Ny-
karleby men han kan inte tänka sig att 
flytta tillbaka.

– Jag flyttade för att jag skulle studera 
journalistik i Helsingfors men själva rö-
relsen var minst lika viktig som studierna.

Slå först eller ta hänsyn?
När Sandström var hemmapappa för 
femton år sedan var han den enda pap-
pan i lekparken. Han fick inte vara med 
i gänget på samma villkor som mam-
morna. Han tyckte sig få blickar som 
frågade om han var skilsmässopappa, 
som om det var misstänkt att han ha-
de hand om ett så litet barn. Det gick 
bra och han njöt av året hemma med 
sin lilla son.

eTT av Peter 
Sandströms 
bästa minnen av 
sin egen pappa 
var när pappan i 
75-årsåldern tog 
tåget till Åbo och 
ställde upp som 
barnvakt i bak-
sätet för att Pe-
ter och tvååriga 
sonen Leo skulle 
kunna ta bilen till 
Nykarleby. – Tre 
generationer, 
den resan fick vi 
göra tillsammans. 
Det är ett fint 
minne.

PEtER SAnDStRöm

FöRFATTARE, akTueLL MeD PrIS-
BeLöNTa NoVeLLSaMLINgeN ”TILL 
DIg SoM SakNaS”.

FAMiLj: SaMBoN aNN-caTrIN, 
16-ÅrIga SoNeN Leo och 10-ÅrI-
ga DoTTerN Ira.

SPELAR foTBoLL och INNeBaNDy 
PÅ MoTIoNSNIVÅ. gILLar Lag-
SPorTer.

ARBETAR Nu MeD eN roMaN.

– Jag har problematiserat mitt fa-
derskap också och känt mig otillräck-
lig. Jag har frågat mig om jag borde ha 
lärt min son att tävla mera, att ta för 
sig. Vi har uppfostrat våra barn till att 
ta hänsyn till andra.

Då sonen spelade fotboll märk-
te Sandström att andra föräldrar inte 
nödvändigtvis tänkte lika. Att de ib-
land uppmuntrade till aggressivitet.

– Var högljudd. Slå först, innan du 
själv blir slagen. Det jag ifrågasatt gäl-
lande mitt faderskap är synen på hur 
pojkar ska vara.

Har Sandström då problematiserat 
sin identitet som österbottning – och 
då framför allt österbottning från ”bi-
belbältet”? Bönehus och tomma ritu-
aler skymtar förbi i novellerna.

– I mina texter handlar det främst 
om hur man ser på dem som är an-
norlunda än man själv.

Själv har han inga jobbiga erfaren-
heter av bönemöten. Han blev kon-
firmerad i kyrkan som alla andra, inte 
för att han trodde så mycket som på 
grund av den sociala pressen.

– Jag tror att riter och ritualer är vik-
tiga. De hör till livets gång.

Om det som kallas Gud vet han in-
te vad han ska tro. Han funderar en 
stund.

– Jag tror att det finns någon form 
av ledning, men jag vet inte varifrån 
den kommer. Jag tror att det kan fin-
nas en mening med allt trots att det 
inte alltid går som man vill.

FOTO: SXC.HU
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ersättande 
sjömanspräst 
på väntelistan
Sedan första november är 
finlands Sjömanskyrka ut-
an svensk sjömanspräst. 
Ben Thilman som tidigare 
arbetade med Nordsjö som 
bas är numera svensk om-

sorgspräst. får han en er-
sättare?

– Jo, vi kommer att sö-
ka någon, gärna två- eller 

svenskspråkig, säger di-
rektören för arbetet bland 
sjöfarare jaakko Laasio.

han talar själv en ut-
märkt svenska, liksom ge-
neralsekreteraren Sakari 
Lehmuskallio. en ny präst 
behövs ändå.

– Det måste vara seg-
lande folk, och då duger 
inte jag som har kontorsar-

bete, säger Laasio.
Det är inte bara den offi-

ciella tvåspråkigheten som 
förpliktar organisationen. 
Sjöfarten är starkt svensk.

– Vissa bedömer att 
den är till trettio pro-
cent svenskspråkig, menar 
Jaakko Laasio.

Därför är understödet 
för Sjömanskyrkan också 

stort från svenskt håll. Pre-
cis som många andra or-
ganisationer har Sjömans-
kyrkan ekonomiska utma-
ningar och sviktande un-
derstöd.

– Vi ser hur församlings-
sammanslagningar inte le-
der till att det samman-
lagda understödet för oli-
ka projekt bibehålls. I stäl-

let väljer församlingarna ut 
något projekt.

ekonomin gör att Sjö-
manskyrkan därför vän-
tar ett par månader innan 
tjänsten besätts.

– Vår styrelse har ändå 
valt att satsa på att ha or-
ganisationen i skick i stället 
för att krympa ner allt, sä-
ger Jaakko Laasio.

SjöfARARnAS KYRKA

”Det verkar helt 
klart finnas ett 
stort behov av 
att få svar på 
frågor man fun-
derar över.”
Patricia Högnabba

Fråga prästen-projektet började då 
frågelådan på ungdomsevenemang-
et Höstdagarna helt enkelt blev för 
full. Det kom så mycket frågor att För-
bundet kristen skolungdom som ord-
nar Höstdagarna bestämde sig för att 
flytta över några till webben.

– Jag har faktiskt ingen aning om var-
för frågorna ökat så mycket under hös-
ten, säger Patricia Högnabba på FKS 
som upprätthåller webbsidan.

– Men det verkar helt klart finnas ett 
stort behov av att få svar på frågor man 
funderar över. 

Frågor som ”vad händer efter dö-

FRåGA PRäSTEN. Intresset för fråge-
sajten Fråga prästen har ökat explo-
sionsartat under hösten. Bara i oktober 
har sajten haft så mycket som 10 000 
besök. Sammanlagt har prästerna fått 
svara på 84 frågor.

TexT: jOHAN MyRSkOG ILLuSTraTIoN: MALiN AHO

vecka att svara på en fråga tror jag in-
te att ens går in i deras världsbild, fun-
derar Högnabba.

Det är oftast samma personer som 
svarar på frågor av samma typ. Alla 
har sina specialområden vare sig det 
är frågan om själavård eller kompli-
cerad teologi. 

– Det viktigaste är att den som frå-
gar får ett svar och känner sig sedd. 
Ifall frågan gäller andra religioner el-
ler något som inte direkt hör till den 
evangelisk-lutherska kyrkan så för-
söker vi åtminstone hänvisa fråge-
ställaren vidare till någon annan som 
kan svara på hans eller hennes fråga.

Via sökmotorer
Viktor Djupsjöbacka som är teknisk 
leverantör för webbsidan tror att de 
flesta hittar till Fråga prästen via sök-
motorer.

– Sajten finns ganska högt uppe på 
till exempel google. Det finns några lik-

nande saj-
ter i Sverige 
som i stort 

sett erbjuder 
samma tjänster.

Djupsjöbacka tror att det finns en 
stor efterfrågan på tjänster som Frå-
ga prästen.

– Det är mycket lättare att ställa dju-
pa frågor anonymt via nätet än att frå-
ga någon personligen. Då vågar man 
också fråga det som faktiskt finns på 
hjärtat.

den?” och ”finns Gud verkligen?” är 
vanliga, men ungdomar ställer också 
mera personliga frågor som kan handla 
om varför kyrkan tror på ett visst sätt. 
Det har blivit vanligare att ungdomar 
skickar frågor direkt till prästerna via 
e-post, frågor som inte syns på själva 
webbsidan.

– Vi har inte riktigt varit beredda på 
så här många frågor, säger Högnabba.

– Vi kommer nog behöva fler präster 
som är villiga att svara på frå-

gor. Vi har redan en ka-
tolsk präst som svarar 

på frågor om katoli-
cismen och vi skulle 

också behöva en orto-
dox präst som skulle va-

ra villig att svara på frågor 
om den ortodoxa tron. 

En snabb värld
– Webbvärlden är så snabb att ungdomar 
förväntar sig att det sitter en präst vid en 
skärm, en präst som genast är beredd 
att svara på 
deras frågor. 
Att det skulle 
ta mer än en 

fRågA PRäStEn – SvAR 
På ungDomARS fRågoR

•	www.fragaprasten.fi är en frågesajt 
där ungdomar som har frågor som 
berör kristen tro får svar av en präst.
•	Sajten upprätthålls av förbundet 
kristen skolungdom som också ord-
nar evenemanget höstdagarna.
•	Webbsidan har fått många besökare 
under hösten och det kommer antag-
ligen att behövas fler präster för att 
svara på alla frågor som kommer in.

AR DET FEL ATT INTE 

VILJA HA BARN?

Allt fler vill fråga prästen
Kostar en 
vigsel något?

STRAFFAS MAN 

EFTER DÖDEN FÖR 

SJÄLVMORD?

..

fråga präSTen-
weBBSidan strävar 
efter att svara på 
ungdomars frågor 
om kristen tro.
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elvaåring väg-
rade lyda Gud
elvaåriga George Pratt från 
Somerset i england vil-
le inte svära trohet till gud 
i den brittiska versionen av 
scoutlöftet. Då fick han in-
te vara med i den loka-
la scoutkåren. Pratt har nu 
blivit en kändis vars utta-

landen valsat omkring i al-
la brittiska medier.

george Pratt är ateist 
och tror inte på gud. Dä-
remot hade han inga pro-
blem med att svära att han 
”gör sin plikt mot drott-
ningen”. elvaåringen är 
besviken över beslutet och 
tycker att det är orättvist 
att han inte får vara med. 

Pratts pappa Nick Pratt 
tycker att scoutrörelsen är 
intolerant. också invand-
rare får ju bli scouter – det 
är till exempel alldeles i sin 
ordning att muslimer byter 
ut gud mot allah.

kate Lönnberg som är 
informatör vid förbundet 
finlands Svenska Scouter 
har inte hört att något lik-

nande skulle ha inträffat i 
finland. De finlandssven-
ska scouterna ger ett löfte 
där de lovar att ”älska min 
gud, mitt land och mänsk-
ligheten”.

Vad skulle hända om 
någon vägrade älska gud?

– Vi skulle nog försöka 
lösa det på något vis, sä-
ger Lönnberg.

AtEiSt ScouTlÖfTe

Nytt intresse för 
Frälsningsarmén
FRäLSNiNGSARMéN. 
Antalet medlemmar i 
Frälsningsarmén minskar 
men den allra senaste 
tiden har intresset för 
medlemskap ökat.

TexT och foTo:  
TOMAS VON MARTENS 

”Frälsningsarmén på väg att för-
svinna” lyder en nyhetsrubrik 
i Sverige. Antalet medlemmar 
har minskat drastiskt de se-
naste åren och om nedgång-
en fortsätter i samma takt så 
försvinner Frälsningsarmén 
i Sverige inom dryga tio år, 
har man räknat ut.

Hur ser det ut i Finland, 
är siffrorna lika nedslåen-
de här? 

– Statistiken för Sverige är 
faktiskt ganska dramatisk, 
måste jag medge. År 2008 
hade man 5600 medlemmar 
och i år är antalet nere i 4400. 
Det är en minskning på tjugo-
tre procent, säger kommen-
dör Dick Krommenhoek som 
är territoriell ledare för Fräls-
ningsarmén i Finland.

– Minskningen är inte li-
ka stor här i Finland. Vi har 
under samma period mins-
kat med sju procent och har 
i dag totalt 950 medlemmar.

– Men ett överraskande 
uppsving i intresset för or-
ganisationen har vi noterat 
den allra senaste tiden. Vi 
har tre personer som vill bli 
officerare och under de två 
senaste veckorna har ytter-
ligare sex personer hört sig 
för om medlemskap. Ett så 
stort intresse för oss har vi 
inte haft på mycket länge i 
Finland, säger Krommen-
hoek.

Större fokusering
Ekonomiskt är det mycket 
knappa tider för Frälsnings-
armén just nu och varje vecka 

går man igenom vilka räk-
ningar som kan betalas.

– Men det ser ut att gå mot 
det bättre på lång sikt. Om vi 
endast såg till det ekonomis-
ka så borde vi stänga fyra–
fem frälsningsarméenheter i 
landet. Men vi fungerar inte 
som världen gör i det fallet. 
Vi vill inte stänga våra kyrkor 
för vi litar på Kristus och att 
det ordnar sig på något sätt.

De senaste åren har Fräls-
ningsarmén genomgått sto-
ra strukturella förändring-
ar. Många små enheter med 
dagvård eller åldringshem 
har lagts ned av ekonomis-
ka skäl.

– Vi fokuserar nu helt och 
hållet på det som är vår kärn-
verksamhet, nämligen mo-
derna serviceboenden för 
hemlösa och stöd till famil-
jer och barn som är i nöd.

Krommenhoek tror att 
Frälsningsarmén i dag är en 
av de största serviceprodu-
centerna i landet när det gäl-
ler serviceboenden för hem-
lösa.

– Vi borde bli bättre på att 
få med andra finansiärer, 
kommuner och samhället 

i våra projekt. Det handlar 
trots allt om hjälp som rik-
tar sig till kommuninvånare 
runt om i landet.

Bättre integrering
Frälsningsarmén har tre oli-
ka prioriteringar i sin verk-
samhet. För det första att fö-
ra människor till tro, för det 
andra att undervisa om tron 
och för det tredje att hjälpa 
behövande.

– De här prioriteringarna 
borde integreras på ett na-
turligare sätt i vår verksam-
het. Ett bra exempel är att i 
samband med våra brödkö-
er finns det möjlighet för den 
som vill att få själavårdan-
de samtal.

Det minskade antalet med-
lemmar oroar inte Kromm-
enhoek nämnvärt.

– När Jesus dog på korset 
var det inte många av hans 
efterföljare som trodde på en 
fortsättning. De kristna har 
alltid varit en liten grupp ra-
dikala människor som litar 
på Gud trots motgångar. His-
torien visar att rörelser kom-
mer och går men evangeliet 
består.

KOMMendör dicK krommenhoek är territoriell ledare för frälsningsarmén i finland. hustrun Vibeke krommenhoek har 
också kommendörstitel och är president för frälsningsarméns kvinnoorganisationer.

Ett så stort intres-
se för oss har vi 
inte haft på myck-
et länge i Finland. 
Dick Krommenhoek

En beställning av oss är ett Ess i ärmen!

• Välkommen och besök  
   vår nya hemsida!  
  www.porausassat.fi
• Miljövänlig, enkel och  
   bekymmersfri upp- 
   värmning av ditt hus ännu 
   denna vinter

Tfn 050 300 9685
info@porausassat.fi

Bergsvärme-
Borrningar

Barn behöver inte ditt medlidande – 
de behöver din hjälp

Bli fadder
För mera information ring:
Birgitta Björk, 06-3201575, efter kl. 17.00
sbm.styrelse@netikka.fi
Bankgiro 567134-211455

BARNMISSIONEN
SKANDINAVISKA

www.barnmissionen.fi

Tillståndsnr.  2020/2010/4082

De uppgifter som lämnats i samband med inbetalning och omröstning 
behandlas konfidentiellt och förstörs när insamlingen avslutats 31.1. 2013. 
Från sms-bidraget avdras skatter och operatörsavgifter. Insamlingstill-
ståndet 2020/2010/3754 har beviljats av Polisstyrelsen. 

Finlands Lucia  
Röstsedel

Mitt namn _________________________________

Min adress _________________________________

Jag bidrar med _______ €
Jag sänder mitt bidrag via
 Aktia 405511-245079
 Nordea156230-109332
 Sampo 800018-70892073
Sänd röstsedeln per post till:  
Folkhälsan, Paasikivigatan 4, 00250 Helsingfors 
Du kan lämna ditt bidrag och din röstsedel i Folkhälsans 
hus, på Hufvudstadsbladets kontor i Helsingfors och i 
Luckorna.
Du kan rösta på Lucia via www.lucia.fi
Du kan rösta på Lucia också via sms. Du kan välja  
mellan bidrag på 5 euro, 10 euro eller 20 euro.  
Vill du bidra med t.ex. 10 euro skriver du: 10E LUCIA X  
(x står för kandidatens nummer) och ditt namn  
t.ex. KALLE KARLSSON. Sänd meddelandet till  
nummer 17240 utan riktnummer. 
Tema för Luciainsamlingen 2012 är ofrivillig ensamhet 
bland äldre.
Din röst och ditt bidrag ska vara hos Folkhälsan  
28.11.2012 före kl. 24.00. Tack!

www.folkhalsan.fi/lucia

JAG RÖSTAR PÅ KANDIDAT NR  _____



6 AKTUELLT KyrKpressen torsdag 8.11.2012 • nr 45
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Äntligen ljus i tunneln för 
Vanda svenska församling
FRAMSTEG. De anställda 
i Vanda svenska försam-
ling mår bättre, visar en 
arbetslagsundersökning.

TexT: MAy WikSTRöM 

För ett år sen var det uppen-
bart att Vanda svenska för-
samlings anställda mådde då-
ligt. Den inflammerade situ-
ationen vädrades offentligt. 
Trivseln på arbetsplatsen var 
också något som sattes som 
högsta prioritet av domkapit-
let, som visiterade försam-
lingen för ett år sedan.
– Vi ville försöka hjälpa dem 
att ta itu med det som var job-
bigast och  rekommenderade 
att församlingen anlitar pro-
fessionell hjälp med arbets-
lagsutveckling, säger dom-
kapitlets notarie Clas Abra-
hamsson.

Topprioritet på återvisit
I förra veckan gjorde domka-
pitlet återbesök för att följa 
upp saken, en rutin som in-
förts i visitationerna redan 
för några år sedan.

– Den största och viktigas-
te biten var att se hur per-
sonalen hade det, säger no-
tarien.

Församlingsrådet öron-
märkte medel för arbetslags-

utveckling kort efter visita-
tionen i fjol. Nu ett år sena-
re verkar den ha burit frukt.

Enligt Abrahamsson vi-
sar Diacors oberoende un-
dersökning att trivseln för-
bättrats.  

– De anställda tycker att 
det är roligt att komma till 
jobbet igen. Arbetslagsut-
vecklarnas mellanrapport 
talar om betydande fram-
steg i att se på arbetslaget 
som en helhet och på det 
gemensamma grundupp-
draget, säger han.

Dessutom har Vanda 
svenska sedan visitationen 
gjort upp tydliga instruktio-
ner för de anställda, för att 
skapa den klarhet i arbetsbil-
den som har efterlysts. 

inte färdigt ännu
– Det här arbetet kommer att 
fortsätta ännu ett år framöver. 

Ingen församling blir väl nå-
gonsin färdig, men det var en 
väldigt god stämning på åter-
besöket. Spårlöst går allt som 
hänt inte förbi, för det har varit 
så pass jobbigt. Nu känns det 
ändå som om församlingen 
har luft under vingarna igen, 
menar Clas Abrahamsson.

Vanligen brukar kon-
traktsprosten sköta uppfölj-
ningen. Den här gången var 
det biskopen, notarien och 
lagfarne assessorn som gjor-
de återbesöket. Församlings-
rådets medlemmar var in-
bjudna och de flesta var med.

– De anställda var in-
te kallade den här gången. 
De har nyligen träffats och 
gått igenom undersökning-
en tillsammans. Vi bedöm-
de att deras röst kom fram via 
undersökningen, säger Ab-
rahamsson.

Han betonar också att rap-
porten från arbetslagsut-
vecklarna var upplagd så att 
inga enskilda anställda skul-
le kunna identifieras.

Till biskopsvisitationerna 
hör granskning av ekonomi 
och förvaltning. I uppfölj-
ningen hade Vanda prickat 
av de punkter som krävde åt-
gärder. Bland annat har för-
samlingen åtgärdat de kriti-
serade bristerna i stadgarna 
för sina fonder.

Packalén Bus

Trevliga bussar med trevliga chaufförer!
www.packalenbus.fi    050-337 6997    info@packalenbus.fi 

Tel: +358-18-21 021  ı  info@leakomatic.com   ı  www.leakomatic.com  

Drip. Drop. stop!

Problemet har funnits länge –  
nu finns det också en lösning. Att 
mötas av ett läckage i villan när 
man kommer hem från semestern 
är inte roligt. Inte heller att tvingas 
konstatera att den där speciella 
källardoften beror på en drop-
pande röranslutning.
 Med en vattenfelsbrytare kan du 
helt enkelt sova gott om natten.

unDvik vattenskaDor.

värDesäkra Ditt hus.

vattenfelsbrytare

Raseborgs Hälso-
och sjukvårdsteam

PERSONLIGA 
ASSISTENTER

FÖRMEDLING AV 
PERSONAL

HEMTJÄNST

Annika 045 896 9230
Marika 045 896 9231

HEMSJUKVÅRD

”Nu känns det än-
då som om för-
samlingen har luft 
under vingarna 
igen.”
Clas Abrahamsson

vanda SvenSKa församling fick återbesök av 
domkapitlet häromveckan. Det blev godkänt 
på alla punkter i checklistan. FOTO: KP-ARKIV.

Arcada   |   Jan-Magnus Janssons plats 1   |   Helsingfors   |   www.arcada.fi

 
Tilläggsinformation:  
www.arcada.fi/specialiseringsstudier
Tel: 0207 699 501 eller 0207 699 505
stig.blomqvist@arcada.fi

ATT LEDA SIG SJÄLV OCH ANDRA, 14.3–30.10.2013

Under kursen får du många konkretahjälpmedel 
och verktyg för att utveckla dig själv att bli en bättre 
ledare. Dina och de andra deltagarnas erfarenheter 
ger också många nya synvinklar och lösningar på de 
utmaningar ledare dagligen möter.

•	 Jag	som	ledare
•	 Effektiv	kommunikation
•	 Konsten	att	uppträda	och	övertyga
•	 Att	leda	sig	själv
•	 Att	leda	andra
•	 Deltagarnas	egna	slutarbeten

Pris: 250€ + 50€ materialavgift.  
Totalt tolv närstudiedagar.  
Ansökan om plats senast 28.2.2013.

ARCADA FORTBILDNING 
ERBJUDER KURSEN

ARCADA 
FORTBILDNING

ENEBERGS
Strandg. 2 Mariehamn Tel. 018-19028
BEGRAVNINGSBYRÅ

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi
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KARL-guStAv 
oLin

1. Det är nog en sommar på sandstran-
den vid villan i Fäboda, när jag leker och 
plaskar med döttrarna i vattnet. Jag ska 
vara flodhäst och flickorna rider på min 
rygg. Det går inget vidare utan de ram-
lar av och det hela blir ett enda plas-
kande och skrattande.

2. Han ska vara närvarande, han ska vil-
ja finnas ”där”. Själv har jag som förfat-
tare kunnat arbeta hemma och på det 
sättet vara närvarande för mina barn. 
Det har varit speciellt viktigt för mig att 
vara hemma just när de kommer från 
skolan. De ska inte behöva komma till 
ett tomt hem.

3. Firandet brukar vara ganska en-
kelt hos oss. Det blir kaffe på säng-
en, och som regel ett paket. Ofta har 
jag dessutom fått en farsdagsdikt, de 
brukar vara både kluriga och roliga. 
Ett år satte jag ut farsdagsdikten på 
Facebook och det var faktiskt många 
som gillade den.

uLLA  
öStmAn

1. Ett av de allra bästa minnena är när 
jag som liten flicka fick sitta på paket-
hållaren bakom pappa när vi cykla-
de till sommarstugan. Det kändes så 
tryggt och bra att sitta där och det var 
helt ofarligt att sträcka ut benen.

Ett annat härligt minne är då jag just 
hade haft mitt inträdesförhör till sam-
skolan och pappa mötte mig halvvägs 
på torget bara för att han var så intres-
serad av hur det hade gått.

2. En bra pappa bör ta tid med bar-
nen. När han bara är trött och inte or-
kar umgås så mycket eller när något 
har gått snett är det särskilt viktigt att 
han sätter sig ner med barnen och för-
klarar vad som har hänt och varför han 
just nu har betett sig lite konstigt eller 
varit frånvarande. Framförallt behöver 
han lyssna på barnen, så de inte börjar 
fundera på varför pappa beter sig an-
norlunda och bildar sina egna uppfatt-
ningar om situationen.

3. Jag får glädjas med min man när bar-
nen kommer på besök. Vem vet, kan-
ske jag bakar en kaka?

vågA fRåGA

Våga lita på piloten
Finns det bra tekniker för att dämpa 
känslor av ångest och panik till 
exempel i samband med flygresor – 
utan lugnande tabletter?

fLygrädSLa är väldigt vanligt och det 
finns nog inget som dämpar ångest så 
effektivt som psykofarmaka eller alko-
hol. Alla som flugit någon gång har kun-
nat konstatera att alkoholanvändningen 
är hög, både på flygfältet och i planet. 

Det finns en del tekniker att använ-
da sig av. De vanligaste är avslappnings-
övningar och att arbeta med sina tankar 
och möta sin rädsla och acceptera den. 
Det handlar också om att ta reda på fak-
ta. Hur vanligt är det att plan störtar eller 

börjar brinna? Det händer sällan olyckor med flygplan. Det 
är mycket farligare och vanligare att råka ut för en bilolycka 
än att råka ut för en flygplanskrasch. Men störtar ett plan är 
det inte troligt att vi överlever – det är väl just det som gör 
oss flygrädda. Samtidigt handlar det om kontroll. Vi tror att 
vi har kontroll när vi sitter bakom ratten i bilen. När vi sit-
ter i flygplanet är det piloten/piloterna som har kontrollen. 
Vi blir lätt ångestfyllda när vi inte har kontroll. Det handlar 
också om att kunna lita på en annan människa. Att våga tro 
att piloten vill oss väl. Jag brukar tänka att hela flygplansbe-
sättningen vill överleva och att de inte åker till sitt jobb för 
att störta sig själva eller någon annan till döds.

Avslappningsövningar kan vi ha god nytta av. Det hand-
lar mycket om att andas rätt: avslappnat och djupt. Vi måste 
öva så pass mycket att avslappningen kan användas också 
i en svår situation, till exempel vid flygrädsla. Vi kan också 
öva oss i att visualisera flygplansfärden. Då försöker vi gå 
igenom hela resan i vårt medvetande, med början på flyg-
fältet, incheckning, ombordstigning och flygning. 

vi MåSTe OcKSå tänka igenom vad som är det värsta som kan 
hända. De flesta flygrädda tänker: ”Jag är rädd för att planet 
kommer att störta.” Som mottanke kan vi ha: ”Det är inte 
speciellt troligt att det här planet kommer att störta.” Dess-
utom finns det inget vi kan göra i så fall. Vi behöver också 
försonas med tanken att livet kan ta slut. Vi vet inte när det 
händer. Livet kan ta slut i en flygplansolycka, men statisti-
ken talar inte för att det ska hända. Vi kan lika gärna dö på 
övergångsstället i vår hemstad. 

En del människors oro och rädsla handlar om att vistas i 
planet. Man tycker att det är trångt och tycker kanske att an-
dra människor kommer för nära. Luften blir dålig eller ock-
så finns det för lite luft. Det här kan sätta i gång en panik-
attack. Då är det igen viktigt att andas ordentligt. Andning-
en kan vi påverka och andningen påverkar i sin tur hjärtat 
och hela kroppen. Om vi kan andas lugnt och djupt slapp-
nar hela kroppen av. Pulsen stiger när vi andas för ytligt och 
ofta. Vi kan inte påverka pulsen, men vi kan påverka and-
ningen. Vi kan också lugna våra tankar: ”Det är ingen fara”, 
”Jag klarar mig”, ”Det är lugnt”. Titta ut genom flygplans-
fönstret och betrakta den fantastiska värld som ligger un-
der oss. Våga tro att vingarna bär!

 ¶ MARIA SUnd-
gRen-LILLqVIST
är kognitiv 
psykoterapeut och 
svarar på frågor 
om familj och 
relationer. 

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

På tväREn MAlIn Aho

Strömavbrottens tid
för ett tag sedan var det 
höstens första elavbrott. 
Det hade varit hård blåst 

och regn he-
la dagen så 
jag borde väl 
ha varit för-
beredd på att 
strömmen 
kunde gå. 

Tyvärr var jag inte det, 
så när jag sedan fann mig 
själv sittande i mörk-
ret med bara ett par illa-
luktande doftljus och en 
laddningsbar ficklampa 
som sjöng på sista versen 
kändes det ganska dys-
tert. 

Men det är det in-

re mörkret som skrämmer 
mig mer. Det där mörka 
som ibland kryper inpå när 
livet inte alltid känns som 
bäst. När allting sker lite 
för långsamt eller lite för 
fort. När man har lite för 
lätt till gråten eller snäser 
ifrån lite för snabbt. När 
man alltid är lite för trött.

Mot det mörkret hjälper 
inga ficklampor. Då vär-
mer ljuset från andra män-
niskor desto bättre. Ljuset 
vi alla har men som tyvärr 
används alltför sällan. Som 
kanske till och med glöms 
bort och som med god tur 
plockas fram den där ena 
dagen i december.

redan en kram från en 
vän, ett uppmuntrande ord 
i förbifarten eller ett le-
ende till någon på bussen 
kan göra mycket, och kan-
ske förhindra en annal-
kande zombie-mode.

Så nu när dagarna blir 
kortare och det är lätt att 
försvinna in i de mörka 

vrårna, glöm inte det ljus 
och den värme vi har in-
om oss. Sprid dem gärna 
till så många som möjligt, 
då är risken för strömav-
brott mindre åtminstone 
inombords.

är f.d. kyrko-
herde i Vasa. 
FOTO: KP-ARKIV

är förfaTTare. 
FOTO: gUn-MARIe 
WIIS

AmAnDA  
StEniuS

1. Kanske när vi reste tillsammans till 
Wien för att hälsa på våra släktingar 
som bor där. Jag kommer faktiskt in-
te på något konkret minne. Jag älskar 
att bara chilla med min pappa. Vi har 
mycket gemensamt, som det att vi bå-
da sjunger i kör.

Vi har en härlig närhet som inte rik-
tigt kan beskrivas i ord. Vi brukar bu-
sa och skoja med varandra och det är 
väldigt fint.

2. Respektingivande. Det är viktigt att 
ha en stark person som man kan se upp 
till. En person som har en beskyddan-
de roll i familjen och inte tvekar att för-
svara sina barn om det behövs.

Det är också viktigt att kunna prata 
med sin pappa och känna att han lyss-
nar och engagerar sig.

3. Jag ska vara på Kulturkarnevalen på 
fars dag så jag kommer dessvärre inte 
att vara hemma. Men vi brukar alltid 
väcka pappa med frukost på sängen och 
så brukar jag göra ett kort. Han ska ock-
så få en megakram och så ska jag vara 
extra snäll. Åtminstone ska jag försöka.

Han ska vara där
FARS DAG. En bra pappa får en kaka, en dikt och en 
kram i farsdagspresent. kP ställde tre pappafrågor och 
fick nio svar. 1. Vad är ditt bästa pappaminne? 2. Hur-
dan ska en bra pappa vara? 3. Hur ska du fira fars dag? 

TexT: jOHAN MyRSkOG OcH ROLF AF HäLLSTRöM

är gyMnaSie-
eLev.  
FOTO: JOHAn 
MyRSKOg



8 LIV & TRO KyrKpressen torsdag 8.11.2012 • nr 45
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

på Söndag morgon uppträdde deltagarna i verkstaden ”hD onstage” med en färgsprakande 
och mångsidig show.

MänniSKa KOM fram-mässa i Toijala kyrka på fredagskvällen.

Maria SundBLOM Lindberg berättade om sin barndom och om att känna sig sedd och älskad 
och om att känna hopp.

FOTO: SAndRA VAIHeLA
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Skratt, sång och allvar

TexT och foTo: jOHAN MyRSkOG

Vem är du?
– Jag heter Johan Grundén och kom-
mer från Uddevalla i västra Sverige. Jag 
är 28 år och jobbar som komiker. Jag kör 
stand-up och skriver manus och trä-
nar. Det är faktiskt de enda två saker-
na jag gör: Jobbar och tränar.

Vad har du för bakgrund?
– Jag kommer inte från en kristen familj 
men efter skriftskollägret stannade jag 
kvar som ledare, det fanns ju så många 
tjejer med i församlingen. Därefter job-
bade jag ett år som församlingsassistent 
men det var inte förrän i 19–20-årsål-
dern som jag blev frälst. Jag var på ett 
läger och, tja, såg Gud helt enkelt.

Hur blev du komiker?
– Jag har väl alltid varit ganska rolig. I 
skolan var jag klassens pajas och vid oli-
ka evenemang brukade jag vara konfe-
renciär och hålla i gång showen för jag 
har alltid varit bra på att prata strunt. Jag 
försökte mig också på en musikkarri-
är men slutade snabbt då jag insåg att 
det liksom inte var min grej. Då fanns 
det inte så mycket annat kvar än att va-
ra rolig om man hängde med i kyrkan.

Vad brukar du skoja om?
– Småstadshumor går alltid hem, speci-
ellt i småstäder. Jag är väl bonde i hjär-
tat och klassiska skämt som att stå på 
fel sida i rulltrapporna när man kom-
mer till Stockholm funkar ofta. Igen-
känningshumor är den bästa humorn. 

Hur är det att vara en kristen stand-
up komiker?
– Från början struntade jag fullständigt 
i den biten och blandade inte alls med 

den i mitt arbete som komiker. Men 
med åldern och i takt med att jag mog-
nat mera så har jag ändrat min impro-
visation på scenen mer. Jag tycker att 
man kan skoja om allt men tidpunk-
ten för skämtet måste vara väl vald. Det 
får inte vara för aktuellt och publiken 
måste vara lämplig. 

– Till exempel så kör jag aldrig stand-
up i kyrkor för min humor passar inte 
alltid in bland kyrkliga människor. Den 
går hem hos vissa medan andra garan-
terat skulle ta illa upp då jag börjar be-
rätta om hur man raggar i Uddevalla. 
Jag tycker att man alltid måste få sko-
ja om sin egen sanna bakgrund fastän 
man förändrats med åren. Men man vet 
aldrig var gränsen går så det känns säk-
rast för mig att inte göra stand-up inom 
kyrkan trots att jag fått väldigt många 
förfrågningar. 

Vad är höjdpunkten i din karriär?
– Jag håller på med humorserien konto-
ret som är en motsvarighet till engelska 
The Office. Jag har varit med och skri-
vit manus och är en av dem som jobbar 
på kontoret. Fast jag inte har många re-
pliker så måste där ju ändå finnas kon-
torspersonal på plats så jag har nu suttit 
i tre veckor utan att göra någonting. Jag 
brukar sitta och spela tetris på datorn.

– En kanske lite mer glamorös höjd-
punkt var i slutet av oktober då jag fick 
vara konferenciär på Hillsong-konfe-
rensen i Stockholm med över 3 000 del-
tagare. Jag kommer möjligen att få göra 
det i London nästa år också, så det ser 
jag fram emot. 

Vem är din backup?
– Alla runt omkring mig skulle jag sä-
ga. Gud har råd med en backup-plan 
då jag gör misstag och han använder sig 
ofta av människor runt omkring mig.

”jag tycker att 
man kan sko-
ja om allt men 
tidpunkten för 
skämtet måste 
vara väl vald.”
Johan Grundén

HöSTDAGARNA. Under allhelgonaveckoslutet samlades över 700 ungdomar 
till Höstdagar under temat backup. Evenemanget hölls för första gången i Toi-
jala och lockade församlingsungdomar från hela Svenskfinland. En av huvud-
talarna vid årets Höstdagar var den svenska komikern Johan Grundén. Han 
höll också en workshop om stand-up och om att tala inför publik.

Vad har du för 
backup-plan?

Emmi Syrjälä, 15, grankulla.
– Det är nog min mamma. hon är 
väldigt viktig för mig och vi står 
varandra väldigt nära.

kim Påfs, 19, Närpes.
– Ingen annan än gud. Jag har 
fått så mycket bevis på hans 
kärlek och han är min klippa i 
alla väder.

Sofia Eklund, 21, Åbo.
– Min första backup är givetvis 
gud, ofta genom bön. Men det 
beror mycket på hurdan situation 
jag befinner mig i. Ibland använder 
sig gud av nära vänner till mig, ib-
land är det min pojkvän och ibland 
är det familjen som är mitt stöd. 

irene Lampinen, 14, Vanda.
– Jag har alltid stått mycket nä-
ra min pappa och pratat myck-
et med honom. Det känns väldigt 
lätt att tala med honom.

Anton österholm, 16, Solf.
– Mamma. hon har uttryckligen 
sagt till mig och mina syskon att 
vad vi än gör i livet så kommer 
hon alltid att finnas där för oss. 

camilla Selenius, 15, Vanda.
– Jag skulle vända mig till mina 
kompisar som första alternativ. 
De är de som står mig närmast 
och som jag delar mitt liv med all-
ra mest. 

GALLuP. Vem är din backup när livet känns tufft?

TexT & foTo: jOHAN MyRSkOG
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Scientologen 
som hoppade av
TexT: TOMAS VON MARTENS

Robert Dam har just fyllt tjugo och flyt-
tat till Köpenhamn ett halvt år tidiga-
re. Han går längs Vesterbrogade när en 
kvinna med ett stort leende undrar om 
han vill göra ett personlighetstest. 

Det är början på något som leder till 
att Robert Dam de följande tjugo åren 
lever som en aktiv och hängiven scien-
tolog. En dag blir han beskylld för eko-
nomiska oegentligheter trots att han är 
oskyldig. Då får han uppleva sidor av rö-
relsen som han bara hört om ryktesvä-
gen och som han inte har trott på. Han 
börjar leta efter information på internet 
och hittar massvis med vittnesbörd från 
andra scientologer som hamnat i onåd.

En ny och skrämmande skuggvärld 
öppnar sig för honom. Det är en värld 
av allvarliga kränkningar, misshandel, 
tortyr, mystiska dödsfall och hemliga 
fängelser. 

Hans bok Avhopparen – Mina 20 år i sci-
entologin utkom år 2011 i Danmark och 
där har boken redan sålt i över 200 000 
exemplar, berättar Robert Dam när jag 
ringer upp honom. 

Vilket var ditt motiv för att skriva boken, 
ville du hämnas för det du gått igenom?
– Mitt motiv har inte varit att häm-
nas. Jag skrev boken för att jag vill de-
la mina erfarenheter med andra män-
niskor. Även om jag lämnat rörelsen 
är jag samtidigt tacksam för den livs-
erfarenhet mina tjugo år som sciento-
log gett mig. Min tid i rörelsen har gett 
mig både goda och dåliga upplevelser. 

Vem attraheras av scientologin?
– Det är antingen personer som är myck-
et ambitiösa och som vill använda rö-
relsen för att utveckla sig själva som jag 
gjorde, eller personer som haft eller har 
en personlig kris av det ena eller andra 
slaget. De får hjälp av scientologernas 
terapeutiska metoder och de får stöd 
av andra medlemmar.

Vad kändes belönande och positivt under 
din tid i rörelsen?
– Det finns många goda idéer och tan-
kar, exempelvis säger L. Ron Hubbard 
att människan djupast sett är god. Att 
vi alla innerst inne har goda intentioner 
och att vi vill varandra gott. Men vi har 
blivit ofullständiga på grund av trau-
man som vi upplevt och det blockerar 
vår analytiska förmåga i pressande si-
tuationer. Det leder till att vi gör dum-

heter som blir orsaken till nya trauma-
tiska upplevelser.

En del av scientologernas terapifor-
mer leder till befrielse, vilket jag också 
berättar om i boken. Först när jag läm-
nade rörelsen blev det tydligt för mig att 
man använder de här teknikerna till att 
manipulera och styra folk. Men det be-
tyder inte att alla scientologiska me-
toder är dåliga. Dessutom finns det en 
mycket stark sammanhållning mellan 
medlemmarna som är positiv.

Hurdana är de kurser som medlemmar-
na deltar i?
– Hubbard talar mycket om Thetanens 
(själens) historia. Det handlar huvud-
sakligen om vilka traumatiska händel-
ser vi alla varit utsatt för under univer-
sums evolution. Det här beskriver han 
på ett fängslande sätt. Han ger tekni-
ker och processer som man kan använ-
da för att befria sig själv från de negati-
va effekter de här händelserna utlöst.

Man studerar till auditör, det är vad 
scientologernas terapeuter kallas. Man 
lär sig hur man ska ställa frågor för att få 
svar på dem och hur man ska göra för 
att få andra i ett mentalt tillstånd där de 
är mottagliga för de här teknikerna. Det 
finns en mängd olika kurser och tek-
niker som Hubbard och hans folk ut-
vecklade. Dessutom erbjuds kurser i 
management, personlig utveckling och 
kommunikation.

Har scientologer blivit fällda i domstol för 
de allvarliga kränkningar du berättar om?
– De som utsatts för kränkningar är själ-
va scientologer och skulle aldrig dröm-
ma om att gå till domstol eller till poli-
sen. Då skulle de bli uteslutna och mis-
ta sina inkomster, sin familj, sina vän-
ner, precis allt. 

När det gäller avhopparna så är de 
flesta av dem fortfarande övertygade 

scientologer och de stöder 
Hubbard av hela sitt hjärta. 
De vill inte vara orsaken till 
negativa nyheter om orga-
nisationen eftersom de inte 
vill skada Hubbards namn. 
Så lojala är de.

De som har varit med-
lemmar i elitorganisationen 
The Sea Org känner till sci-
entologernas interna poli-
senhet Security Force och är 
rädda för den. De går inte 
till polisen eller pressen.

Sen finns de som har 
barn och familj som än-

nu är kvar i organisationen. Om de för-
söker skada rörelsen så vet de att de-
ras barn kommer att skära av alla band 
till dem.

Den som lämnar scientologerna för-
lorar hela sitt sociala nätverk och of-
ta också sina inkomster. Många är an-
ställda av andra scientologer.

Vill man starta ett nytt liv vill man 
inte att någon ska känna till ens bak-
grund för det minskar möjligheten att 
få jobb och nya vänner.

Vilka råd skulle du ge föräldrar vars barn 
gått med i en rörelse av den här typen?
– Det viktigaste är att man inte skjuter 
barnen ifrån sig genom att vara alltför 
mycket emot deras beslut. Det är van-
ligt att föräldrar reagerar starkt våldsamt 
när deras barn går in i en religiös sekt. 
Det leder ofta till att barnen som ska stå 
på egna ben i livet känner att de mås-
te bevisa att de gör det rätta, har kon-
troll och kan ta egna beslut.

Föräldrarna ska lyssna till sina barn 
och försöka förstå deras motiv så att det 
uppstår en god dialog.

Tror du att det som hände dig kan hända i 
andra liknande organisationer?
– Jag har inte varit med i andra sekter 
men jag har fått många respons från 
andra som tycker att det finns likhe-
ter  med så olika rörelser som Moon, 
Jehovas vittnen och NLP (Neuroling-
vistisk programmering, en kontrover-
siell beteende-psykologisk modell som 
av skeptiker betecknas som pseudo-
vetenskap).

En del företag kan ibland fungera en-
ligt liknande principer, det gäller ex-
empelvis dataföretaget DELL som ägs 
av en scientolog.

Har du fortfarande vänner bland scien-
tologer?
– Jo, före detta scientologer. Aktiva sci-
entologer får inte ha kontakt med mig. 
Det är strängt förbjudet. En äkta scien-
tolog respekterar det förbudet till hund-
ra procent om han vill förbli scientolog.

Vad jobbar du med i dag?
– Jag är självständig grafisk konsulent. 
Jag har fått mycket positiv respons på 
min bok och vill gärna skriva mera, 
men just nu har jag fullt upp med ar-
bete och familj.

Jag har hjälpt många människor att 
lämna scientologin, inte bara här i Dan-
mark, utan också i Sverige, Frankrike, 
Holland, Belgien, England och USA.

Det sker via den hemsida som jag star-
tade i januari 2004. Den har tusentals be-
sökare. Under en lång tid var det många 
scientologer från hela världen som vän-
de sig till mig när de börjat tvivla.

Dessa kontakter utvecklade sig till 
långa korrespondenser och många har 
valt att lämna organisationen.

Din bok har kommit ut på ett kristet för-
lag. Vilken är din relation till kristendomen?
– Scientologer ser tidningen Kristeligt 
Dagblad (KD fungerar också som ett 
förlag) som en stor fiende till sciento-
login. Det ansåg också jag när jag var 
scientolog. KD skrev ofta om sciento-
logi och vi hatade dem för det. När jag 
lämnat rörelsen var jag intresserad av 
att ta reda på vad de var för sorts män-
niskor. Jag upptäckte att de var otroligt 
goda, objektiva och positiva människor 
med ett bokförlag och mycket kompe-
tenta redaktörer. Jag fick hjälp att göra 
boken mera helstöpt.

Som scientolog tror man inte på Gud 
eller på Bibeln. Scientologin är en reli-
gion uteslutande av strategiska orsaker, 
vilket jag skriver om i boken. 

I dag tror jag på Gud även om min 
uppfattning är mera svävande än den 
bibliska. Jag tror att universum har bli-
vit skapat och att vi alla har del i en hö-
gre andlig samhörighet. 

I motsats till Hubbard anser jag inte 
längre att vi ska försöka bli herrar över 
livet. I dag anser jag att livet är vår bäs-
ta vän och att det viktigaste är att hitta 
kärleken. Kärlek till våra medmännis-
kor men också till oss själva. Livet ger 
oss alla de upplevelser som vi behöver 
för vår väg, goda och dåliga.

”De som har va-
rit medlemmar i 
elitorganisatio-
nen The Sea Org 
känner till sci-
entologernas in-
terna polisenhet 
Security Force 
och är rädda för 
den. De går in-
te till polisen el-
ler pressen.”
Robert Dam

SciENTOLOGi. I tjugo år var Robert Dam aktiv inom 
rörelsen. När han hamnade i onåd fick han se en sida 
av organisationen som han inte tidigare trott på.

L. Ron hubbARD  
och SciEntoLogin

•	L. Ron Hubbard (1911–1986) var en 
science fiction-författare och grun-
dare av scientologirörelsen.
•	år 1950 kom hans bok Dianetics: 
The Modern Science of Mental Health 
ur vilken hubbard år 1952 vidareut-
vecklade det som blev scientologin.
•	Scientologirörelsen presenterar sig 
själv som en religiös, icke-vinstgivan-
de organisation vars syfte är att reha-
bilitera människan som andlig varelse.
•	Scientologin beskrivs av sina an-
hängare som ett urval av principer 
och metoder. källa: Wikipedia.
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rOBerT daM har skrivit en självbiografisk bok om sina tjugo inom scientologirörelsen. FOTO: FöRLAgeT LIbRIS. 
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Gardells Jesus 
utmanar
Det är redan några år 
sedan jonas 
Gardell pub-
licerade sin 
bok Om Jesus 
(2009). I fjol 
kom den ut 
som pocket 
och själv lä-
ser jag den 
först nu. Ti-
digare har jag läst hans 
Om Gud (2003). för si-
na teologiska insatser 
har han som bekant till-
delats ett hedersdokto-
rat. Ser man till arbets-
insatsen, engagemanget 
och det litterära flytet är 
hans böcker värda allt 
beröm, tycker jag.

Man kan se gardells 
båda böcker som en är-
lig kamp med de bilder av 
Bibelns gud som är svå-
ra eller omöjliga att förstå  
för de flesta av oss. gar-
dells egna utgångspunk-
ter och de källor han tytt 
sig till är lärda och djup-
sinniga men perspekti-
vet alltigenom världsligt 
och skeptiskt. han garde-
rar sig ofta och skriver att 
det givetvis är möjligt att 
det någonstans bakom 
evangeliernas Jesus finns 
en historisk kärna, men 
tillägger att vi inte vet.

Det intressanta är att 
han trots dessa skeptiska 
utgångspunkter ändå vill 
bekänna sig som kristen. 
han bekänner Jesus som 
sin herre och skriver att 
om någon skulle väcka 
honom mitt i natten och 
fråga om uppståndel-
sen skulle han svara utan 
att blinka: kristus är upp-
stånden.

I en liknelse låter Je-
sus oss förstå att det in-
te är vår uppgift att gallra 
bort ogräs för vi riskerar 
att samtidigt rycka upp 
den goda sådden. Min 
egen bibelsyn är allt an-
nat än statisk och Bibelns 
gudsbilder är utmanan-
de också för mig. Ibland 
kan det vara nyttigt att 
läsa sådant som utmanar 
vår egen ”renlärighet”. 
risken finns förstås att vi 
förlorar vår tro eller kom-
mer i en troskris. Men 
kanske det är en mindre 
synd att förlora sin tro allt 
emellanåt än att förhär-
das i andlig självgodhet. 

 ¶ TOMAS VOn MARTenS

ELLiPS Bönen  
är mycket 
mera än 
bara ord

Bakom kyrkospelet står en kvartett, 
författarna Eva och Mischa Hietanen  
samt skådespelarna Gunvor Nygård 
och Bengt-Eric Rönn. Eva Hietanen 
inspirerades att skriva manuset då hon 
läste en bok av karmelitmunken bro-
der Lorens.

Broder Lorens levde på 1600-talet i 
Frankrike. Han fick en stor betydelse 
efter sin död.

– Men inte bland katolikerna utan 
kanske främst bland metodisterna i 
England. Han är inte en typisk kato-
lik och hans texter läses av folk i al-
la samfund. Han citeras ofta i Dagens 
Lösen. Hans texter är spännande, sä-
ger Eva Hietanen.

Bönen är viktig för henne.
– När man finner något fantastiskt 

och enkelt i bönen vill man berätta om 
det. Men de egna orden känns otillräck-
liga. När jag hittade broder Lorens råd 
om bön och att leva nära Gud kom jag 
på tanken att använda hans texter. Men 
jag har också satt in mycket av mitt eget 
liv i texterna.

Alla broder Lorens repliker i föreställ-
ningen är tagna ur hans bok. Största de-
len av replikerna är hämtade ur brev-
växling med en kvinna han kallar Ma-
dame.

– Utgående från den brevväxlingen 
har jag skapat Therése.

Broder Lorens och Therése finns bäg-
ge på scenen samtidigt. Men de träffas 
aldrig. Han jobbade i klostrets kök och 
det är också där han befinner sig under 
pjäsen. Ibland skriver han, ibland fun-
derar han. Therése läser svaren hon får 
på sina brev och reagerar på dem. Hon 
bearbetar minnen ur sitt liv. Hon blir 
glad och hon blir arg.

kyRkOSPEL. Karmelitmunken broder Lorens kungs-
tanke om bön och att leva i Guds närhet lyfts upp i  
ett nyskrivet drama i ett gammal bönehus i byn Karv-
sor i Vörå.

TexT: jOHAN SANDBERG

– Han skrev brev  till många männis-
kor som bad honom om råd. Man vet 
inte vilka de här personerna var, bara 
hur han titulerar dem: vördade moder, 
broder, fader eller Madame. 

 Eva Hietanen är intresserad av his-
toria, speciellt av kyrkans histora. Hon 
fascineras av det liv människorna lev-
de förr.

– Människorna hade ändå samma 
bekymmer som i dag: barnen, famil-
jen, livet och tron, säger hon.

Nya aspekter på bönen
Mischa Hietanen säger att pjäsen inte 
ska uppfattas som en intellektuell ana-
lys av vad bönen är.

– Genom ord, skådespelarna och de 
andra elementen i pjäsen vill vi förmed-
la att bönen är mycket mera än ord. Det 
handlar om den inre dialogen. Som pu-
blik får ma ta del av en speciell och gan-
ska privat situation när kvinnan Theré-
se gör upp med delar av sitt liv och kom-
mer närmare det som var broder Lorens 
kungstanke, att leva i Guds närvaro.

–  Det är en befrielseprocess som slu-
tar lyckligt. Hon blir en gladare män-
niska och kastar av sig det som tyngt 
henne. Vi får hoppas att också publiken 
får nya aspekter på bönen, säger han.

Skådespelarna Gunvor Nygård och 
Bengt-Eric Rönn  är gamla bekanta till 
paret Hietanen. Men bortsett från pjäs-
roller i lågstadiet har ingendera någon 
erfarenhet av teater. 

– Mischa kom att tänka på Gunvor. 
Hon har vuxit ofantligt med den här 
pjäsen, säger Eva Hietanen.

De sökte länge efter broder Lorens 
utan att få napp. Hjälpen kom slutligen 
från Hongkong. Eva Hietanens moster 

Så länge det finns liv
FiLM

Slåss för livet

Regi: Valérie Donzelli
i rollerna: Donzelli, Jérémie 
elkaim.

Livet är skört, ibland olov-
ligt skört. Men aldrig är det 
så skört som när ett barn 
blir sjukt, svårt sjukt.

Det är utgångspunkten 

i franska Slåss för livet (La 
guerre est déclarée), ett 
självbiografiskt drama om 
ett liv i skuggan av döden. 
och se, allting finns här. 
Tron, hoppet och förtvivlan. 
ovissheten, desperationen, 
de tafatta frågorna. Varför 
drabbar det här just oss, vår 
familj?

”för att vi klarar det”, 
svarar Juliette (Donzel-
li) sturskt, och förklarar 

– med god hjälp av vän-
ner och bekanta – krig mot 
hopplösheten. hon är den 
unga kvinnan som någ-
ra år tidigare träffat sin ro-
meo (han heter faktiskt så, 
Jérémie elkaims rollfigur). 
och som så ofta leder det 
ena till det andra, även det 
tredje.

adam heter lilleman-
nen och lyckan känner inga 
gränser. Men så småningom 
visar det sig att adam in-
te är riktigt som andra barn. 
han gråter konstant, har 

svårt att hållas upprätt, lär 
sig inte att gå. och så kom-
mer chockbeskedet: barnet 
lider av en hjärntumör.

Inte den mest optima-
la av dejtfilmer, kanske det. 
Men en berättarmässigt 
djärv, musikaliskt uppno-
sig och känslomässigt om-
tumlande kärleksförklaring 
till livet.

I inget skede reduceras 
Donzellis film till en simpel 
”sjukdomsjournal”. fokus 
här ligger på människorna, 
inklusive tjocka släkten. På 

striden, på fajten.
Tårar rinner (inte minst i 

publiken) och hjärtan slår, 
allt medan det som kall-
las för vardag försvinner i 
ett tjockt töcken som snart 
utesluter allting från jobb 
och fritid till stigande mat-
priser.

Det finns ett ljus i än-
dan av tunneln, tack och 
lov, men inga sentimen-
tala stråkar. Livets sound-
track har en naturligare, re-
nare klang.

 ¶ KRISTeR UggeLdAHLFOTO: CIneMA MOndO



KULTUR 13KyrKpressen torsdag 8.11.2012 • nr 45
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Med humor om att åldras
BOk

På väg hem – om livet,  
tron och åldrandet

Förlag: Livets ords förlag 
2012
Författare: Billy graham

Det är med viss förvå-
ning jag läser i Billy Gra-
hams nya bok att det 
har varit hans livs största 
överraskning att bli gam-
mal. han berättar hur han 
i en intervju för tidningen 
Newsweek sa att han un-
der hela sitt liv fått ta in 
kunskap om döden, men 
inte hur man ska leva när 
man blir gammal. Det här 
uttalandet väckte stort in-
tresse hos läsarna, så Bil-
ly graham beslöt sig för att 
skriva en bok om ämnet.

I boken På väg hem – 
om livet, tron och åldran-
det berättar den snart 94 år 
gamla Billy graham hur han 
i sin ungdom var synner-
ligen intresserad av uSa:s 
nationalsport baseboll. Ba-
seboll skulle bli hans fram-
tid. Det blev inte så. Slag-
träet blev i stället en Bi-
bel. en baseboll kan man 
– om man är skicklig – slå 
till bortersta hörnet av en 
stor arena. Med Bibeln i 
sin hand har Billy graham i 
stället fört det glada bud-
skapet till jordens borter-
sta hörn – till allt som allt 
184 länder. I boken berät-
tar han hur han fortfaran-
de i hög ålder blir upprymd 
och hänförd när han tänker 
på vilken genomslagskraft 
evangeliet har.

Billy graham har skrivit 
sin kanske sista bok med 
glimten i ögat. han beskri-
ver det förflutna med res-
pekt och nutiden med hu-
mor. graham menar att da-
gens samhälle inte tycker 
om ordet gammal. Märkligt, 
tycker han, eftersom ung-
domar betalar en mindre 
förmögenhet för jeans som 
ser gamla ut. han konsta-
terar också att antikvite-
ter har det högsta samlar-
värdet och att en restaure-
rad chrysler från 1950-talet 
verkligen får folk att vrida 
på nacken. Däremot får in-
te gamla människor i dag 
den respekt och vördnad de 
förtjänar. 

Pastor graham konstate-
rar också att det inte är lätt 
att bli gammal. han menar 
att den som uppfann ut-
trycket ”de gyllene åren” 
knappast var gammal själv. 
Nej, ofta gäller det att käm-

pa och försöka och bi-
ta ihop tänderna – om man 
har några kvar, säger han. 
ofta skulle graham vil-
ja ta sig en promenad i det 
vackra landskapet där han 
bor i South carolina, vandra 
upp i bergen och bli hänförd 
över vyerna, men rollatorn, 
rullstolen och käppen vid 
hans säng påminner honom 
om att det kapitlet i hans liv 
ligger bakom honom.

Jo, det är med humor 
och glimten i ögat Bil-
ly graham skriver om åld-
randet, men samtidigt ser-
verar han djupa sanningar. 
Dagarna försvinner snabbt 
och innan vi vet ordet av är 
vi pensionerade. Vi går till 
sängs unga en kväll, men 
vaknar upp gamla dagen 
därpå. Det här gör vi klokt i 
att förbereda oss på, me-
nar graham.

för den som kan sin Bi-
bel är det som graham 
serverar egentligen inget 
nytt. allt finns på Bibelns 
blad. författaren citerar titt 
som tätt olika bibelord och 
-sammanhang som han 
sedan varvar med egna er-
farenheter.

På väg hem är en bok för 
ung som gammal. De unga 
gör klokt i att ta del av vad 
som ligger framför dem 
innan det kommer som en 
överraskning, menar gra-
ham. De gamla kan ge-
nom Billy grahams bok lära 
sig att trots att stegen tas 
långsamt behöver de inte 
vara utan mening.

Jo, det finns positiva sa-
ker med att vara gammal, 
menar graham. han be-
skriver målande hur en 
104-årig dam fick frågan 
vad det bästa är med att 
vara 104 år. hon svarade: 
”Det finns inget grupptryck 
från jämnåriga.”

 ¶ STeFAn HäRUS

gunvOr nygård 
spelar 1600-tals-
kvinnan Therése 
som brevväxlar 
med broder 
Lorens. FOTO: 
MOnICA enqVIST 

Ethel Witting-Chow föreslog sin goda 
väns man Bengt-Eric Rönn. .

– Det har varit förvånansvärt lätt att 
jobba med dem, säger Mischa Hietanen. 
Hela gruppen har en gemensam kris-
ten grund och vi ville berätta en berät-
telse utgående från den. 

Tänkte backa ur
Men det var inte självklart för Gunvor 
Nygård att hon skulle ställa sig på scenen.

– Min första tanke när Eva frågade 
var nej, nej. Jag har aldrig gjort något 
sådant tidigare. Det klarar jag inte av.

– Men jag funderade och bad över sa-
ken. Jag fick klart för mig att jag ska gö-
ra det. Men ändå var jag på väg att ringa 
Eva flera gånger och säga att hon får hit-
ta någon annan, säger Nygård.

Två gånger hindrade ett radiopro-
gram Gunvor Nygård från att ringa. En 
av gångerna lade hon på radion mitt i 
predikan i söndagens gudstjänst. 

– Prästen predikade om hur skönt det 
är uppe på förklaringsberget. Men   vi 
ska gå ner från berget och tala om för 
andra vad vi varit med om. Det talade 
starkt till mig och jag såg det som en 
bekräftelse från Gud.

Trots det höll hon på att backa ut än-
nu en gång. Då var det morgonandakten 
i radion som hindrade henne.

– Hon som höll andakten sa att bara 
man vågar ta det första steget så hjäl-
per Herren resten av vägen. Med Her-
rens hjälp ska det gå. Jag fick frid över 
beslutet.

För Gunvor Nygård var broder Lorens 
en ny bekantskap.

– Jag läste boken innan vi började 
spela. Det är ett starkt drama.  Även om 
det är förlagt till 1600-talet talar det till 
människor i nutid. Känslorna är fort-
farande aktuella.

Även om dramat varit en positiv upp-
levelse tror hon ändå inte på en fortsatt 
teaterkarriär.

– Då jag aldrig spelat teater tidigare 
kräver det ganska mycket att lära sig 
alla repliker utantill. Man jag tycker att 
det har gått över förväntan bra. Publi-
ken verkar ha blivit berörd.

Spelas i november
Föreställningar ges ännu den 17, 24 och 
28 november i bönehuset i Karvsor. Fö-
reställningen är gratis, men antalet åskå-
dare är begränsat till trettio per gång. 
Därför bör man anmäla sig på förhand. 

–  Vi vill inte ta in mera publik. Man 
ska kunna se och höra ordentligt, sä-
ger Eva Hietanen.

Ifall det finns efterfrågan kan några 
föreställningar ges ännu i januari.

–  Men det är med väderreservation. 
Ifall det blir smällkallt kan man inte vär-
ma upp huset. Huset är glest och bya- 
föreningen börjar elda fem, sex timmar 
på förhand. Det går åt en hel del ved att 
värma upp huset, säger Mischa Hietanen.

”När man finner något 
fantastiskt i bönen vill 
man berätta om det.”

MÄNSKLIGT – VAD RÖR SIG I HUVUDET PÅ EN KARL?

www.fontanamedia.fi  •  tfn (09) 612 615 30  •  Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

 

Författarna: Magnus Björkgren, Mats Björklund, 
Johan Fagerudd, Patrik Frisk, Henrik Huldén (red.) 
Jonas Jungar, Olav Lönnbäck, Jan-Erik Mansikka, 
Mikael Svarvar och Kenneth Thelen

Ny bok!

Tio män skriver öppet och personligt 
om stolthet, rädsla och ambition, om lust 
och förlust. Vad är det som gläder, och 
som skaver?

24,90
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”Så behandlar 
Iran kurderna”
Bilden väcker många frågor. Framför 
allt ser den manipulerad ut. Men his-
torien bakom den förblir oklar, språk-
förbistringen är för stor. Det är inte ens 
klart att han förstod vad vi samtalade 
om när han tog fram sin telefon. De ak-
tiva inom föreningen Flyktingvännerna 
vet något av vad som hänt. Men man-
nen ville helt klart uttrycka sin oro och 
få fram ett budskap.

– Så här behandlas kurderna i Iran.
Det är bara en av många historier 

som Flyktingvännerna i Oravais fått ta 
del av under de tio år som förening-
en verkat. De har fått dela både gläd-
je och sorg. En sorglig historia handlar 
om en späd kvinna från Sydkorea med 
sin femåriga son.

– För någon månad sedan blev de 
brutalt utvisade från förvaret i Metsä-
lä. Hon iförd fotbojor och bundna hän-
der medan sonen såg på och skrek. Ef-
teråt skrev hon i ett mejl att själva ut-
visningen gett henne  mardrömmar, sä-
ger Jeanette Ljungars.

Pojken som fått psykologhjälp hade 
börjat må bättre i Finland.

– Medan de var i Finland sa han att 
han älskade sin mamma. Nu säger han 
att han hatar henne. Han skyller utvis-
ningen på mamman, säger Sari Nord-
lund.

är det förföljelse i Sydkorea?
– Korea ses som ett framgångsland. Men 
det finns en baksida, säger Rafael Ed-
ström. Mamman var lärare och politiskt 
aktiv. Det får lärarna inte vara. Hon job-
bade för rättvisa i skolorna och blev ut-

an jobb. Hon är svartlistad och får hel-
ler inga jobb. Inte ens det att Amnesty 
kunde visa att lärare fängslats i Sydko-
rea övertygade myndigheterna i Finland. 

Utvisningen hände så snabbt att de 
inte hann få med sig alla sina tillhörig-
heter. Sari Nordlund plockar fram en 
hög koreanska barnböcker som poj-
ken lämnat efter sig.

– I dag bor de hos hennes föräldrar, 
säger Ljungars. De har ingenting och 
hon saknar möjligheten att få arbete.

kristen fredagsbön
Flyktingförläggningen i Oravais öpp-
nade 1991. I Oravais har den cirka två-
hundra platser och därtill filialer i Ja-
kobstad och Vasa. 

– Föreningen kom till när flyktingar-
na på förläggningen började fråga efter 
en kristen församling. Många flykting-
ar är kristna med bakgrund i en frikyr-
ka. De hänvisades till baptistbönehuset 
som finns i närheten, säger Edström, 
föreningens viceordförande och bap-
tistpastor.

Den lutherska kyrkan involverades 
i ett tidigt skede genom diakoniarbe-
tet. Ingemar Klemets, kaplan i Oravais 
kapellförsamling, är i dag föreningens 
ordförande.

Mitt emot förläggningen hyr fören-
ingen Capella Nova, ett sorts hem som 
flyktingarna kan komma till för att um-
gås och träffa anda asylsökande.

– Det är flyktingarna som tar initi-
ativet. Vi tar emot dem som kommer, 
sägger Edström.

I Capella Nova håller föreningen ock-
så fredagsbön, men en kristen sådan.

– Den har vi hållit på med i ett par 
år, säger Margareta Smith-Edström. Vi 
ber, läser Bibeln och någon andaktsbok.  

Förbön är en oersättlig hjälp för dem 
som lever under utvisningshot. Van-
ligtvis kommer en handfull flyktingar, 
även muslimer. Och flera skulle komma 
om de vågade för grupptrycket. 

– Vi evangeliserar som Jesus gjorde. 
Han byggde först relationer, fyllde be-
hoven och sedan predikade han Guds 
rike, säger Ljungars. Vi försöker göra på 
samma sätt och visa dem medmänsk-
lighet och kärlek.

Flyktingvännerna är inget officiellt 
organ utan ser sig som en mellanhand.

– Vi ser själavården som vår uppgift. 
Vi får höra sådant som flyktingarna inte 
berättar för myndigheterna, säger Ed-
ström. De kommer från förhållanden 
där man saknar förtroende för myn-
digheter. Därför är det olyckligt att po-
lisen verkställer utvisningsbesluten. Vi 
förstår polisernas svårigheter, men det 
kunde finnas ett mer humanitärt sätt 
att sköta utvisningarna.

Under åren har många vänskapsband 
mellan föreningens aktiva och flykting-
arna blivit knutna.

– Ibland är polisen irriterad på oss. 
Men vi ser människornas situation. Vi 
har blivit deras vänner och man överger 
inte sina vänner utan att göra vad man 
kan för att hjälpa dem, säger Smith-
Edström.

Själva har de under åren lusläst både 
utlänningslagen och konventionerna.

– De största felet är inte lagen ut-
an tillämpningen av den, säger Ed-
ström. Ofta läser myndigheterna in-
te igenom alla papper och inlagor. Det 
är lättare att svänga papper i Helsing-
fors än att möta personer öga mot öga 
och se hur de mår. Det är inget brott 
att söka asyl men de bli ofta behand-
lade som brottslingar.

TexT och foTo: jOHAN SANDBERG

även OM äktheten i bilden på telefonen kan diskuteras står det klart att den som håller i den oroar sig för den här behandlingen ifall han avvisas till Iran. kP har bearbetat bilden så att 
han inte ska gå att känna igen.. 

FLykTiNGAR. Medan vi samtalar om hur avvisade asylsökande 
behandlas i sina hemländer halar mannen fram sin telefon.

feMåringen hann inte packa ner sina barnböcker när han 
och hans mamma hastigt utvisades. Sari Nordlund oroar 
sig för deras framtid i Sydkorea.
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DOMPROSTERiET

 ¶ BORGå
Sö 11.11 kl.10: gudstjänst i S:t 
olofs kapell, Smeds, Söderström
kl.12: högmässa i domkyrkan, 
Wilén, Smeds, Söderström, he-
lenelund gaudeamuskören. fars-
dagslunch i församlingshemmet 
kl. 13.30. 
Pris: Vuxna 15€, barn 1€ per år. 
reservera bord om du vill tfn 
040-526 7483/ekblom. Vår för-
samlings missionär anna Tikum 
med dottern ronja medverkar vid 
lunchen och berättar om deras 
arbete och liv i Senegal.
kl.18: kvällsmässa i Lilla kyrkan, 
Puska, evening Mess, testund 
efteråt

 ¶ LAPPTRäSk
To 8 kl 14: Mission i fh
kl 18: cantando i fh
Sö 11 kl 10: Mässa i kyrkan, Tord 
carlström, hannu Pentti
On 14 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 14.15: Barnklangen 1 och kl 15.15 
Barnklagen 2 i fh
To 15 kl 18.30: Tjejgruppen i fh

 ¶ LiLjENDAL
Högmässa: Sö 11.11 kl 12 i Sävträsk 
kapell. Tord carlström/aJ. oBS! 
Tiden!
Vuxen-Barngruppen: on 14.11 kl 
10-11.30 på annagården. Ingen 
Vu-Ba på kantorsgården ti 13.11 
pga skolning.
Pensionärsmöte: on 14.11 kl 14 på 
Mariagården.

 ¶ LOViSA
Puzzelkväll to 8.11: kl 16.15- i Val-
kom kyrka
Ordets och Bönens kväll to 8.11: 
kl 18.30 i Lovisa kyrka, u-c Sjö-
man, Blom
Gudstjänst  sö 11.11: kl 12  i Lovisa 
kyrka, af hällström, kantola
Pensionärerna ti 13.11: kl 13 Nina 
antas/testamente i församlings-
gården
Morgonkaffe to 15.11: kl 8.30 i 
Tikva
Högmässa sö 18.11: kl 12 i Lovisa 
kyrka, Blom, aalto
Skriftkollektion för alla: efter 
mässan-17 i församlingsgården

 ¶ PERNå
Högmässa: sö 11.11 kl. 10.00 i 
kyrkan, robert Lemberg, camilla 
Wiksten-rönnbacka.
Mässa: sö 11.11 kl. 13.00 i Sarvsalö 
kapell, robert Lemberg, camilla 
Wiksten-rönnbacka.

 ¶ SiBBO
SiBBO kyRkA: Sö kl 12 mässa 
katja korpi, anders ekberg, Lauri 
Palin. Barnkören och Mittemellan-
kören. farsdagslunch för anmälda 
i församl.hemmet efter mässan. 
fr kl 10 Småbarnskyrka. korpi, 
Isabella Munck.
kyrkobröderna: fr kl 19 9.11 i kyr-
koby församl.hem. Magnus riska: 
Dödahavsrullarna.

Diakonisyförening: Må kl 18.30 
hos Margareta Lampenius, 
Skogsv 15 a.
äldre i Söderkulla: on kl 13 14.11 
korpi.
Missionslunch 18.11: efter mässan. 
anmälan till pastorsexpeditionen 
tfn 09-239 1005 senast 9.11

HELSiNGFORS PROSTERi

 ¶ jOHANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fre 9.11
kl.10: Nallegudstjänst i Mariaka-
pellet. högbergsgatan 10 D. Sund-
blom Lindberg.
kl.10: familjeträff i hörnan. hög-
bergsgatan 10, ingång via gården. 
ollberg.
kl.12: Veckolunch i högbergs-
salen. högbergsgatan 10 e. (12-
13.30). frivillig avgift.
Lö 10.11
kl.11-13: familjebrunch i hörnan. 
högbergsgatan 10, gatuplanet. 
Sundblom-Lindberg.
Sö 11.11
kl.10: högmässa i S:t Jacob. aho-
nen, Löfman. kyrkkaffe.
kl.12: högmässa i Johannes-
kyrkan. ray, ahonen, almqvist. 
kyrkkaffe.
kl.14: Vernissage hildegard von 
Bingen i Johanneskyrkans krypta.
kl.15: gudstjänst i Seniorhuset. 
Lindström, Löfman.
kl.17: kvällsmässa i Tomas kyrka. 
ray, almqvist.
Må 12.11
kl.10: Tomas familjeträff i Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymmen. 
kl.11: cellträff ”guds närvaro i 
vår samvaro”. S:t Jacob. gertrud 
Strandén (09 679 829).
Ti 13.11
kl.12: Lunchmusik i gamla kyrkan. 
Pekka Suikkanen.
kl.13: Träffpunkt för seniorer och 
daglediga. högbergsgatan 10 e 
vån 2. ”om äldreservice i helsing-
fors”; eija Bärlund-Toivonen, hel-
singfors stad. ahonen, Löfman.
kl.18: cellträff med gertrud Stran-
dén, Bo ekman och Lindström.
kl.19: Mässa med förbön i S:t 
Jacob. gertrud Strandén, eivor 
Norrbäck, Lindström.
On 14.11
kl.15: obs! Ingen diakoniträff pga. 
kursdag!
kl.15: Mariakretsen i Tomas kyrka. 
kl.18: kvällsmässa i gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Böckerman, 
enlund.
To 15.11
kl.19: regnbågscafé i hörnan. 
högbergsgatan 10, gatuplanet. 
ray.
övrigt: 
julmiddag: Borgå/gamla Lag-
mannen on 12.12 för Johannes 
församlings pensionärer. Start 
från kiasma kl.11.30, retur h:fors 
ca.17.30. anmälan senast fre 30.11 
till diakonissa Barbro ollberg 09 
2340 7704. Begränsat antal plat-
ser. Välkommen!
ADVENTSuTFäRD: Malmgård i 
Pernå tisdag 4.12. Start från ki-
asma kl.10. Pris 20 euro. anmälan 
senast 26.11 till paivikki.ahonen@
evl.fi / 09-23407717.

 ¶ MATTEuS
Matteus hemsida:  
www.matteus.fi
Pastorskansliet är stängt fr 9.11 
pga utbildning.
MATTEuSkyRkAN: Åbohusv. 3
Sö 11.11 kl. 12: högm, ahlfors, 
Brummer. Söndagsskola. kyrk-
kaffe.
On 14.11 kl. 8.30-9.00: morgon-
mässa, forsén.
On 14.11 kl. 18-21: rosa Band-
café (2 vån). Läckra bakverk, lot-
teri och varm gemenskap utlovas! 
Intäkterna går till bröstcancerfon-
den. alla är varmt välkomna!
On 14.11 kl. 18.30: bibelskola, lär 
känna din Bibel. Vi studerar Bibeln 
och Bibelns värld. Vi fördjupar 
vår bibelkunskap. kvällens tema: 
Paulus – trons hjälte (rom. 1-16). 
Mera info: Lars-olof ahlfors, 
(09)2340 7323. Ingen förhands-
anmälan.
MARiELuNDSkAPELLET: I NorD-
SJö kyrka hamnholmsvägen 7
Sö 11.11 kl. 10: högm, rönnberg, 
Brummer. kyrkkaffe. 

 ¶ PETRuS
www.petrusforsamling.net
fr 9.11:
- kl. 10 Musiklek: i haga, haga-
salen, Vespervägen 12. rebecka 
Björk. 0-4 åringar. kaffeservering.
sö 11.11: 
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka, Tegelstigen 6. Thylin. kyrk-
kaffe.
- kl. 15.30 Puls: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Puls är en 
gudstjänst för alla. kom med du 
också! Söndagsskola för barnen 
och pizzamingel efteråt för alla. 
Björk, kass, Perret m.fl.
- kl. 18 Aftonsång: i Månsas 
kyrka, Skogsbäcksvägen 15. San-
dell, Varho.
må 12.11: 
- kl. 18 Bibelträff: i Månsas kyrka. 
Psaltaren. Sandell.
ti 13.11:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, 
kommunalvägen 1. rebecka 
Björk. 0-4 åringar. kaffeservering.
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs, 
Lukasgården, Munkstigen 5. Sussi 
Leskinen. 0-4 åringar. kaffeser-
vering. fotografering.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, 
Markusrummet, Skogsbäcksvä-
gen 15. Bodil och halvar Sandell.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka, raumovägen 3. 
Medverkande: ulla-christina 
Sjöman, Pirkko Jalovaara, olav 
Söderström.
to 15.11:
- kl. 10 Musiklek och babyryt-
mik: i Månsas, Månsasvägen 21. 
rebecka Björk. knatterytmik kl. 
10. kaffe kl. 10.45. Babyrytmik 
kl. 11.15.
kvinnobrunch ordnas 17.11 kl. 
10.30 i Månsas kyrka: Skogs-
bäcksvägen 15. erica Nygård och 
gunilla riska talar om “Vänskap 
och själavård”. anmälan senast 
15.11 till kansliet, tel. 09-2340 
7100.

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

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

bEtRAKtELSEn PIA KuMMel-MYRSKoG

Medborgare 
i två riken
OM MänniSKan Kan stava rätt, inte skriver hon väl då fel 
med flit? Och om människan vet vad som är rätt, inte 
gör hon väl då det som är fel?

Dessa optimistiska ord tillskrivs filosofen Epiktetos 
som tyckte att människans benägenhet att göra gott var 
en självklarhet. Tvåtusen år senare vet vi att människan 
ibland bryr sig mer om rättstavning än om moral (Kan-
salaisvastuun katekismus, 2005).

Det människovärde som enligt kristendomen är 
okränkbart kränks varje dag, också av kristna. Den som 
har ansvar för andra människor (och vem har inte det?) 
känner gång på gång att krafterna och viljan inte räck-
er eller att det egna tänket får gå före andras. Girighet, 
själviskhet, ondska och bekvämlighet hindrar utveck-
lingen mot ett fulkomligt samhälle på jorden.

i aLLT deTTa finns Guds rike. Det bärs omkring av männis-
kor som tagit emot det. Men Guds rike är inte fullkom-
ligt här på jorden. Kyrkorna predikar om det men frå-
gan är om de ska de nöja sig med det? Vad betyder ord 
om förlåtelse, rättvisa och barmhärtighet om de uttalas 
och uppfattas i ett vakuum? Som medborgare i två riken 
kan kristna inte bara koncentrera sig på hemlandet, pa-
radiset, där allt är perfekt. Vi lever också här. Ordet och 
sakramenten har en koppling till livet.

I nordisk lutherdom är det vanligt med tanken på en 
naturlig moral. Den grundar sig på förnuft och är gemen-
sam för alla människor. Där är vi inte långt från Epikte-
tos. Kyrkans röst ska visserligen höras i samhällsdebat-
ten men den är bara en bland många.

Å andra sidan vet kyrkan varför den vill rättvisa i sam-
hället. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta 
och med hela sin själ och med hela din kraft och med he-
la ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Tillsammans 
med den gyllene regeln spänner den upp en skyddslina 
ifall den allmänna opinionen leder mot något stup. Det 
är viktigt att kyrkan använder sin röst.

Vi behöver rätta till det vi gör fel och ta ett ansvar för att 
orättvisorna försvinner ur världen. Vi är också medlem-
mar i det världsliga samhället och har ett ansvar för det. 
Ungefär så säger söndagens texter sammanlagt. Det goda 
vi får, kommer från Gud och vi ger det vidare dit där det 
behövs. Det är han som är aktiv, det är från honom det 
utgår och det är han som tar emot i sitt fullkomliga rike.
Pia Kummel-Myrskog är präst och arbetar med diakoni 
och samhällsansvar på Kyrkostyrelsen.

kyrkomötet är kyrkans 
högsta beslutande or-
gan. Det här innebär att 
kyrkomötet fattar be-
slut i frågor som hand-
lar om kyrkans lära och 
verksamhet, men också 
i frågor om kyrkans lag-
stiftning, förvaltning och 
ekonomi.

kyrkomötet består av 
109 ombud – de tio bis-
koparna, 32 präster, 64 
lekmän, en regerings-
representant, fältbisko-
pen och en representant 
för samerna. Nya ombud 
väljs vart fjärde år.

kyrkomötet samlas 
vanligen två gånger i året 
– en vecka i maj och en 
vecka i november.

 
källa: evl.fi

i KlARSPRåK

”Vi ber dig för var 
och en som har 
fått ansvar för 
andra männis-
kor.”
följ kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

182:1-3, 169, 179, 
433, 224 (N), 
182:5.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PSALmföRSLAg

dubbelt medborgarskap
De kristna har sitt rätta hemland i det himmelska riket. 
Samtidigt är de medlemmar i det värdsliga samhäl-
let och har ansvar för det. De ber för statsmakten och 
följer samfundets lagar och förpliktelser.

Det händer också att makthavarna vänder sig bort 
från gud. Det kan uppstå situationer då de hand-
lar mot guds vilja eller vill hindra evangeliets frihet. Då 
måste de kristna som individer och som samfund följa 
sitt samvete som är bundet till guds ord.

om helGen
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LÖ 17.11.2012
KL. 9.30 - CA 16.30

EKENÄS FÖRSAMLINGSHEM
EKENÄS KYRKA

EN DAG KRING HELIGHET 
med gästtalare Owe Wikström (Sverige)
FÖREDRAG | WORKSHOPAR | MÄSSA 
MÅLTIDER | BOKFÖRSÄLJNING

ANMÄLNING 
senast 14.11 kl.13 till pastorskansliet i Ekenäs: 
019-241 1060 eller ekenas.forsamling@evl.fi
Elektronisk anmälan och programinformation 
på vår webbplats:
www.ekenasforsamling.fi

OWE 
WIKSTRÖM

”Vad tror du, Si-
mon, av vilka krä-
ver de jordiska 
kungarna tull och 
skatt, av sina sö-
ner eller av an-
dra?”

Läs mera i 
Matt. 17:24-27

”Det finns tid till 
försoning
innan dagen är 
förbi.”

Ted Gärdestad- 
afton i Catharinagår-
den, Hammarland 14.11 
kl. 19.

uR eVAnGelIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
9–15.11

FöRSTA LäSNiNGEN
Dan. 2:31-41, 44

ANDRA LäSNiNGEN
rom. 13:1-7

EVANGELiuM
Matt. 17:24-27

Tjugofjärde söndagen 
efter pingst. Temat är 
”Medborgare i två ri-
ken”.

hELgEnS TexTeR

ILLUSTRATIOn: RAbbe TIAInen
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 ¶ HELSiNGFORS PROSTERi
Veckoslut för närvårdare, stöd-
personer och vänner: den 25-
26.11. (lö-sö) på kaisankoti i norra 
esbo. Möjlighet till rekreation 
och vila i rofylld miljö. I avgiften, 
25 euro, ingår kost och logi med 
inkvartering i dubbelrum samt re-
sor. anmälningar senast den 16.11. 
till kristina Jansson-Saarela, tfn 
09 2340 2540. arr. gemensamt 
församlingsarbete, specialdia-
konin
Leva och lära gruppen: samlas 
tisdag 27.11 i församlingarnas hus 
Tredje linjen 22 i rum 427 (Silven-
noinen) för att samtala om tro, 
hopp och kärlek. Ledare är ulla 
gripenberg. Mer info av ansvariga 
ledaren kristina Jansson-Saarela  
tfn. 09-23402540 eller e-post: 
kristina.jansson-saarela@evl.fi
kampens kapells öppethållnings-
tider:  
kampens kapell är öppet för mö-
ten mellan människor och stillhet 
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 webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEuTScHE GEMEiNDE
So 11.11. 11 uhr: gottesdienst (k. 
röker)

 ¶ iNTERNATiONAL EVANGELi-
cAL cHuRcH
Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki Parish cen-
ter, address: korvatunturintie 2, 
helsinki
14.00: christ church, address: 
apollonkatu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral Parish, 
address: kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. join 
us for church coffee after the 
service!

MELLERSTA NyLANDS PROSTERi

 ¶ ESBO
Högmässor sö 11.11. Fars dag: 
esbo domkyrka, kyrkparken 5, kl. 
12.15, rönnberg, Wikman. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 
10.30, Lindqvist, Valtonen. kaffe 
9.30-12. 
karabacka kapell, karabackav. 12, 
kl. 10 mässa med små och stora, 
ertman, Valtonen. kyrkkaffe. 
Sökö kapell, Sökögr. 3, kl. 15, ahl-
beck, Valtonen. 
kvällsmässa: Södrik kapell, kirsti-
gården 3, ti 13.11 kl. 18, von Mar-
tens, Bengts. kyrkkaffe.
Familjeklubbar för föräldrar och 
småbarn:  
köklax kapell, handelsb. 1. famil-
jecafé må kl 9.30-12. Sökö kapell, 
Sökögr. 3. Sång och lek, ti kl. 
9.30-11. Mattby kapell, Lisasgr. 3. 
Imse-Vimseklubben on kl. 9.30-
11.30. Ingen förhandsanm. Det är 
gratis att vara med.
Stilla dagar: hvittorps lägercen-
trum i kyrkslätt må 26.11 kl. 11 – ti 
27.11 kl. 18.  Stillhet, avkoppling, 
samvaro och god mat. Ta med 
handarbete eller böcker om du 
vill! Pris 15 €. Taxi från kyrkog. 10 
i esbo centrum. anm. senast 9.11: 

hannele Nygård, 040 531 1045, 
hannele.nygard@evl.fi. Meddela 
ev. specialdiet.
kretsar för pensionärer & dag-
lediga kl. 13-15: köklax kapell ti 
13.11, karabacka kapell to 15.11.
Tisdagsgruppen i Olars kyrka: 
13.11 kl. 18- 19.30.
öppet hus med lunch: hagalunds 
kyrka, kyrkst. 6, svenska rum-
met, varje ti kl. 12-14.
jobb-och-matgruppen: haga-
lunds kyrka, svenska rummet, 
varje må kl. 19.
Männens bastukväll: Mataskärs 
lägercentrum, Mataskärv. 3, fre 
16.11 (oBS veckodagen!) kl. 18-
20.30. Tema: ”kyrkans framtid 
och perspektiv på ungdoms-
kulturen” med rune Lith, pens. 
ungdomsledare och aktiv försam-
lingsfrivillig. Ingen förhandsanm. 
Mer info: Johan kanckos, 040 513 
0827.

 ¶ GRANkuLLA
To 8.11 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
kl 10.30: förbön med lovsång i 
övre brasrummet. 
kl 17: Mammornas Må-bra kväll i 
Sebastos.
kl 13: födelsedagsfest i övre 
salen.
Sö 11.11 kl 12: högmässa, carola 
Tonberg-Skogström, heli Peitsalo. 
aulakaffe.
Må 12.11 kl 13: Måndagscafé i Se-
bastos, andakt kl 12.45 i kapellet.
Ti 13.11 kl 9.30: familjelyktan i 
Sebastos, yvonne fransman, heli 
Peitsalo.
On 14.11 kl 13.30: kyrkosyfören-
ingen i övre brasrummet.
To 15.11 kl 10: Samtal kring tro i 
övre brasrummet.
kl 10.30: förbön med lovsång i 
övre brasrummet.
kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos.
To 22.11 kl 13-15: eftermiddagsut-
färd till kyrkslätts pensionärer. 
Start med buss från S-markets 
parkering vid kyrkan kl. 12.30 och 
tillbaka kl. 15.30.  
Närmare info och anmälningar 
till catherine granlund 050-439 
3208.

 ¶ kyRkSLäTT
Slöjdgruppen för vuxna: lö 10.11 
kl. 13 i Sjökulla skola, Sjökullavä-
gen 285. Biltransport kl. 12 från 
församlingshemmets i centrum 
parkeringsplats. retur efter slöj-
den. Info: rune Lith, tel. 0500 
687 023.
Högmässa: sö 11.11 kl. 12 i kyrk-
slätts kyrka. Monica heikel-
Nyberg och Susann Joki.
Sång och bön: må 12.11 kl. 18.30 i 
koret i kyrkslätts kyrka.
Vingslag talko: ti 13.11 kl. 10 i för-
samlingshemmet sal 4. Välkomna! 
Mamma för första gången: to 
15.11 och må 19.11 kl. 10 i försam-
lingshemmet, församlingsvägen 1. 
Ingen anmälan behövs. Info: anita 
aaltonen tel. 040 596 1727.
Pastorskansliets telefonnummer 
är: (09) 8050 8292.
Mera info på:  
www.kyrkslattsvenska.fi 

 ¶ TAMMERFORS
Sö 11.11: gudstjänst kl 10.30 fin-
laysons kyrka, k rantala, P Sirén
Ti 13.11: Mammor, pappor o barn 
kl 10 Svg
Ti 13.11: Tisdagsklubben Svg kl 
14.30-15.30
Ons 14.11: Diakonikretsen kl 13 
Svh, hälsningar från Indien med 
bilder, Pirjo honkanen från kan-
san raamattuseura.

Ons 14.11: Skriba för vuxna kl 18 i 
Svh, k rantala, helar gud idag? 
knytkalas

 ¶ VANDA
Högmässa: sö 11.11. kl. 10 i hel-
singe kyrka S:t Lars. kaj anders-
son, Iina katila.
Farsdagens familjemässa: sö 11.11. 
kl. 12 i S:t Martins kapell. anu Paa-
vola, Nina fogelberg, alexandra 
Blomqvist, ulrika Laxström, har-
riet forsstén. 
Dagklubbsbarnen uppträder 
med sång. efter mässan bjuder 
församlingen på festlunch samt 
kaffe och tårta.
Familjecafé: i samarbete med 
folkhälsan må 12.11. kl. 9-12 i 
Mårtensdal, Martinristi försam-
lingslokal, eftisrummet. avgift 2e/
familj inkl. kaffe/te, smörgås och 
frukt. kontaktperson katja kairi-
salo tel 044 554 5521.
Allsångslunch: ti 13.11. kl. 12 i 
Myrbacka kyrka, med kantor Nina 
fogelberg och Vianda-kören. kaj 
andersson, andakt.
Diakonimottagningen stängd: 
13.11. pga personalutbildning.
De vackraste andliga sångerna: 
ons 14.11. kl. 14 i folkhälsanhuset, 
Dickursby. Nina fogelberg.
Familjecafé: to 15.11. kl. 9-12 i 
Dickursby kyrka, bakre delen 
av kyrkosalen. Babyrytmik med 
kantor Nina kl. 9.30. kaffe med 
dopp. kontaktperson alexandra 
Blomqvist tel 050 566 8266.
Föräldrasamling med info om 
skriftskolan 2013: to 15.11. kl. 
18.30- 19.30 och ons 21.11. kl. 
18.30- 19.30 i Bagarstugan, 
adress: kurirvägen 1, parkering 
vid kyrkan. Du väljer själv vilken 
du går på.
Religionsdialog lö 17.11. kl. 13-17 
i vetenskapscentret Heureka: 
Vänskapsveckan för muslimerna 
och de kristna. Synvinklar i islam 
och i kristendomen till temat Den 
goda familjen? 
Program: kl 12-13 al-Teslim – och 
Poikkipuut – ensemblerna upp-
träder.  
kl 13-14 paneldiskussion: medv. 
bl.a. forskaren Sylvia akar (hel-
singfors universitet), författaren 
kaija Pispa (mormors synvinkel), 
freija özcan (livet i familj med två 
religioner). 
kl 15-16 samtalstält, där man 
kan ställa frågor om islam och 
kristendomen till imamerna och 
kyrkoherdarna i Vanda. utrymmet 
med islamisk och luthersk kultur 
är öppet för alla. evenemanget 
är öppet för alla intresserade och 
inträdet är fritt. Normal inträdes-
avgift till heurekas utställningar.
Vad förenar oss?: Ti 20.11 kl. 
18.00-20.00 i kafnetti, rautkal-
lionkatu 3, Björkby, Vanda. Vi 
samtalar om islam och kristendo-
men. kom och ställ frågor! Med-
verkande bl.a: kyrkoherde Martin 
fagerudd (Vanda svenska för-
samling) och imamen Mahamad 
Salan (Moskén i Björkby).
julpyssel för stora och små: lö 
24.11. kl. 10 -13 i Bagarstugan, ku-
rirvägen 1. kom och gör dina egna 
julkort eller kanske en julklapp! 
församlingen bjuder på material 
och servering. Ingen anmälan eller 
avgift. kontaktperson alexandra 
Blomqvist tel 050 566 8266.

RASEBORGS PROSTERi

 ¶ BROMARV
Sö 11.11. kl. 10: gudstjänst, han-
ner, Lindroos
To 15.11. kl. 18: ungdomsguds-
tjänst, Tomppa, Salminen

 ¶ EkENäS
Gemensam bön: lö 10.11 kl.9.30 i 
Metodistkyrkan.
”Vi famnas av din skapelse”: lö 
10.11 kl. 18 (av Jan hellberg och 
erik andersson), raseborgs och 
Åbolands kyrkosångkretsar, dir. 
ami Taulio.
Söndagskulan: sö 11.11 kl.10-11.30 
i kulan. Söndagsträffpunkt under 
gudstjänsttid för barn över 3 år.
Högmässa: fars dag 11.11 kl.10, 
a.Lindström, N.Burgmann.
Solkransen: ti 13.11 kl.17.30-19.20 
i kulan. Träffpunkt för kvinnor, 
barnpassning ordnad.
upplever du sorg och saknad? En 
ny sorgegrupp: startar, anmäl ditt 
deltagande till tf. kaplan Monica 
cleve (044-7553627) som berät-
tar närmare.
Nära det heliga: lö 17.11 kl.9.30-ca 
16.30 i ekenäs församlingshem 
och kyrka. Välkommen till en dag 
kring helighet! föredrag av owe 
Wikström (prof.em., präst och 
författare, Sverige), workshopar, 
nattvardsmässa och måltider 
(10€). anmälning kan göras elek-
troniskt på vår webbplats eller per 
tel. till pastorskansliet 019-241 
1060 senast on 14.11 kl.13.
info om kretsar, körer, klubbar: 
www.ekenasforsamling.fi

 ¶ HANGö
Lö 10.11 konsert i Ekenäs kyrka 
kl. 18, ”Vi famnas av din ska-
pelse”: raseborgs och Åbolands 
kyrkosångkretsar.
Sö 11.11 Högmässa i Lappvik 
kyrka kl 12: a-S. Nylund, r. Näse. 
kaffeservering.
Ti 13.11 Startar en sorgegrupp: kl. 
17.30 i Villa Teresa, Boulevarden 17 
(innergården). Sorgegruppen er-
bjuder gemenskap och tillfälle att 
dela sorgens erfarenheter för alla 
som förlorat en anhörig eller vän. 
Ingen anmälan behövs det är bara 
att komma. gruppen kommer att 
träffas fem gånger.
To 15.11 Andrum med nattvard: i 
kyrkan kl. 8, a-S. Nylund, r. Nä-
se. en stund av stillhet och musik 
inför dagen.

 ¶ iNGå
To 8.11 kl 9.00: Bönemöte i Präst-
gården. Torsten Sandell m.fl.
Sö 11.11, 24 söndag e. pingst, kl 
10.00: familjegudstjänst i Degerby 
kyrka. Torsten Sandell, Degerby 
skolas elever, Marianne gustafs-
son Burgmann.
Må 12.11 kl 17.00-19.00: samvaro i 
Bläckhornet. May Lindström.
Ons 14.11 kl 12.30-14.00: försam-
lingsträff i församlingshemmet för 
pensionärer och daglediga. Lotteri 
till förmån för Sjömanskyrkan. 
May Lindström.
Vill du bli vigd 12/12 2012?
ingå församling arrangerar en 
speciell bröllopskväll: i Ingå kyrka 
onsdagen den 12.12.2012 kl 18-
21. Par som önskar bli vigda kan 
komma till Ingå kyrka för att bli 
vigda av någon av församlingens 
tre präster. Det behövs ingen för-
handsanmälning. Paren blir vigda 
i den ordning de kommer till kyr-
kan. Det är viktigt att paren som 
önskar bli vigda skaffar ett intyg 
över verkställd hindersprövning 

senast en vecka innan vigseln. 
Pastorskansliet svarar på eventu-
ella frågor tel. 09-221 9030.
Verksamhet på finska:
Pe 9.11 klo 17.30: sähly Merituulen 
koululla.
La 10.11 klo 19.00: esirukous ja 
ylistys Degerbyn kirkossa. gunnar 
Weckström, Siuntion ylistyslau-
luryhmä.
Tii 13.11 klo 18.00: etsijät ja 
löytäjät nuortentalossa. hilkka 
olkinuora.
ke 14.11 klo 18.00: raamattupiiri 
Bläckhornetissa. eeva Makweri.

 ¶ kARiS
Gudstjänst: Sö11.11 kl. 12 i S:ta ka-
tarina kyrka. Terlinden; Bonacci. 
kyrkkaffe.
Tisdagens mission: Ti.13.11 kl. 14-
16.00 i Servicehuset, klädesfa-
briksgatan 6.
karis minnesklubb: on 14.11 kl. 
15-16.30 i Servicehuset, klädes-
fabriksgatan 6. I samarbete med 
föreningen Stöd för de äldre i ka-
ris och Pojo och Minneslots.

 ¶ POjO
Torsdagar: kl 18.30 församlings-
kören i förs.hemmet.
Fr 09.11: kl 13.45 Pensionärskören 
i förs.hemmet.
Lö 10.11: kl 18 Prosterikonsert i 
ekenäs kyrka. raseborgs- och 
Åbolandskyrkosångskretsar 
framför ”Vi famnas av din ska-
pelse” av erik andersson och Jan 
hellberg. fritt inträde, program 
5 euro.
Sö 11.11: kl 10 högmässa i kyrkan.
On 14.11: kl 14 karlakaffe i Diako-
nikansliet.
kl 18: Mässa i kyrkans övre sal.

 ¶ SjuNDEå
Taizèmässa: sö 11.11 kl. 10 i ca-
pella, Irene erkko, Ismo Turunen, 
hanna Noro.
En stund i psalmernas tecken 
- allsång: sö 11.11 kl. 18 i kyrkan. 
önskemål mottages, tel 040 769 
5940 hanna Noro.
Bönegruppen: to 15.11 kl. 18 i ca-
pella, gun Venäläinen.
Tvåspråkig förbönskväll: fr 16.11 
kl. 18 i kyrkan, gun Venäläinen, 
hanna Noro, riitta Mäenpää, lov-
sångsgruppen.
Basar i capella: lö 24.11 kl. 10-13, 
buffé och lotteri. kom och sälj 
egna saker, bordshyra 10€. Intäk-
terna går till Peeteli församlings 
arbete bland gatubarn i Tallinn. 
Bordreserveringar tas emot på 
pastorskansliet tel 819 0910 var-
dagar kl. 9-13.

 ¶ SNAPPERTuNA
to 8.11 kl 13.30: Dagträff i Präst-
gården. Temat är kristendomens 
symboler. Välkomna!
to 8.11 kl 15.30: skribalektion i 
Langansböle
to 8.11 kl 18-21: ungdomskväll i 
Langansböle
to 8.11 kl 19: kören övar i präst-
gården
sö 11.11 kl 10: gudstjänst med 
eimer Wasström och Svante 
forsman
ti 13.11 kl 9.30-11: familjekafé i 
Langansböle

 ¶ TENALA
Sö 11.11. kl. 13: högmässa, hanner, 
Lindroos. kyrkkaffe.
Ti 13.11. kl. 18: studiegruppen i  
församlingshemmet

ESBO STiFT

 ¶ LOjO
Sö 18.11 kl. 13.00: gudstjänst i 
Virkby kyrka. Liturg och predikant 
Mari Nurmi. konfirmandernas för-
sta samling. kyrkkaffe.  
kyrktaxi, vid behov av kyrktaxi 
eller taxi till svenska kretsen 
kontakta chauffören Marko kytölä 
tel 040 546 5549 senast dagen 
innan. Taxin kostar 5,00€ tur och 
retur.

REgion 2

åBOLANDS PROSTERi 

kiMiTOöN
kimito kapellförsamling:
Fr 9.11 kl 14: Diskussionsgrupp i ung-
domsgården
Lö 10.11 kl 18: Du finns inom mig – min-
neskonsert i kyrkan.
Sö 11.11 kl 10: gudstjänst. Puiras, No-
ponen
Dragsfjärds kapellförsamling – Drags-
fjärdin kappeliseurakunta
Sö 11.11 kl 12: gudstjänst i Dfjärds kyrka. 
Mura, Södergård.

VäSTåBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 11.11. kl 10: gudstjänst i kyrkan, Sep-
ponen, Lehtonen. 80-årsjubilerande 
Pargas amatörorkester medverkar. – kl 
18: familjemässa med de vackraste 
barnsångerna, Sepponen, Lehtonen. 
Servering i församlingshemmet.
On 14.11. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
Sepponen, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 11.11. kl 11: finskspråkig högmässa i 
kyrkan. – kl 12.15: kyrkkaffe i försam-
lingshemmet för kyrkfolket och alla som 
möter upp till sångtillfället. – kl 12.45: 
Sjung med oss i församlingshemmet.
korpo kapellförsamling:
Sö 11.11. kl 11: högmässa i kyrkan, kill-
ström, granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 11.11. kl 11: högmässa i kyrkan, heik-
kilä, heikkilä.

åBO
To kl 9.30-11: familjecafé, aurelia vå-
ning II
kl 15.30-20: café 18, aurelia
kl 19-20: Veckomässa i Skarpskyt-
tekapellet
Lö kl 11.30: kyrkans barntimme, aurelia
Sö kl 10.30: Predikogudstjänst I aurelia, 
Liturg: Johan Mullo, Predikant: Peter 
Thylin
12 Högmässa: i henrikskyrkan, liturg: 
Mia Bäck, Predikant: Johan Mullo, 
kyrktaxi kan beställas av församlingsse-
kreteraren 0403417758 senast fre. kl 12.
 14-18 Vernissage och farsdagskonsert: 
14 vernissage öppning, 14.30 candy 
kendolls, 15 Pernilla Björk presenterar 
sina konstverk, 16 candy kendolls, 17 
kaffeservering inför konserten, 18 fars-
dagskonsert med Sofia Lindroos (so-
pran), Peter achrén (bas) och Thomas 
Lönnqvist (piano), mer information på 
hemsidorna
Ti kl 15-17: kockgrupp, aurelia
19: Lovsång och förbön, Lars Julin ”Jesus 
— Vägen”
On kl 10-12: familjecafé i Papinholma 
församlingshem
kl 11: förbön, aurelia
kl 13-15: café orchidé
kl 13.30-15: café 18 (åk 3-6), aurelia 
våning II
To kl 9.30-11: familjecafé, aurelia vå-
ning II
kl 15.30-20: café 18, aurelia
kl 19-20: Veckomässa i Skarpskyt-
tekapellet

åLANDS PROSTERi

HAMMARLAND
11.11 Tjugofjärde söndagen efter pingst: 
gudstjänst kl 12 i hammarlands kyrka.
Ingemar Johansson, carl Micael Dan.
14.11 Ted Gärdestad afton: 
Ted gärdestad afton m.fl. i catharina-
gården kl 19. kerstin olsson och ÅMI-
elever förgyller oss med sång.  
Vi sjunger med. Servering, Välkomna.

Skapande och 
andlighet
I kreativiteten finns kom-
ponenter som är oförklarli-
ga. Skådespelare, regissör och 
pedagog Marina Motaleff-
kelly berättar om arbetet med 
gamla testamentets kvinno-
gestalter. yle fem sö 11.11 kl. 
20.30, repris ti 13.11 kl. 16.25.

himLALiv

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 9.11 hedvig Långbacka, helsing-
fors Lö 10.11 8.53 familjeandakt. an-
na edgren läser ur Djurens andakts-
bok. Må 12.11 Lars ahlbäck, uleåborg 
Ti 13.11 Lucas Snellman, Vanda (repris 
från 16.11.2011) Ons 14.11 karolin hög-
berg, Larsmo To 15.11 Mia anders-
sén-Löf, Borgå.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 9.11 Brev från en biktfader. upp-
läsare: andreas hjertberg Lö 10.11 
17.58 ett ord inför helgen, Profeten 
elias kyrka i helsingfors. Sö 11.11 hans 
häggblom, Jakobstad Må 12.11 fred 
Wilén, helsingfors Ti 13.11 Stefan Sig-
frids, Vasa (repris från 11.10.2011) Ons 
14.11 Nya psalmer. camilla ceder-
holm, Lena frilund To 15.11 Leif olin, 
Sundom.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 11.11 Liturgi med helsingfors or-
todoxa församling. Predikant och 
gudstjänstledare: Mikael Sundkvist.

Gud 50 sö 11.11 kl.15.05
arkivgudstjänst från finlands Svens-
ka folktings jubileumsgudstjänst i 
Johanneskyrkan i helsingfors 1994. 
Predikant: gustav Björkstrand. re-
pris: ons 14.11 kl. 15.55.

RADio & TV

VEGA VEGA

VEGA

yLE FEM
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jOMALA
Tors 8.11 kl. 15.15-17: Skriftskolans ju-
niläger samlas i olofsgården
Fre 9.11 kl. 14: andakt på rönngården 
med Bertil erickson
kl.18: ungmässa i kyrkan
kl. 18.30: middag för konfirmerade
Sön 11.11 kl. 11: gudstjänst 24 sön. e. 
pingst ”Medborgare i två riken”, fars 
dag, Bertil erickson, kaj-gustav Sand-
holm och JomalaJoy. kollekten går till att 
stöda familjer där någon blivit smittad 
av hiv eller har insjuknat i aids, finska 
missionssällskapet.
kl. 19: konsert ”Vågspel” med Lasse 
Mårtensson, piano, Pentti hildén, gitarr, 
annika gummerus, flöjt och Benny 
Törnroos, sång genom kulturföreningen 
katrina.
Tis 13.11 kl. 10-16: Pysseldag för alla 
med möjlighet
kl 18-19.30: Tisdagsklubb för Åk 1-4.
Ons 14.11 kl. 18.30-20: Dramagrupp för 
Åk 5-6.
www.jomala.evl.ax

SuND-VåRDö
Sö 11.11 Högmässa: i Vårdö kyrka kl 
11.00. Juanita fagerholm-urch, Benita 
Muukkonen
cafégudstjänst: i Sunds församlingshem 
kl 13.00. konfirmandföräldrasamling. 
Juanita fagerholm-urch, Benita Muuk-
konen.

NäRPES PROSTERi

kORSNäS
Fre 9/11 18.30: fredagscafé för kvinnor 
i alla åldrar i församlingshemmet. gäst: 
Mona Wallin.
Lö 10/11 14.00: Pysselcafé i försam-
lingshemmet.
Sö 11/11 11.00: högmässa i kyrkan, pre-
dikan: rune fant.
Må 12/11 13.00: korsbäck missionssy-
förening i Byagården.
Ti 13/11 10.00: föräldra-Barn-gruppen i 
församlingshemmet.
Ti 13/11 13.00: Taklax missionssyförening 
i Bönehuset
Ti 13/11 19.00: Träffpunkt i Taklax bö-
nehus.
Ti 13/11 19.00: konsert i församlings-
hemmet. Banduraduon Mykola Plekan 
och Pavlo Laskavchuk från ukraina 
framför musikaliska pärlor ur kosack-
ernas folkmusik. Programblad à 10 €. 
eventuell behållning tillfaller Baltikum-
vännernas arbete.
On 14/11 13.00: Vänstuga/träff för dag-
lediga i församlingshemmet.
On 14/11 18.00: Skriftskola i försam-
lingshemmet.
On 14/11 19.00: kyrkofullmäktige i för-
samlingshemmet.
To 15/11 10.00: Torsdagsträffen i för-
samlingshemmet.
To 15/11 13.00: Molpe missionssyfören-
ing i Bykyrkan.
To 15/11 19.00: korsnäs Invaliders auk-
tion i församlingshemmet.
Fre 16/11 13.00: Silvergruppen i försam-
lingshemmet.

LAPPFjäRD-kRiSTiNESTAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
to 8.11 kl 19: ekumenisk bönesamling 
i Saalem 
fr 9.11 kl 19: ”Pärlbandet,” samling för 
kvinnor i Lappfjärds förs.hem. Tema 
”kvinnobanken”, hemlig gäst, natt-
vardsmässa.
Fre 16.11 kl 19:  karaträffen i Lfds förs.
hem
kristinestad 
sö 11.11 kl 12: högmässa i kyrkan, P-e 
häggman, Nisula, Nilsson
Lappfjärd
lö 10.11 kl 19: Möte i uttermossa uf lokal 
med P-e häggman och S.Wargh
sö 11.11 kl 10: gudstjänst i kyrksalen S. 
Wargh, eklöf, Martikainen
on 14.11 kl 12.30: Pensionärssamling 
med lunch i förs.hemmet.
Sideby
sö 11.11 kl 10: gudstjänst P-e häggman, 
Nisula, Nilsson

NäRPES
www.narpesforsamling.fi
kyrkan: 24 sö e pingst 11.11 kl 10 guds-
tjänst Jakobsson, Juhani Martikainen. Lö 
10.11 kl 18 ”kvällsmusik i S:ta Maria”.
Församlingshemme:t to 8.11 kl 12 
Pensionärssamling dagens gäst: Björn 
forsén. To 8.11 kl 19 Samtalskväll, fokus 
ungdomsarbetet.
Missionshelg: 17-18.11, kom ihåg att an-
mäla för missionslunchen senast 12.11 till 
pastorskansliet tel 2204200.

PöRTOM
Sö 11.11 kl. 12: familjegudstjänst i kyr-
kan. Sundqvist, Lidman, sångfåglarna, 
junior minior.

Ons 14.11 kl. 11: föräldra-barn i förs.h. 
enlund.
Ons 14.11 kl. 14.30: Nattvard i Service-
centret, Sundqvist, Lidman. 
Ons 14.11 kl. 15.15: Nattvard i Pörtehem-
met, Sundqvist, Lidman.
Ons 14.11 kl. 16: Nattvard i Prästhagen, 
Sundqvist, Lidman.
To 15.11 kl. 13: Pensionärssamling i 
förs.h. Sundqvist, Lidman, Norrgård.

öVERMARk
Sö 11.11 kl. 10: familjegudstjänst i kyr-
kan. Sundqvist, Wikstedt, Dagklubben, 
minior och junior.
Må 12.11 kl. 9: föräldra-barn i förs.stu-
gan. enlund.
To 15.11 kl. 14.30: Nattvard i alvina, 
Sundqvist, Wikstedt.
Fr 16.11 kl 19: Sångkväll i Lutherska 
bönehuset med erik och Solveig. Tal av 
Bengt Djupsjöbacka.

kORSHOLMS PROSTERi

BERGö
Lö kl 10: Skriftskola i församlingshem-
met
Sö kl 14: gudstjänst, englund, kahlos
Ti kl 13: Missionssyföreningen i försam-
lingshemmet
Ti kl 18: Turbo-miniorerna i församlings-
hemmet: Lekar
On kl 7.45: Laudes (morgonbön i för-
samlingshemmet)
On kl 13: Träffpunkt i församlingshem-
met. gäst: Leif eriksson. övriga med-
verkande: englund, kahlos. alla varmt 
välkomna!
On kl 18: kyrkokören övar i församlings-
hemmet. Nya medlemmar är välkomna!
To kl 10: föräldra-barngruppen i för-
samlingshemmet

kORSHOLM
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Smedsby 
förs.gård.
Missionskväll: lö kl 18 i Smedsby förs.
gård, medv henrik hult, Berndt Berg, 
Jessica häggström, a-c Nordqvist-
källström, pensionärskören.
Gudstjänster: sö kl 10 i kyrkan och kl 12 
i Smedsby förs.gård, Berg, Nordqvist-
källström.
Pensionärssamlingar: 
må kl 13 i Smedsby förs.gård, Natalia 
Storm 
ti kl 13 i helsingby, Natalia Storm 
ons kl 13 i Veikars, Natalia Storm
konsert med kjell Samuelson: sö kl 17 i 
Smedsby förs.gård, fritt inträde, kollekt, 
arr korsholms fi förs.
Morgonfrukost på Hotell Vallonia: 
lö 17.11. kl 9.30 ”kvinnoliv förr och nu” 
med katarina gäddnäs, anm senast 
14.11. till febe Westerlund tel 050-322 
6707 eller pastorskansliet 356 0500 
avgift 8,50€.

kVEVLAx
Sorgegrupp: börjar fr kl 18 ds, Vester-
lund.
Högmässa: sö kl 10, östman, Vidjeskog.
kuni-Vassor missionssyfören.: må kl 12 
i kuni bönehus, Vesterlund.
Ekumenisk bön: må kl 19 i Betesda.
OBS!: Ingen pensionärssamling 14.11.
Församlingsutfärd: on 21.11 till oravais. 
Lunch på restaurang Ädelbragd. Pris 
16 €. Vi deltar i pensionärssamlingen 
i oravais fh kl 14. anm. senast 9.11 tel. 
3462300.

MALAx
www.malaxforsamling.fi
Lördagsfrukost: lö 10.11 kl 10 i Socken-
stugan. Loppis kl 10-13.
Fars dag. Familjemässa: sö 11.11 kl 12 i 
kyrkan. kaffe och farsdagstårta i kh. 
Tornberg, Brunell.
Sångarna övar: on 14.11 kl 12.15 i kh.
”Vi över 60”: on 14.11 kl 13 i kh. Pernilla 
holmgård berättar om dagens finlands-
svenska ättlingar i uSa. amerikanen och 
norgeättlingen Trey howard medverkar.
Virsilauluilta: med kyrkokören och 
trallarna to 15.11 kl 18 i kh. Servering. 
kollekt.

PETALAx
Samling för pensionärer och daglediga: 
fr 9 11 kl 12.30 gäst: henrik hult. Björk-
lund, kahlos, servering, taxi
Gudstjänst: sö 11 11 kl 11 Björklund, 
kahlos

REPLOT
OBS!! inga körövningar idag 8.11.
Högmässa: i replot sö kl. 10. kaski, 
Sten.
Gudstjänst i Björkö sö kl. 12.30. kaski, 
Sten.

SOLF
Gudstjänst: sö kl. 10, ann-Mari audas-
Willman, Mauriz Brunell.
Söndagsskola: sö kl. 10.
Måndagssamling: må kl. 13.

VASA
TREFALDiGHETSkyRkAN
Högmässa: sö kl. 13, Janne hänninen, 
Monica heikius.
Morgonbön: to 15.11 kl. 9, gunnar Särs, 
Dan andersson.
BRäNDö kyRkA
Små o stora-kyrka: fre 9.11 kl. 9.30. 
efteråt saft o lek i förs.gården andakten 
öppen för alla.
Söndagsskola för hela familjen: sö kl. 
10.30, Janne hänninen, Mikael heikius. 
efteråt lunch i förs.gården, 5€ vuxna, 
2.50€ barn 4-12 år.
Sunday Service: at 1 p.m. Tia-Maria 
Nord, Mikael heikius.
SuNDOM kyRkA
Vuxensoppa: fre 9.11 kl. 18-20 i präst-
gården. hemlig gäst.

VöRå
Vörå
Sö 11.11. kl.10: gudstjänst. T klemets, 
granholm. Lovsång från 9.40.
Oravais
Lö 10.11. kl. 10.00: frukost i oravais fh. 
Tema: Sjunde budet.
Sö 11.11. kl. 12.00: högmässa i kyrkan. 
T.klemets, granholm. 
On 14.11. kl. 13.00: kyrkosyföreningen 
i fh.
Maxmo
Sö 11.11. kl. 10.00: högmässa. granlund, 
Bäck.
On 14.11. kl. 13.30: gemensamt symöte i 
Maxmo fh. gäst: Solveig Mikkonen.
On 14.11. kl. 14.30: Nattvardsgång vid 
Marielund. granlund.

PEDERSöRE PROSTERi

ESSE
To 18.30: evangeligrupp - bibelsamtal i 
ytteresse bönehus.
- 19: karabön i församlingsstugan.
Fr 20: Stugokväll i församlingsstugan.
Sö 10: gudstjänst, granlund, Johansson. 
ansvar: konfirmandgrupp 1.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
elis Snellman.
Ti 19: kvinnogruppen samlas i henriks-
borg, c Pettersson.
On 18.30: Bibelsamtal i Punsar bönehus.

jAkOBSTAD
Sö 12: gudstjänst i kyrkan, Salo, öst-
man, sång av Sirpa Lilius.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Magnus enkvist.
18: fokus i fc. Lovsångskväll med Mats 
Sjölinds lovsångsteam.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Salo.
inkomsterna från försäljningen i Mis-
sionsstugan: under tiden 1.11-31.12.2012 
kommer att gå till behövande via diako-
nin i Pedersöre, Jakobstads svenska och 
finska församlingar. Vi efterlyser också 
mera frivilliga till sorteringstalkon kvälls-
tid. om du är intresserad kontakta Pe-
dersöre diakoniarbetare Åsa eklund tfn 
040-3100446 eller asa.eklund@evl.fi.

jEPPO
To 8.11 kl 18.30: gemenskapskväll i för-
samlingshemmet med hoppets Stjärna. 
Medv. karolina Wägar , harry holmberg 
o Mikaela Lönnqvist. Servering.
Sö 11.11 kl 10: gudstjänst, holmberg, 
Lönnqvist.

kRONOBy
Bön och lovsång: lö 19.00 i fh, ku, Da-
niel Norrback
Högmässa: sö 10.00, Ventin, ellfolk-
Lasén
Musiklekis: on 9.30 i fh

LARSMO
Fre 9.11 kl. 19.30 ungdomssamling: i 
xodus
Sö 11.11 kl. 10 Högmässa: Sjöblom, 
enkvist. kyrkkaffe. kyrkvärd: finnäs, 
Västerby.
kl. 12 Finsk mässa: Sjöblom, enkvist. 
kyrkkaffe.
To 15.11 kl. 18.30 Hjälpledarskolning: i 
xodus.
Fre 16.11 kl. 19 Missionsafton: i försam-
lingshemmet. Medverkande bl.a. Johan 
candelin och David Shayesteh, från 
Iran, (tidigare revolutionsledare under 
ayatollah khomeini, grundare av hizbol-
lahrörelsen i Libanon). Servering.

MuNSALA
Loppis 8-10.11 i fh: öppet to kl 17-20, fr 
17-20, lö 9-17. ca 30 försäljare, serve-
ring. arr. elvira o Munsala förs.
To kl 19 konsert: med kjell Samuelson i 
Munsala kyrka, fritt inträde, kollekt.
Fr 19 kaktus: för ungdomar i Nykarleby 
förs.h.

Sö kl 10 Gudstjänst: i kyrkan, Per Sven-
felt, Sune Sundelin.
Ti kl 19 Missionskafé: i Pensala böne-
hus; Stina Sandkvist.

NEDERVETiL
Gudstjänst: sö 10, Store, kentala

NykARLEBy
Fr kl 19: gemensam ungdomssamling 
kaktus i fisken
Sö kl 10: högmässa, Sandvik, edman, 
ringwall
Må kl 13: Missionssyförening i fh
-kl 19: kenyamission, Sångkväll, Britt-
Mari och gun-helen andtfolk
To kl 13: Samtalsgrupp för män i fh
-kl 13: Besökstjänst, florahemmet
-kl 18: frivilliga vid Missionsstugan 
bjuds på risgrynsgröt i fh

PEDERSöRE
Missionsstugan: To 16 Lastningstalko, 
talkofolk behövs!
Night café: fr 20 i kyrkhemmet
Möte: Lö 18 med Boris Salo: Livsmening 
och lycka, kyrkhemmet i Bennäs, 
Sandstedt-granvik
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, häggblom, 
Sandstedt-granvik, textläsare Johan 
österholm, dörrvärdar Lövö
Sammankomst: Sö 15 i flynängens bö-
nehus, Seppo Tupeli, tolkning
Symöte: Ti 13.30 i Bulderbackagården, 
Näse
Bönegrupp: Ti 18.30 i kyrkhemmet
Söndagsskollärarsamling: Ti 19 i kyrk-
hemmet
Bibelstudium: on 19 i flynängens böne-
hus, kurt hellstrand
Närståendevårdarcafé: To 15.11 kl. 13 i 
kyrkhemmet
Forsby sångkör övar: To 15.11 kl. 19 i 
bykyrkan

PuRMO
To 19.30: Temakväll i Lillby förs.h. 
a)”Mannen i Bibeln”med Jan-gustav 
Björk,  b) Sara (för kvinnor) med Malena 
ahlskog
Lö 19.00: gemenskapskväll i Lillby 
förs.h. Invandrare och inflyttade speciellt 
välkomna! Bl.a. berättar Marek krawiel 
om Polen.
Sö 10: gudstjänst i kyrkan, T. Portin, r. 
Blomqvist
On 19.30: karasamling i Joelsro. Medv. 
Johan klingenberg. avfärd från präst-
gården kl.19. Tag grill- o drickbart med! 
obs! Ingen kyrkokörsövning!
To 15.11 kl.14: andakt i Sisbacka pens.
bost.
19.30: Temakväll i Zion: ”Israel idag” 
med Tuula Vilo
Drängstugan ordnar resa till 
St.Petersburg: 5-8.4.2013. Pris:ca. 
300€. för info och anmälan kontakta 
M.Sandström tel. 0403100463.

TERjäRV
ungdomssamling: fr 9.11 kl 19.30 förs.h.
Gudstjänst: sö 11.11 kl 10, D. Norrback, S. 
Smedjebacka. efter gudstjänsten bjuder 
Terjärv jaktlag på älgsoppa i förs.h.
Finsk mässa: sö 11.11 kl 12, D. Norrback, 
S. Smedjebacka.
Finsk bibelgrupp: ti 13.11 kl 18 hos Johan 
och eeva Vidjeskog, o. Åivo.
Pensionärsträff: on 14.11 kl 13 i kortjärvi 
byahem.

fira far i kyrkan
På söndag firar vi fars dag. Många församlingar upp-
märksammar detta genom att arrangera familjeguds-
tjänst eller familjemässa. Läs annonseringen för att få 
reda på vad som är på gång i din församling!

Talko för syns skull i esbo
Vision for all -föreningen håller glasögontalko lördag 
24.11 i shoppingcentret Iso omena i esbo, olars för-
samlings klubbrum (bredvid Tystnadens kapell) kl. 10-
17. Vid talkot sorteras, tvättas, mäts och packas glas-
ögon för distributionsresor. På samma ställe kan man 
också lämna in använda glasögon.

Närmare information får man från Marita Näsman-
Repo, tel 040 517 4613 eller på föreningens hemsida 
http://www.visionforall.info, eller på den rikssvenska 
föreningens sida http://visionforall.org/.

fAmiLjEguDStjänSt tALKo GlASÖGon

KREMATORIESKÖTARE 

Krematoriestiftelsen söker till 
Sandudds krematorium en 
självständig, ansvarsmedveten, 
flexibel och aktiv person som 
behärskar båda inhemska språken. 
Kunskap i engelska är en merit. 
Arbetet omfattar både vaktmästar- och 
krematorieuppgifter och kräver takt  
och pietet. Erfarenhet av 
begravningsbranschen är en fördel 
men inget krav. 

Vi erbjuder omväxlande arbete i en 
liten organisation med möjlighet att 
vara med och utveckla verksamheten.  

Vänligen sänd ansökan före den 
16.11.2012  till Krematoriestiftelsen, 
Lönnrotsgatan 32 D, 00180 
Helsingfors. Tilläggsuppgifter ger 
Göran Fagerström, tel. 09-605913 

ledIGA TJänSTeR

fjärilsmusik med ceciliakören
kammarkören chorus Sanctae ceciliae ger konsert 
lördagen den 17 november kl. 18 i olaus Petri kyrka 
(Minervagatan 6) i helsingfors under rubriken Butter-
fly in your hand. 

kören framför en mix av nutida engelsk, amerikansk, 
baltisk och finsk körmusik. rubriken härrör sig från 
den engelske tonsättaren John Taveners nyskrivna svit 
Butterfly Dreams med texter som alla anknyter till fjä-
rilar. Programblad 15€ av körmedlemmar eller vid dör-
ren. Dirigent är Dag-ulrik Almqvist.

KonSERt KÖRSånG

På GånG

heLIg-Dag med Owe Wikström 
hur ser andligheten ut i ett av värl-
dens mest sekulariserade samhäl-
len? hur är det möjligt att så många 
ändå berörs av det heliga, trots att 
de säger sig inte tro? hur kommer 
det sig att heligheten fortsätt-
ningsvis tilltalar människor, också 
utanför kyrkliga eller uttalat reli-
giösa sammanhang?

Lördagen den 17 november ges 
det möjlighet att reflektera över de 
här frågorna. Då hälsar nämligen 
ekenäs församling välkommen till 
sitt tredje och avslutande helig-
hetsevenemang, en dag kring årets 
rubrik Nära det heliga. gästtalare 
owe Wikström, professor emeritus 
i religionspsykologi vid uppsala 
universitet, författare, präst och 
psykoterapeut inleder dagen med 
ett timslångt föredrag som följs av 
gruppvisa samtal längs olika spår 
ur anförandet. helig-dagen mynnar 
ut i en avslutande nattvardsmässa i 
ekenäs kyrka.

observera att dagen är öppen 
även för andra än ekenäsbor. Den 
som är intresserad av att delta 
ombeds anmäla sig senast onsdag 
14.11, antingen elektroniskt på för-
samlingens webbplats www.eke-
nasforsamling.fi , där man också 
hittar detaljerad information, eller 
per telefon till pastorskansliet 019-
241 1060 (vardagar kl. 9-13). 
Programmet som är kostnadsfritt 
börjar kl. 9.30 i församlingshemmet 
vid Larssonsvägen 1 och avslutas 
med mässa i ekenäs kyrka kl. 15. 
för måltiderna debiteras kontant 
totalt 10€/person vid entrén.

kring temat heLIg har ekenäs 
församling tidigare ordnat foto-
utställningen Spår av det heliga 
(2010) och annorlunda hälsodag 
som anknöt till rubriken för 2011 
rätt till det heliga. 

MARKnAd

öNSkAS HyRA
Skötsamt par önskar hyra en trea 
i östra/norra h:fors fr.o.m. feb-
mars 2013. hyra max 1000€/mån. 
ring kvällstid 0407055565 el. 
0407627033.

uTHyRES
etta, 33 m2 centralt i ekenäs. Tel. 
040-5137775.

uthyres smakfullt renoverad etta i 
karis centrum. 48m2+loft ca18m2, 
bastu och balkong. 700e/mån+ 
vatten och el. ring:0408214045

SäLjES
106 m2 Vallberget, esbo alberga 
tröskelfritt 3 vån. hiss, 3r kök, 
brasrum, bastu,wc, 15 m2 bal-
kong, service nära, 040 556 83 12

Vackert vitt spegelklädskåp 2 x 
1,45 i Åbo. kan dela ett rum. Tfn 
040 7472570

TjäNSTER
hjälp till hemstädning, fönster-
tvättning, trädgårdsarbeten och 
andra vardagssysslor (och sam-
tidigt lite trevligt pratsällskap). 
ring: carinas hemhjälp tel. 045-
847 3333 email: carinanapu@
saunalahti.fi Nurmijärvi, Vichtis, 
esbo och Vanda

Ärligt o. diskret säljs bostad med 
lågt arvode. ring 044-2112665 
/0445-777 737 Mikkidiili.fi (LkV)

http://sanktjohannes.info
11.11 kl 14.00 gtj i Lepplax 
bykyrka. Kyrkkaffe, samtal.

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.
Du når oss på:
0400 012 390

050 329 4444, 050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi
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90-årig jubilar firades med stor fest
För 90 år sedan samlades 
man till möte i Norra Pai-
pis i Sibbo för att man ville 
ha en samlingsplats där al-
la människor kunde samlas. 
Resultatet blev ett bönehus 
där alla skulle få vara med. 
När föreningen bildades ville 
man att varken ekonomisk 
ställning eller olikheter in-
om den kristna tron skulle 
få hindra att man tillsam-
mans samlades. Här skul-
le de samlas som arbetade 
för samma sak– Guds rike –  
oberoende om de kom från 
statskyrkan eller frikyrkor-
na. Så har det också fått va-
ra. Alla kristna riktningar 
har fått och får fortfarande 
hålla möten och samlingar 
i Bykyrkan.

Idag är det svenska och 
finska gudstjänster, konser-
ter, auktioner, bröllop, dop 
och bibelstudiekvällar som 
äger rum i bönehuset, som 
numera heter Norra Paipis 
Bykyrka. Dessutom besö-
ker Norra Paipis skola kyr-
kan när det är dags för skol-
gudstjänst. Det finska dag-
hemmet i byn besöker ock-
så kyrkan.

För att fira dessa 90 år be-
stämde sig styrelsen för för-
eningen att man skulle stäl-
la till med fest. Alla fören-
ingar i byn var inbjudna och 
alla församlingar i Sibbo fick 
också en speciell inbjudan. 
Alla i byn och andra intres-
serade 
var också 
välkomna 
att delta i 
festlig-
heterna 
som äg-
de rum 
14.10. 
Kyrkan 
var fullsatt och program 
fanns det mycket av. His-
toriken som hade skrivits 
av Hedvig Halén presente-
rades. Som tema för festen 
hade man valt väckelse, vil-
ket också tydligt kom fram. 
I samband med att histori-
ken presenterades och Hed-
vig berättade om olika hän-
delser som skett under oli-
ka årtionden sjöng bl.a. kyr-

kokören och solosångare 
sånger som tangerade det 

aktuella årtiondet.
Det som kom fram under 

festen och när man läst his-
toriken är att det alltid fun-
nits en vi-anda och att alla 
är välkomna med. Ekume-
niken har funnits med än-
da sedan början för 90 år se-
dan. Under festen fick även 
byns äldsta, Nanny Oleni-
us, bli hedersmedlem i Bö-
nehusföreningen eftersom 
hon var fem år då man be-

stämde sig för att ett böne-
hus behövdes. Hennes för-
äldrar var aktivt med i bygg-
arbetet. Hon var också med 
på invigningen av bönehu-
set och kommer ihåg hur 
allting gick till då. Hon har 
hela sitt liv aktivt deltagit i 
evenemang och planering. 
Än i dag följer hon med och 
vet vad som ska göras och 
vad som är på gång.

Bykyrkan är en samlings-
plats där många kommer 
samman. Kyrkans ungdom 

har en samling där en gång 
om året och julbönen lockar 
också mycket folk. För mig 
personligen var det en trev-
lig fest och intressant att få 
höra historiken presenterad 
varvat med sång. Som nå-
gon sa under festen: bykyr-
kan är ett ställe där man får 
känna sig fri. 

 ¶ SOnJA gUSTAFSSOn, döP-
TeS I byKyRKAn OCH nAnnyS 
bARnbARn

Många SaMLadeS till fest i Norra Paipis bykyrka för att fira 90-åringen med en historik. 

Jonnys Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax

Telefon 06-347 0608     cjcenter@malax.fi

Design: Tobias Mellberg

Smycket är c.a. 23mm högt, tillverkat i
sterling-silver och levereras

med kedja och ask.

” Kärleken är det centrala, stödd av
hoppet och tron”

Pris 39,50€/inkl postkostn.

Namn:___________________________Tel:_________________
Adress:______________________________________________
_____________________________________________

Sänd in din beställning till

Antal

Tro Hopp och Kärlek

 Prisbelönad!
www.bioteekki.fi 

För  par som planerar att gifta sig eller nyligen gjort det. 
Kursplats: Merilä lägergård vid Pörkenäs 4-6 januari 2013.  
Kursledare är Vivian & Boris Salo, övriga medv. bl.a. 
Sara & Torbjörn Sandell, Tanja& Mathias Forsblom
Kursavgift 40€/par, mat  40€/person, logi 40€/person.
Anmälan och info: Jakobstads svenska församlings 
församlingskansli 0403 100 410, jsv@evl.fi 
Anmälan senast 15.12.2012. 
Arr. Pedersöre prosteri

Att bygga ett hem tillsammans
- prepkurs inför äktenskap

Fin förlovningspresent eller julgåva!

I naturkosta�ärer 
och på apotek.

Torra och ömma slemhinnor?
Valioravintos Omega7-dubbelhavtornsolja återfuktar, förnyar och ger näring åt slemhinnorna i hela kroppen!

BERäTTA OM DiN FöRSAMLiNG! 
Den här sidan finns till för dig. roliga verksamhets-
idéer, festliga jubileum eller en viktig gemen-
skap. Skriv, fotografera och berätta om vad 
som händer i DIN församling! Skicka in din ar-
tikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. redak-
tionen väljer och redigerar materialet.

i min
föRSAmLing

nanny OLeniuS blev hedersmedlem i Bönehusföreningen. i min
föRSAmLing
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församling 
och kommun
helsingin Sanomat note-
rar att kyrkans struktur-
reform tar en annan rikt-
ning än i kommunerna. 
förändringen blir stor:

”Den stora personal 
som kyrkan anställt un-
der de ekonomiskt go-

da åren märks i framti-
den som ett tungt pen-
sionsansvar. Samtidigt 
som kyrkan kämpar med 
minskande inkomster och 
växande pensionsutgif-
ter tvingas den funde-
ra över vad den ska göra 
med sin stora fastighets-
massa som är dyr att un-
derhålla.”

PEnSionSböRDAn VäxeR

”inom långvården 
existerar otaliga 
människor,
både hemma 
och på sjukhus, 
som inte får ett 
endaste besök.”
Sjukhusprästen Karoli-
ina Nikula i HS om det 
tyngsta i sitt jobb.

Liv I lånGVåRd

Råholmsvägen 7 
eMiLia, 10, firade höstlovet hos mor-
föräldrarna. Hon har redan hunnit 
gå i fyra olika internationella skolor: 
föräldrarna jobbar än i Pakistan, än 
i Kabul, Bangkok och nu i Geneve. 
Hon talar engelska, finska, franska 
och har glömt sin flytande urdu totalt. 

Veckan i Finland bjöd på nytt. Hon har plock-
at tranbär, känner till reglerna för älgjakt, vet hur 
man röstar i kommunalvalet. Hon kan också gå 
ensam till butiken, vilket hon aldrig har kunnat 
göra i de länder där hon bott.

vi SaTT i soffan och tittade på nostalgiska foton 
från 1940- och -50-talet. Fröken hade just stått 
20 minuter i duschen trots mina protester. ”Det 
är så skönt då vattnet rinner över mig!” var för-
klaringen. Jag konstaterade att då jag var tio fick 
vi varmt vatten i vårt hus bara på torsdagarna. 

Då vi skulle bada lyfte vi bort alla saker som 
förvarades i badkaret. Det fungerade nämligen 
som extra garderob. Vi hade bara två, små, rik-
tiga garderober. En dag då mamma öppnade det 
överfulla linneskåpet föll allt över henne. Där satt 
hon på golvet bland lakan, handdukar och kläder 
och grät: ”Måste jag hela mitt liv bo så här trångt?”

vårT heM var 42 kvadrat  på Råholmsvägen 7 i Hel-
singfors. Där bodde mamma, pappa, syster och 
jag. Där bodde också, i tur och ordning, kusin Iris 
som studerade vid universitetet, barnsköterskan 
Doris från Folkhälsan och ”flickan från landet”. 
Plus resande släktingar. Alla rymdes in. Vi ha-
de ju två rum. Min lekkamrat Raija hade bara ett. 
Om vi drabbades av klaustrofobi var det bara att 
titta ut genom fönstret. Där fanns Sibeliusparken.

”Men du hade ju ingen privacy”, sa Emlia för-
vånad, såg på fotografierna och tröstade mig se-
dan: ”Men det ser så fint ut i alla fall.” Visst var det 
en fin labyrint. Allt skulle vara lika vackert som 
det hade varit i Viborg: gladiolus i vasen, tavlor 
på väggarna, två stora län-
stolar där mamma och pap-
pa läste högt om kvällarna, 
pianot, ställningen för pors-
linsblomman, radion, soffan 
vars madrass vändes till nat-
ten och breddades med en 
skumgummiremsa och fa-
nerskiva med ben.

Men deT mest kreativa fanns i 
det andra rummet. En hete-
ka. Den undre delen (extra garderob nr 2) inne-
höll allt som kunde behövas och måste sparas ef-
ter kriget. Hetekans dagsliv var ett mästerligt pus-
sel. Skumgummiremsan från andra rummet lades 
längs kanten, bocksängen som min syster sov i la-
des mitt i, sängkläderna runt. Så drogs ett vack-
ert dagtäcke över det hela. Perfekt – tills en tant 
satte sig på kanten och hela härligheten rasade.

”var fannS tv:n?” frågar barnbarnet. ”Det fanns 
ingen tv i Finland på den tiden. Och om vi ab-
solut måste ringa så gick vi till grannen. Om nå-
gon ringde till oss kom grannen och hämtade oss.

 ”Ingen telefon?” sa Emilia och plockade upp 
sin iPhone.”Hur kunde du leva utan telefon?” Ut-
an att vänta på svar slukade hon tranbären från 
den uråldriga myren i Savolax.

Ann-Christine Marttinen är filosofie magister och tidi-
gare missionär.

”Alla rymdes in. 
Vi hade ju två 
rum. Min lek-
kamrat Raija ha-
de bara ett.”

inKASt Ann-chRISTIne MARTTInen

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

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

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

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

oPinion InfoRMATIon

bibELn GudS undeRVISnInG

Bibeln är den hjälp vi har på vägen
Jag vill utmana alla KP:s lä-
sare att läsa Bibeln. Inte ba-
ra läsa, utan be att den helige 
Ande leder och öppnar Guds 
Ord för dig. Gud gav oss sitt 
Ord i Jesus Kristus, som Jo-
hannes börjar sitt evangeli-
um: ”I begynnelsen fanns Or-
det, och Ordet fanns hos Gud, 
och Ordet var Gud” (Joh. 1:1-
2) och ”Ordet blev människa 
och bodde bland oss, och vi 
såg hans härlighet, en här-
lighet som den ende sonen 
får av sin fader, och han var 
fylld av nåd och sanning.” 
(Joh.1:14). Vi har fått Skrif-
ten till hjälp på vägen, som 
aposteln Paulus skriver: ”Alla 
profetior i skriften står där för 
att undervisa oss, så att vi ge-
nom vår uthållighet och den 
tröst skriften ger oss kan be-
vara vårt hopp.””Sök så skall 
du finna, bulta så ska dörren 
öppnas.” (Rom 15:4)

Ta Bibeln på allvar. Det 
är ett ord att lita på och det 
håller! Även då vi tvivlar– 
Gud är densamma i går, i 
dag och för alltid, oberoen-
de om vi tror eller inte. 

Ingen av oss är fri från 
synd, ingen är perfekt. Det 
kommer vi inte att bli för-
rän vi ser vår Herre, men 
Bibeln uppmanar oss att 
sträva efter det goda och att 
vara felfria som Kristus. 

Det är lätt att ta ut en 
vers och döma andra el-
ler säga si eller så om dem. 

Om vi bara kunde läsa Bi-
beln som en helhet, en bok 
som har en röd tråd som 
går från första sidan till den 
sista. Då tror jag att kyrkan 
och Guds församling skul-
le se en hel del hända! Om 

vi bara kunde sluta riva och 
slita i varandra, acceptera 
varandra som vi är och hål-
la oss till vår grund, det vi 
alla som Guds församling 
tror på: Jesus Kristus som 
Guds son och vår frälsare. 

Jag och mina syskon 
fick höra en hel del i sko-
lan för att vi var troende, 
bland annat: ”I kyrkan tror 
ni, här vet vi.” Varpå min 
bror utbrast: ”Här tror ni att 
ni vet, i kyrkan vet vi att vi 
tror.” Jag önskar att vi al-
la kunde säga så, vi vet att 
vi tror! Det är inte myck-
et som krävs – att tro, det 
räcker! Det säger Bibeln på 
många ställen, bland an-

nat i Joh 3:16: ”Ty så äls-
kade Gud hela världen, att 
han utgav sin enfödde son, 
så att var och en som tror 
på honom, inte ska förgås, 
utan ha ett evigt liv.” Och i 
Rom 10:9: ”Ty om du med 
din mun bekänner att Je-
sus är herre, och i ditt hjär-
ta tror att Gud har uppväckt 
honom från de döda, skall 
du bli räddad.”

Vad Gud utmanar oss att 
göra när vi tror kan vi var 
och en läsa mer om i Bi-
beln, Guds Ord!

MirjaM arenS
Esbo

Jan-Erik Lindqvist
Hand i hand

BOKNYHET

Berättelser, korta ”noveller”, meditatio-
ner och funderingar kring vad det inne-
bär att leva, det är vad Du som läsare 
kommer att möta i den här boken. Du 
kommer att märka att många texter har 
upplevelser och händelser i mitt eget 
liv som bas. Både i största glädje och i 
djupaste sorg. Andra texter kommer att 
föra Dig i kontakt med människor jag 
mött, samtalat med – eller haft förmånen 
att lära känna under en kortare eller 
längre tid. 

Självfallet kommer Du också att få möta 
en dimension i livet som varit helt av-
görande för mig från den dag jag som 
alldeles liten överhuvudtaget blev med-
veten om den. Dimensionen Gud. 

Jag hoppas att många läsare, både inom 
och utom de s.k. församlingskretsarna, 
kan få en upplevelse av vad den här 
dimensionen har betytt för mig person-
ligen – och vad den kanske skulle kunna 
betyda för var och en. 

    Jan-Erik Lindqvist

Den nya boken har en text för varje vecka  
(52 texter) och lämpar sig därför som andakts-
bok, högläsningsbok, samtalsunderlag och  
som gåva. Behändigt format, 12 x 18 cm och 
hela 488 sidor! Riktpris i butik ca 29,50.

Boken kan köpas hos alla välsorterade 
bokhandlare. Den kan också beställas direkt 
från Pastorns Förlag via e-postadressen:

jan-erik.lindqvist@welho.com

Utgiven av Pastorns Förlag i sam-
arbete med Oy FRAM Ab, Vasa

Läs boken: 
HÄLSA – 

MÅL eller MEDEL?
Information om alternativa 
behandlingar och 
alternativmedicin/komple-
mentärmedicin.
(helt utan inblandning av 
demoner och onda andar)
Best.tel.:040-506 6214 el. 
e-post: max.wester@ 
hotmail.com
Bokens pris: 10,- + frakt.

- Lunch
- Cateringendivo

www.endivo.fi   •  catering@endivo.fi   

Ring, fråga,
begär offert och
broschyr eller

besök vår hemsida
Tfn (06) 788 8750

Låt oss ta hand 
om Julfesten

”Om vi bara kunde 
läsa Bibeln som en 
helhet, en bok som 
har en röd tråd som 
går från första si-
dan till den sista.”



NäSTA VEckA brygger vi ölets teologi.

efter en lång dag, fylld av m
ånga upplevelser, ska lilla Lisa som

 vanligt be aftonbön. hon är ganska trött, och hon ber: 
”g

ud som
 haver barnen kär, brum

m
eli brum

 vem
 lufsar där.”

www.folkhalsan.fi/lucia

Vi är här – delta i luciavalet 
och insamlingen!

1  Stella Björkman 
 Helsingfors 2  Julia Hanhikoski 

 Karleby 3  Lizette Krooks 
 Vasa 4  Susanna Österman 

 Lojo

5 Lilja Palmgren 
 Esbo 6  Elin Håkans  

 Korsholm 7  Elin Häggblom 
 Karleby 8  Aino Ukkonen   

 Esbo

9  Christa Lempinen 
 Esbo 10  Johanna Kokkila 

 Björneborg

Vi tio vill vara med och föra en 
vacker och klok tradition vidare.  
Vi tror att lucia kan hjälpa oss alla  
att se dem i vårt samhälle som är 
värda särskild omsorg och omtanke. 
Nu i höst handlar luciainsamlingen om 
att minska ensamheten bland äldre. 

Ofrivillig ensamhet är ett växande 
problem. Redan nu upplever var 
tredje äldre att de är ensamma.  
Genom att stöda människor att  
bryta tystnaden och ensamheten  
kan Folkhälsan via luciainsamlingen 
öka livskvaliteten och meningsfull-
heten och minska effekterna av de 
välfärdsförluster som åldrandet för 
med sig. Stödåtgärderna utformas 

med respekt för den enskilda män-
niskans integritet, önskningar och 
behov och i samarbete med andra 
organisationer, med församlingarna 
och kommunerna. 

Alla som deltar i insamlingen kan 
rösta på lucia. Det går bra att göra 
det via Folkhälsans webbplats, via 
sms eller genom att fylla i den  
kupong som ingår i Kyrkpressen.  
Kupongen och ditt bidrag kan du 
lämna i något av Folkhälsans hus,  
i Luckorna, på Hufvudstadsbladets 
kontor i Helsingfors eller posta till 
den adress som finns angiven på 
kupongen. 

Rösta senast 28 november.  

Åk buss med Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120
touring.partner@kolumbus.fi


