Sid LEDAREN: En omtalad dokumentärfilmare
avslöjar vårt ägandebehov. Vi gillar prylar, inte för
att vi behöver dem– utan för att vi vill ha dem.
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Naket om ångest
i sakhimlen
EN DAG får en urban, 26-årig singel nog av sitt överflöd av saker.
Han inser att de 25 000 prylar
han äger inom kort tvingar honom att uppgradera sitt boende till en trerummare.
Alternativt behöver han skaffa en uppsättning
förvaringssystem från den stora svenska möbeljätten för att få ordning på det hela. Alltså köpa
fler saker för att orka leva med de saker han har.
det här sägs vara upptakten till den aktuella och
uppmärksammade dokumentären Tavarataivas
(Sakhimlen) som har premiär nu i veckan. Upphovsmakaren Petri Luukkainen är själv mannen
med för många saker, och hans story är resultatet av den drastiska idé som föddes i hans huvud.
I stället för att köpa något alls stuvade Luukkainen in allt han ägde i ett källarförråd. Han gav
sig själv ett ettårigt köpförbud samtidigt som han
fick hämta ut bara en pryl om dagen ur förrådet.
Den första kvällen sprang han följaktligen naken
på gatan till förrådet, nappade en dagstidning ur
pappersinsamlingen för att skyla det nödvändigaste och kom tillbaka med sin ytterrock.
ETT SMART uppslag till en dokumentär. Diskussionen Petri Luukkainen har väckt är också fascinerande. Visst kan den allmänna reaktionen välvilligt nicka på huvudet åt en så vacker och hög idé
– i princip. Men när det blir vardag och medmänniskan i fråga blir en onåbar slusk på grund av att
han vägrar hämta ut sin telefon ur förrådet, eller
drar på fiskefänge med kompisarna utan att själv
kunna låna ut ett enda drag i retur – då slår givarna för sociala koderna på rött. Det är inte det att
kompisarna inte har utrustning att låna: de har flera uppsättningar extra. Det är känslan, både hans
och deras, av att han är en snyltare för att han inte har något alls.
Det Luukkainen avslöjar för sig själv och för oss
andra är nämligen att vi inte har saker för att vi behöver dem. Vi har dem för att
vi vill ha dem och för att de
ger oss ett värde i den mellanmänskliga kontakten.

”Vi har inte saker för att vi behöver dem. Vi
har dem för att
vi vill ha dem.”

HÄR DRAR dokumentärfilmaren paralleller till religionerna och konstaterar att också de handlar om att avstå
från saker.
Givandet av allmosor i islam och den kristna
uppmaningen att dela sitt bröd med den fattige är
inte bara till för mottagarens skull. Det handlar lika mycket om givarens egen relation till det materiella. ”Jag upptäckte att jag har skaffat saker för
att bli lycklig”, är en av insikterna i Tavarataivas.

den enda som enligt Petri Luukkainen förstod honom var hans mormor, som hade genomlevt efterkrigstidens bristår. ”Hade jag lyssnat på henne så hade jag aldrig behövt det här experimentet”, konstaterar han.
Sant. Samtidigt sticker det onekligen lite i ögonen att budgeten för denna dokumentär, som filmats med låga produktionskostnader till största
delen hemma hos Luukkainen själv, går loss på
hela 300 000 euro. Det kalaset betalas huvudsakligen av Finlands filmstiftelse. Kanske är det vad
en allmän debatt om materialism kostar år 2013.

PROFILEN: tomas höglund
”Jag tror att vi alla har en uppgift att
vara medmänniska oavsett var vi
befinner oss.”

Sjunger
från
hjärtat

Han tog tittarna med storm. Efter sin tolkning av soullåten You are so beautiful i tävlingen Voice of Finland
har Tomas Höglund blivit något av en kändis. Själv tar
han det med ro och lägger tävlingen liksom resten av
sitt liv i Guds händer.
Text och foto: johan myrskog
– Tomas, du sjöng helt sikabra i Voice
of Finland, hörs det från några gymnasieelever i Mattlidens skola i Esbo då
Tomas Höglund går genom korridoren. Några minuter senare är det dags
igen, den här gången på lågstadiesidan.
– Tomas, var det du som sjöng så bra?
undrar en liten flicka lite försiktigt innan hon försvinner ut på rast.
Tomas Höglund blev kändis över en
natt då han i den tv-sända sångtävlingen Voice of Finland tog domarna
med storm med sin tolkning av Billy
Prestons låt You are so beautiful som Joe
Cocker senare gjort känd.
– Det har varit en riktig mediecirkus den senaste veckan, berättar Höglund. Massvis med tidningar har ringt
och gjort intervjuer. Radio och tv har
hört av sig och det har känts som att jag
har haft något med medierna att göra
hela dagarna.
För Tomas Höglund är det inte ett
problem att få så mycket uppmärksamhet. Han har fötterna stadigt på jorden.
– Det är ganska roligt med mycket
uppmärksamhet. Nu ska jag passa på
att njuta. Det är både intensivt och lärorikt på samma gång.

Musik som yrke

Till vardags arbetar Tomas Höglund
som klass- och musiklärare i Mattlidens grundskola i Esbo. Det är något
han trivs oerhört bra med.
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– Jag började arbeta här som klasslärare 1998 och de senaste åren har jag
också undervisat i musik, säger han.
Höglund tycker om att det finns plats
för nya utmaningar och chanser att göra olika saker.
– Mattliden är en väldigt stor skola och det öppnar möjligheter att jobba med olika saker och variera lite fast
man är på samma ställe.
Höglund medger att det kan kännas
tungt att syssla med egen musik på fritiden då dagarna är fyllda med musik.
– Jag är glad att kunna dela med mig
av mina erfarenheter åt mina elever,
men ibland kan det vara svårt att hitta
sina egna kreativa sidor då man kommer hem på kvällarna. Det finns både för- och nackdelar med mitt arbete, säger han.

Ber om Guds ledning

För Tomas Höglund är tron på Gud och
hans ledning det viktigaste i livet. Både
i Voice of Finland-tävlingen och i vardagen söker han alltid efter Guds plan
och vilja med det som händer. För honom är det avgörande att man är kristen i det sammanhang man kommer till.
– Jag tror att vi alla har en uppgift att
vara en medmänniska var vi än befinner oss, oavsett om vi går ut med att vi
är kristna eller inte, säger han.
Höglund funderar mycket på vad han
är kallad att göra i olika livssituationer.

Han vill vara ett aktivt instrument för
Guds vilja och frågar sig ofta hur Gud
kan använda honom i olika situationer.
– Jag brukar alltid be om Guds ledning och hans plan för sammanhang
jag kommer till. Jag vill vara uppmärksam och söka efter hur Gud kan använda mig, säger han.
– Samma princip gäller också för
Voice of Finland-tävlingen. Om Gud
vill använda mig på något visst sätt så
får han göra det och jag är öppen för det.

Att sjunga från hjärtat

Då Tomas Höglund sjöng i första omgången av Voice of Finland vände sig
alla domare nästan med ens om för att
se vad det var för en talang som framförde sitt bidrag. Att Höglund skulle
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ha varit nervös kanske inte märktes
men själv påstår han att han inte var
så lugn som han verkade.
– Det var mer nervöst än jag trodde
att det skulle vara, berättar han. Det är
en helt annan grej att sjunga för fyra
domare som du ska försöka övertyga
att vilja ha dig i sitt lag än att sjunga
för vanlig publik.
Trots att Höglund kände sig nervös
försökte han vara lite som i sin egen
värld. Han avslöjar också hemligheten
med varför han lyckades sjunga med
sådan känsla som han gjorde.
– Jag sjöng samma låt på ett bröllop en gång och tyckte att det enda
som kändes rätt var att föreställa mig
att jag sjöng låten till min fru Maria,
berättar han.

till vardags
arbetar Tomas
Höglund som
klass- och musiklärare i Mattlidens låg- och
högstadieskola i
Esbo.

– Jag försökte tänka på samma sätt
när jag framförde låten i tävlingen. Jag
sjöng den för min fru och inte för domarna.

Verkligheten ger vila

Fastän Tomas Höglund varit så mycket i offentligheten under de senaste
veckorna har han genast ett svar på
vad han uppskattar allra mest i livet.
– Att bara få komma hem till verkligheten. Frun som räcker mig dammsugaren, säger han.
– När mitt eget tidsschema varit
proppfullt som nu då jag varit så omgiven av medier är det skönt att veta att jag hör hemma hos min familj.
Med dem trivs jag allra bäst.
I Voice of Finland valde Tomas Hög-

Seminarium vill skapa dialog i stället för hatretorik
I februari ordnas ett ekumeniskt seminarium om
dialog som nyckel till fred
och samförstånd. I seminariet deltar representanter för olika kyrkor, samfund och församlingar. På
programmet står bland annat frågan hur staten och
religionssamfunden samverkar för att trygga samhällsfreden och hur det är
att jobba tillsammans med

Maria Sten. FOTO: KP-ARKIV

respekt för varandras olikheter.
– Vi har funderat mycket på rädslan för det främmande, på hatretorik och hatkommentarer, säger Maria Sten som
är branschsekreterare vid
Kyrkostyrelsen och medlem i Ekumeniska rådets
sektion för finlandssvensk
ekumenik.
– Det finns en oro över

lund att ha sin fru och sina tre döttrar som sin stödtrupp. Det tycker han
är självklart.
– Det fanns ingen annan jag hellre
skulle ha vilja ha med mig, säger han.
– Det är lätt att man förlorar sig lite i den temporära verkligheten i ett
sammanhang som Voice of Finland.
Därför känns det bra att familjen är
där och både stöder mig och påminner mig om vad som är det allra viktigaste i livet.
Han är tacksam över att ha fått en
chans att medverka i Voice of Finland.
– Hur det går spelar egentligen inte så stor roll. Jag tar det lite som det
kommer.
– Jag lämnar allt i Guds händer så
får jag se hur långt det tar mig.

den rasism som finns i Finland i dag. Vi vill ta upp frågan om förståelse mellan
olika religioner men också mellan de kristna samfunden. Vi tror att dialog är
den enda vägen framåt.
Alla som är intresserade av ämnet är välkomna – inbjudningar har redan
gått ut till de kyrkor som är
medlemmar av ekumeniska rådet. I seminariet deltar

tomas höglund
bor i kyrkslätt med sin fru och
tre döttrar
jobbar som klass- och musiklärare i mattlidens skola i
esbo
aktuell med sångtävlingen
voice of finland
värdesätter att gud kan använda en på olika sätt i livet

också representanter för
de judiska och muslimska
samfunden i Finland.
– Vi hoppas att alla som
vill lyssna och delta i dialogen tar sig till Åbo i februari, säger Maria Sten.
Det ekumeniska seminariet Dialog som nyckel till
fred och samförstånd ordnas vid Teologiska fakulteten den 7 februari. Den
som är intresserad kan an-

mäla sig per e-post till Sara Torvalds på sara@sarax.
com senast den 1 februari.
Arrangörer är Religionernas samarbete i Finland
RESA-forumet rf, sektionen för finlandssvensk
ekumenik vid Ekumeniska rådet i Finland och teologiska fakulteten vid Åbo
Akademi.
¶¶SOFIA

TORVALDS
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Kapellen
väcker
intresse
Kapellförsamling. Varje gång församlingsfusioner är på tapeten någonstans vet Malin Lindblom om det. Då vill
någon diskutera kapellförsamlingar med
henne.
Text 0ch Foto: Johan Sandberg
– Folk vill veta om konceptet är lyckat, säger hon.
De senaste åren har kapellförsamlingar diskuterats mycket. I Nykarleby och
Närpes diskuterar man som
bäst medan Oravais blev kapellförsamling i fjol.
Malin Lindblom har varit kaplan i Sundom kapellförsamling sedan mars 2009
utom de två år hon bodde i
Jerusalem. Sundom är den
äldsta kapellförsamlingen i
modern tid i hela Finland. I
höst firade Sundom kapellförsamling 25-årsjubileum.
I stiftet finns nu kapellförsamlingar också i Väståboland och Lappfjärd.
Lindblom får ofta frågor
om för- och nackdelarna
med en kapellförsamling.
Det är de anställda som ställer frågorna, inte förtroendevalda.
– Jag tycker det är ett jättebra koncept. Vi har vår
egen kapellförsamling här
i stället för att vara en del
av stora Vasa svenska. Det
känns som en egen församling för Sundomborna och
gemenskapen är bättre. Det
är lättare för människorna
att identifiera sig med en liten enhet.
Att den tunga administrationen saknas ser Lindblom
som en av fördelarna. Administrationen sköter moderförsamlingens kyrkoherde.
Hon får satsa på verksamheten.
– En ensam präst i en
självständig församling har

heller ingen som vikarierar
utan man måste bygga upp
ett vikariesystem med andra församlingar eller pensionerade präster. Här får vi
alltid hjälp från moderförsamlingen.
En nackdel är att kapellförsamingen är beroende av
moderförsamlingens välvilja.
– Men så länge man har
en bra relation till moderförsamlingen och moderförsamlingen minns att den
har en kapellförsamling är
allting bra. Så är det i Sundom, säger Lindblom.
Kapellförsamlingen har
ett eget kapellråd och en
egen budget. Från kapellets
budget betalas vissa löner
som Lindbloms och diakonens. Men det finns till exempel inget eget moment för
konfirmandarbetet i Sundom utan det ingår i moderförsamlingens budget.
Fastighetsskötseln betalas
ur samfällighetens budget.
– I kapellförsamlingarna
kan man ha olika system.
I vår församling är det bara diakonen som jobbar enbart för Sundom. Alla andra
har en del uppgifter i Vasa.
Moderförsamlingen har
inget eget råd, i församlingsrådet är också kapellförsamlingarna representerade. Men att det finns någon
risk att moderförsamlingen
skulle hamna i ett sämre läge på grund av det tror Lindblom inte.
– Moderförsamlingen sit-

Ökenvandring

med evigheten i sikte
En bibelhelg för alla åldrar den 1–3 februari 2013
på Evangeliska folkhögskolan i Svenskﬁnland, Vasa Campus
Huvudtalare: Johannes Hellberg (Sverige)
Deltagande i helgens månsidiga program är avgiftsfritt!
För mat och/eller logi, anmäl dig senast 25.1.2013 på www.slef.ﬁ eller
tfn 010 327 1612.
Läs mer om helgen på www.slef.ﬁ!
Arrangörer: SLEF och Evangeliska folkhögskolan i Svenskﬁnland

Sundom, där Malin Lindblom är kaplan, är den äldsta kapellförsamlingen i modern tid.
ter ju på makten och kapellrådet är underställt församlingsrådet.
Lindblom tycker att konceptet varit jättebra för Sundoms del.
– Men man måste ju alltid
se vilka alternativen är i samband med sammanslagningarna. Varje enskild församling måste ta ställning till det.

Aldrig varit självständig

Sundom skiljer sig från de

övriga moderna kapellförsamlingarna då man inte
övergick från självständig
församling till kapellförsamling utan blev det efter
att ha hört till Vasa svenska i elva år.
Ursprungligen hörde
Sundom till gamla Korsholm och Sundomborna
åkte med båt till nuvarande Gamla Vasa för gudstjänst. Efter att Vasa brann
1852 ville Sundomborna ha

kortare väg till kyrkan. Man
började höra till Solf som i
sin tur hörde till Malax. När
Solf blev självständig kommun följde Sundom med.
I samband med kommunreformen 1973 blev
Sundom en del av Vasa.
Då byggdes också bron som
förbinder Sundom med Vasa. Förbindelsen medförde stor nyinflyttning. Före
bron fanns det just ingen
koppling till Vasa i Sundom.

– Även om alla nyinflyttare inte har lika stark Sundomidentitet har den bevarats stark, även bland
ungdomarna. Det ska hända i den egna kyrkan eller
prästgården. Till exempel konfirmanderna som
tycker att gudstjänsttiden
klockan tio i Sundom är väl
tidig har ingen förståelse för
att åka till en senare gudstjänst i Vasa.

Ungdomens kyrkodagar

Årets UK diskuterar utslagning
I dag, torsdag, inleds Ungdomens Kyrkodagar (UK) på
Lärkkulla i Karis. Årets tema
är Andrum. Fredagens morgonandakt, Andrum på radio Vega, är en specialandakt gjord för UK.
Årets UK kommer att dis- Förra året hölls UK i Vasa.
Foto: KP-ARKIV/NINA ÖSTERHOLM
kutera bl.a. ungas utslag-

ning. På programmet finns
naturligtvis också en lång
rad motioner som ska behandlas. I år får UK ta ställning till en motion om att
stärka bibelkunskapen genom att ordna bibelundervisning för unga, ett initiativ
om vänförsamlingar i stiftet för att minska på fördomarna mellan unga i olika

delar av Svenskfinland och
ett förslag om gemensam
hjälpledarutbildning för ungdomar från olika församlingar. Flera motioner handlar om vad kyrkan ska göra för att förebygga att unga
mår dåligt och hur unga
vuxna ska hitta sin plats i
församlingen. UK avslutas
på söndag.
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Kristendom, islam, hinduism och buddhism är de fyra största religionerna i världen. De religionslösa är fler till antalet
än buddisterna. Foton: SXC.HU

Ökad migration
kräver större
religionskunskap

Migration. Migrationen
i världen leder till att
religionerna uppblandas.
Det ökar också behovet
av religionskunskap.
Text: Johan Sandberg

Under de senaste femtio
åren har mängden människor som flyttat från ett
land till ett annat ökat från
80 miljoner till 200 miljoner, visar Kyrkostyrelsens
rapport som bygger på statistik från International Bulletin of Missionary Research.
– Religionen är en av
främsta orsakerna till migrationen i världen, säger
teologiedoktor Timo Vasko, missionsteolog på Kyrkostyrelsen. Kristna än mer
benägna att emigrera än andra religiösa grupperingar.
Av alla världens migranter är hälften kristna och en
fjärdedel muslimer. Vasko
menar att det finns flera orsaker till att det är så.
– Speciellt i länder som
Pakistan, Iran och Irak är
det vanligt att regeringen
inte respekterar mänskliga
rättigheter och att den kristna minoriteten trakasseras.
Muslimerna är den näst
största religiösa gruppen i
världen.
– De flyttar också av politiska orsaker men till exempel de 2,5 miljoner turkar som bor i Tyskland har
flyttat i jakt på en bättre levnadsstandard.
Vasko ser det som en
mänsklig rättighet att få hö-

ra evangeliet, och helst då
på eget modersmål.
– Många invandrare frågar efter vad vi tror på i Finland. Vi har församlingar som har verksamhet på
olika språk. Runt om i landet hålls gudstjänster bland
annat på kinesiska, arabiska och ryska.
Många finländare ställs inför en ny situation när de får
frågor om sin kristna tro.
– Förutom litteraturen ger
kyrkans nätsidor svar på
den frågan – på olika språk.
De som invandrar till Finland kommer ofta från samhällen där frihet och respekt
för de mänskliga rättigheterna saknas.

Känner stor frihet

– Vi har religionsfrihet i Finland och det är ett okänt begrepp för många invandrare, säger Vasko.
– Vi har rätt att höra till
vilket religiöst samfund
som helst eller att låta bli.
Det är vanligt att muslimer
som kommer till Finland
inte ansluter sig till något
muslimsamfund. De känner att det är en stor frihet
att för första gången i sitt liv
få stifta bekantskap med allt
som intresserar dem.
– Vi har världens bästa
skola i Finland och invandrarna förstår att den utbildningen barnen får hjälper
dem vidare i livet. Skolan
undervisar också i religion.
De kristnas antal i världen
växer i alla världsdelar men
mest på det södra halvklotet. Av alla kristna lever 65

procent på det södra halvklotet. Kraftigast växer antalet kristna i Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien. Ökningen är betydligt
mindre i Nordamerika och
minst i Europa. Men Europa är fortsättningsvis den
världsdel med största antalet människor som hör till
kristna samfund.

Pingströrelsen växer

– Vår kultur är annorlunda än många andra, säger
Vasko. Vi vill höra till kyrkan men vi samlas i kyrkan
främst vid de stora högtiderna som vid jul och påsk.
Pingströrelsen är det
kristna samfund som växer
mest. Enligt prognosen för
år 2025 kommer den att ha
hela 828 miljoner anhängare. Det skulle vara närma-

re en tredjedel av alla kristna i världen.
– Rörelsens tillväxt beror på olika faktorer, säger
Vasko.
– Deras förkunnelse är
personlig, mycket bibelcentrerad och -trogen.
Pingstkyrkan är uppbyggd
kring närhet, medlemmarna hör till små församlingar och små grupper. Musiken och glädjen i gudstjänsterna ger fattiga ett avbrott
från den torftiga vardagen.
Man är trogen missionskallelsen och satsar mycket på
att förkunna evangeliet på
olika håll i världen. Karismatiska nådegåvor förekommer, man talar i tungor
och profeterar. Man kan säga att Gud har välsignat den
pingst-karismatiska rörelsen, säger Timo Vasko.

Världens religioner 2013
		 miljoner
• Kristna
2 354
• Muslimer
1635		
• Hinduer
982 		
• Religionslösa
684		
• Buddhister
509		
• Anhängare av
433 		
religioner med
kinesiskt ursprung
• Anhängare
243 		
av folktro
• Ateister
136 		
• Anhängare
63 		
av nya religioner
• Sikher 		
25		
• Judar		
15 		
• Andra 		
51		

procent
33,0
22,9
13,7
9,6
7,1
6,0
3,4
1,9
0,9
0,3
0,2
1,0

Källa: International Bulletin of Missionary Research. Januari 2013

Välkommen att kontakta Tuija West i Vasa!
Tel. 06 3122 476, 0400 298 151, tuija@kingtours.se
Beställ gärna vårt nyhetsbrev!
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EUROPA PÅ VÅREN

Mainau - Holland

London - Paris

Den populära blomsterresan - blomsterön Två av Europas metropoler med rundturer
Mainau, blomsterparken Keukenhof och
och fritid. Resa 27.4-2.5
förstås Blomstertåget i Holland
Frankrike - vinresa
Resa 16-22.4
Upplev den fantastiska franska vinkulturen.
Gardasjön
Besök på vingårdar med provsmakning
Sex nätter vid Gardasjön. Utflykter kring
och härliga vinbyar med korsvirkeshus.
sjön, vingårdar, marknad, Verona och
Resa 3-9.5
Venedig. Resa 8-14.4. Några platser kvar!
Franska rivieran
Möt våren i London
“Route Napoleon” över Alperna. AzurkusFlyg till Amsterdam, besök på Keukenhof, tens drottning Nizza är vår ort i 3 nätter,
fyra nätter i världsstaden London
utflykter till Monaco, Monte Carlo och
Resa 23-28.4
Cannes. Resa 11-17.5

WEEKENDRESOR

Kristina från Duvemåla

Sista chansen att se succémusikalen på
Svenska Teatern! Resor 5-6.4 och 27-28.4

Stockholm

Tallinn hotellresa

Rejält med shoppingtid i Tallinn, logi på
Sokos Hotel Viru. Resor 28.2-2.3 (sportlov), 29-31.3 (påsken), 19-21.4 och 9-11.5

med shopping eller teater... varför inte
Påsken i Riga
båda? Båtresorna med nya Viking Grace! Tre övernattningar på centralt hotell, resa
med egen buss. Resa 28-31.3
Musikalen Rock of Ages på Chinateatern.
Resa 12-14.4

MÅ BRA PÅ SPA

En skön och avkopplande vecka i Pärnu!
Resor: 23.2-2.3, 9-16.3, 24-31.3, 13-20.4, 4-11.5 samt kort resa: och 28-31.3

(06- 318 4000

www.ot-resor.fi
KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Resor

Pris / person
om inget annat nämns

24.2-2.3
15-17.3
8-15.4
18-22.4
3-7.5
4-11.5
9-12.5
9-12.5
13-16.5
18.5
Juli
Juli
2-4.8
13-15.8
4-11.9
28.9-6.10
Hösten
18-20.10
1-3.11

Spa Viiking i Pärnu. Boka genast!
Temaresa till Estland, "Vatten i tredje potens"
Madeira
Istanbul
Schweiz & Mainau
Leros i Göran Schildts anda
Paris
Pärnu
Rigas guldålder
Trädgårdsmarknaden i Türi i Estland
Danmark med Legoland för gammal och ung
Hemlig resa
Berlin och Berlin International Bierfest
Kökar och Källskär
Leros - The Göran Schildt Regatta
Turkiet, Side
Toscana
Galenskaparna & After Shave i Sthlm
Spök! på Cirkus i Stockholm
Kontakta oss för utförligare program!

Fax

019-248 1004
019-248 7058

info@frimanresor.fi
www.frimanresor.fi
Kontorstid: må - fre kl. 8 - 16

Registrerad researrangör KUVI 3050/00/MjMv
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Elever från Katedralskolan i Åbo uppträder med dans och musik.

UPPE: Niklas Wallis, Björn Vikström, Elisabeth Rehn, Alexandra Wärn och Cecilia Forsén diskuterar projektet före konserten. NERE: Los Pastores. FOTOn: Ville Kavilo

”I den stunden föddes hoppet”
Insamling. Vi bygger en skola i Kongo,
så lyder rubriken för projektet som
strävar efter att skapa en ny framtid
för barnen i byn Mangina i östra Kongo.
Arbetet har pågått sedan april 2011 och
insamlingen avslutades med en konsert i
Åbo som innehöll både tal och musik.
Text: NIKLAS WALLIS
Vid konserten i Sigynsalen i Åbo berättar Kyrkans Utlandshjälps direktor Antti
Pentikäinen om sitt möte med en kvinna i Kongo som fick vårdas på sjukhus.
– I den stunden föddes ett hopp,
tänkte jag, men jag insåg att hoppet
hade fötts redan tidigare.
Pentikäinen menar att hoppet föddes
redan då någon i Finland hade bestämt
sig för att samla in pengar så att ett diakonalt arbete kunde startas i området
i fråga. Han menar att resultatet av insamlingar som denna är mycket mera
än bara en skola.
Cecilia Forsén var en av dem som

jobbade med projektidén vid Kyrkans
Utlandshjälp. Ett skolprojekt ger barn
en orsak och en möjlighet att stanna
kvar i hembyn för att utbilda sig. Alternativet är att söka sig till storstäderna
där barnen ofta utsätts för kriminalitet
och blir indragna i ligor av olika slag.
En skola i hembyn bidrar i längden till
att de här barnen kan få en utkomst.
Forsén konstaterar att det finns väldigt goda förutsättningar för att projektet ska fortsätta och vara livskraftigt också efter att bygget är klart om ett
halvår. Det finns många olika organisationer som verkar i området och som
stöder utbildningen i skolan.

Projektet börjar först nu

Vi hjälper inte bara mot ett
otydligt lidande, utan vi hjälper föräldrar och
barn som behöver en skola.
Björn Vikström

På plats i Mangina kommer Lutherska
Världsförbundet att se till att arbetare hittas bland lokalbefolkningen, att
material blir införskaffat och att bygget kommer igång. Det här innebär
att de människor som bor i området
får arbete.
Också minister Elisabeth Rehn
medverkade vid konserten i Åbo. Hon
målade upp en bild av de oroligheter
som präglar Kongo. Hon har lärt känna landet i samband med arbetsresor.

– Projektet är inte slut, menar hon,
det är nu det börjar.
Rehn påpekar också att en av de reaktionerna hon mött under sina resor
till Kongo är att människorna där upplevt att någon bryr sig, de är ändå inte så ensamma som de trott. Hoppet
är det enda som får dem att orka genom striderna.
Biskop Björn Vikström har varit
projektets beskyddare. I sitt tal till festpubliken framhöll han att alla som varit med och förverkligat projektet är
viktiga.
– Vi hjälper inte bara ett otydligt lidande, vi hjälper föräldrar och barn
som behöver en skola.
Vikström beskriver den rädsla som
föräldrarna i Kongo måste känna. Vad
ska hända deras barn? Kommer de att
råka ut för samma ondska som föräldrarna har råkat ut för? Finns det ett
slut på striderna? Också Rehn påminner om att barnen i Kongo lever i ett
otryggt samhälle.
– Barn förs bort som soldater eller ”bushwives” och har senare ingen möjlighet att komma tillbaka till
sitt gamla samhälle. De betraktas som
förrädare. Arbetet med försoning är

bland det viktigaste som kan erbjudas dessa familjer.
Skolan kan fungera som ett centrum
för det psykologiska hjälparbetet.

Möjligt besök i Mangina

Under slutkonserten uppträdde flera
artister: Thérèse Karlsson, Los Pastores,
West Coast Gospel Choir och studerande
från Katedralskolan. Under konserten
premierades också de skolor och församlingar som samlat in mest pengar:
Katedralskolan i Åbo, Tenala församling och Tammerfors svenska församling i samarbete med Svenska Samskolan i Tammerfors.
Katedralskolan i Åbo var den enskilda grupp som samlade in mest pengar. Av de totalt 70 000 euro som insamlingen inbringade är deras andel
mer än 7 000 euro. Insamlingen skedde bland annat i samband med skolans
traditionella julbasar. Elever från Katedralskolan planerar också att besöka den nya skolan i Mangina.
Mer information finns på: http://www.kirkonulkomaanapu.fi/se/ylanavigointi/forsamlingar/
vi_bygger_en_skola_i_kongo/

katolskt ”stift” för lutheraner

Nattvardsgemenskap
med katoliker?
Den katolska ärkebiskopen Gerhard Ludwig Müller har öppnat dörren för en
diskussion om nattvardsgemenskap mellan lutheraner
och katoliker. Han menar att

Vatikanen kan vara mogen
att överväga ett ordinariat
(katolskt ”stift”) för lutheraner som vill ”återvända” till
nattvardsgemenskap med
den katolska kyrkan, enligt
samma modell som det ordinariat som finns för anglikaner. Det här rapporterar
Catholic Culture.
Ärkebiskopen menar att

det finns lutheraner som
hoppas på nattvardsgemenskap med Rom och att
den katolska kyrkan borde vara redo att välkomna dem. Dessa lutheraner
kunde bevara de ”rättmätiga traditioner de utvecklat”
och samtidigt bli medlemmar av den katolska kyrkan.
Biskopen påpekar också att

Nattvardsgemenskap med katoliker
diskuteras. Foto: KP-ARKIV

det finns lutheraner som anser att
Martin Luther bara ville reformera
den katolska kyrkan, inte skapa
en klyfta mellan
kristna. Han til�lägger att många
lutheraner anser
att katolska kyr-

kan i och med andra Vatikankonciliet gjorde alla nödvändiga reformer.
Ärkebiskop Müller kommenterade nattvardsfrågan i en bokhandel i Rom i
samband med att han talade om sin färska bok om
påven Benedikt XVI och
hans tankar.
¶¶ SOFIA TORVALDS
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Våga Fråga

Min mormor vill dö

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

Utgående från din fråga märker jag att
du har hört din mormor och tagit hennes frågor på allvar. Du har fortsatt att
besöka henne och du undrar över vad
du kan göra för att hjälpa henne. Jag känner igen situationen du beskriver från mitt arbete som sjukhuspräst.
Grunden till ett meningsfullt bemötande ser jag att du
redan har. Du är till hjälp för din mormor bara genom att
du står ut med att höra hennes frågor och begrundar dem,
utan att ha färdiga svar eller en klar handlingsplan. Har du
talat om för din mormor att du tar det hon säger på allvar?
Eller har du hittills så fort som möjligt bytt samtalsämne?

skorpor till kaffet kan man göra själv genom att torka gamla bullar.

Torkade bullar
blir fina skorpor
kyrkkaffe. Bullar
som är några dagar
gamla kan med fördel
användas istället för
inköpta biscotti.
Text & Foto:
Karin Erlandsson
Så var det vardag igen. Underbara vardag.
Dagishämtningar, våta
fötter och skorpor till kaffet.
Mamma torkade bullar i
ugnen med ugnsluckan på
glänt. Nu för tiden kallas det
biscotti, och de görs inte på
restbullar utan av en ganska
lös smet som kan smaksättas
på många olika sätt. Jag vill
ändå påminna om att några
dagar gamla bullar med fördel kan skäras itu och torkas
på låg värme och med ugnsluckan på glänt.
Till mina skorpor har jag
använt honung. Med honung
är det precis som med choklad: man får det man betalar
för. Välj gärna en honung av

hög kvalitet, allra helst från
en biodlare i trakten. Jag valde åländsk ljunghonung till
mina skorpor, och de doftade ljuvligt under torkningen.
Om honungen är mycket hård kan den värmas
försiktigt i en kastrull innan den vispas tillsammans
med äggen.
En del av vetemjölet kan
bytas ut mot durummjöl för
nyttigare skorpor. Skorporna håller egentligen hur
länge som helst om de förvaras i en burk.

Karins
kyrkkaffe
är en serie recept och
tips på goda bakverk
som lämpar sig exempelvis för kaffestunden
efter gudstjänsten. Läs
mera recept på Karins
blogg:
lopptorget.ratata.fi

Min mormor ligger på en vårdavdelning. Nästa varje gång jag besöker
henne säger hon att hon skulle vilja
dö. Ibland har hon också frågat
om jag inte kunde hjälpa henne på
något sätt med den saken. Ibland
undrar hon varför inte Gud låter
henne dö när det inte finns något
att leva för mera. Jag undrar hur jag
ska bemöta hennes frågor och borde jag tala om saken med någon?

Honungsskorpor med
torkad frukt
• 2 ägg
• 1 dl honung
• 4 dl vetemjöl
• 1 tsk bakpulver
• 1 dl torkade bär eller russin
• Sätt ugnen på 175 grader.
• Vispa ihop ägg och honung. Tillsätt övriga ingredienser
och rör smeten smidig.
• Klicka ut två längder på bakplåtspapper. Platta till längderna med mjöliga fingrar.
• Grädda cirka 15 minuter i mitten av ugnen tills skorporna börjar få färg.
• Låt längderna svalna.
• Vrid ner ugnen till 100 grader.
• Skär längderna i bitar och vänd dem med ena sidan uppåt. Torka i ugnen cirka 45 minuter. Håll gärna ugnsluckan
öppen med hjälp av en träslev, då försvinner all fukt från
ugnen.
• Ta ut plåten och vänd skorporna med andra sidan uppåt.
Torka ytterligare 45 minuter.

Ett möjligt sätt att bemöta henne är att du nästa gång frågar din mormor om hennes levda liv, om det som tidigare har hjälpt henne att orka genom svåra tider. Vad månne ligger bakom din mormors önskan om att få dö? Har din
mormor kanske varit en aktiv och duktig människa, som i
vått och torrt har ställt upp för andra? Känner din mormor
kanske nu sig värdelös och oduglig? Har livet ingen mening
för henne längre när hon inte kan vara till nytta för någon?
Du kan på olika sätt visa för din mormor att du är intresserad av att få höra mera om hennes liv. När och hur dog
hennes föräldrar? Hurdant var din mormors liv när hon var
i samma ålder som du är nu? Vad har din mormor lärt sig
under sitt långa liv? Vilka livserfarenheter eller levnadsråd
skulle hon ge till dig? Vad skulle du vilja fråga din mormor
innan det är för sent? Är det naturligt för er att tala om trosfrågor? Brukar din mormor be? Ber du för henne? Har du
bett om förbön för din mormor?
Det skulle vara viktigt för dig att prata med personalen på
vårdavdelningen. Du kan dela din oro för din mormor med
dem. Det är mera sannolikt att din mormor också har uttryckt sin önskan om att få dö till någon av vårdarna, än
att hon inte har gjort det. Hur har personalen reagerat, vad
har de gjort för din mormor? Finns det ännu något man kan
göra för henne? Kanske din mormor kunde få besök av en
präst eller en diakoniarbetare?
Jag hoppas att du har nytta av mina frågor inför ditt nästa besök hos din mormor. Måtte ni ännu ha tillfälle till meningsfulla och goda samtal med varandra.

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

På Tvären ERIKA RÖNNGÅRD

Vilan före våren
Jag läser i kapp bloggar efter julledighetens långa
pauser från datorsittandet
och noterar
en plötslig explosion av utrop om våren
och bilder på
tulpanbuketter. Själv ha-

de jag adventsstjärnan tänd
i fönstret skamligt långt in
i januari. Sedan släppte jag
taget och landade i januarivilan. I det där stråket hopp
som till en början bara anas
med förnuftet. Hoppet som
blommar ut när januarisolen plötsligt flödar in genom
fönstret.

Det här, gott folk, det
kallas inte vår. Det här är
januari som snart övergår i februari, och inte heller
då är det vår. Inte ens om
man köper en ny tulpanbukett varje vecka, inte ens
om man talar om vårtecken varje gång termometern närmar sig nollstreck-

et. För så här är det: först
blir det höst. Sedan kommer vintern och julen, och
när julen är över fortsätter
vintern. Hur trist det än låter finns vinten inte bara till
för att vara en snövit kuliss
till julfirandet. Det är inte så
att vi stiger upp från julbordets festmys och kliver rakt

ut i flödande sol, smältvatten och vårblommor.
I den här delen av vintern
drar jag efter andan och
landar. Januari behövs inte
till vare sig julförberedelser
eller trädgårdsiver. I januari
är vilan nog. Tids nog kommer våren med ivern att
uppleva våren utomhus. Än

så länge brygger jag ännu
en kopp te, vilar under filten och stickar varv på varv
på vinterns halsduk. Tryggt
förvissad om att tiden och
ljuset sköter sitt även denna
gång – utan att jag behöver
hjälpa våren på traven med
värmelampor eller tulpankonsumtion.
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Antikristna
Black metal
band blev inte
glada när det
började dyka upp
kristna band som
spelade Black
metal.
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black metal. En musikstil som kännetecknats av satanism, våld och
hat spelas numera också av kristna band, som menar att musiken i sig
inte är ond utan kan användas för att sprida hopp och glädje.

Sprider hopp
genom brutalitet
Text: johan myrskog
illustration: malin aho
– Numera är mordhot inte lika vanliga
som tidigare fast det alltid finns grupper som inte kan tåla att kristna spelar
sådan här musik. På det stora hela verkar publiken ha accepterat att det finns
kristna band som spelar Black metal.
– Men jag har förstått att läget i Sydamerika är betydligt tuffare än här i Europa.
Det säger Pekka Taina som spelar i
det kristna Black metal-bandet Enschrounding.
Han tycker att bandets nya album tagits väl emot av såväl kristna som ickekristna inom genren.
– Vi har fått mycket positiv respons
och uppmuntrande kritik, säger han.

Djävulens musik tar form

Black metal är antagligen den mest kontroversiella musikgenren som finns. Till
och med inom resten av hårdrocksvärlden anses den vara extrem. Att spela eller lyssna på Black metal innebär inte bara att vara en hårdrockare. Det är
en livsstil och en ideologi.
Black metal uppstod i slutet av
1970-talet i England och Skandinavien. Band som Venom, Bathory och
Schweiziska Celtic Frost var pionjärer
inom genren. De tog helt enkelt den
vanliga hårdrocken och gjorde den
snabbare, hårdare och mer ondskefull. I stället för att använda sina riktiga namn tog de artistnamn som ofta
anspelade på demoner eller på djävulen själv. Det här har blivit ett särdrag
för genren. Resultatet blev en egen stil
inom hårdrocken, en stil som nästan
enbart inriktade sig på teman som det
ockulta och tillbedjan av det.
I början var det mest fråga om att vara
extrem och kontroversiell till utseendet och stilen. Syftet var att skrämma,
provocera och få publicitet. Skivornas
omslag fylldes av sataniska bilder och
texterna behandlade teman som Satan, helvetet, våld och hat. Det var den
så kallade första vågen av Black metal.

Kyrkbränder

Norge anses vara den sanna Black metal-musikens hemland. Därifrån kommer de mest betydande banden inom
genren och där har Black metal ock-

”Det är en stor
paradox. Kristna som spelar Black metal.
Men det är också en stor paradox att Gud
kom ner till jorden och blev
människa. Ibland tror jag att
en paradox lättare kan hjälpa oss att förstå
och få ett bredare perspektiv
på livet.”
Pilgrim

så genom historien varit mest kontroversiell.
I början av 1990-talet uppstod band
som Mayhem, Darkthrone, Burzum
och Gorgoroth. Inte bara musikaliskt tog
dessa band genren till en ny och brutalare nivå. De formade genren till en livsstil och livsåskådning. Enligt deras filosofi räckte det inte bara med att bara ha
brutala texter och en ondskefull framtoning. Man måste stå för det extrema även
i handlingar. Till det behövde man en gemensam fiende: kristendomen.
Som resultat av det här brändes nästan 30 kyrkor ner i Norge under början av 1990-talet. De flesta Black metal-musikerna i Norge ansåg att kristendomen trängt sig på norrmännen
med våld.
– Vi måste utrota allt som kristendomen och det semitiska rötterna har
att erbjuda den här världen, sa Gorgoroths före detta sångare Gaahl i en intervju för några år sedan.
– Kyrkbränder är något jag stöder.
Det borde ha gjorts mer av dem och
det kommer att göras mer i framtiden.
Karl Valfridsson från det svenska,
kristna bandet Pantokrator uttryckte
sin sorg över kyrkbränderna i en intervju.
– Kyrkan per biblisk definition är ju
inte kyrkobyggnaden utan människorna. De brände ju inte människor men
några av de här kyrkorna var nästan
tusen år gamla.
– De var historiska och kulturellt
värdefulla. Dessutom var de sagolikt
vackra.

Ett annat budskap

Trots den hårda och antikristna miljön uppstod några kristna band som
anammade musikstilen utan att stöda
dess budskap. Det allra första kristna
Black metal-bandet anses vara norska
Antestor som skapade hat och förvirring bland de sataniska banden.
– Vi identifierar oss som Black metal rent musikaliskt men inte med genrens budskap eller åsikter, sa Antestors
sångare Kjetil Molnes i en intervju 1995.
De antikristna banden var inte glada åt att det fanns ett kristet Black metal-band. De kallade det en omöjlighet
eftersom de ansåg att endast sataniska
band som handlar och lever enligt sina texter och sin framtoning kan kal�las för Black metal-band.
Öystein Aarseth, även känd som Eu-

ronymous, var gitarrist i Mayhem och
fungerade som en slags ledare för den
innersta Black metal-kretsen. Han uttryckte sina åsikter väldigt klart.
– Det är illa nog att ha några politiska band, men ett kristet band är för
mycket. Men vi har planer. De kommer inte att fortsätta länge till.
Exakt vad han planerade att göra förblir oklart eftersom han knivhöggs till
döds av sin kamrat Varg Vikernes efter ett gräl. Vikernes dömdes till 21 års
fängelse och har nyligen släppts fri.
Efter mordet på Euronymous fanns
det inte längre någon klar ledare med
en fast ideologi och småningom splittrades Black metal-musikerna och -anhängarna i mindre grupper med olika
åsikter och stilar.

Den ”onda” musiken

I dag är läget betydligt lugnare inom
Black metal-kretsarna i Europa. Fast
ideologin är viktig är det musiken som
är det viktigaste och det har också skapat utrymme för fler kristna band att
etablera sig. Rent musikaliskt låter de
minst lika brutala som sina anti-kristna kolleger.
Lasse Niskala som är en känd profil
inom den finska metalvärlden ser ingen skillnad mellan musiken och kanske inte alla gånger heller i texterna då
han jämför de kristna och icke-kristna banden.
– Antestor var ett av de första kristna banden som gav ut ett album på ett
stort skivbolag (Cacophonous records)
som gett ut mycket antikristen musik,
vilket var en ganska stor grej och visar
att de kristna banden inte räds att spela brutalt de också.
Trots att banden är kristna skriver de
ganska vemodiga och sorgsna texter.
– Men det finns hopp i texterna trots
att de ofta är ganska mörka, säger Niskala.

Demoniska kristna

Motståndet från andra band har kanske minskat men det finns kvar. Det
finns också kristna grupper som inte kan acceptera ”kristna” som spelar
brutal Black metal.
– De känner inte till stilen eller så
känner de inte till Bibeln, säger Karl
Valfridsson i en intervju.
– De kan inte förstå hur man kan
kombinera Bibeln med brutal metalmusik. Men kanske de inte ska behö-

va tvingas förstå det heller.
Pilgrim från det svenska bandet
Crimson moonlight är ledsen över
motståndet från den allmänna Black
metal-publiken.
– Människor skriver på internet att
de vill döda oss och ge oss på käften.
De har ju aldrig ens träffat oss, säger
han i en intervju.
– Den enda orsaken till varför det
skulle vara ett problem att kristna spelar Black metal är att de andra banden
känner sig hotade. Varför skulle det annars vara ett problem? funderar han.
Senare i intervjun förklarar han varför han fortsätter med det han gör.
– Det är en stor paradox. Kristna spelar Black metal. Men det är också en
stor paradox att Gud kom ner till jorden och blev människa. Ibland tror jag
att en paradox lättare kan hjälpa oss att
förstå och få ett bredare perspektiv på
livet, säger han.

Hjärtats inställning avgör

För Pekka Taina är det viktigast att skriva det som han har på hjärtat.
– Den senaste skivan Time to kill the
beast har i uppgift att försöka ingjuta
mod i kristna som lyssnar på metalmusik, säger han.
– Skivan har också andra teman och
strävar efter att nå ut också till de som
inte är troende. För mig är det viktigare att skriva om sådant som berör mig
och inte bara skrapa ihop en text om
Rock N’ Roll.

black metal
• Black metal är en extrem variant
av metalmusik där texterna i huvudsak behandlar satanism, våld, hat och
ondska.
• Karakteristiskt för genren är en
slags skrikande sång och ett väldigt
snabbt och grötigt sound där gitarrerna har en framträdande roll.
• Klassiska Black metal-album har
spelats in i källare för att få det speciella soundet.
• Ett typiskt drag är corpse paint.
Bandmedlemmarna målar sina ansikten för att framträda som mer demoniska.
• Kristna band spelar också Black
metal men deras texter handlar om
hopp och frälsning i stället för de traditionella texterna om Satan och död.
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Samling. Finska Missionssällskapet stänger sitt museum och donerar
9 000 föremål och 10 000 fotografier
till Kulturernas museum. Den som vill
se en unik bit missionshistoria måste
passa på i vår.

Gårdagen
lever
Text och foto: Sofia Torvalds
I vitrinerna i Finska Missionssällskapets museum på Observatoriegatan i
Helsingfors samsas den namibianska
schamanens andetrumma med pyttesmå skor för de kinesiska överklasskvinnornas sargade, bundna fötter. Föremålen berättar om de kulturer de
första finländska missionärerna kom
i kontakt med.
– Man kan säga att vår samling är
en berättelse om Finlands internationalisering, säger museichef Raili Huopainen.
Museet heter i dag Kumbukumbu, tidigare hette det Missionsmuseet. Kumbukumbu är swahili och betyder minne. Basutställningen handlar om ovambofolket i norra Namibia och om kejsartidens Kina i början av 1900-talet.
– När missionärerna åkte till Ovamboland på 1870-talet var det viktigt att
få kontakt med den lokala stammens
kung innan missionsarbetet kunde inledas. Föremålen berättar om det samhälle missionärerna landade i. Samlingen är unik – många av föremålen
hittar man inte i Namibia i dag. De finns
bevarade för att missionärerna fick dem
i present och skickade dem till Finland,
säger Huopainen.

Museiverket tar över

På Missionssällskapet vet man att de
föremål och fotografier de första missionärerna samlade på sig måste vårdas ömt. Samtidigt tryter resurserna.
– Vi har ingen konservator och inga
utrymmen för konservering. Missionssällskapet har helt enkelt inte resurser
att ta hand om sin samling, säger Huopainen och pekar på en kinesisk teaterhuvudbonad av papper som kräver åtgärder.
– Vi har fått fundera på vad det innebär för oss att upprätthålla och visa upp

vår samling. När vi har förstått hur unik
och värdefull den är har vi också insett
att vi har ett ansvar för den.
Beslutet påskyndades av att Missionssällskapets utrymmen på Observatoriegatan står inför en renovering. I
juni 2013 stänger museet sina dörrar.
År 2014 ägnas åt att katalogisera och
fotografera föremålen och år 2015 doneras hela samlingen till Museiverket.
Sedan är det Kulturernas museum som
tar ställning till vilka av föremålen som
ställs ut i framtiden.
– I fjol hade vi bara 4 000 besökare – det är ganska lite. Vi kan inte tävla med de stora museerna i Helsingfors
centrum, säger Huopainen.
– Och museet är inte en del av FMS
kärnverksamhet, något som man verkligen vill satsa på.

Återbörda till Namibia?

I museivärlden diskuteras i dag möjligheten att återbörda föremål till de
land de kommer ifrån. Kumbukumbu-museet är att av de få museer i Finland som fått ta ställning till den frågan
– och då gäller det uttryckligen föremål från Namibia.
– Det finns bestämda regler om hur
det ska gå till när museisamlingar och
-föremål återbördas. Det är en komplicerad fråga och föremål återbördas
aldrig till privatpersoner.
De föremål som Finska Missionssällskapet har kommit till Finland med tillstånd, här finns inget som är stulet eller som kommit som krigsbyte.
– Att återbörda föremål till museer i Namibia är inte realistiskt. Museerna där har sämre förhållanden än vi
här och samlingen skulle inte bevaras.
Vi tittar på en sten som tillhört ombalantu-stammen och som användes
för att vässa spjut i samband med initiationsriter eller innan man gav sig ut
i strid. Stammen har gjort en förfrågan
om att få sin sten tillbaka, men det är

En säng och ett
par damskor i
den kinesiska
mandarinens
rum.

komplicerat eftersom man inte vet hur
stenen skulle påverka interna maktförhållanden. Frågan utreds som bäst.
I Namibia levde på 1800-talet en
schaman som hette Kaukungwa. Han
blev kristen och satte punkt för sitt
schamanvärv, men i stället för att förstöra sina verktyg donerade han dem
till missionärerna. Därför finns till exempel hans andetrumma och lögndetektor i museets samling.
– Vi har haft unga namibianer på besök som inte alls känner till de här föremålen. Men äldre personer kan rycka
till när de märker att Missionssällskapet har schamanverktyg i sina vitriner.
Föremålen berättar om den lokala
kulturen och vardagen men också om
missionärerna. Den legendariska Namibiamissionären Martti Rautanens
arbetsrum har återuppstått på Observatoriegatan: här finns såväl hans fonograf, leopardskinnet på golvet som stolen som användes av den lokala stammens kung.
– Ingen annan satt på stolen, den var
reserverad för kungen.
Rautanen var en mångsysslare som

bland annat utvecklade ett skriftspråk
för donga och var en ivrig botanist. Om
växter lärde han sig av den schweiziska botanisten Hans Schinz. De gjorde många resor tillsammans och när
Schintz återvände till Schweiz fortsatte
Rautanen sitt vetenskapliga samlingsarbete på egen hand. En stor del av hans
samlingar finns i dag i Zürich och han
har, tillsammans med Schinz, gett sitt
namn åt manketitträdet (schinziophyton rautanenii på latin).

Allt bevaras i databas

Kina var Finska Missionssällskapets
andra viktiga, tidiga missionsområde.
De första finska missionärerna anlände till Kina år 1902. Då var det viktigt
att få kontakt med den lokala mandarinen – den kejserliga tjänstemannen –
för att arbetet skulle löpa utan problem.
– Från Kina har vi ganska få vardagsföremål men ganska mycket sådant som tillhört den kejserliga tjänstemannen.
Här finns porslin, siden, en säng och
byrå och en samling pyttesmå skor.
– Att binda de kinesiska flickornas
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Den namibiska schamanen Kaukungwa överlämnade sin trumma till finska missionärer då han blev kristen.

Dyrbar gåva: vas från Ming-dynastin.

En sådan docka fick kvinnorna i norra Namibia av män som ville Ungefär så här såg den legendariska Namibiamissionären Martti Rautanens arbetsrum ut då han arbetade bland
ha dem som hustrur.
Ovambofolket i norra Namibia i slutet av 1800-talet.

Museichef Raili Huopainen tycker det känns tryggt att överlämna samlingen
till Museiverket och Kulturernas museum.
fötter förbjöds år 1949 men modet fortsatte också efter det. Man kunde varken gå eller arbeta med sådana fötter.
Sådant var modet. Det får en att undra

vad vi gör i dag som kommer att verka
märkligt när vi ser på det om hundra
år, säger Huopainen.
På 1950-talet lämnade missionä-

rerna Kina: kommunisterna hade tagit över och det var inte möjligt att fortsätta med arbetet. Listan över länder
där Finska Missionssällskapet verkar
berättar också om hur arbetet förändrats under årens lopp. I dag finns det
missionärer såväl i Afrika som i grannlandet Estland. Och småningom börjar missionärer från de forna missionsländerna bygga upp missionsverksamhet hos oss.
Vad förlorar då Missionssällskapet genom att ge upp sin etnografiska samling?
– Det finns folk som frågar hur vi i
framtiden ska kunna presentera Missionssällskapets arbete. Den frågan
svarar FMS på senare, säger Huopainen.
Museet samlar inte längre aktivt på
föremål från missionsländerna.
Huopainen hoppas att Kulturernas
museum ska visa upp delar av samlingen någon gång i framtiden – kanske
i samarbete med Missionssällskapet.
– Dessutom kommer allt att vara dokumenterat i en databas. Den som vill
se ett visst föremål kommer alltid att
kunna klicka fram en bild på det.

”Samlingen är
unik – många av
föremålen hittar man inte i
Namibia i dag.
De finns bevarade för att
missionärerna
fick dem i present och skickade dem till Finland.”
Raili Huopainen

Finska Missionssällskapets Kumbukumbu-museum går att besöka fram till den 9 juni 2013.
Sedan stänger museet sina dörrar för gott. Museet har öppet tisdag, torsdag–söndag 12–16,
onsdagar 12–18.

Maktstenen
återbördades
Kungens maktsten från Namibia gavs
till finländska missionärer och skickades till Finland under oroligheterna i
Namibia.
År 1995 tog president Martti Ahtisaari stenen med sig till Ovamboland och
återbördade den till den kungliga familjen.
Senast FMS hörde något om
maktstenen var det drottningen som
vakade över den. Stenen ska inte visas i offentligheten utan hållas gömd
– som seden bjuder.
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Identitet

Den färska årsboken för
Borgå stift
2012 kom i
december.
Det går lätt
så att man
använder den
som uppslagsbok
(årsboken
innehåller nämligen uppgifter om
alla församlingar och viktiga kyrkliga institutioner i
Borgå stift) och tänker att
man tar till sig artiklarna
sen när man hinner.
Men också i år lönar
det sig faktiskt att läsa igenom dem – eller
rentav skaffa Årsbok för
Borgå stift enbart för artiklarna.
Årets tema är identitet
och det är ett tema som
lockar många av skribenterna och dem som intervjuas till ett mer personligt tilltal. Det är roligt att
läsa de oväntade texterna (visste du att Schildts
& Söderströms vd Barbro
Teir mediterar och går på
retreat?) eller dem som
stillar ens nyfikenhet (varför blir man egentligen
präst i mogen ålder?).
Men årsboken tar också upp brännande aktuella teman. I en artikel
analyserar Eila Helander folkkyrkans framtid
och reder ut varför Borgå
stift har så mycket högre
kyrkotillhörighet än de
finska stiften. I en minst
lika intressant men alldeles annorlunda artikel
intervjuas missionären
och läraren Helena Hult
om varför hon valt att bli
aktiv i Fokus i Jakobstad:
för att vår gudstjänst inte är gemenskapsskapande. Det duger inte att
ingen ser en varken då
man kommer och går.
Som socker på botten
kommer Stefan Forséns
text En bägare som flödar över. I den inspirerar
han var och en som håglöst stapplar fram längs
det som klyschigt kal�las ”trons väg” att försöka att ta steg snarare
framåt än bakåt. Ja, vem
kan tänka sig att dagligen ägna tre minuter
åt att umgås med Gud?
Tänk om det faktiskt gör
en skillnad.

¶¶Sofia

Torvalds
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”Man
behövde
inte röka
och supa”
radiodokumentär. Tomas Jansson har gjort en
radiodokumentär om en ungdomstro som försvann.
I dokumentären möter han vänner som var kyrkligt
aktiva på 70-talet. En del har sin tro kvar medan andra
har förlorat den på vägen.
Text:tomas von martens bild: malin aho
Förr eller senare kommer en tid när
man måste se tillbaka på sitt liv, säger
radiojournalisten Tomas Jansson om
bakgrunden till sin radiodokumentär
Vad ska man tro på som sänds på söndag i Radio Vega.
– Det var i samband med att min studentklass träffades ”30 år senare” som
gamla tider började snurra i min skalle.
Åbo svenska församling var väldigt central för Jansson när han var i
15–18-årsåldern. Den vuxna Jansson
bollade med olika idéer och beslöt sig
för att förankra dokumentären i minnena från tiden i församlingen.
– Senare märkte jag att frågor om
andlighet är ett tema som berör rätt
många i dag.
Radiodokumentären börjar med att
han går upp på vinden, hittar gamla
stenciler från församlingstiden och letar
fram gamla dagböcker. Han börjar spela en sång ur församlingens sånghäften.
– Jag har inte spelat gitarr på 20 år så
det var hemskt att höra hur rostigt mitt
gitarrspel och min sång lät.
När Tomas Jansson gör radiodokumentärer tar han med sig själv och sina egna upplevelser som en central del
av programmet.
– Jag sökte upp en person som motsvarade mig själv i den åldern, träffade gamla vänner från min tid i församlingen. Jag ville ha med en representant
från kyrkan som jag kunde tala med.
Jansson ville att scener och människors historier skulle tala för sig själva
och han har undvikit att gå in som redaktör med förklaringar.
– Bara mina egna minnen och min
historia kommenteras.

De egna upplevelserna har en central
roll i Tomas Janssons radiodokumentär. Foto: mikaela Weurlander.
En stor utmaning för Jansson var att
gräva i den egna historien och att formulera de egna tankarna så ärligt som
möjligt.
– Det var både jobbigt och spännande samtidigt.

Gemenskapen var viktig

Janssons familj gick i julkyrkan och
hans mamma bad aftonbön med honom när han var liten. Efter skriftskolan blev han aktiv i församlingen som
hjälpledare på olika läger. Han reste
till Höstdagar, Ungdomens kyrkodagar och åkte runt med Sommarkyrkan i Åbolands skärgård.
– Vi var några vänner som var aktiva. Det sociala sammanhanget var väldigt viktigt och den starka gemenska-

Tioåring får
ansiktslyftning i höst
Kummin. Kyrkans Ungdoms
tidning Kummin kommer
ut i en förnyad skepnad i
höst.
– Det har gått tio år sedan tidningen Kyrkans
Ungdom-Människovännen
senast förnyades och bytte namn till Kummin, säger
KU:s verksamhetsledare
Per Stenberg.

Hur tidningen kommer
att se ut i höst är ännu
oklart. Efter att tidningens
jubileumsnummer utkommit i januari ska KU tillsätta en arbetsgrupp som
ska jobba fram förnyelsen.
Linnéa Ekstrand som ansvarat för Kummins layout räknas som självskriven medlem.

”Vad ska man tro på” är
ett radioprogram om tvivel
och tro, förr och nu, och
kyrkans roll – det som
både skrämmer och lockar.

en arbetsgrupp ska förnya
Kummin. FOTO: MALIN AHO

– Det finns inget i den
nuvarande grafiska formen som måste bevaras,
säger Stenberg. Det enda
som vi inte prutar på är att
tidningen ska komma ut i
pappersformat och att den
fortsättningsvis ska verka för väckelse, evangelisation och mission. I övrigt
kan vi diskutera även radikala förändringar som till
exempel i format och papperskvalitet.
Enligt Stenberg har
Kummins nuvarande gra-

pen. Man behövde inte spela en massa
roller utan fick utveckla sig själv. Det
fungerade som en sorts fristad mot vissa
tendenser i samhället. Jag tror det var
det som fick mig att hållas kvar.
”Man behövde inte röka och supa”,
säger en av personerna som Jansson
intervjuat i programmet.
– Den religiösa gemenskapen gav
utrymme för eftertanke och lugn, den
bjöd helt enkelt på en plats och tid att
hitta sitt jag och fundera på livets stora frågor.
– Att vi dessutom kunde blanda allvar och skratt på ett bra sätt kändes
också bra.

Började se kyrkans avigsidor

Jansson har försökt minnas vad det var
som fick honom att lämna tron.
– Det var nog inte bara en enda sak.
Under min värnplikt fjärmades jag från
gemenskapen. Militären var en plåg-

fiska form fungerat bra
under åren.
– Sedan 2003 har inte så mycket annat förändrats än att det då var
kostnadsmässigt motiverat att begränsa fyrfärgstrycket till paraden
och trycka insidorna med
svart. Numera görs ju hela
tidningen i fyrfärgstryck.
Även om många tycker att Kummin fortfarande
ser fräsch ut vill KU ändå
uppdatera tidningen.
– Har man gått i blå

byxor i tio år vill man kanske byta till gula. Och som
många andra kristna tidningar vill vi göra något för
att bevara intresset bland
prenumeranterna.
Även om Kummin nu firar tioårsjubileum har en
av dess föregångare, Människovännen, anor från
1912. Den sammanslogs
1971 med Kyrkans Ungdom-Framåt som var förbundets ungdoms- och
juniortidning.
¶¶JOHAN

SANDBERG
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Det är en väg, inte ett mål
BOK
Förvandlingar – från död
till liv
Författare: Göran Skytte
Förlag: Libris 2013

sam tid för mig. Det fanns ingen plats
för religiöst eller existentiellt grubblande. Militärutbildningen gick ut på
att döda ”egna tankar”.
Han upplevde att han inte fick någon hjälp vare sig av sin egen tro eller
av kyrkans representanter. Efter militären började en ny och annorlunda tid
med studier och nya vänner.
– Jag började tydligare se kyrkans
baksidor, fundamentalistiska inslag
som jag inte ville ha något att göra med.
En attityd som inte var förenlig med den
bild jag hade av det budskap som Jesus
stod för – det handlade om kvinnosyn,
senare syn på samkönade äktenskap,

oviljan att ta ställning för de utsatta.
Småningom fjärmades han från kyrkan och hittade inte tillbaka.
– Däremot har jag aldrig varit nära att
skriva ut mig ur kyrkan. Det var självklart för mig att mitt barn skulle döpas.
Inte minst för att det var en av ledarna
från mitt skriftskolläger som jag kunde vända mig till.

Troende utan kyrka

Arbetet med radiodokumentären har
inte förändrat Janssons syn på kristen
tro. Men han har på nytt fått upp ögonen för att det görs värdefullt arbete
inom kyrkan.

”Den religiösa gemenskapen gav utrymme för
eftertanke och lugn, den bjöd helt enkelt på en plats
och tid att hitta sitt jag och fundera på livets stora
frågor.”

Som om hon inte fanns
Film
Bröllopsdansen.

Regi: Mohamed El Adoubi.
Inget snack om saken. Världens känns mindre (eller större, beroende på perspektivet) efter att man sett Mohamed
El Adoubis Bröllopsdansen
(Häätanssi), en bioaktu-

ell dokumentär om kvinnor och utsatthet i dagens
Marocko.
Titeln syftar på Hanan ”Hind” Ryani, en ung
kvinna som i 15-årsåldern blev våldtagen med
den påföljd att hennes familj inte längre vill veta av
henne. Och eftersom hennes mor, med de manliga
släktingarnas goda minne, vägrar att hosta upp

– Det var fint att märka att mitt intervjuobjekt Nalle Öhman inte värjde
sig för det jag kritiserade kyrkan som
organisation för, utan ärligt gick in för
att diskutera också svåra frågor.
Jansson har sällan hört en predikan
som skulle beröra honom. Han skräms
fortfarande av den fanatism som vissa
av kyrkans män ger uttryck för.
”Ibland när man har det svårt så önskar man att man skulle ha sin tro kvar”,
säger en av de intervjuade i programmet.
– Jag är fortfarande glad för den tid
som jag var aktiv i kyrkan. Jag har ibland undrat om man kan vara troende
och samtidigt ta avstånd från kyrkan.
Men jag har inte tänkt på den här typen av frågor på mycket länge och jag
har inga svar.
Tomas Janssons radiodokumentär
Vad ska man tro på sänds i Radio Vega
söndag 27.1.2013 kl. 9.03 och onsdag
30.1 kl. 11.03.

en födelseattest kan Hind
inte skaffa sig identitetshandlingar. Vilket i praktiken innebär att hon är
utestängd från den reguljära arbetsmarknaden.
Följaktligen livnär sig Hind
som bröllopsdansare, ett
yrke som inte står högt i
kurs men som ändå klår regelrätt prostitution. På tal
om det måste hon avstå sin
dotter till en fostermamma efter att ha åkt dit just
för prostitution. Nu försöker
hon få tillbaka lilla Aya men

Journalisten, författaren och
förkunnaren Göran Skyttes färska bok tar avstamp i
Vasa. Genast i andra stycket skriver han att den österbottniska svenskan för
honom är vackrare än någon rikssvensk dialekt. Efter en spännande resa med
”magnifika” Sonja Rosbäck och hennes skrothög
till bil tar han läsaren till Sionkyrkan i Vasa, till en ganska välfylld sal. På första
raden (ovetande om vilka
koder som råder i Sionkyrkan) sätter sig en kulturperson vid namn Anna, och efter att Skytte har talat färdigt tror hon att hon kan
börja tro.
Skyttes bok Förvandlingar – från död till liv handlar
inte bara om folk han träffar
under sina resor, om deras väg till tro. Den handlar
minst lika mycket om hans
egen tro och då framför allt
om vad som hände innan
och efter att han drabbades
av stroke i april 2012. Bitvis känns materialet fragmentariskt, bitvis lite naivt.
Naiviteten kommer sig av
att Skytte är noga med att
granska sitt eget liv och sina egna motiv, men berättelserna om dem han möter
blir tunna och glansbildsaktiga i jämförelse.
Själv intresserar jag mig
ganska lite för det som
händer när någon börjar tro.
Jag vill hellre veta hur man
fortsätter.
Lyckligtvis går Skytte in också på det. Jag uppskattar mest bokens sista tredjedel som börjar
med att Skytte föreläser på

ett möte och efteråt träffar en kvinna som vill veta om han är frälst. Han ger
ett vagt svar som antagligen gör kvinnan besviken,
men sedan beger han sig på
en upptäcktsresa med syftet att hitta det rätta svaret.
Den resan blir intressant.
Här avtäcks småningom
en berättelse om livet före
blodpropparna som ledde
till hans stroke: ett liv på resa, ett liv med jobb sju dagar i veckan, ett liv där det
inte fanns rum att be tidebön tio minuter per dag.
Det personliga fungerar
som en nyckel till det mer
allmänna: att vara frälst är
en resa. Det är en fortgående process. Det går inte ”av
sig själv” att varken bli eller
vara frälst.
Det är intressant att
granska just ordet ”frälst” i
en tid då man ganska obesvärat kan röra sig från
samfund till samfund: träffa
Halldorf ena dagen och Stinissen den andra, ösa andlig föda ur frikyrkotraditionen liksom ur den ortodoxa
och katolska. I en sådan tid
möts personer som menar
något särskilt med ”frälst”
och sådana som inte riktigt
förstår vad ordet betyder.
Det är just det mötet som
är intressant, det är där det
bränner till.
När Göran Skytte låg på
sjukhus och inte visste om
han skulle leva eller dö eller
kanske bli ett kolli som inte kan ta hand om sig själv
fylldes han av lugn. I sängarna runtomkring låg människor fulla av dödsångest.
Han bad tyst: ”Jesus, jag
överlämnar mig i dina händer. Amen.”
I sista kapitlet blir han
novis i den ekumeniska
kommuniteten Bjärka-Säby. Den här gången klarar
han av det där med en tidebön per dag.
¶¶Sofia

Torvalds

I sin färska bok skriver Göran Skytte om sitt liv före och efter en livshotande stroke. FOTO: KP-ARKIV/JOHAN SANDBERG
det är lättare sagt än gjort.
Ingens dans på rosor, nej,
men i Hind har filmen en
slitstark hjältinna som vägrar att ge upp i första taget
– låt sen vara att den lokala byråkratin skulle få även
Kafka på fall.
Mycket av styrkan i filmen ligger i det vardagliga,
omedelbara. När El Adoubi, den i Finland bosatta
regissören, närmar sig det
(sekulariserade) marockanska samhället sker det
utan religiösa och kultu-

rella skygglappar.
Fokus här ligger på människorna, på mor och dotter, hon och han (i ett skede finns en pojkvän i bilden), men utmaningarna är
många.
Den ”arabiska våren”
(i slutet av filmen) inger
hopp men i Hind Ryanis fall
lär framtiden vara oviss,
inte minst på grund av den
mediala uppmärksamheten. Det gör visst filmen
ännu mera aktuell.
¶¶Krister

Uggeldahl
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Mixa och Matcha
Kombinera följande:

frågesport. Mixa och matcha dina kunskaper i
Kyrkpressens frågesport. Vår sjuttonde tävlande är
Stefan Wallin. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

Schweiziska klockmärken & vad de är kända för

a) Tag Heuer		

MEDTÄVLARE: STEFAN WALLIN

b) Rolex			
c) Omega		
d) Breitling		
e) Patek Philippe		

Finländska presidenter & mellannamn

1) Grundat 1851. Bär rekordet Världens dyraste klocka, 11 milj. $
2) Grundat 1884. Tillverkade ursprungligen bara pilotklockor
3) Grundat 1848. Fanns med på
första månlandningen 21 juli 1969
4) Grundat 1860. Motorsportens
tidtagare nummer ett
5) Grundat 1905. Modellen Oyster:
världens första vattentäta klocka

a) Risto Ryti		
b) Sauli Niinistö		
c) Mauno Koivisto		
d) Lauri Relander		
e) Martti Ahtisaari		

1) Väinämö
2) Kristian
3) Henrik
4) Heikki
5) Oiva

Resultat: 5/5

Resultat: 5/5 		
Fobier & betydelse

Julhelger & antal kyrkobesökare

Frågesportsresultat: 22/25.

a) Cynofobi		
b) Skotofobi		
c) Hypnofobi		
d) Brontofobi		
e) Araknofobi		

1) 345 000
2) 108 500
3) 93 367
4) 67 500
5) 51 800

1) Rädsla för spindlar
2) Rädsla för hundar
3) Rädsla för mörker
4) Rädsla för sömn
5) Rädsla för åska

Resultat: 5/5

Resultat: 2/5
Alkoholdrycker & smak

a) Cointreau		
b) Pisang Ambon		
c) Kahlúa			
d) Blue Curaçao		
e) Fernet Branca 		

Svaren:
Schweiziska klockmärken & vad de är kända för:
a-4, b-5, c-3, d-2, e-1
Julhelger & kyrkobesökare: a-3, b-1, c-5, d-4, e-2
Alkoholdrycker & smak: a-2, b-3, c-1, d-5, e-4
Finska presidenter & mellannamn: a-4, b-1, c-3,
d-2, e-5
Fobier & betydelse: a-2, b-3, c-4, d-5, e-1

Namn: Stefan Wallin.
Ålder: 45.
Yrke eller titel: Riksdagsledamot.
Hemort: Åbo.
Favoritidrottsgren eller/och -lag: Fotboll.
Favoritmat och -dryck: Fisk i alla former och vin och öl.
Lyssnar helst på: Radio.
Rekommendera en bok!: Hjort & Rosenfeldts
deckare Lärjungen.
Tråkigaste hemgörat: Dammsuga.
Min åsikt om frågesporter: Underhållande.
Motto eller slogan: Allting har sin tid.

a) Juldagen		
b) Julafton		
c) Långfredagen		
d) Palmsöndagen 		
e) Alla helgons dag

1) Kaffe
2) Apelsin och pomerans
3) Banan
4) Pepparmynta
5) Citrusfrukter

Resultat: 5/5

Aktuellt – Just nu!

Prenumerera nu!

Bäste herrn, låt mig få leva
Max Safir
En överlevnadsberättelse
om Max Safirs resa från
staden Kielce i Polen till
nazisternas koncentrationsläger och fram till befrielsen.
Han upplevde senare också
staten Israels födelse och
deltog i självständighetskriget 1948.
XP-media Inb 26,90

Buddha eller Kristus
– Österlandets inflytande i samhälle
och kyrka
Gertrud Storsjö

BokFika

Mänskliga hjältar?
Jonas Jungar, Henrik
Huldén och Patrik
Frisk som alla medverkat i antologin
”Mänskligt – vad rör
sig i huvudet på en
karl” diskuterar kring
att vara man och människa.

Skattkistan
Berättar om kristen tro för barn! Berättelser, pyssel, serier och mycket mera.
Tidningen riktar sig till barn i åldern
6-12 år.
Prenumerationspris 21,70 € 8 nr/år

Nyckeln

Moderator: chefredaktör May Wikström.
Luckan i Helsingfors,
Simonsg. 8, torsdag 31.1 kl. 13

För ett gott församlingsarbete! Inspiration och fördjupning för dig som är
engagerad i församlingen eller församlingsanställd.
Prenumerationspris 32,60 € 4 nr/år

Vilka är skillnaderna mellan kristen och österländsk
andlighet? Hur påverkas vi
av buddhistiskt inspirerade
former av meditation?
XP-media Hft 26,90

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi
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UR Evangeliet
”Men jag vill ge
den siste lika
mycket som du
fick. Har jag inte
rätt att göra som
jag vill med det
som är mitt?”
Läs mera i
Matt. 20:1-16

OM Helgen

Runt Knuten

Den sjuttionde

Septuagesima låter antagligen främmande i de flestas öron, men det är den här söndagens gamla latinska namn. Namnet betyder den sjuttionde och syftar
på att det är sjuttio dagar till påsken. Nu går kyrkoåret
också in i en två veckor lång övergångstid mellan trettondagstiden och fastan.
Dagens evangelium påminner oss om att vi inte kan
förtjäna Guds nåd. Hans godhet är lika stor mot alla.

INSIDAN
Betraktelsen Erik Vikström

#bönetwitter
”Gud, det som är
svårast att fatta
är inte att du är
så stor utan att
du är så god.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
ILLUSTRATION: Amanda Bieber

Tänk, så enkelt!
Kristendomen hör till det enklaste och mest omedelbart
gripbara som överhuvud existerar i vår tillvaro. Det är
inte fråga om något krångligt och inte heller fråga om
många saker: bara två. De två är tron och kärleken – eller kärleken och tron, hur man nu tar det. Mer är det inte fråga om men inte heller mindre. Det är som ett kärleksförhållande – ja, det ÄR ett kärleksförhållande. Där
är hela hemligheten. Utan kärlek blir det förstås inget
kärleksförhållande. Men ska förhållandet vara levande
och starkt behövs också tro i betydelsen trofasthet. Man
måste kunna tro och lita på den andra till 100 %, tro att
man inte blir lämnad vad som än händer. Med en sådan tro får vi leva i Jesu Kristi kärlek.
Men det går att ännu förenkla lite till. För både tron på
Jesus och kärleken från honom och med honom har
bara en enda källa: Gud själv. Allt är hans gåva. Allt är
”oförtjänt nåd” för att citera temat för inkommande söndag. Vi älskar, därför att han först har älskat oss. Det är
i Guds kärlek vi får leva och vara och verka. Men också tron är Guds nådefulla gåva och ingen prestation alls.
Paulus är medvetet lite klurig när han talar om tron. Javisst, vi blir frälsta genom tron på Kristus, och av nåden i och genom honom. Men uttrycket ”pistis Christou” betyder inte bara ”tro på” Kristus, det betyder också ”Kristi tro”, det vill säga trofasthet – och där är både trons och frälsningens källa: Jesu Kristi ”tro”, hans
trofasta kärlek till oss ända in i döden. Guds egen godhet och trofasthet. Därifrån börjar hela kristendomen.
Både tron och kärleken pekar alltså åt samma håll, och
just därför kan vi ta ännu ett sista steg och förenkla det
enkla till bara en enda sak: det handlar om Jesus – om
att söka Jesus, lita på Jesus och leva med honom.
I söndagens text berättar Jesus om vingårdsarbetarna
som hade svårt att förstå sig på jordägaren som hade bara
ett enda motiv för sin till synes orättvisa utbetalning av
dagslönerna: godheten (kanske tänkte han på de sista
latmaskarnas barn?!). Samma förenkling. Samma geniala och himmelska visdom. Samma budskap om kristendomens källa. Så enkelt – och kanske just därför så
svårt för en och annan.

Erik Vikström är resepredikant och biskop emeritus i
Borgå stift

Första läsningen
Jer. 9:23-24
Andra läsningen
1 Kor. 9:24-27
Evangelium
Matt. 20:1-16
Tredje söndagen före
fastetiden, Septuagesima. Temat är ”Den oförtjänta nåden”.

Psalmförslag
190, 266, 275,
170, 276 (N), 274.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

I Klarspråk
Domkyrka kallar man
den kyrka där stiftets
biskop residerar. I Finland har vi nio domkyrkor och vårt eget stifts
domkyrka finns i Borgå.
Stiftets diakoni- och
prästvigningar äger alltid rum i den egna domkyrkan.
Tidigare kallade man
domkyrkan för katedral,
ett namn som fortfarande lever kvar på vissa håll. Ordet katedral
syftar på att biskopens
ämbetsstol som kallades cathedra var placerad i domkyrkan.

”Vi bläddrar i
Guds stora familjealbum.”

JoykidsFestival
Gospeldag för barn och tonåringar
9.2 kl 13-20 i Matteuskyrkan(H:fors)
För alla 7-15åringar, körer och körledare

Temakväll i Lillby församlingshem to 24.1
kl 19.30.

med Anna-Pia och Mikael Svarvar
kl 19.00 Minikonsert (gratis inträde)
Pris: 20€. Anmälan senast 1.2 och info:
www.kyrkansungdom.nu
Arr. Matteus församling, Förbundet Kyrkans Ungdom
med understöd av Svenska Kulturfonden och Barnfonden.

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

KALENDERN
25–31.1
Åbolands prosteri
¶¶ Väståboland
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 27.1. kl 10: Högmässa i kyrkan,
Backström, Lehtonen.
On 30.1. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 27.1. kl 18: Kvällsgudstjänst,
Backström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 27.1. kl 11: Finskspråkig högmässa i kyrkan, Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 27.1. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 27.1. kl 13: Gudstjänst i kyrkan.
¶¶ Åbo
To kl 18.30: Kyrkokörens övning.
kl 19: Veckomässsa i skarpskyttekapellet, Bäck.
Lö kl 16: träff för ensamstående
föräldrar i Aurelia
Sö kl 12: Högmässa i Domkyrkan,
liturg: Bäck, predikant: Öhman,
kantor: Forsman, Kyrktaxi (anmälan till förssamlingssekreteraren
senast fre kl 12 040 3417458)
Ti kl 13.30: Café Aderton i Aurelia.
kl 15: Kockgrupp i Aurelia.
kl 19: Lovsång och Förbön i Aurelia John Vikström “Jesus — Densamme I går och idag”
On kl 10: Familjecafé i Papinholma
kl 13: Café Orchidé, Gemensamt
ansvar.
kl 18: Kristen djupmeditation,
Aurelia.
To kl 9.30: Familjecafé i Aurelia.
kl 19: Veckomässa i skarpskyttekapellet, Öhman

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
27.1 Tredje söndagen före fastetiden:
Högmässa kl 12 i Hammarlands
kyrka.
Ingemar Johansson, Carl Micael
Dan.
¶¶ Jomala
Sön 27.1 kl. 11: Högmässa Syrén,
Hansen. Efteråt föräldrasamling
för vintergruppens föräldrar i
Olofsgården.
www.jomala.evl.ax
¶¶ Sund-Vårdö
Sö 27.1 Högmässa: i Vårdö kyrka
kl.11 Juanita Fagerholm-Urch, Katrin Gwardak.
Cafégudstjänst: i Sunds församlingshem kl.13 Juanita FagerholmUrch, Katrin Gwardak.

Annonsera i Kyrkpressen!

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

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
To 24/1 18.00: Ekumenisk
gudstjänst i Kyrkan, fader Matti
Vallgren, Guy Kronqvist, Michael
Slama m.fl. Efteråt kyrkkaffe i
Församlingshemmet.
Fre 25/1 13.15: Handkraft i Församlingshemmets ungdomsrum.
Fre 25/1 18.30: Fredagscafé för
kvinnor i Församlingshemmet.
Gäst: Mary Andrén-Pada.
Lö 25/1 14.00: Pysselcafé i Församlingshemmet.
Sö 27/1 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy Kronqvist, Jasmine
Nedergård.
Sö 27/1: Söndagsskolan börjar i
Församlingshemmet kl. 11.00 och i
Harrström UF-lokal kl. 13.00.
Må 28/1 13.00: Korsbäck missionssyförening i Byagården.
Må 28/1 18.00: Hanna-Kerho i
Församlingshemmet.
Ti 29/1 13.00: Taklax missionssyförening i Bönehuset. Taklax
Bönehusförenings årsmöte med
stadgeenliga ärenden hålls i samband med symötet.
Ti 29/1 19.00: Träffpunkt i Taklax
bönehus.
On 30/1 13.00: Silvergruppen i
Församlingshemmet. Gäst: Hjördis Förars.
To 31/1 13.00: Solglimten i Församlingshemmet.
¶¶ Kristinestad
www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
lö 26.1 kl 19: Församlingsafton i
förs.hemmet. Kaplan Jan Nygård
talar om förbön. Gunilla Teir mötesledare, Servering.
fr 1.2 kl 19 KARAträffen: gäst
Bertel Lindvik. Tema ”Med Jesus i vardagen”. Mötesledare
T.Bergman, Lappfjärds förs.hem.
Lö 2.2 kl 11-14 Marknadssoppa:
till förmån för Gemensamt Ansvar
i Krs församlingshem.
KRISTINESTAD
to 24.1 kl 19: Kyrkokörens övningar börjar i förs.hemmet.
sö 27.1 kl 12: Högmässa, Nisula,
Nilsson.
on 30.12 kl 11.15: Pensionärssamling i förs.hemmet, gäst Barbro
Berg.
LAPPFJÄRD
to 24.1 kl 19: Kyrkokörens övningar börjar i förs.hemmet.
sö 27.1 kl 10: Högmässa, Eklöf,
Martikainen, kl 18: Bibelsamtal i
förs.hemmet med Johan Eklöf.
må 28.1 kl 14: Diakonisyföreningen i förs.hemmet.
ti 29.1 kl 12: Missionssyföreningen
i Härkmeri bönehus.
SIDEBY
sö 27.1 kl 10: Gudstjänst, Saarinen, Nilsson
ti 29.1 kl 12: Missionssyföreningen
i Härkmeri bönehus.
to 31.1 kl 11.30: Pensionärssamling
i kyrkan.

¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 3 sö före fastetiden 27.1
kl 10 Högmässa Lassus, Lindén.
Lö 26.1 kl 18 ”Kvällsmusik i S:ta
Maria” Marja Korkala, sång.
Arken: fr 25.1 kl 12.30 Träffpunkten.
Luthergården: sö 27.1 kl 18 Samling.
¶¶ Pörtom
Tor 24.1 kl. 19: Kyrkokören startar
i förs.h. Nya välkomna med.
Sö 27.1 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Sundqvist, Lidman.
Ti 29.1 kl. 13: KU:s sykrets i förs.h.
Norrgård.
Ons 30.1 kl 9: Föräldra-barn i
förs.h. Enlund.
To 31.1 kl 13: Pensionärssamling
i förs.h. Harriet Harf, Norrgård,
Sundqvist, pensionärskören.
¶¶ Övermark
Sö 27.1. kl. 10: Gudstjänst. Jakobsson och Wikstedt.
Sö 27.1. kl. 11.15: Skriftskola i församlingshemmet. Jakobsson.
Sö 27.1. kl. 16: Bibelcafé i församlingshemmet. Tema: Hur leder
Gud? Jakobsson, Susanna Åbacka
m.fl.
Må 28.1. kl. 9-11: Föräldra-barngruppen i församlingsstugan.
Må 28.1. kl. 13: Symöte i församlingshemmet. Norrgård.
On 30.1. kl. 13: Pensionärssamling
i församlingshemmet. Gäst: Gurli
Lassus. Tema: Livets bröd. Jakobsson, Wikstedt och Norrgård.
To 31.1. kl. 19: Kyrkokören startar.
Wikstedt.

Korsholms prosteri
¶¶ Bergö
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Mera info på
Facebook.
Sö kl 14: Gudstjänst i församlingshemmet, Englund, Kahlos
Ti kl 13: Missionssyföreningen i
församlingshemmet
On kl 7.45: Laudes i församlingshemmet
To kl 10: Föräldra-barngruppen i
församlingshemmet
To kl 18: Hjälpledarskolning i
Petalax
¶¶ Korsholm
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i
Smedsby förs.gård.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan,
Lindblom, Nordqvist-Källström.
Högmässa: sö kl 12 i Smedsby
förs.gård, Lindblom, NordqvistKällström.
Missionssyförening: må kl 13 i
Smedsby förs,gård.
Andrum: må kl 19 i Smedsby
förs.gård, ”Musik och Sång”
med Jessica Bergström och A-C
Nordqvist-Källström.
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RADIO & TV

En utsträckt hand

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 25.1 Pinja Lillrank och Linus
Stråhlman, Åbo Lö 26.1 8.53 Familjeandakt. ”Åsnan och barnet” av Gunhild Sehlin. Berättaren: Karl Sällström. Åsnan: Sofia Torvalds. Må 28.1
Gunilla Lindvik, Borgå Ti 29.1 Peter
Sundqvist, Purmo Ons 30.1 Lena Frilund, Nykarleby To 31.1 Gunilla Lindvik, Borgå.
VEGA

Fre 25.1 Johan Klingenberg läser ur
John Bunyans bok Kristens resa. Lö
26.1 17.58 Ett ord inför helgen, Karis kyrka. Sö 27.1 Helena Rönnberg,
Helsingfors Må 28.1 Caterina Stenius, Helsingfors (repris från 15.3.2010)
Ti 29.1 Mikael Forslund, Munsala Ons
30.1 Juanita Fagerholm-Urch, Vårdö
(repris från 30.1.2011) To 31.1 Olof
Göthelid, Sibbo.
VEGA

Sö 27.1 Högmässa från Ungdomens
kyrkodagar i Karis. Predikant: Emma
Audas. Liturg: Claus Terlinden. Kantor: Olav Söderström. Musik: UKbandet.

¶¶ Kvevlax
C.S. Lewis-träff: to kl 18.30 i ds,
“Den stora skilsmässan”, Östman.
Kyrkokörens årsmöte: to kl 19 i fh.
Högmässa: sö kl 10, Östman,
Andrén.
Gemensam bön för bygden: må kl
19 i Krubban.
Möte med Anders o Johanna
Månsus: on kl 18 i fh, servering.
¶¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
Gudstjänst: sö 27.1 kl 10 i kyrkan.
Pred/lit. teologiestuderande Camilla Brunell, kantor Peter Brunell.
Kyrkkaffe.
Temakväll i Socken: on 30.1 kl 19,
”Gud finns”. Alla välkomna!
Trallarna: startar to 31.1 kl 17.45 i
KH. Kaffe/saft kl 18.30. Välkommen!
Kyrkokören: startar to 31.1 kl 19,
kaffe/saft från kl 18.30. Välkommen!
Lördagsfrukost: lö 2.2 kl 10.
Dagens gäst Dagmar von TyszkaUthardt. Loppis kl 10-13.
¶¶ Petalax
Samling för pensionärer och
daglediga: fre 25 1 kl 12.30 CayHåkan Englund, Mats Björklund,
Harri Kahlos, servering, taxi
Gudstjänst: sö 27 1 kl 11 Englund,
Kahlos
¶¶ Replot
Körövning to i Replot försh.:
Barnkören kl. 17.30 och församlingskören kl. 19. Nya sångare
välkomna med.
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski, Wargh.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30.
Kaski, Wargh.
Pensionärssamling: to kl. 13.
¶¶ Solf
Gudstjänst: sö kl. 18 (obs tiden),
Ann-Mari Audas-Willman, Peter
Brunell.
Pensionärssamling: on kl. 13,
”Kenya i mitt hjärta”, Anette
Holm.

¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Siv Jern,
Gunnar Särs, Mikael Heikius.
Morgonbön: to 31.1 kl. 9, Gunnar
Särs, Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm, Evans
Orori.
Mötesplats: sö kl. 17, Janne Hänninen, Mikael Heikius.

FÖRINTELSENS
MINNESDAG

hedras sö 27.1.kl 18
i Saalemförsamlingen
Näckens gr 3,
Hagnäs.
Kollekt upptas för
överlevande från
förintelsen.
Välkommen!

DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö kl. 10, Siv Jern, Mikael Heikius.
SUNDOM KYRKA
Kvällssamling: i Sundom missionshus sö kl.18, Malin Lindblom,
Monica Heikius.
¶¶ Vörå
Vörå
To 24.1. kl. 19: Kyrkokören i Fh.
Sö 27.1. kl. 10: Högmässa i kyrkan.
T.Klemets, Granholm.
Sö 27.1. kl. 12: Finsk högmässa. T
Klemets, Granholm.
On 30.1. kl. 13: Missionsringen i
Fh. Brita Jern medverkar.
Oravais
To 24.1. kl. 14: Vi över 60 i Komossa skola. Dagens gäst: Tomas
Klemets visar naturbilder. Buss
kl. 12.50 fr. Stubbrösl via Eljasus,
Seiplax 12.55, Tallåsen 13.00,
Karvat 13.10, Kyrkoby 13.20, Kimo
13.30.
To 24.1. kl. 18.30: Kyrkokören
startar i Fh.
Sö 27.1. kl. 10: Högmässa i kyrkan. I.Klemets, Bäck.
Sö 27.1. kl. 14: Läsmöte i Österby.
Värdar: Marit och Bo-Erik Nyman,
Rauskv. 4. Sundstén, Nordqvist.
On 30.1. kl. 13: Kyrkosyföreningen
i Fh.
On 30.1. kl. 14: Andakt på HVC
och Aftonbo kl. 14.45.
On 30.1. kl. 19: Läsmöte i Komossa . Värdar: Maria och Mats
Smeds, Paljakv.. 52. I.Klemets,
Streng.
To 31.1. kl. 13.30: Andakt på Solrosen och på Gullvivan kl. 14.15
(Obs! Ombytta tider).
To 31.1. kl. 17: Church Hill Boys
samlas i Fh.
Maxmo
Sö 27.1. kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. I Klemets, Bäck.
On 30.1. kl. 19: Bibel och bön i Fh.
Granlund.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
To 19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 13.30: Andakt i Esselunden,
Pettersson, Johansson.
-20: Stugokväll i församlingsstugan, Eriksson.
Sö 10: Gudstjänst, Granlund,
Borgmästars.
-11: Söndagsskolan startar i
Bäckby skola.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, Per-Erik Häggman.
¶¶ Jakobstad
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, JanErik Nyman, Östman, Jakobstads
Damkör, dir. Ann-Christin Storrank.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Martti Vähäkangas.
18: Fokus i FC, Heidi och Matti
Ahlö.
Må 13.30: Mariahemmets syförening i FC, Åstrand.
Ti 11: Vestanlidgårdens strängband
inleder vårterminens övning i
Vestanlidgården. Nya sångare välkomna med!
16.30: Pörkenäs syförening i Bonäs förs.stuga, Turpeinen.
On Församlingskansliet är stängt.
18: U-klubben i Vestanlidgården,
Englund.
To 13.30: Missionssyföreningen i
FC, Åstrand.
19: Kvinnocafé i FC. Minna Rudnäs
berättar om pilgrimsvandring.

FÖRSAMLINGSHELG 2-3.2.2013:
Tema: ”Den utsträckta handen”.
Lö 17.30 Bibelstudium i FC, Gustav
Björkstrand. Barnsamling.
19 Kvällsmöte i FC, Gustav Björkstrand, Gloriakören, Kyrkokören,
Film för barn.
Sö 12 Högmässa för små och
stora i kyrkan, Åstrand, Södö,
Östman, dagklubbsbarn.
Konstutställning av eftis- och
dagklubbsbarnen i FC.
¶¶ Kronoby
Torgare-Spikas-Harabacka
läslags läsmöte: lö 19.00 hos Barbro och Beni Berglund
Gudstjänst: sö 10.00, Norrback
Åminne läslags läsmöte: sö 19.00
hos Christina och Henrik Omars
Jeussen läslags läsmöte: nästa
to 19.00 hos Anneli och Bengt
Grankull
¶¶ Larsmo
To 24.1 kl. 17.30 Nattvard: vid
Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.
kl. 18.30 Kvinnocafé: i församlingshemmet. Kvällens gäst är
Nina Åström.
kl. 18.30 Hjälpledarskolning: i
Xodus.
Fre 25.1 kl. 19.30 Ungdomssamling: i Xodus.
Lö 26.1 kl. 19 Lördagssamling: i
församlingshemmet. Heidi Tyni
medverkar. Servering. Barnpassning.
Sö 27.1 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Wiklund, sång av Johanna
Lill-Thylin. Kommunfullmäktiges
öppningsgudstjänst. Kyrkkaffe.
Kyrkvärd: Kackur, Sämskar.
To 31.1 kl. 19 Karagruppen: samlas
vid Inremissionshemmet. Kvällens
gäster är Per Stenberg och sånggruppen FISKARNA.
¶¶ Nedervetil
Finsk mässa: sö 10, khden, kantorn.
Finskt läsmöte: med matservering sö 11 i fh
Sång och vittnesbördskväll: sö
19 i fh, Margareta Norrgård, Eivor
och Nisse Johansson, vittnesbörd
Miragha Sediqix.
Läsmöte: on 19 med Murick läslag
hos Leila och Kaj-Gunnar Hongell.
¶¶ Nykarleby
NYKARLEBY
Sö kl 18: Kvällsgudstjänst i fh,
Sandvik, Lönnqvist, Gisela Finne,
Sandra Sjöholm, Lina Sandvik,
violin, Cecilia Björkman piano.
Må kl 18: Kenyamission, Gösta
Karf
Ti kl 13: Socklot missionskrets i
bönhuset
MUNSALA
Fr kl 11-13 Fredagslunch: i fh. Gäst
Torsten Lassfolk, tema: Sibirien i
ord o bild, Munsalakantorn Lindholms verksamhet syns ännu
efter 120 år.
- kl 19 Slefs årsmöte: i Pensala
bönehus, Albert Häggblom.
Sö kl 10 Högmässa: i kyrkan,
Forslund, Lars-Erik Ahlskog. Konfirmanderna deltar, kyrkvärdarna
samlas i fh efteråt.
Ti kl 19 Missionskafé: i Pensala
bönehus, Ove & Eva Gädda.
JEPPO
Sö 27.1. kl 12 Gudstjänst: Holmberg, Ahlskog.

Församlingshelg i Jakobstad

Jakobstads svenska församling arrangerar en församlingshelg 2-3 februari på temat ”Den utsträckta handen”.
Församlingshelgen bjuder bland annat på bibelstudium och kvällsmöte med Gustav Björkstrand, Högmässa för små och stora samt konstutställning med
konstverk gjorda av eftis- och dagklubbsbarnen.
För mer information om tider och platser, se Jakobstads svenskas veckoannons..

VEGA

¶¶ Pedersöre
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Erikson, Nyholm
Ung gudstjänst: Fr 20 i Forsby
bykyrka, Erikson
Högmässa: Sö 10 med nattvard
i kyrkan, lit. Erikson, pred. LarsErik Björkstrand, kantor Nyholm,
textläsare Jan Rikberg, dörrvärdar
Kållby
Sammankomster:
- Lö 19 i Bennäs kyrkhem, Rune
Östman, servering
- Sö 15 i Flynängens bönehus,
Seppo Tupeli, tolkning
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bönehus, Bernhard Söderbacka
Bönegrupp: Ti 18.30 i Bennäs
kyrkhem
Söndagsskollärarsamling: To 31.1
kl. 19 i Bennäs kyrkhem
Symöten:
- Må 12.30 i Forsby bykyrka
- Ti 13.30 Karby-Sundby hos Viola
Knuts, Eklund
¶¶ Purmo
Temakväll: to 24.1 kl 19.30 i Lilby
f.h. ”Vi bläddrar i Guds stora familjealbum” Johan Candelin
Gudstjänst: Sö kl 10 i kyrkan, khden, kantorn
Missionssamling: må kl 13 i Sisbacka pens. bost och ti kl 13 i
Lillby pens.bost
Filmkväll: må kl 19 i prästg. Knytkalas
Slef´s lokal avd:s årsmöte: Ti kl
19.30 i Lillby f.h.
¶¶ Terjärv
Barnkören startar: to 24.1 kl 18,
förs.h.
Bönehusets årsmöte: i Kortjärvi.
fr 25.1 kl 19.
Ungdomssamling: fr 25.1 kl 19,
förs.h.
Högmässa: sö 27.1 kl 10 i förs.h,
khden, S. Smedjebacka.
Karasamling: må 28.1 kl 19, Joel
Norrvik medv. förs.h.
Missionscafé: ti 29.1 kl 13, A.
Lönnquist med hemlig gäst.
Finsk bibelgrupp: ti 29.1 kl 18 hos
Irja och Vilhelm Dahlvik.
Läsmöte med Emet läslag: hos
Gunnel och Torsten Lillrank, to
31.1 kl 19.
Bibel- och bönegrupp: samlas
torsdagar kl 18 förs.h. Alla välkomna!

Region 2
Domprosteriet
Borgå

Lö 26.1 kl. 15: Stödföreningen för Via
Crucis i Borgå håller ett grundande möte
i Finska församlingshemmet, Lundagatan 5. Till mötet är alla intresserade
välkomna.
Sö 27.1 kl. 10: Gudstjänst i Kullobykyrka,
Eisentraut Söderström, Helenelund kl.12:
Högmässa i domkyrkan med välsignelse
av anställda, M Lindgård, Ekholm, Söderström, Palmén
Sö 3.2: Karmel kyrkoförenings årsmöte
efter gudstjänsten kl. 10 i SvartbäckSpjutsunds skärgårdskyrka

Lappträsk

To 24 kl 18: Cantando i fh
Sö 27 kl 12: Mässa i kyrkan, CÅ, KBÅ
On 30 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 15.30-17: Barnklangen övar i kyrkan. egen ficklampa med. Mellanmål
serveras
To 31 kl 14: Mission i fh
Obs! sö 3 kl 18: Familjemässa i kyrkan.
Barnklangen framför musikalen ”Vem

tände ljuset” av Lotta Bengtsson. Nico
Laaksonen, Valdemar Lindroos och
Ville-Hjalmar Vickholm (slagverk). Ina
Mickos (solosång). Konfirmanderna
deltar.

Liljendal

Gudstjänst: Sö 27.1 kl 10 i Sävträsk kapell. HD/AJ.
Vuxen-Barngruppen: ti 29.1 på Kantorsgården, on 30.1 på Annagården kl 10-12.
Pysselklubb för 4-6 åringar: On 30.1 kl
10-12 på Kantorsgården.

Lovisa

Högmässa sö 27.1: kl 12 i Lovisa kyrka,
af Hällström, Aalto
Puzzelkväll må 28.1: kl 16.15 i Valkom
Bisagruppen må 28.1: kl 18 i Vesperhemmet. 1 Tim 5-6
Morgonkaffe to 31.1: kl 8.30 i Tikva
Vinterskriba lö 2.2: kl 12-17 i församlingsgården
Gudstjänst sö 3.2: kl 12 i Lovisa kyrka,
Blom, Kantola
Gemensamt Ansvar (GA) lunch sö 3.2:
kl 13.15-15 i församlingsgården

Pernå

Taizémässa: sö 27.1 kl. 18.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Paula Jokinen.
Pensionärssamling: to 31.1 kl. 12.00 i
Sarvsalö Byagården, Robert Lemberg.

Sibbo

SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa Magnus
Riska, Lauri Palin.
Kyrkobröderna: Fr kl 19 25.1 i Kyrkoby
församl.hem. Årsmöte. Reglementsenliga ärenden.
Diakonisyförening: Må kl 18.30 hos
Rose-Maj Olander, Brobölev 47.
Sexeuroslunch: On kl 12 i Kyrkoby församl.hem. Inledn.andakt Riska.

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fre 25.1
Kl.10: Familjeträff i Hörnan. Högbergsgatan 10, ingång via gården. Ollberg.
Kl.12.15: Veckolunch i Högbergsgården
12.15-13.30. Högbergsgatan 10E, vån 2.
Frivillig avgift.
Kl.18-20: Öppet hus med program i
ungdomsutrymmena, Högbergsgatan 10
D. Wahrman.
Lö 26.1
Kl.10-16: Postningstalko för insamlingen
Gemensamt Ansvar. Högbergssalen,
Högbergsgatan 10 E, vån 2. Det bjuds på
sopplunch och kaffe!
Sö 27.1
Kl.10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Djupsjöbacka, Henricson. Kyrkkaffe.
Kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Djupsjöbacka, Sundblom Lindberg,
Löfman, kören Manifestum. Missionsprogram vid kyrkkaffe.
Kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka. Sundblom Lindberg, Almqvist.
Må 28.1
Kl.10: Café Kardemumma. S:t Jacobs
kyrkas utrymmen. Salenius.
Kl.10: Tomas familjeträff. Tomas kyrkas
dagklubbsutrymmen. Frände.
Ti 29.1
Kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
Enlund.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer och daglediga. Högbergssalen, Högbergsgatan
10E, vån 2. Åke Ringell ”Mitt liv”. Ahonen Löfman.
On 30.1
Kl.14: Diakoniträffen. S:t Jacobs församlingssal. Salenius.
Kl.15: Mariakretsen. Tomas kyrka.
Frände.
Kl.18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. Audas, Böckerman, Enlund.
To 31.1
Kl.20.30: Taizémässa i Mariakapellet.
Högbergsgatan 10 D, vån 2. Audas.
Övrigt: - Det firas en kort middagsbön i
Johanneskyrkan vardagar kl.12.
Du som är kvinna, kom och slappna
av på ”Må bra lördag” den 9.2: Sista
anmälningsdag 4.2. Anmälan till nenne.
lappalaine@evl.fi /050-4010 390 eller
barbro.ollberg@evl.fi /050-3800 656.
Obs! Handikappsingång till Johanneskyrkan: finns till höger om huvudingången. Ramp ner till källarvåningen
där det finns en hiss upp till vapenhuset
och kyrkan.

Matteus

Matteus hemsida:
www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Lö 26.1 kl. 10: Postningstalko för Gemensamt Ansvar –insamlingen (2 vån).
Servering.
Sö 27.1 kl. 12: högm, Forsén, Forsman.
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 27.1 kl. 13.30-16.30: Matteus Gospel.
Kom med på första övningen. Ingen
förhandsanmälan. Gruppen medverkar i
kvällsmässan samma kväll. Alla åldrar är
välkomna, inga förkunskaper behövs.
Läs mera på Matteus hemsida. Info:
Daniela Forsén, 050-414 7860, daniela.
forsen@evl.fi och Staffan Strömsholm,
staffan.stromsholm@evl.fi
Sö 27.1 kl. 17.30-18: förbönsgrupp (2
vån).
Sö 27.1 kl. 18: kvällsmässa ”Villkorslöst”.
Efteråt kvällste i Matteussalen.
Må 28.1 kl. 18: samlas kvinnor mitt i
livet (2 vån).
To 31.1 kl. 12-14: startar en klubb för
halvfärdiga handarbeten (2vån). Syftet
med klubben är att hjälpa vår nästa. Vill
du bli hjälpstickare eller hjälpvirkare? Vi
kan sticka strumpor eller något annat till
gåva. Vi planerar mera på första samlingen. Du kan också ta med dig stickor,
garn eller dylikt om du har sådana. Mera
info: diakonissa Carita Riitakorpi, tfn
050-380 3986.
JOYKIDS FESTIVAL 9.2:
Gospeldag för barn och ungdomar.
Dagen startar kl. 13 med övningar, lunch
och mellanmål och håller på till kl. 18.30.
Dagens avslutas med en konsert kl. 19.
Pris: 20€ / person. Anm. senast 1.2 till
kansliet
09-2340 7302 eller matteus.fors@evl.
fi Mera info: Daniela Forsén, 050-414
7860.

Petrus

www.petrusforsamling.net
fr 25.1:
- kl. 9.45 Musiklek: i Månsas kyrka.
Skogsbäcksvägen 15. Musiklek och
kaffe. Babyrytmik kl. 11. Ledare: Rebecka Björk.
- kl. 10 Musiklek: i Lukascentret, Vespervägen 12. Kaffeservering. Ledare:
Sussi Leskinen.
lö 26.1:
- kl. 13 Startdag för Lekholmenskriftskolan, grupp A: i Hagasalen, Vespervägen 12.
Gruppindelningen finns i brevet som
skickades hem till konfirmanderna. Vi
samlas med konfirmanderna kl. 13.00
och kl. 18.00 har vi ett kort infotillfälle
för föräldrarna.
sö 27.1:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka,
Munkstigen 6. Lassus, Heikki Alavesa.
Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, Hilli.
Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls: “Bibelns röda tråd”
med Leif Nummela. OBS! I Lukas Centret, Vespervägen 12 A. Under våren
kommer vi i Puls att dyka djupare ner
i Bibeln. Vad handlar den om? Vad är
dess övergirpande berättelse? Vad
innebär den för mig om jag läser och
följer den?
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka,
Kommunalvägen 1. Bibelstudium över
Apostlagärningarna, 1 kapitel per gång.
Inledning av Halvar Sandell, samtal.
- kl 18 Förintelsens minnesstund: i
Saalem-församlingen, Näckens grand
3, Hagnäs. Petri Kauhanen, rabbi Simon Livson, Suvi och Folke Gräsbeck,
Hazamir-kören. Kollekt för överlevande
av förintelsen.
ti 29.1:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kommunalvägen 1. Kaffeservering. Ledare:
Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Andakt, samtal,
litet program, kaffe och dopp, Bodil och
Halvar Sandell.
to 31.1:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs församlingshem, 2. vån. Bredviksvägen 10. Musiklek och kaffe. Ledare: Rebecka Björk.
- kl. 14 Bibel-eftermiddag: i Hagasalen,
Vespervägen 12 A. Vi vandrar tillsammans genom bibeltexter med profeten
Sakarja. Stig-Olof Fernström talar.
Dessutom dricker vi kaffe, handarbetar,
ber och sjunger
- kl. 16 Barnkör: i Malms kyrka, Kommunalvägen 1. Vill du sjunga och ha
roligt? Kom då med i barnkören i Malms
kyrka. Vi träffas torsdagar kl 16-16.45.
Ingen förhandsanmälan behövs. Ålder
8-12 år. Ledare: Rebecka Björk.
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bibelhelg i vasa

Med evigheten i sikte

Den 1–3 februari ordnas på Evangeliska folkhögskolan
i Vasa en bibelhelg för alla åldrar. Temat är Ökenvandring med evigheten i sikte och huvudtalare under helgen är bibellärare Johannes Hellberg från Sverige. Helgens höjdpunkt är festkvällen som hålls lördag kl. 19
i Trefaldighetskyrkan – där medverkar bl.a. Johannes
Hellberg, Cay-Håkan Englund, ungdomskören Evangelicum och gruppen Homeward Bound.
Anmälningar (senast 27.1) och mera information:
www.slef.fi.

Helsingfors prosteri

Kampens kapells öppethållningstider:
Kampens kapell är öppet för möten
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
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge namn,
e-postadress eller andra uppgifter som
kan leda till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord. Ring eller
skriv när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde

So 27.1. 11 Uhr: Gottesdienst (Panzig)

INTERNATIONAL Evangelical
Church

Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki Parish Center, address: Korvatunturintie 2, Helsinki
14.00: Christ Church, address: Apollonkatu 5, Helsinki
16.30: Espoo Cathedral Parish, address:
Kirkkoranta 2, Espoo
Sunday School arranged. Join us for
church coffee after the service!

Mellersta Nylands prosteri
Esbo

STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP
www.esboforsamlingar.fi
Högmässor sö 27.1:
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15.
Jäntti, Valtonen.
Olars kyrka, Olarsbäcken 4, kl. 10.30.
Ahlbeck, Malmgren. Kaffe 9.30-12.
Lördagskaffe för vuxna utvecklingshämmade: Röda stugan, Brinkängsv. 4,
lö 26.1 kl. 15–16.30. Mer info: Synnöve
Heikkinen, 040 547 1856.
Ny sorgegrupp:
Sockenstugan, Kyrkbacksv. 2 vid Esbo
domkyrka, ti 29.1 kl. 18.30-20. Följ.
datum 5.2, 12.2, 19.2, 26.2, 12.3 och
19.3. Mer info: Heidi Jäntti. 040 531 1046,
heidi.jantti@evl.fi.
Ny samtals- och självhjälpsgrupp,
Livsmod i vardagen: Vita huset, Prästgårdsgr. 1 i Esbo centrum, må 28.1 kl.
15–16.30. Följ. datum 25.2, 25.3 och
22.4. Mer info: Synnöve Heikkinen,
040 547 1856, synnove.heikkinen@evl.fi
Tisdagsgruppen: Olars kyrka, svenska
sidan, ti 29.1 kl. 18–21. Mer info: Kristina
Nordman, 050 463 1692.
Samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi
kapell, Höstglödsängen 3, on 30.1 kl. 19,
Jäntti. Kvällens tema är Bön och förbön.
Bibelstudium: Karabacka kapell, Karabackav. 12, on 30.1. kl 16.30, Ertman.
Skriftskolkonsert för årets konfirmander: Hagalunds kyrka, Kyrkst. 6, fre 1.2
kl. 18.
Ungdomskvällar: SODE, Sököv. 14, varje
on kl. 17-20. 30.1 överraskning med EL.
Kretsar för pensionärer och daglediga
kl. 13-15: Karabacka kapell to 24.1. Sökö
kapell ti 29.1. Träffdax i Köklax kapell
ti 29.1. Södrik kapell on 30.1. Kalajärvi
kapell to 31.1.

Grankulla

To 24.1 kl 10 Samtal kring tro: i övre
brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre
brasrummet.
Kl 18.30 Bibelkväll i Sebastos: Sara
Medberg.
Sö 27.1 kl 12 Högmässa: Sara Medberg,
Heli Peitsalo. Aulakaffe.
Må 28.1 kl 13 Måndagscafé i Sebastos:
andakt kl 12.45 i kapellet.
Kl 18 Ungdomsgudstjänst: Marlen TalusPuzesh, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo.
Ti 29.1 kl 9.30 Familjelyktan i Sebastos:
Yvonne Fransman, Barbro Smeds.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl 13 Pensionärskören: i nedre salen,
Barbro Smeds.
Kl 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen,
Runeberg i psalmboken.
On 30.1 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
To 31.1 kl 10 Samtal kring tro: i övre
brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre
brasrummet.
Lö 2.2 kl 10.30-12.30 Kvinnobrunch i
Grankulla metodistkyrka: Bolagsvägen 33.
Gästtalare Sissel Lund-Stenbäck.
Brunchen arrangeras av Grankulla me-

lediga tjänster

efterlysning

todistförsamling och Grankulla svenska
församling. Anmälningar före den 25
januari till catherine.granlund@evl.fi, tel.
050-439 3208. Frivillig avgift.
Ti 12.2 kl 12-15.30 Fastlagstisdagsutfärd
till Mataskär: Start kl. 12 vid norra Smarket, och vi är tillbaka kl. 15.30. Anm.
och förfrågningar till Catherine Granlund
tel. 050-439 3208.

Kyrkslätt

Slöjdgruppen för vuxna: lö 26.1 kl. 13
i Sjökulla skola, Sjökullavägen 285.
Biltransport kl. 12 från församlingshemmets i centrum parkeringsplats. Info:
Rune Lith, tel. 0500 687 023.
Högmässa: sö 27.1 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Höglund och Stewen.
Missionsbasar på Stor-Raula: sö 27.1.
kl. 14. Besök av Marika Björkgren-Thylin
som berättar om människohandel i
Bangkok. Försäljning av hembakat m.m.
Servering. Lotteri. Bil från Mikaeligården
kl. 13.15 via bussterminalen - församlingshemmet - Volsvägen - Stor-Raula.
Retur efter basaren.
Seniorgruppen – samtalsgrupp för män:
må 28.1 kl. 13.30 på Mikaeligården.
Bibelgruppen: alla tisdagar kl. 18.30-20 i
Hörnan, Sockenstugustigen 2.
Tovningsgruppen: ti 29.1 kl. 17 i Oasen.
Stick- och virkcafé för unga mammor:
onsdagar kl. 18 i Oasen, Prästgårdsbacken 11 C.
Taizé-mässa: ons 30.1 kl. 18 i Kyrkslätts
kyrka. Snurrar hjulen för snabbt? Vi vill
erbjuda dig en andningspaus i vardagen.
I mässan sjunger vi Taizé -sånger, som
är enkla verser och melodislingor som
upprepas flera gånger, ber och låter
stillheten omsluta oss. Efter mäs�san te och kex i koret samt möjlighet
till samtal.
Försäljning av saker med patina: sö 3.2
kl. 11-14 i församlingshemmet, Församlingsv. 1. Kl. 12 Modeshow med second
hand produkter samt auktion. Soppa
och kaffe 5€. Till förmån för Gemensamt
Ansvar.
Pastorskansliets telefonnummer: är
(09) 8050 8292.
Mera info på:
www.kyrkslattsvenska.fi

Tammerfors

Sö 27.1. Gudstjänst: kl 10.30 Finlaysons
kyrka, K Rantala, M Hesthammer. Konfirmanderna med.
Sö 27.1. Scouternas Vinterfest: kl 18 i
Finlaysons kyrka, K Rantala, M Hesthammer och K Niinimäki
Ti 29.1. Mammor, pappor o barn: kl
10 SvG
Ti 29.1. Tisdagsklubben: SvG kl 14.3015.30
Ons 30.1. Diakonikretsen: kl 13 SvH
Ons 30.1. Skriba för vuxna: kl 18 i SvH,
K Rantala, Hur kan jag göra mitt bästa
med resten av mitt liv? Paulus brev till
filipperna.

Vanda

Högmässa: sö 27.1. kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars. Kaj Andersson, Nina
Fogelberg.
Högmässa: sö 27.1. kl. 12 i S:t Martins
kapell. Kaj Andersson, Nina Fogelberg.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan må 28.1. kl. 9-12 i Mårtensdal, Martinristi församlingslokal, eftisrummet.
Avgift 2e/familj inkl. kaffe/te, smörgås
och frukt.
Kontaktperson Katja Kairisalo tel 044
554 5521.
Foibekretsen: må 28.1. kl. 14 i Foibe servicehus, brasrummet. Kaffeservering.
Sjöskog diakonikrets: ti 29.1. kl. 13 hos
Märta Pentikäinen. Kaffeservering.
ViAnda-kören: för dig 60+ övar i Dickursby kyrka 13.15-15.30 under ledning
av Nina Fogelberg. Vi välkomnar nya
sångare!
Har du visor min vän?: Allsång ons 30.1.
kl. 14 i Folkhälsanhuset, Dickursby, med
GunnarWeckström och Nina Fogelberg.
Missionskväll: ons 30.1. kl. 18 i Håkansböle kyrka, brasrummet. Kaj Andersson.
Gäst: Olle Eriksson, som ger en historisk
överblick av missionsarbetet i Namibia.
Familjecafé: to 31.1. kl. 9-12 i Dickursby
kyrka, bakre delen av kyrkosalen. Kaffe
med dopp.Kontaktperson Alexandra
Blomqvist tel 050 566 8266.
Sottungsby-Håkansböle pensionärskrets: to 31.1. kl. 13 i Håkansböle kyrka.
Kaffeservering.
Dagsläger: för barn i åk 1-6 på sportlovet 18-22.2. Lägret är i Bagarstugan,
Kurirvägen 1, Helsinge kyrkoby. Vi börjar
dagen kl. 8.30 och avslutar kl. 16.30.
Under lägret leker, sjunger, pysslar och
äter vi tillsammans. Lägret kostar 55€.
Anmälning senast fredag 1.2 till alexandra.blomqvist@evl.fi eller per telefon
28.1-1.2 kl. 9-15 på tel 050 566 8266.

Något på gång där du bor?

Fruntimmersföreningen i
Helsingfors r.f

Sänd gärna in information om evenemang till oss!
Kyrkpressen publicerar gärna puffar i mån av utrymme.
Sänd in pufftexter och eventuella bilder till annons@
kyrkpressen.fi

Hagaro Pensionärshem
söker

Sjukskötare/närvårdare
till Hagaro Pensionärshem.

Meddela vid anmälan barnets namn,
adress, ålder och eventuell specialdiet
samt vårdnadshavarens namn och telefonnummer.
Familje-jippo: sö 3.2 i samband med
öppningen av insamlingen Gemensamt
Ansvar 2013!
Vi börjar med familjemässa kl. 12 i S:t
Martins kapell.

Raseborgs prosteri

Kyrkobröderna: to 31.1 kl. 19 i församlingshemmet.

Snappertuna

to 24.1 kl 18-21: ungdomskväll i
Langansböle
to 24.1 kl 19: börjar kören öva i prästgården
sö 27.1 kl 10: gudstjänst med Markus
Weckström och Pia Nygård
ti 29.1 kl 9.30-11: familjekafé i Langansböle

Tenala

Bromarv

Sö 27.1 kl. 13: Gudstjänst, Wasström,
Lindgård

Hangö

Sö 27.1 Högmässa: i kyrkan kl. 12, A.
Laxell, M. Lasonen.

Ingå

Lö 26.1 kl 19.00: Förbön och lovsång i
Degerby kyrka. Gunnar Weckström, Susann Sonntag uppträder med sång.
Sö 27.1, 3. s. f. fastetiden, kl 10.00:
högmässa i Ingå kyrka. Tom Hellsten,
Svante Forsman.
Må 28.1 kl 18.30: bibelgrupp i församlingshemmet. Tom Hellsten.
Ons 30.1 kl 14.00: syföreningen samlas i
Prästgården. Siv Björklöf.
Sö 3.2 kl 11.00-14.00: Insamlingen
Gemensamt Ansvar startar i församlingshemmet. Lunch 5 €, barn 3 €.
Försäljning. Kom och sälj dina varor på
lopptorg. Bordspris 5 € (bordshyran går
till Insamlingen Gemensamt Ansvar).
Bordsreserveringar senast 30.1 tel 0405552090/May Lindström. Välkommen!
Verksamhet på finska:
To 24.1 klo 19.00: äijäsauna Pappilassa.
Erkki Päivärinta.
Pe 25.1 klo 17.30: sähly Merituulen
koululla.
Ke 30.1. klo 18.00: raamattupiiri Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis

Högmässa med Ungdomens Kyrkodagar 2013: Sö 27.1. kl. 11 OBS! tiden i S:ta
Katarina kyrka. Audas; Terlinden; Söderström. Kyrktaxi från periferin. Lämna
din beställning till pastorskansliet tfn
279 3000, senast torsdag 24.1. kl. 14.
Ingen högmässa i Svartå: Sö 27.1
Bibelgruppen i Svartå: Må 28.1 kl. 1415.30 samlas i kyrkstugan.
Temakväll: On 30.1 kl. 18 kring Kristen
tro och återvinning med Claus Terlinden
i Församlingshemmet, Centralgatan 23.
Kvällste och smörgås, barnpassning.
Välkommen.

Sö 27.1 kl. 18: Kvällsmässa, Wasström,
saxofon, Lindroos
To 24.1 kl. 18.30: deltar Bönegruppen i
Ekumenisk kväll i Ekenäs Pingstky. För
skjuts kontakta Anna-Mari 0408396733

Esbo stift
Lojo

Sö 3.2 kl. 13.00: Kyndelsmässodagens
högmässa i Virkby kyrka. Raimo Kuismanen och kantor Harri Kerko. Kyrkvärd
Mari Nurmi, konfirmanderna medverkar
i högmässa. Kyrkkaffe, kyrktaxi.
Ti 12.2 kl. 13.30: Svenska kretsen samlas
i Virkby kyrka. Läsmöte samt Gemensamt Ansvar info. Raimo Kuismanen och
Mari Nurmi.
Vid behov av taxi: till gudstjänst, mässa
eller svenska kretsen kontakta chauffören Marko Kytölä tel 040 546 5549
senast dagen innan. Taxin kostar 5,00€
tur och retur

lediga tjänster

Vill du arbeta med något betydelsefullt?

Vi söker
koordinator för
församlingskontakter.

Visste du att ...

Ansökningstiden går ut 3.2.
Mer information:
www.kyrkansutlandshjalp.fi

Kyrkpressen
sparar skog!
Tidningen trycks på ett
finländskt miljömärkt papper
som till största delen
består av returpapper.

Ledig tjänst i stiftet

En kantorstjänst i Vörå församling

Sjundeå

Mässa: sö 27.1 kl. 12 i kyrkan, Bo Ekström, Hanna Noro.
En stund i psalmernas tecken - allsång:
sö 27.1 kl. 18 i kyrkan. Önskemål mottages, tel 040 769 5940 Hanna Noro.
Tvåspråkiga gruppen för mental hälsa:
ti 29.1 kl. 15 i Capella, Gun Venäläinen
040 533 6946.
Sångstunden: to 31.1 kl. 10 i Capella,
Hanna Noro. Skjuts kan ordnas vid
behov, kontakta Gun Venäläinen 040
533 6946.

Hagaro är ett svenskspråkigt pensionärshem, beläget i
Norra Haga i Helsingfors.
Vi söker dig som:
- har sjukskötar/närvårdarutbildning
- har ett genuint intresse för äldre människor
- har en god samarbetsförmåga
- är innovativ och vill utveckla verksamheten
- villig att prata svenska
Hagaro Pensionärshem erbjuder ett utmanande, givande och
stimulerande arbete. Hemmet har plats för 53 pensionärer.
Närmare uppgifter fås av föreståndare Carola Aspholm-Backman, tel.050-5724216. Skriftlig ansökan + CV riktas till.
Föreståndaren Carola Aspholm-Backman, Tolarivägen 2,
00400 Helsingfors, eller e-post; carola.aspholm-backman@
hagaro.net senast den 31.1.2013.
Märk kuvertet: ”Ansökan”.
www.hagaro.net

Behörig är den som avlagt av biskopsmötet godkänd
examen som krävs för kantorstjänst eller innehar motsvarande behörighet (kyrkans författningssamling nr 108).
http://sanktjohannes.info
27.1 kl 15 Gudstj. i Lepplax
bykyrka. Besök våra förnyade
webbsidor!

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga
kunskaper i finska.
Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.
Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast
15.2.2013 klockan 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

söker

Kanslist / Sekreterare

Du sköter kansli- och sekreteraruppgifter, administration och
praktiska ärenden på deltid. Du är personligt kristen, positiv,
flexibel, serviceminded, öppen för nytt och har ett hjärta för
församlingen. Du behärskar svenska, engelska och finska,
och har goda datorkunskaper. Hör gärna av dig!
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På gång
JESUS – VEM ÄR HAN?
Det aktuella seminariet ”Jesus –
Vem är Han?” arrangeras nu av
Kronoby församling fr 1.- lö 2. februari. Under dagarna bekantar vi
oss närmare med Jesus som person
och hans undervisning från flera
olika infallsvinklar. Föreläsare vid
seminariet är prosten Henrik Perret
och chefsred. Leif Nummela, bägge
erkända bibellärare. Under dagarna
ordnas servering och barnpassning i Kronoby församlingshem.
Seminariet ordnas av Kronoby församling i samarbete med Kyrkans
Ungdoms och Evangeliföreningens
lokala kretsar och tillfället är öppet
för alla intresserade.
Leif Nummela konstaterar att
jämfört med andra märkesmän
från antiken så har vi förvånansvärt mycket kunskap om Jesus. Det
mesta finner vi givetvis i bibelns
Nya testamente, men också andra
källor vittnar om honom.
Enligt Nummela lönar det sig att
bekanta sig med Jesus redan därför

Marknad
att han bidragit så avgörande till
hur vårt samhälle har utvecklats,
men det viktigaste är ändå att få
klarhet om hans person. Var han
verkligen den han utgav sig för? I så
fall kan vi inte bara ignorera honom!
Perret påstår att det inte finns
något dokument som blivit så
grundligt granskat som Bibeln, och
speciellt evangelierna. De skiljer sig
från andra religiösa dokument därigenom att berättelserna har både
historisk och geografisk förankring,
och kan jämföras med annat, till
exempel historiskt, material.
Vidare konstaterar Perret att
evangelierna inte gömmer undan
Jesu vänners svagheter och rädslor.
De förmedlar en realistisk bild av
såväl Jesus som hans efterföljare.
Vilket är då Jesu budskap till oss
idag? Henrik Perret hänvisar till
Johannes evangeliet (8:12) ”Jag är
världens ljus. Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret utan ha
livets ljus.”

Önskas hyra
Två studerande, rök och husdjursfria flickor önskar hyra lägenhet i
Åbo, gärna nära centrum. Maila:
esundqvi@abo.fi eller ring 044
264 9375
Studerande (klassisk musik)
önskar hyra 1 r + k i Esbo - H:fors.
Brådskande! Tel. 040 5405588

KÖPes
Egnahemshus eller tomt i
Brändö-Vikinga-HemstrandDragnäsbäcksområdet önskas
köpa i Vasa. Även rivningsobjekt
beaktas. tel. 050-3343228

uthyres
Etta 29 m² och Etta 32 m² på
Sirkkalagatan 13 a, Åbo. Tfn
0400-527 118

Anna Lindén har avbrutits på egen
begäran från 1.2.2013.
Pastor Marith Leppäkari-Lindberg har förordnats att sköta
kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns
församling 1.2 - 31.12.2013, dock
högst tills tjänsten blir ordinarie
besatt.
Församlingspastorn i Johannes
församling Emma Audas har beviljats tjänstledighet 1.2 - 31.5.2013
och förordnats att under samma
tid sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling.
C-kantorn i Vörå församling, Mikaela Malmsten-Ahlsved har beviljats begärt avsked från 1.3.2013.

Hyresbostad i Ingå! Bostaden är
belägen i höghusets första våning.
4 r+k+inglasad balkong 93m².
Centralt belägen i Ingå centrum.
Två månaders hyresgaranti. GENAST LEDIG! Info 050 314 1562.
Hyra 875€.

En C-kantorstjänst i Vörå församling har förklarats ledig att sökas senast 15.2.2013 kl. 15.
Sökandena till kaplanstjänsten i
Esbo svenska församling, församlingspastorn i samma församling
Kira Ertman, församlingspastorn
i Kyrkslätts svenska församling
Monica Heikel-Nyberg och pastor
Ola Byfält, har förklarats behöriga
tjänsten.
A-kantorn i Närpes församling
Sam Lindén har tilldelats titeln director cantus.

Med en annons når du hela
Svenskfinland.

BERÄTTA OM DIN
FÖRSAMLING!
Den här sidan finns till för dig.
Roliga verksamhetsidéer, festliga jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och
berätta om vad som händer i
DIN församling! Skicka in din artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. Redaktionen
väljer och redigeLING
FÖRSAM
rar materialet.

I MIN

Nytt från domkapitlet
Tf kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Jouni Sinisalo
har förordnats att fortsättningsvis
sköta kyrkoherdetjänsten i samma
församling 1.2 - 14.4.2013.
Församlingspastorn i Åbo
svenska församling Malena Björkgren har beviljats tjänstledighet 9.2
- 17.8.2013.
Församlingspastorn i Åbo
svenska församling Jonathan
Westergård har förordnats att
fortsättningsvis sköta 50 % av en
församlingspastorstjänst i samma
församling 9.2 - 17.8.2013.
Förordnandet för tf kyrkoherden i Brändö-Kumlinge församling

Annonsera i
Etta på Drumsö uthyres fr.om.
1.2. Vv. kontakta Christina 040
5178703 om du är intresserad.

Du når oss på:
0400 012 390
050 329 4444, 050 092 4528
Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi

FÖNSTER, DÖRRAR, KAKEL

www.nordicsale.fi
Fabriksmåttfel och II-klass
RETREATGÅRDEN
SNOAN

Endagsretreat

en möjlighet till vila och
eftertanke

Lö 2.2.2013 kl.10–19
Tema: Smaka på retreat
Pris: 50 €. Anmälan till Lärkkulla senast 28.1.2013

Retreat inför fastan

Må–on 11–13.2.2013
Tema: Mitt ljus, o Herre, är du
Pris: 190 €. Anmälan till Lärkkulla senast 24.1.2013

Retreat

Fre–sö 1–3.3.2013
Tema: Den inre glädjen
Pris: 190 €. Anmälan till Lärkkulla senast 8.2.2013

LÄRKKULLA
Retreatledarutbildning

Du lär dig att själv bygga upp och leda retreater.
Del I: 11–15.3.2013, Del II: 9–13.9.2013,
Del III: 25–27.11.2013
Kursavgift inkl. kost och logi del I, 420 €,
del II, 420 €, del III, 250 €.
För närmare upplysningar kontakta Lärkkulla.
Anmälan till Lärkkulla senast 7.2.2013

Bli mer äkta

16.3.2013 kl. 10-16
Lär dig mera om att bli god på ett äkta sätt – att bli
mer dig själv.
Kursavgift inkl. kost 75 €. Anmälan till Lärkkulla
senast 6.3.2013.

CIVILTJÄNSTGÖRING på Lärkkulla

Lärkkulla-stiftelsen tar emot civiltjänstgörare såväl till Karis som till Houtskär, främst inom uppgifter gällande
fastighetsunderhåll. Kost och logi ordnas.
Mera information om våra kurser och vår övriga verksamhet hittar du på www.larkkulla.net
Tfn 019 275 7200, info@larkkulla.net
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INKAST Ann-katrin store

trovärdighet nutidsutmaning

Mission är mer
än bara ord

Fler än vi tror har behov av att diskutera religion

Att dricka sitt morgonkaffe i godan
ro och samtidigt läsa tidningen Kotimaas kolumnist Rebekka Naatus
tankar om mission kan ge lite hosta då kaffet fastnar i vrångstrupen.
Den unga kvinnan, som är informatör i Uleåborgs församlingar, menar
att ordet mission bör förpassas till museum. Kyrkan bör sluta med att förkunna Ordet ute i världen, så många har konkreta behov av hjälp och
inte av Guds Ord. ”Tänk att vi med kyrkoskatten stöder kyrkornas förkunnelse ute i världen.
Inte skall det vara så!” utropar den unga damen,
och undrar dessutom varför mission borde intressera unga.
Jaha, nu hamnar vi i museisamlingar, vi missionärer. Det har antagligen de egna barnen redan länge tänkt, kanske inte på grund av missionsarbetet, utan på grund av den allmänna
stenåldersinställningen till allt. Förutom kaffet i
vrångstrupen gav kolumnen all orsak att fundera över missionsarbete och dess innehåll. Också
utan provocerande kolumner bör missionärer,
missionsorganisationer och kyrkfolk grundligt
fundera på missionens uppgift i en ständigt föränderlig värld.
Är det rätt att föra ut vår tro, vår religion, till andra folk? De har ju sina egna religioner, sin egen
tro. Jag är ingen vän av dynamisk omvändelseverksamhet, men Jesu missionsbefallning har jag
svårt att hoppa över. ”Gå ut i hela världen, till alla
folk …”. Ganska många år har jag haft möjligheten att leva som kristen i en annan kultur, med
en annan tro. Och jag har fått se att kristendomens kärleksbudskap och undervisning om nåden (O, vad gammalmodigt!) ger människor en
trygg plattform att stå på. Att inte behöva vara
rädd för onda andars alla påhitt, att inte behöva
berövas nattsömnen på grund av hot om förbannelse, som grannen meddelat att han skall ordna om. Sådant har vi rationella västerlänningar
svårt att förstå.
Vad betyder kärleksbudskapet konkret? Att ge den
hungriga mat och kläder,
att bistå vid katastrofer och
i nöd. Att lära analfabeten läsa så att han kan ta reda på
fakta och inte behöver förlita
sej på lurendrejares utsagor.
Att vaccinera barnen så att
de inte behöver dö i mässling. Att lära mammor tillreda näringsrik gröt av lokala sädeslag för att barnet inte
skall bli efterblivet på grund
av undernäring. Att skaffa stöd för en knäled som
en sparkande ko åstadkommit, för att han som
blev sparkad inte skall bli sittande på sin stol, utan
ska kunna arbeta och försörja sin familj. Allt detta utan att en sekund glömma vem som är Uppdragsgivaren!
Mission och missionsarbete hör inte hemma på
museum, det hör i allra högsta grad hemma i vår
värld. Att uppdatera arbetsmetoderna är livsviktigt. Att gå igenom sina strategier och våga ändra dem vid behov, att hela tiden vara vaken för
medmänniskans behov och svara på dem med
respekt, det är dagens missionsmelodi.
Ann-Katrin Store är missionär i Senegal

”Jesus missionsbefallning
har jag svårt att
hoppa över: Gå
ut i hela världen,
till alla folk”

andligt tondöv

Kräver tro
begåvning?

Finns det en del som är
religiöst begåvade – och
följaktligen andra som är
obegåvade i samma avseende? Frågan ställs
av kyrkoherde Lars-Johan Sandvik i en kolumn
i Vasabladet.

Sandvik har mött dem
som uppriktigt sagt att
de inte förstår ett skvatt
av det som sägs i kyrkan, medan andra verkar
ha en medfödd fallenhet
att tolka andligt tonspråk
utan förkunskap.
– Religiöst begåvade
finns i alla religioner och
kulturer, konstaterar han.

Med glädje noterar jag att
Kyrkpressen på senare tid
fått mera inspirerande innehåll. Jag avser inte bara KP nr
2, som möter mig med en bekant bild. Hilma Stockhammar ger korset också namnet
Tomaskors (1944) och uppger att det restes vid Tomasmäss, årets kortaste dag ”När
man fordomdags ansåg att
julen tog sin början”.
Jag tackar för själva
innehållet, som nu mer
än förr väcker eftertanke. Fortsätt i samma stil!
Om folk ska vara intresserade av KP så måste det ju
finnas annat intressant än
kyrkliga annonser. Rapporter om mission och
vittnesbörd har säkert sina läsare, men når knappast utanför en engagerad
krets. Mången världsligt
sinnad hänger upp sig på
olika budskap i religionen,

som verkar föga trovärdiga, svårtolkade, omöjliga.
Man vänder ryggen åt och
fnyser ”tantprat” och ägnar
sig hellre åt en spalt om senaste mode och pop. Tidningens uppgift är väl att
intressera ”vilsna får” för
kyrkan.
J-E Nyman nämner i sin
spalt om kremering att vi
i vår bekännelse försäkrar att vi tror på ”kroppens
uppståndelse”. Hoppsan!
Hur då? Mera sådant, så
blir vi inspirerade att debattera, fråga, fundera: vad
menar de egentligen? Vissa
frågor är svåra att besvara,
men det berättigar inte till
att undvika dem. Om man
inte kan förklara kroppens
uppståndelse på ett sätt
som kan anammas av dagens ungdomar, så måste meningen ändras eller
strykas. Ta upp andra lik-

nande teser, analysera dem
och ge en förklaring som
jag förstår. Lyckas det inte så kanske felet är tesens
och inte mitt.
Många religiösa budskap
uttrycks på ett sätt som inte går hem hos en generation, som inte med modersmjölken och hemmiljön fått ett okritiskt intresse för religionen. Jag
respekterar att kyrkan
och dess organ vårdar om
de redan troende, men
tror ändå att den viktigaste uppgiften är att fånga
världsliga tvivlares intresse
och få dem med i en givande debatt. Ta reda på vilka
saker en vanlig skeptiker
hänger upp sig på och red
ut saken så att en inbiten
materialist kan hänga med.
Ta Lasaros som exempel.
”Han luktar redan” och var
således halvrutten. Hur såg

han ut när han steg upp?
Eller var han bara skendöd
och hade pruttat.
Om KP:s ägare vill att
folk skall läsa KP så måste
dess innehåll inspirera till
debatt och eftertanke. Det
måste fånga de ungas intresse, tvinga fram frågor
och önskan att få svar. Jag
menar inte popmusik eller sport, utan frågor kring
livets allvar. Fler än vi tror
grunnar på overkliga utsagor och tycker att bibeln
innehåller omöjliga påståenden men de saknar en
kanal för diskussion.
Det räcker inte med att
kyrkans dörr är öppen;
”Kom in!” Jag säger hellre: kyrkans dörr är öppen;
”Kom ut!”

Bror Hagström
Jakobstad

andlig upplevelse

fint inkast

Har någon upplevt samma som jag?

Dela och samsas

Vi lever i en förvirrande värld
där många människor inte
kan tro på sådant som har
hänt eller skrivits för 2 000 år
sedan. Men kanske man ändå tror på dem som lever nu.
Somliga påstår att de haft
övernaturliga upplevelser.
Det skulle vara intressant att
få veta om någon av denna
tidnings läsare har upplevt
något oförklarligt. Själv har
jag inte sett någon skepnad
eller hört någon röst men
nog ett oförklarligt ljus. Badrumslampan hade slocknat
men när jag en mörk natt
kom dit lyste det på tre håll.
Ett ljusgult ungefär 30 cm
brett eller högt band lyste med ett vibrerande sken
från dörren en bit framför
väggen, fortsatte snett över
tvättmaskinen och ändrade

”Jag blev åtminstone stärkt i min tro
att livet fortsätter efter döden i en
annan dimension.”

riktning. Jag, som inte använder något sömnmedel,
var klarvaken och försökte
hitta en förklaring till fenomenet men fann ingen.
Jag gick fram till köksfönstret och tittade ut men
där fanns inget blinkande
ljus och det var alldeles tyst.
Senare har jag undrat över
om det kunde vara en väninna som avlidit litet tidigare
och som ville visa att hon le-

ver fortfarande på den andra sidan. Jag blev åtminstone stärkt i min tro att livet fortsätter efter döden i en
annan dimension. Om det nu
finns en andevärld då är det
väl inte så konstigt att det
också finns en högre makt
som vi kallar Gud och som
kunde ge Jesus ovanliga insikter och förmågor.
Vi kan inte bevisa att Gud
finns men inte heller motsatsen. Vi får välja om vi vill
tro på den onda eller den goda makten. Åtminstone kan
vi konstatera att både ondska
och godhet finns i världen.

alice stolpe
Vasa

kyrkomusikdagar tillägg

Lova Gud med alla instrument – inte minst orgel!
Jag vill tacka Kyrkpressen
och Johan Sandberg för att
förstjänstfullt ha lyft fram
kyrkans musik i samband
med Kyrkomusikdagarna
i Borgå stift (KP nr 3). Slutet av intervjun med mig
blev dock i redigeringsskedet förkortat så att betydelsen något ändrades.
Vad jag ville säga är: Alla instrument är välkomna att användas på lämpligt sätt i våra gudstjänster
och förrättningar. Samtidigt är orgeln oslagbar i de
situationer – och de återkommer ofta i församlingens liv – då en ensam musiker både skall ackompanjera församlingens gemensamma sång och stå för
instrumental musik (preoch postludium, nattvards-

”För att få motsvarande effekt utan
orgel behövs flera
instrument och flera musiker.”

musik, brudmarsch, sorgemusik). För att få motsvarande effekt utan orgel behövs flera instrument och
flera musiker.
Ovanstående är enligt
mig den ena orsaken till
att orgeln fortfarande är
en hörnsten i församlingens musikliv, även när vi
helt riktigt tar med ock-

så andra instrument. Den
andra orsaken är att orgeln
inte är enbart ett solistiskt
instrument och ett instrument som ensamt ackompanjerar sång. Den är också ett utmärkt gruppspelsinstrument, både i äldre och i nyare musik. Jag
tycker vi skall låta orgeln
vara ”primus inter pares” –
den främste bland sina likar
– i vår kyrkas instrumentförråd, men ge den mycket sällskap!

Jan Hellberg
Stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik
Domkapitlet i Borgå stift

Vi vill tacka Maria Sundblom-Lindberg för hennes
inkast i KP nr 2. Hon satt
pricken över i:et åt oss. Nu
behöver vi inte längre snubbla över orden utan kan hänvisa personer till inkastet.
Om någon inte orkar läsa det
orkar de inte heller höra på
oss när vi försöker förklara
vår synpunkt på saken. Vi
har också rätt till vår religion och att inte bli nertrampade. Även om det inte är lätt
måste vi dela och samsas.

Emma och Mikael Ådahlgar

Dagens ros
Alla skriver inte
Här på Åland brukar vi skriva till tidningarna och önska
någon ”Dagens ros”
Jag tycker både Maria
Sundblom-Lindberg. och
Margita Wilkman skulle vara värda ”Veckans vackraste ros” för sina nedskrivna
tankar under Opinion i KP
nr 2. Andra bara tänker men
skriver inte.
Tacksamma hälsningar.

Aurora Boström
Föglö

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren
till: Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13,
00180 Helsingfors
E-post: redaktionen@
kyrkpressen.fi
Insändare måste förses
med skribentens namn.
Obs! Insändarnas längd
är högst 1 200 tecken. Insänd text returneras inte.

NÄSTA VECKA får vi träffa en före detta stiftsjungfru.

Åk buss med

Peter Söderqvist
Vasa
0500-162 120

touring.partner@kolumbus.fi

Mera tid för nära och kära
Öbor besitter någon form av överlevnadskreativitet,
säger Tinca Björke
som är informatör i
Mariehamns församling.

TEXT: TOMAS VON MARTENS
Hur är det att jobba som informatör i en församling?
Mitt arbete som informatör
är mångfacetterat, jag gör
infoblad, broschyrer, affischer, uppdaterar församlingens hemsida och facebook. En församling är som
vilket företag som helst.

Vad är speciellt med Mariehamns
församling tycker du?
Mariehamns församling erbjuder mycket mer än bara
mässor, exempelvis djupmeditation, musik för olika
åldrar, föreläsningar, kortare
fördjupningar inom olika teman, retreater, för att nämna några saker. Här finns något för alla.
Vad har du sysslat med innan du
började jobba i församlingen?
Tidigare har jag jobbat med
lite olika saker, jag är nog lite
av en tusenkonstnär. Bland
annat har jag jobbat på Folkhälsans förbund i Helsingfors med Folkhälsans rikskampanjer.
Var har du vuxit upp?
Jag är hemma från Marie-

hamn där jag bott nästan hela mitt liv.

Har du bott i andra länder eller
gjort några spännande resor?
Jag har aldrig bott utomlands
men gjort flera utlandsresor
som gett spännande och annorlunda upplevelser.
Åkt med båt vid Niagarafallen på kanadensiska sidan, njutit av soluppgången
i Grand Canyon, vaknat på
Jukkasjärvi ishotell, snorklat på Maldiverna, åkt spårvagn i San Francisco, kryssat på Nilen och flugit ballong över Stockholm.
Jag har också besökt olika ställen runt medelhavet,
Cypern på sensommaren är
en favorit.
Du tycker om att fotografera.

Hur började det intresset och
finns det andra fritidsintressen
som är viktiga för dig?
Jag har tidigare målat akvarell men när min pappa dog
gick det troll i penslarna. Fotografering är kanske ett substitut men det ger utlopp för
min kreativitet. Med en bra
kamerautrustning finns möjligheten att fånga livet i rö-

”När min pappa dog
gick det troll i penslarna. Fotografering
är kanske ett substitut för min kreativitet.”
Tinca Björke

Bästa annonsörer!
Kyrkpressens utbildningsbilaga utkommer i år torsdagen den 7.2.2013.
Om ni vill ha er annons med i bilagan ber vi er skicka den senast tisdagen
den 29.1.2013 till annons@kyrkpressen.fi.
För närmare information ring våra annonsförsäljare:
Björn sten
Leif Westerling
Jonny Åstrand
0400 012 390
050 329 4444
0500 924 528

relse, få naturliga, skarpa och
vackra bilder.
Jag vill ogärna efterbehandla bilden i bildredigeringsprogram. Jag gillar också att fotografera detaljer –
vardagssaker i en annorlunda vinkel. Av många bilder
gör jag fotoböcker till familjen, kort och tavlor.
Jag är också vattengymnastikinstruktör och leder
två grupper varje vecka. Det
är härligt att göra något helt
annat än det jag gör som informatör.
Sen tycker jag också om
att pyssla, sticka, sy, snickra, läsa och fixa – tyvärr vill
inte tiden räcka till.

måste erkänna att jag är lite
hemmablind.

Vad är speciellt med Åland?
Här är så otroligt vackert! Har
jag sett på bilder – fast jag

Vad har du läst senast?
Just nu läser jag Camilla
Läckbergs Änglamakerskan.

Vad är speciellt med att vara
ålänning?
Jag tror att öbor besitter någon form av överlevnadskreativitet – lite finurlighet
– men jag kan bara prata för
mig själv.
Vad är viktigt och aktuellt just
nu i ditt eget liv?
Viktigt för mig är att finna en
balans i livet. Sortera ut vad
som är verkligt viktigt. Ta mig
tid att umgås med nära och
kära. Jag citerar en okänd:
”Jag ska inte bara leva mitt
liv, jag är också regissör.”

Det var på husförhörens tid och en liten dalaförsamling stod i tur. – Vad menas med dagligt bröd? frågade prästen en av drängarna i byn. Sill och potatis, sa drängen.
– Nja, det vet jag inte om jag kan nöja mig med, sa prästen. – Nej, sa drängen, men det får jag göra.

fotograferandet har blivit ett substitut för akvarellmålning för Tinca Björke. Här ett svartvitt självporträtt taget med kamera.

