Sid LEDAREN: Påven är trött och många undrar om den
katolska kyrkan är trött den också. Andra litar på Anden
och minns att också skurkar blivit fina påvar.
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LEDARE Sofia Torvalds

Och så är Petrus
jobb ledigt igen
När påven Benedictus XVI förra
veckan meddelade att han avgår gick vadslagningsbyråerna
genast i gång. Kardinal Peter Turkson från Ghana (f. 1948) fick de bästa oddsen. Visst vore det
dags för en afrikansk påve? I toppen ställdes också
kardinal Marc Ouellet från Kanada (f. 1944) – en
flexibel man – och kardinal Francis Arinze från
Nigeria (f. 1932) som kanske anses vara för gammal. Det blir så tröttsamt med nya val hela tiden.
Eftersom påven den här gången meddelade exakt när han inte längre står till förfogande – den 28
februari klockan åtta på kvällen – finns det också mer tid än vanligt att spekulera och intrigera.
När Benedictus XVI avgick sa han att det krävs både kroppslig och själslig styrka för att styra Petri
skepp, och hans krafter har under de senaste månaderna varit på nedgång. Han såg sin föregångare långsamt bli gammal och trött, han vet att det
är oundvikligt att han går samma väg.
Det är inte bara påven som är gammal och trött,
många tycker att också kyrkan är det. Innan den
liberala kardinalen Carlo Maria Mantini dog i fjol
beskrev han den katolska kyrkans situation med
ord som ekar kusligt bekanta: kyrkan är trött i
Europa och Amerika. De stora katedralerna står
tomma, byråkratin och ritualerna är pompösa,
kyrkan är 200 år efter sin tid.
Vi kommer inte att höra den nya påven påstå
någonting liknande, för det finns just inga liberala kardinaler kvar. Den som efterträder Benedictus XVI kommer sannolikt att följa sina föregångares linje när det gäller de västerländska tvistefrågorna abort, homosexualitet, preventivmedel och prästers celibat.
För många katoliker känns det tryggt. För dem
som längtar efter nya vindar känns det deprimerande.
Men så kommer vi in på hela den övernaturliga diskussionen och det ska vi väl göra då det är påveval på gång.
En ung amerikansk katolik, Anthony Mathison från
South Carolina, slår i en text
om valet av påve ett slag för
efterföljelsens naivitet.

”Det är inte bara påven som
är gammal och
trött, många
tycker att också
kyrkan är det.”

Mathison påpekar att det under historiens lopp funnits
gott om påvliga kandidater
som varit allt annat än lämpliga för ämbetet. Han nämner Vigilius (535–555) vars
heretiska syn på Kristi natur delades av kejsarinnan Theodora som var ivrig att ersätta hans föregångare med en man i sin
egen smak. Vigilius och Theodora skred till verket och den regerande påven dog, antagligen giftmördad av de två.
Så blev Vigilius påve, och det första han gjorde
var att kraftigt ta avstånd från den heresi han stått
bakom och energiskt rensa ut alla dess anhängare.
Vad lär vi oss av detta?
Att den heliga Anden styr också påven, menar Mathison. Den man som väljs är kanske inte perfekt, men han är den man som Gud vill ha
på just den stolen.

PROFILEN: camilla Andersson
”Guds vilja brukar visa sig på ett
eller annat sätt då man uppriktigt
ber om det. Det kan vara genom
ett enkelt nej. ”

Mötte
nåden
i spåret

Nio kilometer före målet hörde Camilla Andersson
en bekant melodi. I publiken stod någon och spelade
Amazing Graze på trumpet. Det gav henne en förnimmelse av Gud och förnyade krafter att slutföra loppet.
Text och Foto: Johan Sandberg

Det var hennes första Vasalopp 2005.
Camilla Andersson hade förberett sig
väl både fysiskt och psykiskt för den
nittio kilometer långa sträckan mellan Sälen och Mora.
– Men ändå fanns där ett tvivel på
om jag orkar skida så långt, säger hon.
Inte minst när jag kom upp efter den
förstå tunga backen där man står som
i en myrstack. Där möttes jag av skylten Mora 87. Då tittade jag på mina skidor och tänkte: vad har jag gjort? Är det
faktiskt 87 kilometer kvar?
Men när hon kom till den sista saftstationen nio kilometer före mål hörde hon trumpeten som spelade Amazing Graze.
– Där var jag i min favoritnatur i tallskogen och solen sken. När jag hör musiken blev jag så tagen att jag började
gråta. Allt kändes som en enda stor nåd.
Tänk att jag får göra det här. Min lycka
var total. Då gick det upp för mig att jag
klarar loppet.
Så visst kan man möta Gud i skidspåret. Det har Camilla Andersson gjort.
Inte varje gång, men ibland kommer en
stark upplevelse av Gud över henne.
– Jag tror trumpetisten var sänd dit
av Gud, säger hon. Men man kan också förnimma något av Gud under vanliga turer. Bara genom att få vara ute i
naturen en fin dag.
– Men upplevelsen går inte att trolla fram. Jag har skidat Vasaloppet sju
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gånger men det var bara en gång jag
hörde trumpeten. Men varje gång jag
skidar förbi det stället minns jag den.

Att tävla eller inte

Intresset att åka skidor härstammar
från skolan i Terjärv. Men under högstadiet tog intresset slut. För att komma
igång med motionerandet tjugo år senare satte hon Vasaloppet som mål för sig.
– Det var en dröm sedan barndomen att skida Vasaloppet. När jag var
tolv deltog pappa och jag minns hur vi
stod vid målet och väntade på honom.
Nu har hon skidat sju Vasalopp, två
Finlandialopp, tre Marcialonga i Italien,
Bieg Piastow i Polen, Tartu Ski Maraton
i Estland, Jizerska Padesatka i Tjeckien
och Köning Ludvig Lauf i Tyskland. De
senaste vintrarna har det blivit upp till
fyra långlopp. Däremellan har det också blivit fem maratonlopp. Nästa vecka
är det Finlandialoppet som gäller.
– Det som förändrats de senaste åren
är att jag inte längre är lika tävlingsinriktad. Det var egentligen inte meningen att jag skulle tävla från början heller. Men då mitt första Vasalopp gick
långt bättre än vad jag hade väntat fick
jag blodad tand. Jag började träna målmedvetet för att bli ännu bättre.
Hon har tyckt att det varit svårt att
inte koppla på tävlingsinstinkten samtidigt som nummerlappen blir fäst.
– Fast jag sitter här och säger att det

viktigaste inte är att tävla utan att få röra på sig så jämför jag hur jag utvecklats i förhållande till de andra. Jag följer med reslutatlistona och jag märker
att andra gör det också.

Tillbaka efter att ha varit utbränd

Camilla Andersson är nyanställd barnledare i Vasa. Nu återvänder hon till en
arbetsplats hon lämnade för tolv år sedan då hon blev utbränd.
– Det var för mycket på gång med två
små barn, husbygge och heltidsjobb. Jag
var borta från arbetslivet i ett par år. Jag
kände att min trötthet var arbetsrelaterad och sade upp mig.
Hon fick jobb som timlärare i musik,
en dag i veckan, för funktionshindrade ungdomar på Optima i Korsnäs. Två
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månader senare fick hon också jobb
som barnledare i Malax.
– Jag tog ett litet steg i taget för att
komma tillbaka. Vissa dagar trodde jag
aldrig jag skulle klara av att arbeta igen.
– Jag tror jag blivit bättre på att säga
nej. Jag försöker vara nöjd med det jag
presterar. Det är svårt men det är ju bara jag som sätter gränser och bestämmer när jag ska vara nöjd.
Rädslan för att börja må dåligt på nytt
var en av hennes farhågor innan hon
sökte jobbet i Vasa.
– Jag funderade mycket på om jag
klarar av att återvända. Men det har ju
gått tolv år sedan dess och min situation är en annan. Mina barn är större,
jag har nya kolleger, nya arbetsuppgifter och -utrymmen. Jag kom inte

Fyra till sex
gånger i veckan
ger sig Camilla
Andersson ut i
skidspåret på en
tur mellan 20 och
30 kilometer.

Pedersöre lånar tre miljoner euro?
Fastigheter. I kväll tar kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet ställning till ett lån på
tre miljoner euro.
Därmed kommer fullmäktige också att på nytt
ta ställning till bygget av
församlingshem i Esse.
Genom lånet ska samfälligheten finansiera församlingshemsbygget samt
förse Jakobstad, Pedersö-

re, Esse och Purmo kyrkor
med sprinklersystem.
Tidigare har fullmäktige satt ett absolut kostnadstak på 2,7 miljoner euro för församlingshemmet.
Då bygget visade sig bli dyrare bantade man ner projektet och gjorde en ny offertomgång.
Vad Kyrkpressen erfar
överstiger de nya offerterna
fortfarande ramarna.

tillbaka till samma ställe, det är bara arbetsgivarens namn som är detsamma.
Nu har hon en dagklubb i Dragnäsbäck plus två grupper Stora och små för
föräldrar med sina barn eller far- och
morföräldrar med barnbarn.
– Sedan besöker jag olika dagis fyra gånger i veckan. Det är en utmaning som jag gruvade mig för, det har
jag aldrig gjort förr. Men nu tycker jag
besöken piggar upp min vecka. Det är
nytt hela tiden, man vet inte vilka frågor barnen ställer.
– Nu känns det bra och jag är tacksam över det nya jobbet.

Ske Guds vilja eller min?

När hon ser tillbaka ser Camilla An-

dersson också att Gud gripit in i olika
skeden av hennes liv.
– Även om man inte förstår det när
det sker så ser man senare att det som
skedde då var bäst för mig. Men det är
svårt att verkligen våga lita på att det
som sker är Guds vilja. Det är lättare att
be att min vilja ska ske. Men det går fel
när man styr själv.
– Guds vilja brukar visa sig på ett eller annat sätt då man uppriktigt ber om
det. Det kan vara genom ett enkelt nej.
Jag sökte en gång in till en utbildning
och jag var helt övertygad om att jag
skulle komma in. Men det gjorde jag inte. Jag förstår än i dag inte hur det kom
sig. Men det var bara inte meningen. I
dag inser jag att jag aldrig skulle ha orkat jobba i den branschen.

Kunglig medalj till kyrkoherde
estland. Patrik Göransson,
kyrkoherden vid Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i
Tallinn, har fått en medalj av
svenska kungen för sitt arbete för det estlandssvenska kulturarvet.
Göransson kom till Estland i mitten av 1990-talet för att göra praktik i
en församling i nordöstra Estland. Numera är den
svenska församlingen i Tal-

linn en av medelpunkterna
för dagens estlandssvenska kultur.
Patrik Göransson fick ta
emot Konungens medalj direkt av kungen själv vid en
ceremoni på Kungliga slottet i Stockholm. Medaljen tilldelas svenska och utländska medborgare för
särskilda förtjänster eller för
lång och trogen tjänst vid
de Kungliga Hovstaterna.

camilla Andersson
barnledare i Vasa svenska
församling sedan den 14 januari
i år.
Gift med Dan som är kantor
i samma församling. Två barn,
Ludvig, 21 och Juliana, 18.
Gillar långlopp på skidor.
Bästa placeringarna tjugoandra i Vasaloppet med tiden
5:40, sextonde i Marcialonga
och Tionde i tartu ski maraton.

Tillbaka till politiken via KP-intervju
Förtroende. ”Malax är det
bästa stället på jorden” sade kommunalpolitikern Lorenz Uthardt i Malax när
Kyrkpressen intervjuade
honom i våras.
Intervjun ledde till att han
ombads ställa upp i fullmäktigevalet, det ena
gav det andra,
och nu är
han full33
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Barnfamiljer med en förälder får mest stöd ur kyrkans gemensamma understödsfond.
Kyrkans diakonifond finns till för att jämna ut understöden nationellt så att också små
församlingar har möjlighet att hjälpa.
350 000 €

Arbetslivsfrågor 6%
Missbruk eller
beroende 6%

Ekonomi 27%

300 000 €

Tro 11%
Relationer
18%

250 000 €
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200 000 €

Ekonomiska frågor är
den vanligaste orsaken
till att ta kontakt med
kyrkans diakoniarbetare.

150 000 €

Källa: Kyrkans
forskningscentral 2011
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Annan

Kyrkan kan inte hjälpa alla

socialt stöd. Allt fler söker akut
ekonomiskt stöd hos församlingen. Dels
finns det fler fattiga, dels är beslutsprocessen hos socialen långsam. En vecka
utan matpengar är en lång tid.
Text: Nina Österholm Grafik: Malin Aho
– När de sociala myndigheterna inte kan
svara på akuta hjälpbehov tillräckligt
snabbt så vänder sig människorna till
församlingen. Vi märker genast om staden minskar på exempelvis antalet socialarbetare, säger Annakatri Aho som är
diakonissa i Vanda svenska församling.
Hon är orolig över sina redan hårt
pressade kolleger inom Vanda stads
socialväsen.
– Köerna är långa samtidigt som behoven ofta är akuta. När pengarna är
helt slut kan man varken köpa mat eller
betala räkningar. Då vänder sig många
till kyrkan. Jämfört med förra året har
antalet klienter ökat.
I Vanda svenska församling svarar man
i regel på hjälpbehovet redan samma dag.

Vi har inte resurser för längre
stödinsatser och
vi kan inte ersätta det sociala
väsendet.
Karl af Hällström

biskopsval Lutherstiftelsen

Två kandidater till ny biskop

Pastor Sakari Korpinen och prosten Risto Soramies
kandiderar då Lutherstiftelsen väljer ny biskop den 16
mars i Lahtis, skriver Seurakuntalainen.fi. Samtidigt
grundar rörelsen ett missionsstift i Finland.
Soramies verkar i Folkmissionen och Korpinen inom
finska Evangeliföreningen. Rörelsens nuvarande och
första biskop Martti Väisänen som nu går i pension viger sin efterträdare den 4 maj i Helsingfors.
Lutherstiftelsen ses som en utbrytarrörelse av den
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

– Vanligen handlar det om matbidrag,
räkningar eller akuta kriser som att någon blivit arbetslös. Ett FPA-beslut om
understöd på grund av arbetslöshet kan
dröja så långe som en månad.

Kan inte hjälpa alla

Samma trend syns också på andra håll.
Kyrkoherde Karl af Hällström i Lovisa
svenska församling bekräftar att hjälpbehovet växer och att församlingen får
lappa där kommunens ansvar brister.
– Men församlingen kan bara hjälpa kortsiktigt över en akut kris där någon faller mellan stolarna på den kommunala sidan. Vi har inte resurser för
längre stödinsatser och vi kan inte ersätta det sociala väsendet.
af Hällström känner att trycket på församlingens diakoni är för stort. Det finns
inte pengar att hjälpa alla som nekas eller köar för stöd från socialen.
– Församlingarna har helt enkelt inte
resurser för det. Samma situation gäller
i Borgå fastän det är en betydligt större församling. Men hjälpbehovet är ju
också ett annat där, säger af Hällström
som arbetat som diakonipräst i domkyrkoförsamlingen.

Pinsamt på mindre ort

Det är inte bara i städerna som hjälpbehovet ökar. Också på mindre orter
rapporterar diakoniarbetarna om fler
klienter än tidigare.
– Folk drar sig för att söka hjälp på
en liten ort där alla känner alla. På
1990-talet hade jag nästan inga förfrågningar om ekonomisk hjälp men
under det senaste året har det varit flera
påringningar, säger en diakoniarbetare
från norra Österbotten som med hänsyn till sina klienter vill förbli anonym.
Inte heller här räcker resurserna till
och diakoniarbetarna har tvingats säga nej till människor som söker hjälp
hos församlingen.
– Våra resurser är mycket små och
det är i huvudsak frågan om matbidrag
när vi hjälper.
För att dryga ut diakonikassan kan
församlingarna ansöka om stöd från
bland annat domkapitlet som delar ut
en del av de insamlade pengarna från
kampanjen Gemensamt Ansvar.
I Vanda finansieras ungefär hälften
av de stödpengar som delas ut av församlingen själv.
– Den andra hälften ansöker vi om

Präster konvertering

Borgå genväg till katolicismen

Borgåöverenskommelsen kan öppna vägen för
lutherska präster bli katolska präster, skriver Kotimaa.
Överenskommelsen gör att lutherska präster kan
verka som anglikanska präster. Anglikanska manliga präster tillåts i sin tur bli katolska präster genom
ett skräddasytt arrangemang sanktionerat av påven Benedictus XV i Anglicanorum Coetibus-dokumentet.
Anglikanerna tillåts bevara sin liturgiska identitet och
förbli gifta ifall de gift sig innan de blir katoliker.

från samfälligheten och från olika stiftelser och fonder. Hittills har pengarna
räckt till och vi har kunnat hjälpa alla
som sökt upp oss, säger Annakatri Aho.

Nytt samarbete i Åbo

Inte heller i Åbotrakten är samhällets
stöd tillräckligt.
– Vi vet att det finns människor som
faller emellan och blir utan stöd och
därför håller vi också på att utveckla ett bättre samarbete med de sociala
myndigheterna, berättar ledande diakoniarbetare Eija Grahn i Åbo svenska församling.
Nyligen var samfällighetens diakoniarbetare inbjudna till samtal hos socialen. Nu är lokala kontakter mellan församlingarna och socialen under
uppbyggnad. Samfälligheten har också beslutat om nya riktlinjer för ekonomiskt stöd och ett djupare samarbete med myndigheterna är ännu viktigare än förut.
– Jämfört med de miljoner som årligen delas ut i utkomststöd kan vi inte göra så mycket med våra tusenlappar. Men samarbetet är på gång, trots
att det är knappa tider överallt.

diakoni hemsida

Lättare att hitta hjälp i Åbo

Alla tio församlingar i Åbo har öppnat en gemensam
hemsida för diakoniarbetet. På portalen Kirkko auttaa
Turussa (Kyrkan hjälper i Åbo) hittar man kontaktuppgifter, artiklar och information om vilket diakonalt stöd
medlemmarna kan få i församlingen.
– Vi hoppas att det ska bli lättare att få hjälp när all
information finns samlad. Vi vill också berätta om allt
möjligt annat som sker inom kyrkans diakoniarbete som till exempel olika stödgrupper, säger Eija Grahn
som leder det svenskspråkiga diakoniarbetet i Åbo.
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3 Frågor om

Handarbetsnatt i Lovisa
I Lovisa
svenska
församling
arrangerar
ni en handarbetsnatt
1–2 mars.
Församlingspastor EvaLotta Blom, vem kom
på den här idén?
– Det här är fjärde gången vi har en handarbetsnatt. Mamma till idén är
Desirée Kantola som jobbar för Nylands Hantverk.
Hon började med stickcafé på dagarna och det
fortsätter fortfarande.
Hon utvidgade idén till en
stickningsnatt så att också de som arbetar dagtid
kan delta. Stickningsnatten kunde i år även kallas
för virkningsnatt eftersom vi har ett projekt där
vi virkar stjärnor. Stickcaféet har också ett projekt
som går ut på att deltagarna väljer en människa som de upplever som
en hjälte på något sätt. Till
sin hjälte stickar man sedan ett par sockor. Ett år
hade Desirée hittat på att
man fick gissa hur mycket garn som gick åt under
handarbetsnatten. Den
som ville delta betalade 1 euro som gick till Gemensamt Ansvar-insamlingen och var samtidigt
med i ett lotteri i vilket
man kunde vinna stickade
produkter.

Hur länge pågår handarbetsnatten?
– Vi börjar kl. 18 och håller på så länge vi orkar.
Alla är välkomna, man får
komma och gå hur det
passar en. Vi äter en bit
mat och dricker kaffe/te
mellan varven. Kantor Arno Kantola spelar också för oss under kvällens
lopp. Det blir en trevlig
och gemytlig stämning.

Lagom pengar ger
den största lyckan
tillräckligt? Lite
mer pengar ger lite mer
lycka. Men ger mycket
mer pengar mycket mer
lycka? Det fick finlandssvenska ungdomar tugga
på förra veckan.
Text: may wikström
I fredagens modersmålsskrivningar kunde abiturienterna analysera ekonomisten Kari Nars teorier om
”pengar och lycka” i en textkompetensuppgift baserad
på hans bok med samma titel.
Tre dagar senare talade
författaren om samma sak
i själva syltfabriken, inför
en ung penningintresserad
publik i Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Arrangörer var den kristna organisationen Veritas Forum
Finland och Helsingfors Studentmission.
Kari Nars är själv övertygad om att lycka inte kan
maximeras med hjälp av mer
pengar.
– Se på USA, världens rikaste nation. Mellan år 1950
och 1990 har dess befolkning
blivit allt olyckligare, exemplifierar han.

Bra, bättre, tja

Samma tendens går igen i
individens ekonomi.
– De som är verkligt fattiga
blir märkbart lyckligare om
de får mer pengar i den situationen, poängterar Nars
och illustrerar det med kurvor som skjuter rakt i höjden. Men någonstans vid en
årsinkomst på 70 000 dol-

lar (ung. 50 000 euro) planar kurvan ut. Det blir inte så mycket ”mer” lycka
av mer pengar. Det här ser
ekonomie doktorn och politices licentiaten som en förbisedd sanning.
– Visa mig en enda bok i
makroekonomi som nämner
ordet lycka! Jag har nämligen
ännu inte läst någon sådan,
säger han till sin publik.
Enligt Kari Nars talar ekonomerna istället om utility
eller nytta.
– Dumheter! Vad handlar
livet om annat än just lycka,
utbrister Kari Nars.
Enligt honom finns den i
bemärkelsen den korta sensation någon kan känna inför
blicken hos ett nyfött barn
eller musiken i Sibelius femte symfoni.
– Men lyckan är också en
mätbar tillfredsställelse i livet. Då handlar det om några få områden: familj, vänner, jobb och hälsa.
De nordiska välfärdssamhällena har toppat den här
sortens lycka. Men Kari Nars
är pessimistisk när det gäller
det samhällets framtid:
– Att kvartalsekonomin
fungerar bygger på att många
människor slås ut. Det att det
här tänkande alltmer vinner
insteg kommer att förorsaka en mycket hård kollision mellan det nordiska välfärdssamhället och de krav
kvartalsekonomin ställer.
Hur pass hårt den kan slå
kan den ekonomiska krisen
på nittiotalet ge en fingervisning om.
– Då hade vi en djup svacka
i den finländska lyckan. Välmåendet har gått uppåt, men
har inte nått upp till samma

Finns det några kyrkliga inslag?

– Intäkterna går till Kvinnobanken. Förra året var
det också så och då inledde vi kvällen med att
jag berättade lite om vad
Kvinnobanken är och hur
den jobbar.
¶¶Tomas

von Martens

Kari Nars är pessimistisk vad gäller välfärdssamhällets
framtid. Foto: Johan Sandberg

Ryssland Tjeljabinsk

Kyrka skadad i meteorfall

En av Livets ords kyrkor i Ryssland skadades av meteorsvärmen som störtade mot marken senaste vecka,
skriver tidningen Dagen.
”En av våra kyrkor är mycket nära platsen där meteriten föll i Tjeljabinsk. Fönster krossades och en vägg
gick sönder. Otroligt!”, skriver Ulf Ekman på Twitter.
Den kraftiga tryckvågen blåste sönder fönsterrutor
inne i Tjeljabinsk och över 700 människor skadades av
glassplitter. Vad som tros vara bitar av meteoriten har
hittats i en sjö strax utanför staden.

nivå som det var innan krisen, menar Kari Nars.

Där går lottovinnarskiten!

På det privata planet är det inte alltid heller så att plötslig rikedom automatiskt ger stor
lycka. Tvärtom. Fördomen om
den sura miljonären får en viss
bekräftelse av Kari Nars.
– Många lottomiljonärer
berättar om hur deras vinster i stället har gett dem en
hel del olycka. De har mist
vänner, makar och ibland
sitt hem för att de känt sig
tvungna att flytta bort.
Den största förlusten
handlar kanske om tillit och
förtroende.
– De verkligt rika vågar ofta inte lita på andra. Deras rikedom väcker stor avundsjuka hos andra. De vet inte
om folk är deras vänner eller
om de är vänner för pengarnas skull. Hos den som är rik
föder det misstro och rädsla
för att bli bestulen eller lurad på pengar.
Kari Nars illustrerar det
hela med en sorglustig
skämtteckning där två bittra grannar kikar bakom gardinen på sin nyrike granne
och konstaterar att ”där går
han, lottovinnarskiten!”.

Religiösa lyckligare

Kari Nars nämner också de
undersökningar som menar
att religiösa människor tenderar att vara lyckligare än
genomsnittet.
– Spelar det någon roll om
de i så fall är muslimer, judar eller kristna? undrar en
studerande.
– Svårt att säga. Men den
närhet som religionen skapar bland dem som tillhör
den verkar främja lyckan.
Hur han själv efter en karriär som topptjänsteman både
vid Finlands Bank, finansministeriet och storbanker utomlands kom att ta itu med
tematiken kommer fram i en
bisats. Pengar och lycka skrevs
efter beskedet om en aggressiv men behandlingsbar cancer.
– ”Inget skärper en
människas sinnen så
mycket som vetskapen
om att hon blir hängd
i morgon”, citerar han
lugnt.

Kristen webb-tv

TV7 börjar sända i Sverige
Den finska kristna tv-kanalen Heaven TV7 utvidgar sin verksamhet till
Sverige. Webb-tv-sändingarna kör i gång den
första april.
– Alla program ska gå
på svenska eller textas
till svenska, säger Henry Lindell som är koor-

dinator för kanalens arbete i Sverige.
TV7 sänder i dag program i Finland, Estland och Israel. I
Finland ligger tittarsiffrorna på drygt 9 procent.
– Vår vision är att allt vi producerar ska kunna ses gratis. Vi hoppas att också finlanssvenska tittare ska hitta
fram till den nya webb-tv-kanalen, säger Lindell.
Till en början anställer TV7 tre personer som ansvarar för de svenska sändningarna. Lindell och hans fru ska
flytta till Sverige på sommaren.
De svenska programmen sänds på adressen
www.heaventv7.se.
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Rektor Mia Haglund på Seminarieskolan i Raseborg och klasslärare Anna-Karin Jern arbetar båda med Nomadskolan vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Språket lever i
nomadskolan
distansundervisning. Barn till utlandsarbetande finlandssvenskar som
missionärer och diplomater kan hålla
sina rötter vid liv via Nomadskolan.
– Vi ger distansundervisning i modersmålet och i finska, säger rektor Mia
Haglund.
Text och Foto: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Nomadskolans elever finns utspridda
världen över. Flera bor i Tyskland och
USA men spridningen är stor: allt från
Japan, Ukraina och Kina till Tjeckien,
Tanzania och Dubai.
Undervisningen följer den finlandssvenska grundskolans läroplan. Det går
bra att välja enbart modersmålet eller
finska, säger rektor Mia Haglund som
jobbat med Nomadskolan som projekt
redan innan den startade för ett par år
sedan. Just nu är eleverna 28 stycken.
Mycket snabbt insåg man nyttan av
att den virtuella skolan kopplas ihop
med en vanlig grundskola med alla de

fördelar en färdig konkret infrastruktur kan ge. Eftersom Haglund är rektor
för Seminarieskolan så utlokaliserades
undervisningen till Raseborg år 2009.
– Eleverna kan både avlägga lärokurser och få vitsord, säger Haglund.
Elevskaran är brokig och skillnaderna i förkunskaper är enorma. Där finns
barn till föräldrar på utlandskommendering som gått i grundskola i Finland,
bland andra missionärsbarn. Andra har
bott utomlands hela sitt liv men har en
finlandssvensk förälder som vill ge sina barn sitt språk. En del har bott utomlands långt innan. De kan ha glömt
sin svenska eller aldrig kunnat finska
men kan starta som nybörjare fast de
inte är några sjuåringar.

Färdig nättjänst
I Nomadskolan finns bara
snälla och motiverade elever.
Där finns inga
rastbråk att reda ut.
Anna-Karin Jern
och Mia Haglund

I Raseborg har man byggt upp en nätkurs som följer den nationella planen
för undervisning i modersmålet och en
i finska. Kursen är uppbyggd i moduler på sju veckor som innehåller runt
tio uppgifter.
Det faller en hel del ansvar på den
finlandssvenska föräldern, särskilt då
eleven är yngre. Äldre klarar sig på
egen hand.

– Det märks när uppgifterna kommer in som ett drös före deadline, säger
klasslärare Anna-Karin Jern.
Nomadskolan arbetar virtuellt inom
en färdig nättjänst. Det finns ”klassrum” där man kan jobba och lämna in
uppgifter och en ”skolgård” dit alla har
tillträde och kan chatta med varann.
– Vi har vanliga läroböcker som man
använder i Finland.
Den stora skillnaden är förstås att
man inte ses varje dag som i den vanliga skolan.
– Vi ”träffar” eleverna ett par tre
gånger per termin och ämne över nätet.
Vi skypar, för det är gratis, säger Jern.

Läromedel med talstöd

Den virtuella undervisningen blir naturligtvis annorlunda. En finländsk grundskola har sju timmar modersmål i veckan och då gör eleverna kollektivt saker
som inte går att göra på nätet.
– En hel del är sådant som de gör i
sin lokala skola fast på ett annat språk,
säger Jern.
Eleverna läser in sina uppgifter, lärarna skriver kommentarer och ger
språktips.
– På det sättet kan man vara i kontakt flera gånger i veckan fast man inte ser varann.
Det finns numera bra läromedel med
talstöd I finska. Övningar där man lyssnar och ska välja rätt svar.
– Eleverna kan höra språket varje
dag om de vill.
Dessutom finns det inspelningsverktyg så eleverna kan läsa in sin läxa och få
respons på den. Andra tekniker är whiteboard som innebär att både lärare och
elev kan skriva på samma ”tavla” säger
Jern och berättar om eleven som visade
upp sina kunskaper i arabiska genom att
skriva på den vita ”svarta tavlan”.

Många språk per elev

De flesta av Nomadskolans elever går
i vanlig skola utomlands, i en internationell skola eller en på landets eget
språk. En elev kan ha två hemspråk
och ett tredje i skolan.
– Dessutom lär de sig ytterligare
språk i den skola där de går. I Egypten
är det obligatoriskt med arabiska, i Tanzania är det swahili, säger Jern.
– I de internationella skolorna är skolspråket engelska och där läser man oftast franska eller tyska, säger Haglund.
I språkövningarna väljer man historier och omgivning så att den samtidigt
ger en finlandssvensk koppling. Det är
viktigt speciellt för de elever som aldrig varit fast bosatta i Finland. De äldre eleverna får ofta läsa texter ur finlandssvenska dagstidningar. Också för
yngre elever försöker man hitta texter med anknytning till Svenskfinland.
– Lättlästa bladet är en mycket användbar tidning. Den har enkel text utan
smarta knorrar, säger Anna-Karin Jern.
I framtiden hoppas Nomadskolans
lärare att få tillgång till fler filmade
klipp av undervisningen som läraren
förklarar och visar upp tavlan i en vanlig klass. I Nomadskolan har man vanligen en elev per lektion och det blir
många upprepningar.
Digitalundervisningen är på kommande också i helt vanliga skolor.
– Det gör det lättare att ta igen undervisningen om en elev varit bortrest
eller sjuk, säger Haglund.
Både Haglund och Jern arbetar heltid i ”vanlig” skola. Något de vill föra
över dit från Nomadskolan?
– I Nomandskolan finns bara snälla
och motiverade elever, säger de med
glimten i ögonvrån. Allt är enbart undervisning, där finns inga rastbråk att
reda upp.
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Full besättning i
kyrkan i sommar

sommarjobb.
Kyrkan är en stor och
populär arbetsgivare
då det gäller sommarjobb. Begravningsplatserna är som
vanligt de ställen som
erbjuder mest arbete.

Vem är Israels folk i dag?
Vem är egentligen Israels folk och
utvalda? Den så kallade ersättningsteologin lär att det judiska folket i och med Jesus har bytts ut mot
alla kristna. Är det här en korrekt
tolkning? Vilken skuld bär ersättningsteologin till antisemitism och
judeförföljelser i kyrkans historia?
¶¶BO-GÖRAN
ÅSTRAND
är kyrkoherde
och svarar på
läsarfrågor om tro
och kyrka.

Ersättningsteologi är ett begrepp med
vilket man avser att Gud skulle ha förkastat sitt första folk, judarna, i och
med att de tog avstånd från Jesus. Istället, menar man, har den kristna kyrkan blivit Guds nya egendomsfolk. De
kristna skulle alltså ha ersatt judarna
som Guds folk. Det här synsättet har företrätts och företräds
fortfarande av många kristna. Som stöd för den här tanken
anförs bland annat det som Paulus skriver i Romarbrevet
(kap. 9) och Galaterbrevet (kap. 6) om Israel, det vill säga
judarna som inte tog emot evangeliet. Det äkta Israel är ur
det perspektivet den kristna kyrkan bestående av dem som
tror evangeliet om Jesus Kristus.

Text: johan myrskog
De flesta sommarjobb som
kyrkan erbjuder har redan
gått åt. Att arbeta på begravningsplatsen är mycket populärt.
– Våra sommarjobb går åt
nästan med det samma, säger Alf Lindberg som är informationssekreterare på
Helsingfors kyrkliga samfällighet.
– Begravningsplatserna är
de arbetsplatser som lockar
mest folk. De går snabbt åt
och är mycket populära, säger Lindberg.
Det praktiska arbetet lämpar sig egentligen för vem
som helst.
– Det rör sig främst om
trädgårdsarbete som att räfsa, klippa gräs och plantera
blommor.

Problemet med det här synsättet är att om man för tanken
till slut skulle det innebära att Gud först har kallat ett folk,
judarna. När de sedan inte inser vem Jesus Kristus är byter Gud ut dem och lämnar dem åt sitt öde. Ett annat problem, som också visat sig i olika situationer under historiens gång, är att dörren öppnar sig för kristna att anse sig
vara värdefullare och förmer än judarna. För man är ju nu
det som judarna tidigare har varit, det vill säga Guds Israel.
Ett helt motsatt synsätt finns också bland en del kristna. Det
kallas för sionismen, en ideologi som ur ett politiskt perspektiv verkade för att judarna måste få ett eget land, en
nationalstat. Denna politiska ideologi kopplas sedan samman med en kristen sionism. Då brukar man framhålla att
judarna fortfarande har en särställning som Guds folk och
att de har en stor roll att fylla före Kristi återkomst. Man menar då att det judiska folket måste återförenas i Israel innan
Jesus kan komma tillbaka, och därmed blir det viktigt att
de landområden folket hade på Bibelns tid måste erövras.

Studerandejobb

Också i Vasa ser det ut på
samma sätt. Samfälligheten erbjuder 40 till 50 sommarjobbsplatser på begravningsplatserna.Cirka 400
personer skickade in ansökningar till sommarjobbsplatserna.
Vasa svenska församlings
informatör Johanna Backholm uppskattar att kyrkan
i sig inte är en så stor arbetsgivare då det gäller sommarjobb.
– Däremot är kyrkan en
stor arbetsgivare om man
jämför med hur många som
är anställda året runt, säger
hon.
– Men på sommaren är det
en helt annan typ av praktiska jobb som behöver göras.
Förutom arbetare på begravningsplatser är sommarteologer, sommarkantorer, hjälpledare och sommarungdomsarbetare andra

Våga Fråga

Praktiskt trädgårdsarbete på begravningsplatserna lockar många sökande.
Foto: Stock Xchng
typ av jobb som man kan få
inom kyrkan.
Men då är det frågan om
personer som studerar till
just de yrkena.
– Som hjälpledare måste
du också ha gått en hjälpledarutbildning för att kunna
få anställning, säger Backholm.

Vaktmästare

Samfälligheten i Helsingfors
samarbetar med en vaktmästarfirma och sommarjobbet
som vaktmästare för samfällighetens olika fastigheter är
fullbokade ända fram till 2015.

I Vasa anställs också två
nattvakter på deltid för att
underlätta övervakningen
av konfirmationsläger.

Hjälper åldringar

Tammerfors samfällighet är
inte heller något undantag
när det gäller sommarjobb
på begravningsplatser, inom
ungdomsarbetet eller som
vaktmästare.
Men åldringsvården är
också en ganska stor arbetsgivare som behöver
folk.
– Vi har en organisation
som hjälper åldringar att

klara sig i vardagen, säger
personalsekreterare Minna
Muurinen på Tammerfors
samfällighet
– Den heter Mummon kammari (ung. Mormors kammare) och är en verksamhet som långt grundar sig på
frivilligarbete men som även
anställer tio personer under
sommaren.
De cirka 200 sommarjobben som Tammerfors samfällighet bjuder ut brukar
också gå åt med det samma.
– Kyrkan är en ytterst
populär arbetsgivare, säger
Muurinen.

Problemet med det här synsättet, när det dras till sin spets,
är att judarna blir en förutsättning, ett instrument för Kristi återkomst. En del kristna menar att om man bara får fler
judar att flytta till Israel påskyndar man Frälsarens återkomst. När det här sedan kopplas ihop med ockupationen av Västbanken och palestinierfrågan så kan det hela
bli mycket eldfängt och till och med våldsamt, där Israels
ibland hårda tag alltid försvaras.
När jag läser Romarbrevet kap. 9-11, märker jag att en mer
nyanserad bild tycks framträda. En bild som innebär att ingen av de här två linjerna får renodlas. Paulus betonar att det
inte kan vara så att Gud skulle ha bytt ut det judiska folket
mot de kristna. ”Gud har inte förskjutit sitt folk som han
en gång utvalt” (Rom. 11:9) och till den kristna församlingen säger han: ”var inte övermodig, utan ta dig i akt”. Samtidigt understryker Paulus att det som Jesus Kristus har gjort
är något helt avgörande och att Gud sluter ett nytt förbund
där tron, Guds nåd och Guds barmhärtighet är i centrum.
I Romarbrevet framkommer också att det Israel som från
början kallades ingår i Guds frälsningsplan och till sist skall
bli räddat (Rom. 11:26). Men att ur den utsagan dra långtgående slutsatser om hur det skall gå till och vad det betyder
för världspolitiken är nog mycket svårt. Paulus själv säger
i anslutning till den här frågan: ”Aldrig kan någon utforska
Guds beslut eller spåra hans vägar.”

På Tvären Nina Österholm

Det kommer aldrig att hända mig
”Förr eller senare händer det saker så det gäller
att vara beredd på hur man
tacklar livets
motgångar.”
Ungefär så sa
coachen och
friskvårdspedagogen Cajsa
Tengblad när

hon föreläste om stress och
självkänsla. Hon förespråkar
en mer realistisk syn på livet. ”Det kommer aldrig att
hända mig” är inte en gångbar förklaring i längden. Alla
har motgångar.
För ett år sedan, efter
över tre år av köande, utredningar, läkarundersök-

ningar och brottsregisterutdrag, fick jag och min man
order om att förnya vårt
adoptionstillstånd. Känsliga papper föråldras fort och
nu var det dags att ansöka
om nya dokument för att än
en gång bevisa att vi fortfarande duger som föräldrar.
Just då kändes det verkligen

som att det aldrig kommer
att hända mig. Vi kommer
aldrig att få något barn.
Det ”ohända”, livet som
inte blev som man tänkt
sig, är minst lika smärtsamt
som de motgångar som inträffar med omskakande
förändringar som följd. När
vardagen bara rullar på och

en förändring är det man
längtar efter allra mest, det
är limbo. Leda, lidande. Tålamodsfrätande. Prövning
med stort P.
För oss vände det. Det
kom ett samtal, brev, flygbiljetter och en junidag förändrades allt i ett slag när
det vackraste och mest in-

telligenta barnet från Sydafrika blev vårt.
Det kommer aldrig att
hända mig är inte en gångbar förklaring i längden –
förr eller senare händer
det saker. Men hur överlever man livet i väntrummet? Här skulle jag ha behövt coaching.
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Innegänget. Vad skiljer den som är
kristen från den som inte är kristen?
Förr spelade kristna inte kort, de dansade inte, de drack inte alkohol. I dag
är de yttre markörerna för ett kristet
liv på väg att försvinna – eller också
ser de annorlunda ut. Är det bra eller
dåligt?

Se, jag
tror
Text: Sofia Torvalds
Foto: sofia jernström
Den som inte rör sig i kristna kretsar
vet kanske inte om det, men något har
hänt. Under de senaste decennierna har
de yttre tecknen som skiljer den som
uppfattar sig som kristen från den som
inte gör det börjat försvinna. Och den
här förändringen har inte skett enbart
bland ljumma lutheraner utan också
bland dem som förr skiljde tydligt på
dem som var frälsta och dem som inte var det: de inomkyrkliga väckelserörelserna och frikyrkorna.
– Traditionellt har frikyrklighet och
nykterhet gått hand i hand, säger JanErik Andelin, ledarskribent på Borgåbladet och aktiv i Metodistkyrkan. Förhållandet till alkohol har präglats av att
man utgått från att alkohol är ett problem så som det är för alkoholister.
– Man har rentav tänkt att den som
super på något vis tappar sin tro. Det har
varit en del av den frikyrkliga teologin.
Den lutherska synen har oftast va-

rit mildare: den som misslyckas kan ju
alltid be om ny nåd. I praktiken tycker
också många frikyrkliga i dag att alkohol är okej men ibland med förklaringen att det är ”vin till maten” eller ”öl
efter bastun”. Samtidigt har just alkoholen hört till de där yttre tecknen som
skiljer kristna från andra – och det är
inte helt lätt att lämna dem bakom sig.
– Jag tror att många fortfarande har
ett behov av att markera och skylta med
att de är kristna till exempel genom att
framhålla sin nykterhet.

Nya vindar

Man kan kalla de yttre tecknen på hur en
kristen ”ska vara” någon sorts korrekthetsmarkörer. De har varit en trygghet
för det är svårt att välja när allt är relativt. Det är inte helt lätt att säga vilka
som finns kvar och vilka som är passé – det kan variera från samfund till
samfund, från grupp till grupp. Men i
dag verkar det vara okej att göra mycket
sådant som man inte gjorde förr.
– Till exempel i Metodistkyrkan har
vi en distriktsföreståndare, en ledande
pastor, som är aktiv mc-man och in-

”Förr i världen
hade inte frikyrkopastorerna gått och sett
senaste James
Bond – eller åtminstone pratade de inte om
det.”
Jan-Erik Andelin

te har tvekat att umgås med kriminella motorcykelgäng – trots att han blivit varnad av polisen. Män som är aktiva i församlingen kan åka ut och jaga
eller åka fyrhjulingar i skogen. Sådant
hade inte förekommit tidigare, säger
Andelin.
Man kan vara kristen vinkännare –
det väcker inte längre någon större förundran. Den som sambor kanske får
en vänlig fråga av sin pastor om de har
tänkt på att gifta sig, men det stannar
vid det, tror Andelin.
Cecilia Åminne som är lärare vid
Kredu, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby, säger att frågan om huruvida
de kristna markörerna är på väg bort
eller inte gör henne kluven.
– Österbotten är ju som känt rätt brokigt när det kommer till vilka kristna
yttre markörer som har fallit bort och
vilka som lever och frodas. Brokigheten gör det väldigt intressant men inte alltid fritt från problem att bo här.

Fult språk och kristet språk

Att svära är inte okej i den flesta kristna subkulturer. Det känner många in-

stinktivt på sig och ber om ursäkt för
fula ord som kommer över deras läppar till exempel i församlingshemmet.
– Jag skulle kalla det en stilfråga. Det
hör inte till god ton att svära, helt enkelt. Men många tar till fula uttryck för
att deras språk är dåligt eller för att de
inte vet hur de ska uttrycka sig, säger
Andelin.
Han har själv debatterat ordet ”förbannad” som en del kristna tycker att
en troende inte ska ta i sin mun.
– Då har jag frågat att hur är det med
”uppståndelse”, får man säga det? Det
är ju också ett religiöst uttryck. Själv
tror jag att kristna som har ett väldigt
fromt språk kan missbruka ord på ett
värre sätt än den som säger ett fult ord
då och då. Men samtidigt – man behöver ju inte använda laddade ord eller sexistiska uttryck eftersom de kan
såra andra.
Cecilia Åminne har en känsla av att
just det att kristna undviker att svära
är en markör som inte är på väg bort.
– Det här med att inte svära tycker jag
känns som den starkaste yttre markören. Det har ju att göra med vårt språk
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där vi lär oss de värden som gör att vi
kan vara annorlunda i världen.
Han ställer sig tveksam till att helt
slänga alla de yttre markörerna överbord. Han tror att de yttre markörerna
kan vara en spegling av de inre markörerna.
– I ett översexualiserat samhälle som
vi lever i kan vi till exempel fråga oss
om det är vår plikt att göra motstånd.
Måste vi gå med i det överdrivna skönhetsidealet? Kan vi säga ifrån genom
att välja att inte ha läppstift varje dag?
Portin tar upp alkoholfrågan: han har
nyss läst Benedikts klosterregel från
500-talet. I den står det att bröderna
gör bäst i att vara nyktra, men med tanke på de sedvänjor som de sydliga bröderna har är det tillåtet att dricka ett
stop per dag.
– I ett samhälle som Finland där det
är vanligt att man ser fulla människor
slåss på gatorna kan det vara ett viktigt ställningstagande att visa att man
kan dricka alkohol med måtta.

Att växa är att bli jag

Jan-Erik Andelins utgångspunkt är att
genom att växa som kristen blir man
sig själv.
– En kristen människa är en trygg
människa, en äkta människa, någon
som inte spelar några roller. Det är
sådana saker som borde vara kristna
markörer, inte yttre beteenden. Att vara kristen är inte att gå omkring med
märken på kavajuppslaget. Det kristna
sitter inte där, säger Andelin.
Det kan betyda att man är solidarisk
med dem som lider och undviker att
handla hos företag som man vet att utnyttjar sin arbetskraft. Det kan betyda
att man försöker skära ner på onödig
konsumtion. Det kan betyda att man
ger av sina pengar till goda ändamål
eller till församlingens verksamhet.
Jan-Erik Andelin är allergisk mot
uttrycket ”gå ut”. Han tycker inte att
kristna ska föreställa sig att de ”går ut”
och umgås med ”vanligt” folk eller potentiella lärjungar.
– Det gör att vi ibland känner oss som
en del autister som måste gå ut genom
en dörr många gånger för att det ska bli
”rätt”. Att vara kristen är inte att titta ut
från sin holk och säga att nu kan jag tala med dig. Att man alls talar om att ”gå
ut” är en del av det kristna dilemmat.

En föraning av ett annat liv

Men för att återvända till grundfrågan:
hur ska man då känna igen den som är
kristen? Hon klär sig som andra – lika
snyggt, lika urringat. Hon sitter på krog
som andra. Hon använder inte de gamla
fromma bingoorden. Känner man igen
henne blott på korset hon har runt halsen? Och tänk om hon inte bär ett kors?

– De markörer som skiljer kristna
från icke-kristna har kanske inte försvunnit utan bytt form, tror Fredrik
Portin, präst och doktorand vid teologiska fakulteten i Åbo.
Det började på 1980- och 90-talet.
Idén om att kristna ska vara ”som alla andra” spirade fram. Det skulle inte
finnas någon skillnad mellan ”kristna”
och ”världen”. Populärmusik var inte
längre förbjudet och det blev okej att
gå på bio och se vilken film som helst.
– Förr i världen hade inte frikyrko-

Kristna markörer 		
på väg bort

Kristna markörer 		
på väg in / stanna kvar

Absolutism.
Nej till populärkultur.
Nej till dans.
Nej till smink och snygga kläder.
Att ta avstånd från hobbyn och sysselsättningar som uppfattats som
”världsliga”.
Ett väldigt fromt språk.

Gudstjänstdeltagande.
Att leva enkelt och ekologiskt.
Att donera pengar till välgörenhet.
Att delta i frivilligarbete.
Att undvika svordomar.
Att delta i cellgruppsverksamhet.
Att ställa sig kritisk till rådande skönhets- och konsumtionsideal.

och det vi säger kanske mer förknippas med våra inre egenskaper än till
exempel om håret är färgat eller inte.

Den stora skillnaden

pastorerna gått och sett senaste James
Bond – eller åtminstone pratade de inte om det, säger Andelin.
Yngre kristna började ställa sig frågande till absolutism. De började tycka
att det var lika oproblematiskt att sitta på krog som det var att besöka en
gudstjänst i grannförsamlingen – eller den väckelserörelse som inte var
”deras”.
Man ville inte att skillnaden mellan ”vi” och ”dem” skulle vara så stor.
Tröskeln skulle bli lägre. Det skulle inte vara konstigt och annorlunda att vara kristen.
– Vi vill inte vara annorlunda, men
när vi blir rädda för att vara annorlunda
ser jag problem. För vi är annorlunda.
Vi kommer inte ifrån det, säger Portin.
– Det måste finnas något i vår gemenskap som skiljer oss från alla andra.
För Portin är nyckeln till att vara kristen-och-annorlunda att gå i gudstjänsten.
– Det är framför allt gudstjänstgemenskapen som gör oss till en annorlunda gemenskap än andra gemenskaper. Därför måste den skyddas. Det är

”Vi vill inte vara annorlunda, men när vi
blir rädda för att
vara annorlunda
ser jag problem.
För vi är annorlunda.”
Fredrik Portin

Cecilia Åminne skulle så gärna vilja att
de yttre markörerna var på väg bort.
– Att min kristna tro skulle vara oberoende av om mina naglar är lackade eller inte, att det som visar att jag
är kristen finns i mitt sätt att vara och
att bemöta andra. Tyvärr tror jag inte att vi är där riktigt ännu och att det
kan dröja länge innan vi kommer dit,
säger hon.
– Kanske är de yttre markörerna så
viktiga ännu eftersom de är så lätta att
uppfatta. Det är enklare att se om en
människa bor sambo än om hon älskar sin nästa. Människor verkar vara
tryggare om det är möjligt att placera folk i fack.
Fredrik Portin säger att det i och för
sig är bra att man försöker göra tröskeln till kyrkan lägre – att man försöker visa att de kristna inte är så märkliga att man inte kunde bli en av dem.
Ingen ska behöva gå omkring i säck och
aska, att vara kristen handlar inte om
något sådant.
– Att leva ett kristet liv är att leva ett
liv i medmänsklig kärlek. Vi är lite rädda för att tala om gärningar i den lutherska kyrkan. Men jag tror faktiskt att
det är vår uppgift att leva sådana liv att
det ger en föreställning om hur världen
är när den är som bäst.
Vad kristna har i uppgift att visa på
är något så stort som en föraning av ett
Kristuslikt liv.
– Vi behöver öva oss i att leva det livet. Och det ställe där vi får öva på det
borde vara gudstjänstgemenskapen.
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”I begynnelsen fanns ordet” - det är mottot för Lutherårtiondet i Tyskland. De här bokhyllorna med 500
böcker kring temat har placerats på olika orter över hela landet. Foto: Luther2017

Dans i sittande ställning står på programmet under en ekumenisk seniorträff
ker. Foto: Annika Wilms

Reformationens ärr
bor kvar under ytan
Text: annika wilms
Borden är smyckade med ballonger,
människorna bär festliga hattar. Det
är fastlagstisdag och ekumenisk seniorträff i S:t Florians katolska församlingssal i München.
Bordsgrannarna skålar i bubbel och
kaffe och diskuterar påvens avgång. Jag
frågar om skillnader mellan katoliker
och protestanter.
– Allt är strängare i den katolska kyrkan, säger Anita Papst som själv hör till
den evangeliska kyrkan.
– Men jag går på gudstjänst i båda.
Det gör också katolikerna Felix Teufel
och fru Schroller, som inte tycker hennes förnamn behöver stå i tidningen.
– Hos oss är det inga problem mellan
kyrkorna. Vår kyrkoherde har till och
med predikat i den evangeliska kyrkan.
Men Schroller tycker medierna bara lyfter upp negativa saker om katoliker, nu senast fallet med en våldtagen kvinna som inte fick dagen efterpiller på en katolsk klinik.
Ämnet får diskussionen att hetta till
en stund.
– Att alltid fördöma offren, det tycker jag är omöjligt, säger Papst, och Schroller svarar:
– Om det är sant så är det förstås inte bra.

Tvist om ordval

Det är snart 500 år sedan startskottet
för reformationen. I dag är katolikerna och protestanterna i Tyskland ungefär lika många, och den ekumeniska rörelsen stark. Men avståndet gör sig
påmint när kyrkorna diskuterar Reformationsjubileet 2017.

”Tyskland har
kommit väldigt långt ekumeniskt sett. Vi
får gång på gång
höra att alltihop
egentligen inte
spelar någon roll
– vi har ju alla
samma Gud.”
Bernhard Götz

Den evangeliska kyrkan med reformationsambassadör Margot Käßmann i
spetsen vill att katolska kyrkan är med
och firar.
– Det åtskiljande – påvedömet, Mariavördnaden, teologiska uppfattningar om kyrkoinstitution och nattvard –
förblir naturligtvis. Men det är mer som
förenar oss än som skiljer oss åt, sade
Käßmann i radiokanalen Deutschlandfunk i december.
Katolska kyrkan anser att kyrkans
splittring inte är något att fira, och talar
i stället om åminnelse. Till och med förbundskansler Angela Merkel tog upp
saken i sitt tal på evangeliska kyrkomötet i november.
– Jag har lärt mig att till och med ordet “jubileum” kan ge upphov till diskussion i reformationssammanhang.
Jag tycker att vi i en sekulär värld får
framhäva det som de kristna religionerna har gemensamt, sade hon.
Katolska kyrkan kommer att vara med och sätta sin prägel inför minnesåret, säger biskopskonferensens
presschef Matthias Kopp. Kyrkorna utreder möjligheterna för en försoningsgest, till exempel i form av en gudstjänst, och Kopp understryker att idén
kommer från katolskt håll.
Katolska ärkebiskopen Werner Thissen besökte också det evangeliska kyrkomötet och uppmanade kyrkorna att
öka samarbetet inför 2017 i stället för
att fördjupa uppdelningen.
– Vi har mindre att beskylla varandra för, och mer att be varandra om förlåtelse för.

Närhet framhäver skillnader

I en annan del av München – Olympiabyn – har katoliker och protestanter

samsats under samma tak sedan 1972,
då det ekumeniska kyrkocentret byggdes inför de olympiska spelen. Byggnaden har inga bärande mellanväggar.
I teorin kan alltså de tunna väggarna
som skiljer den katolska och den protestantiska sidan rivas en vacker dag.
Jakob Paula småler vid tanken. Han är
kyrkoherde i den katolska församlingen, och hans kollega Bernhard Götz leder den evangeliska. Två tredjedelar katoliker, en tredjedel protestanter – det
är den ungefärliga fördelningen i Olympiabyn liksom i München som helhet.
– Tyskland har kommit väldigt långt
ekumeniskt sett. Vi får gång på gång
höra att alltihop egentligen inte spelar
någon roll – vi har ju alla samma Gud.
Men när man kommer varandra närmare blir också skillnaderna tydligare, säger Götz.

I det dagliga administrativa arbetet
tänker han på prästernas och biskoparnas starka roll i den katolska kyrkan.
– Det skulle inte falla mig in att jag
måste lyda en biskop, och i församlingsrådet väger kyrkoherdens röst inte mer än de andras.
Församlingarna ordnar många gemensamma evenemang, de har en gemensam kör och gemensamt seniorarbete. Ingen frågar om man är katolik eller protestant.
– Men när den ekumeniska kören
sjunger i den katolska eller evangeliska gudstjänsten och det blir dags för
nattvardsgång, då blir det svårt för den
som hör till den andra konfessionen.
Nattvarden hör nämligen till det som
inte går att dela. Katolska kyrkan accepterar inte den protestantiska nattvarden. Dels eftersom bara katolskt
prästvigda anses ha befogenhet att dela ut nattvarden, dels för att nattvarden
är ett tecken på enhet som förutsätter
gemensam tro.
Under de ekumeniska kyrkodagarna i Berlin 2003 ordnades gemensam
nattvard.
– Reaktionerna i den katolska kyrkan var restriktiva, vilket möttes med
oförståelse och protester både bland
katoliker och protestanter. Det ledde
till ett klimat där man umgås försiktigare med varandra och inte vågar så
mycket längre, säger Götz.

Anita Papst hör till evangeliska kyrkan men besöker ofta den katolska.
Foto: Annika Wilms
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ff som Felix Teufel besö-

Fru Schroller är katolik, och tycker kyrkorna kommer bra
överens. Foto: Annika Wilms

Förra evangeliska biskopen Margot Käßmann är ambassadör för Reformationsjubileet 2017. Hon
hoppas årsdagen kan firas i ekumenikens tecken. Foto: Andreas Schoelzel/EKD.de

luther. 2017 firar Tyskland reformationens 500årsjubileum. Årsdagen sätter ljuset på klyftan mellan
katoliker och protestanter i reformationens hemland,
men kan också föra dem närmare varandra.

Fördomarna har försvunnit

Men fördomarna som fanns för 50 år
sedan är helt klart historia. Då kunde
man få höra att katoliker hade många
barn, var lata och inte arbetade, att ekonomin var svag i katolska regioner för
att helgdagarna var så många. Eller att
protestanter var tråkiga och bittra, bara tänkte på jobbet och inte kunde njuta av livet.
– Det goda som hänt sedan 1960-talet är att kyrkornas respekt för varandra har vuxit. Vi har lärt känna varandra, säger Jakob Paula.
– Jag upplever att genom närheten vi har här blir frågan varför vi inte är en enda kyrka mycket mer laddad. Det är den stora frågan – varför
vi inte kan vara ett, säger han eftertänksamt.
Jag undrar om han har ett svar, och

han jämför de kristna med en familj.
– Ju längre familjemedlemmarna varit åtskilda, desto mer tid behöver de
för att närma sig varandra igen och hela såren som uppstått. När en medlem
lämnar familjen är det ett sår.
En kort tystnad sänker sig mellan de
två prästerna, och så fortsätter Bernhard Götz lite trevande:
– Och omvänt – den som lämnat
familjen ser sig i den utstöttas roll.
Då uppstår också känslor av att vara mindre värd. Att påven fastställt
att den evangeliska kyrkan inte är
någon kyrka i katolsk mening – det
var en sak som sårade de evangeliska oerhört.
Kan familjen bli ett igen?
– Det är jag säker på. Det behövs bara mycket tid, säger Paula.
– Vi kommer inte att få uppleva det,

”Det goda som
hänt sedan
1960-talet är
att kyrkornas
respekt för varandra har vuxit.
Vi har lärt känna
varandra.”
Jakob Paula

Den katolska
kyrkoherden
Jakob Paula och
hans evangeliska kollega
Bernhard Götz
delar samma
kyrka i Münchens
Olympiaby. Foto:
Annika Wilms

säger Götz, men tillägger efter en stund:
– Fast vi kunde inte heller föreställa
oss att Berlinmuren skulle falla. Men det
är ett dåligt exempel, för muren i våra
huvuden har redan försvunnit.

Polemiska Lutherjubileer

Kyrkohistorikern Christopher Spehr
vid universitetet i Jena ser 2017 som
en möjlighet.
– ”Lutherjubileerna” under tidigare århundraden har varit mycket polemiska och riktade mot katolikerna.
Nu finns en stor chans att jubileet firas ekumeniskt, eftersom den katolska
kyrkan visat intresse för temat.
Motsättningar finns fortfarande
mellan kyrkorna och inom dem, säger Spehr.
– Men de vårdar det ekumeniska, även om ekumenikerna börjar bli
gamla och de nya katolska biskoparna mer kritiska.
Nyligen tog tyska ärkebiskopen Gerhard Ludwig Müller upp tanken på ett
ämbetsdistrikt för lutheraner som vill
återvända till den katolska kyrkan – en
tanke som genast sköts ner från protestantiskt håll.
– Sådana förslag kommer med jämna
mellanrum, men är en teologisk omöjlighet ur evangelisk synvinkel, säger
Spehr som själv hör till den evangeliska kyrkan.
Bernhard Götz och Jakob Paula tar
inte heller idén på allvar.
– Det var nog bara en flyktig tanke,
säger Paula.
När det gäller reformationsjubileet
är den katolska och den evangeliska
prästen överens: de vill inte fira utan minnas, och de vill göra det tillsammans.

Två jämnstora kyrkor
• Grovt taget 30 procent av tyskarna
är katoliker, 30 procent protestanter
och 30 procent konfessionslösa. Resten tillhör andra trossamfund.
• Evangeliska kyrkan: 23,9 miljoner
medlemmar.
• Romersk-katolska kyrkan: 24,4
miljoner medlemmar.
• I det forna Östtyskland hör 25 procent av befolkningen till en kristen
kyrka. I väst är andelen 70 procent.
• Katolicismen är stark i västra och
södra Tyskland, protestantismen i
norra och mellersta Tyskland.
Källor: Religionswissenschaflicher Medienund Informationsdienst, Evengelische Kirche in
Deutschland

Luther firas i tio år
• Den 31 oktober 2017 är det 500 år
sedan Martin Luther i Wittenberg spikade upp sina 95 teser om kyrkans
avlatshandel.
• Redan 2008 inledde Tysklands
evangeliska kyrka ”Lutherdekade”,
ett årtionde av evenemang som kulminerar i det stora reformationsjubileet 2017.
• Varje år har sitt eget tema som ska
belysa hur reformationen påverkat
världen. I år är temat ”Reformation
och tolerans”.
Källor: luther2017.de, kath.net, Evangelische
pressedienst
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Kvinnodagskonsert

Med anledning av
Kvinnodagen (8.3)
ger Akademiska Damkören Lyran
en konsert med musik av
många kvinnliga kompositörer. Texterna är både världsliga och andliga. De andliga texterna
är lovsånger till Jungfru
Marias ära. Det är kända
Ave Maria-kompositioner av G. Holst och Franz
Biebl, som är skrivna på
1900-talet. Med ryms
också kompositören Sulpicia Cesis tonsättning
till Stabat Mater som beskriver Marias smärtor
när hon ser sin sons lidande på korset. Sulpicia
Cesis levde på 1500-talet i Italien och hennes
instrument var lutan.
Lyrans dirigent Jutta Seppinen har grävt
fram konsertens kvinnliga kompositörer ur Sibelius-Akademins bibliotek
där det finns en samling
musik av kvinnliga kompositörer från medeltiden fram till 1700-talet. Hildegard von Bingen
var en betydande person
under medeltiden och
en del av hennes Ordo
Virtutum uppförs.
Av nutida tonsättare uppför Lyran musik av
Karin Rehnqvist (f.1957)
som är en av Skandinaviens mest kända tonsättare.
Första delen av Lyrans
konsert är andlig och
den andra världslig. I den
finns texter av Leonardo
da Vinci i låten Beat Furrer. Texten i Jukka Linkolas The Ritual Dance
bygger på meningslösa
ordsammansättningar i
lekfulla kombinationer.
Som uruppförande får
publiken höra Timothy
C. Takachis (USA) And I
Saw som han skrivit för
Lyran. Texten är en extatisk kärleksdikt av Josephine Preston Peabody. Lyran är den enda
utländska kören utanför USA som har fått rätt
att ge ett uruppförande
av den.

¶¶Tomas
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Brustna
hjärtan ger
gemenskap
Musik. Recensenternas och konsumenternas respons
på CD:n Brustna hjärtans gemenskap gläder Lina och
Johannes Häger. Sedan den släpptes har de två varit
upptagna med jobb och turnéer. I vår planerar de en ny
turné till södra Finland.
Text: Johan sandberg

– Skivan har blivit mottagen överraskande bra, säger Johannes Häger. Det har varit väldigt roligt. Folk
har gett oss positiv respons och recensionerna i tidningarna har gett
oss höga betyg.
Skivan släpptes i Sverige i maj i fjol.
Runt nyåret höll de försenade releasekonserter i Österbotten.
– Vi började jobba med den för ett
år sedan, säger Johannes. Den är den
första skivan Lina och jag gjort tillsammans. Vi har gjort var sin skiva tidigare under eget namn. Men vi medverkade på varandra skivor.
Johannes gjorde sin skiva Lovsångsljud
2006 och Lina sin skiva Närmare 2008.
– Att vi inte gjort något gemensamt
tidigare beror på att vi inte haft tiden
och energin att göra en skiva, säger Johannes. Och när jag började göra min
skiva var vi inte ens ihop. Lina hade
mycket material sedan tidigare så det
var smidigast att hon sedan gjorde en
skiva med egna sånger.
Namnet på skivan kommer från en
av Linas låtar.
– Den handlar om gemenskapen i
en församling och mellan två personer.
Det är först när man vågar visa sig svag
som man kommer närmare varandra.

Öppnade dörren till Sverige

Det har gått tio år sedan Johannes lämnade sin tjänst som ungdomsledare i
Nykarleby församling och flyttade till
Jönköping.
– Jag såg ingen brinnande buske
som sade att jag ska flytta till Sverige. Det var bara ett steg jag tog. Jag
tänkte att jag ska öppna den här dörren och se om det kan finnas något
bakom den.
Han kom till Jönköping för att gå en
musikutbildning i ITM, Institutet för

Välförvaltad skatt
CD
Stefan Jansson - Med
människor. Psalmer och
visor med jazznyans.
Musiker: Stefan Jansson,
Johanna Grüssner, Jonas
Backman, Marcus Söderström
Arrangemang: Stefan
Jansson

Foto: Linus Åkerlund

År 2009 genomförde den
Solfbaserade pianisten

tro och musik. Det var där han träffade Lina.
– Det var en musik- och bibelskola
som inte finns mera. Den var kopplad
till EFK, Evangeliska frikyrkan.
Han fick upp ögonen för skolan då
han spelade tillsammans med Bengt
Johansson under ett av hans Finlandsbesök.
– Jag frågade om han kände till någon bra skola. Han tipsade om ITM som
han själv varit med och startat.
Även om det gått tio år sedan Johannes flyttade till Sverige räknar han sig
fortfarande som Larsmobo.
– Vi besöker Finland i samband med
varje längre ledighet som jul och sommar. Jag flyttade ju till Sverige i vuxen ålder så förutom familjen har jag en
hel del vänner kvar som jag håller tät
kontakt med.
Efter två år på ITM gick Häger en tvåårig musikproducentutbildning på universitetet i Växjö. I dag har han en egen
studio i Jönköping där han producerar
skivor åt andra.
I dag kan han se Guds ledning i att
han flyttade.
– Jag ser det som en del av Guds plan
för mitt liv att jag är där jag är just nu.
Inte minst studion. Man ser ju inte Guds
ledning så tydligt i nuet utan oftast först
i backspegeln.
I studion har Johannes Häger på sistone jobbat mest med kristna artister.
Men det är inget medvetet val han gjort.
– I den här branschen lever man ganska mycket på ryktet och har man fått
några kristna artister går ryktet vidare till andra.
Han producerar i snitt två, tre skivor per termin.
– I vissa projekt har bandet eller artisten övat in sina låtar färdigt och då
får jag mera ljudteknikerns roll. Ibland

Stefan Jansson projektet
Som människor, en samling nya och gamla psalmer
inspelade på skiva. I slutet
av förra året kom något av
en uppföljare – Med människor. Konceptet är till en
del det samma, men Jansson har rört om i grytan. I
stället för Nanna Rosengård som vokalist är det
Johanna Grüssners smekande men tydliga stämma vi får lyssna till. Jonas
Backman är kvar på trummor men Egon Veevo på

Lina och Johannes Häger
har slagit ner bopålarna i
Jönköping.

kontrabas är utbytt mot
jazzbasisten Marcus Söderström - stilen är den
här gången nämligen genomgående jazzig.
Psalmerna och visorna
på nya skivan, alla arrangerade av Jansson, byggs
upp i enkelhet men säkerhet i yrkesmusikernas trygga händer, med tillägg av
Peter Nordwall på sopransax i några låtar. Inspelningen i Martin Kantolas studio
är klanderfri.
Det proffsiga uppläg-

mixar jag bara filer jag fått via Internet.
Jag jobbar mest med svenska artister
men har också en finländska kontakter.
Lina jobbar som sånglärare i ett gymnasium i Jönköping.
Vid sidan om jobbet har de två bestående musikprojekt. Förutom att de musicerar tillsammans är de också med i
Praise Unit, en Stockholmsgrupp.
– Jag spelar en del med olika gäng
här, speciellt om jag producerat en skiva med dem. Men det är mera sporadiskt.
Praise Unit står för en gospel/funkaktig stil. Sin egen repertoar har Häger
svårare att definiera.
– Vissa av texterna är mera riktade till
Gud och kan definieras som lovsånger. Men många av våra låtar är också
bönesånger, är vittnesbördsaktiga och
har ett förmedlande budskap. Det är
ganska blandat textmässigt. Allt är inte renodlade lovsånger. Stilmässigt på-

get bäddar för framgång
och det enda man eventuellt kan anmärka på bland
de elva psalmerna och visorna är att Jansson spelar med onödigt säkra kort.
Till exempel tolkningarna av
Lina Sandells mest populära psalmer Blott en dag och
Bred dina vida vingar är lite förutsägbara, trots tonartsskiften.
Men brassa ska man å
andra sidan aldrig göra för
sakens skull och jag gillar ju verkligen det här. Som

lyssnare borde jag kanske i
stället tacka för de uteblivna vilda chansningarna.
Och även om Jansson låter flera psalmer stå förhållandevis orörda bidrar han
också med några riktigt intressanta tolkningar. Introt till annars lite bleka Herren vår Gud är en konung är
samtidigt både kontemplativt och majästetisk och
Måne och sol har fått ny
taktart och nytt liv.
¶¶Christa

Mickelsson
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Sorgligt och gripande,
smäktande vackert
film
Amour.
Regi: Michael Haneke.

minner alla våra tre skivor om varandra. De är melodiska och gitarrdrivna. Det finns både lugnare och rockigare bidrag.
Både Lina och Johannes skriver musik. De sjunger på svenska.
– Vanligtvis skriver vi musik på var
sitt håll. Då vi kommer på nån textrad eller melodisnutt så spelar vi in
den på Iphone. Sen visar vi våra idéer för varandra. Jag funkar allra bäst i
mitt låtskrivande när jag har ett mål
med det.
Som bäst jobbar de på en ny låt som

de tänkt släppa digitalt på Itunes och
eventuellt på Spotify.
– Det ska ske inom en månad.
I mars ska de spela på sex olika ställen i Sverige.
– Vi planerar att resa till södra Finland senare i vår. Först hade vi planerat resa dit i samband med att vi var i
Österbotten kring jul och nyår. Men vi
hann inte då.
Datum och platser är ännu inte spikade.
– Inget är hundraprocent bestämt
men förhoppningsvis blir det av.

”Det är först när man vågar visa sig svag som man
kommer närmare varandra.”

En mänsklig präst
Teater
Fristad, Wasa Teater premiär 15 februari i Jakobstad
Manus: Tom Wilhelms
I rollen: Göran Sjöholm
Scenograf: Jeremy Crotts
Regi: Carl Alm
Efter femtio minuter sitter publiken kvar. Föreställ-

ningen är över men ingen
gör en ansats att stiga upp.
Jaha, ni vill sitta kvar, kommenterar skådespelaren
Göran Sjöholm.
Sjöholm har nyss gestaltat kyrkoherden Tomas
i pjäsen Fristad som Tom
Wilhelms skrivit. Tomas
störs i sin strävan att i lugn
och ro få glida ut i pension
av ett nattligt telefonsamtal. En flyktingfamilj behö-

Medan han bodde i Finland var
Johannes Häger en av förgrundsgestalterna i gruppen Paddington.
Paddington höll sin avskedskonsert
på midsommarfestivalen i Pörkenäs
för några år sedan och är ett avslutat kapitel.
– Tiden i Paddington betydde mycket för mig. Det var 13–14 år av mitt liv.
I mitt nuvarande jobb har jag stor nytta av låtskrivandet och arrangemangen. Vi var många som sjöng i Paddington, både killar och tjejer. Det var lärorikt att arrangera sången. Jag lärde
mig också mycket om att stå på scen.
Vår scennärvaro utvecklades mycket
under åren. Paddington var en skola för mig.
– Vi fick också spela i andra länder
och på stora festivaler. Vi var mest i
Tyskand utanför Finland. Någon gång
spelade vi i Frankrike, Schweiz och
Slovakien.

ver en fristad och motvilligt
låter Tomas dem komma till
den avlägsna prästgården.
Han slits mellan sin pliktkänsla att hjälpa sin medmänskor och sin nit att följa lagen.
Tomas blir ensam med
familjen. Han drabbas av
kulturkrockar men hans
attityd till familjen ändras
under berättelsens gång
från misstänksamhet till
uppriktig omsorg i slutscenen.
Tomas försöker få stöd i

sin situation av både domprosten och Gud, men i synnerhet den förstnämnde är
avvisande. Tomas är rädd,
i likhet med sin namne lärjungen tvivlar han på Gud.
Men han förlorar inte sin tro.
Sjöholm gör en stark
tolkning av Tomas som en
mycket mänsklig präst. Att
drabbas av tvivel är något som inte ens prästerna
skonas från. Men Gud finns
med hela tiden. Gud svarar på Tomas frågor, men
kanske inte på det sättet

Michael Hanekes Amour,
Kärlek, har på festivalfronten gått från klarhet till klarhet och inför Oscar-galan på
veckoslutet hör filmen till de
stora favoriterna.
I det här fallet är det bara att hålla med. Amour är en
makalös film, lika vardaglig
som existentiell, lika illusionslös som varm och lyhörd.
Handlingen i filmen kretsar som bekant kring döden,
den obönhörliga, men det
som man tar med sig är porträttet av den livslånga kärleken som nu står inför en sista prövning.
Det handlar om Anne och
George (Emmanuelle Riva
och Jean-Louis Trintignant,
den franske filmbjässen
som efter en paus på fjorton år gör comeback), ett
äldre par i Paris som lever
för musiken. Och för varandra (parets dotter som gestaltas av Isabelle Huppert
är sedan länge utflugen).
Med undantag för enstaka
konsertbesök – Anne är den
pensionerade pianoläraren –
är det lugna gatan som gäller. Och vad är väl trevligare än det. I rutinerna ligger
tryggheten, morgontofflorna
sitter där de ska.
Men så en mindre vacker
dag, vid frukosten, drabbas
Anne av en smärre stroke.
På det följer en misslyckad
operation som gör att frun
i huset blir rullstolsbunden. Inledningsvis går det
an men i takt med att Annes tillstånd förvärras tilltar
också de emotionella (och
fysiska) påfrestningarna.
Förödmjukelserna avlöser
varandra, det stumma raseriet gör intrång, men att
förlita sig på anstaltsvården

kommer inte på fråga. Anne vill inte, hon vägrar, och
livskamraten George har
gett henne sitt löfte.
Det är väl det som kal�las för respekt, och i Amour
finna massor av respekt. På
det personliga planet, men
också på det berättarmässiga planet. För trots att parets vardag blir allt ”mindre” vägrar Haneke att titta åt sidorna (merparten
av filmen utspelar sig inom
hemmets fyra väggar).
I stället väljer han att borra sig allt djupare; i de fårade
ansiktena med de glasklara blickarna, i de små ögonblicken som förvisso tyder på ett långt och rikt liv.
Sekvensen där Anne medels trallvänliga ”Sur le pont
d´Avignon” återvänder till
barndomens landskap är
rentav hjärtskärande men inte att Michael Haneke frestas
av falsk sentimentalitet.
På den punkten får regissören fint flankstöd av JeanLouis Trintignant, som låter bli att falla in i rollen som
mysig farbror med strikt
borgerliga anor. I ett försök
att värna om sin hustrus integritet går George till slut så
långt att han låser in Anne
och ger assistenterna foten.
Amour kan med fördel ses
som ett inslag i debatten om
åldringsvården, om människors rätt att på ålderns höst
se om sitt eget hus (bildligt
och bokstavligt talat). Men
framför allt är detta en ömsint – och vid behov rakryggad, även brutal – skildring
av ett kärleksförhållande
som av förekommen anledning kommit till vägs ände.
Det är sorgligt, inte sällan smäktande vackert, men
det oaktat inbjudande. Själv
kommer jag att tänka på min
mamma, min mormor och
farmor, och det är inte alltför
ofta. Tack för påminnelsen.
¶¶Krister

Uggeldahl

filmen amour kan med fördel ses som ett inslag i debatten om åldringsvården. Foto: Future film
som Tomas förväntar sig.
Föreställningen är en monolog där de övriga karaktärerna främst figurerar i form av ljud- och ljuseffekter.
Scenen är ett spartanskt
inrett rum som stöder berättelsens kalla och omoderna prästgård.
Lyckligtvis har flyktingfientligheten i vårt samhälle ännu inte riktigt gått så
långt som i pjäsen. Pjäsens
tema är både aktuellt och
allvarligt. Men det sakna-

des ändå inte humoristiska inslag.
Pjäsen lyckades hålla mig
fängslad i femtio minuter.
Plötsligt var den slut, kanske lite abrupt. Men den
väckte många tankar. Gjorde Tomas rätt? Vad skulle jag ha gjort i hans situation? Varför respekterade myndigheterna inte kyrkoasylen?
Kanske det var därför
som publiken satt kvar.
¶¶Johan

Sandberg
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Mixa och Matcha
frågesport. Mixa och matcha dina kunskaper i
Kyrkpressens frågesport. Vår sjuttonde tävlande är
Pernilla Karlsson. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: pernilla karlsson

Kombinera följande:
Kinesiska områden & geografiskt läge

a) Fujian			
b) Xinjiang		
c) Tibet			
d) Heilongjiang		
e) Hainan		

Kända begravningsplatser & städer

1) Västra Kina
2) Nordvästra Kina
3) Sydöstra Kina
4) Södra Kina
5) Nordöstra Kina

a) Skogskyrkogården
b) Père-Lachaise		
c) Arlington		
d) Oljeberget		
e) Calvary		

Resultat: 3/5 		

Resultat: 5/5
Friidrottsgren & världsrekord

Finländska kommuner & vad de är kända för

a) 400 meter häck		
b) Diskus			
c) Kulstötning		
d) 4x100 meter		
e) Tresteg		

1) Roddevenemang
2) Kärringkånk
3) Jordgubbar
4) Hästar
5) Tomatkarneval

1) 36,84
2) 46,78
3) 74,08
4) 23,12
5) 18,29

Resultat: 5/5

Resultat: 2/5
USA:s 1900-tals presidenter & ämbetstid

a) Herbert Hoover		
b) Dwight D. Eisenhower
c) Franklin D. Roosevelt
d) Gerald Ford		
e) Woodrow Wilson

1) 1933-1945
2) 1913-1921
3) 1929-1933
4) 1953-1961
5) 1974-1977

Svaren:
Kinesiska områden & geografiskt läge: a-3, b-2, c-1,
d-5, e-4
Finländska kommuner & vad de är kända för: a-1,
b-4, c-3, d-5, e-2
USA:s presidenter & presidenttid: a-2, b-4, c-1, d-5,
e-3
Begravningsplatser & orter: a-3, b-5, c-1, d-2, e-4
Friidrottsgren & världsrekord: a-2, b-3, c-4, d-1, e-5

Foto: Anatom Allstar
Namn: Pernilla Karlsson.
Ålder: 22.
Yrke eller titel: Artist.
Hemort: Är från Sjundeå och bor i Helsingfors.
Favoritidrottsgren och/eller -lag: Handboll.
Favoritmat och -dryck: Sushi och mjölk, men inte
tillsammans.
Lyssnar helst på: Avkopplande musik.
Rekommendera en bok!: Jag är Zlatan Ibrahimovic
av David Lagercrantz.
Skulle vilja resa till: Thailand.
Tråkigaste hemgörat: Laga mat.
Min åsikt om frågesporter: Den här var ganska
knivig, men jag brukar tycka om dem. Jag är helt
nöjd med min prestation.

a) Sulkava		
b) Ypäjä			
c) Suonenjoki 		
d) Närpes		
e) Sonkajärvi 		

1) Washington
2) Jerusalem
3) Stockholm
4) New York
5) Paris

Resultat: 3/5

Frågesportsresultat: 18/25

Ord som lyser!
Med evig kärlek
Peter Halldorf

Betraktelserna är ämnade
för daglig läsning under ett
år. De följer kyrkoåret och
har nedtecknats i umgänget
med Guds ord och den
kristna traditionen. Upptäck
dyrgripar i trons rikedomar
som kanske tidigare varit
dolda!

Artos inb 29,90

Mogna vackert
Britta Hermansson

Hur går man vidare när man insett att allt inte kommer att bli sådär fulländat? Mitt uppe i alltihop, hur
får man livet att bli hållbart? Britta Hermansson
delar med sig av tre styrverktyg för mitt-i-livetmänniskor: rytm, riktning och
ressällskap.

Libris inb 28,90

Guldgruvan för dig
som ska hålla tal!
Ord som lyser
Red. Anna Ekman

Det finns ord som lyser
– genom att vända på perspektiven lite grann, genom
att stå kvar när allt annat ser
ut att rasa, genom att viska
att livet är en gåva. Det här är
en bok fylld av dem: dikter, tal, bibelverser
och berättelser om livet, döden, kärleken
och annat som vi inte kan sluta tänka på.
Med texter av C S Lewis, Ylva Eggehorn,
Bob Hansson, prins Daniel, Astrid Lindgren,
J.L. Runeberg, ”Underbara Clara”, Edith
Södergran, Barack Obama och många,
många fler.

Libris inb 32,50

Nya testamentet
– The Message
Eugene Peterson

Budskapet, The Message, är en
bibelöversättning. Den tar sitt avstamp i Nya testamentets grekiska
och landar rakt i vår tid. Välkända
berättelser och förmaningar får
starkare och delvis nya färger. Gör
dig beredd på en ny upplevelse av
Bibelns texter!

Libris mjukpärm 35:-

Förvandlingar
Göran Skytte

Under natten den 25 april 2012
drabbades Göran Skytte av en
stroke. Den följdes av ytterligare två.
Arbetet med en ny bok, en bok med
människors berättelser om hur livet förvandlas, fick
ta en paus. När det satte igång igen hade det fått ett
nytt fokus.

Libris inb 29,90
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UR Evangeliet
”Han svarade:
’Det är inte rätt
att ta brödet från
barnen och kasta det åt hundarna’.”
Läs mera i
Matt. 15:21-28

OM Helgen

Runt Knuten

Bön och tro

Fastan inför påsken är 40 dagar lång. Antalet dagar i
fastan har i tiden valts för att påminna om Jesu 40 dagar av fasta i öknen. Fastans 40 dagar hör också ihop
med israeliternas 40-åriga ökenvandring. På det här
sättet påminner kyrkoåret oss om olika händelser i Bibeln.
Söndagens tema är Bön och tro. Jesus kämpade
mot mörkrets makter genom att bota sjuka och förlåta syndare. Denna kamp är förenad med bön och tro.

INSIDAN
Betraktelsen Claus Terlinden

#bönetwitter
”Kristus, morgonstjärna! Var
du nära i själens vargtimme
tills sinnet fylls av
gryningsljus.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

ILLUSTRATION: Claus Terlinden

Glömskans mörker
REMINISCERE! Kom ihåg!
Så heter andra söndagen i fastetiden, efter dess latinska antifon (=refräng till psaltarpsalmen): ”Herre, kom
ihåg din barmhärtighet.” (Ps 25)
Reminiscere: det är inte bara ett krångligt ord – det
är också en besvärlig tanke, i synnerhet om man är van
vid att förknippa ordet Gud med adjektiv som börjar på
”all”. (Allsmäktig, allvetande, allestädes närvarande och
så vidare). Kan Gud glömma något? Och behöver därför komma ihåg? Och behöver uppmanas till det? Finns
det skrymslen i Guds håg som kan hamna utanför det
allvetande ljuset?
Störst av allt är kärleken. Den är Guds mening med
allt. Därför behövs friheten: bara den som i någon mån
är fri kan älska. En snökristall älskar (antagligen) inte.
Inte en sten heller. Men i allt levande finns kärlekens
frö och möjlighet.
Friheten för med sig tid. Framtid, dåtid, nutid. Bara
dåtiden är bestämd. Nuet rör sig inom ramar som det
förflutna ger. Inom dessa ramar är nuet obestämt: framtiden är därför öppen. Innan ordet är på min tunga vet
Gud allt jag vill säga. Men innan jag vill, vet Gud det inte. ”Var är du?” är inte en retorisk fråga bara i paradiset. Framtiden är fördold också för Gud.
Men Gud är den alltid nya möjligheten. Om jag måste välja ett ”all”-adjektiv för Gud skulle det vara ”allmöjlig”. Det är DET MYSTERIUM vi är på väg mot på
vår vandring genom livets fastetider. Uppståndelsen:
den nya möjligheten där alla möjligheterna har tagit slut.
Fastan leder oss inte bara till vår egen själs mörker.
Vi leds också fram till det mörker Gud själv möter genom Jesus. ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit
mig?” Detta mörker ter sig som glömska för oss. (Bara för oss? När Gud sätter regnbågen på himlen för att
påminna sig själv om sin nåd, är det då bara en antropomorfism, ett förmänskligande sätt att tala om Gud –
eller är det uttryck för Gud som ”förmänskligas ”, på
kyrkiska: blir människa i Jesus, och vandrar här med
oss, under våra villkor?)
Reminiscere: en söndag som påminner om att människor, situationer, liv, gudskärlekens frön kan hamna
i det oförutsedda, främmande, splittrade, väglösa, förbisedda, mörka, gömda, bortglömda. Ett namn i ett hus.
En mission till inga andra än de förlorade fåren av Israels folk. En människoson i gravens dunkel. Som blir ett
vetekorn, ett hopp som gror, en påsk.

Claus Terlinden är kaplan i Karis svenska församling

Helgens texter
Första läsningen
2 Krön. 20:1-9
Andra läsningen
1 Thess. 4:1-8
Evangelium
Matt. 15:21-28
Andra söndagen i fastan.
Temat är ”Bön och tro”.

Psalmförslag
59, 453, 343,
330, 338 (N),
391:3.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

I Klarspråk
Ökenfäder kallar man
de munkar i Syrien
och Egypten som från
200-talet och framåt
bosatte sig i öknen för
att leva ett enkelt och
avskilt liv. Genom ökenlivet ansåg de sig ha
lättare att kämpa mot
frestelserna i världen.
Från början var ökenfäderna eremiter som
levde ensamma men
senare grundades också
ökenkloster som samlade flera hundra nunnor
eller munkar.
Källa: Kyrklig ordbok

”Från diakoni till
fårskötsel.”

Pensionärssamling
i Solf onsdag kl. 13.

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

KALENDERN
22–28.2
Åbolands prosteri
¶¶ Väståboland
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 24.2. kl 10: Högmässa i kyrkan, Backström, Lehtonen.
On 27.2. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 24.2. kl 18: Kvällsmässa i kyrkan, Backström, Lehtonen.
Korpo kapellförsamling:
Sö 24.2. kl 11: Högmässa i kyrkan,
Killström.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 24.2. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 24.2. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Vuola.
¶¶ Åbo
to. 21.2 kl. 18.30: Kyrkokörens
övning i Aurelia (3 vån.)
kl. 19: Veckomässa i Skarpskyttekapellet, Audas
fre. 22.2 kl. 19: Filmvisning i Aurelia (3 vån.) ”Of Gods and Men”.
Fritt inträde, frivilliga bidrag till
insamlingen Gemensamt ansvar
kan ges.
sö. 24.2 kl. 12: Högmässa i Domkyrkan, Audas (pred), Öhman (lit),
Forsman. Kören Sångens vänner
(dir. Henrica Lillsjö) medverkar.
Kyrkkaffe efter högmässan i sakristian.
ti. 26.2 kl. 18: Lovsångskören övar
i Aurelia (1 vån.)
kl. 19: Lovsång och förbön i Aurelia (1 vån.), Ulla-Christina Sjöman:
Jesus – en bönens mästare.
ons. 27.2 kl. 10-12: Familjecafé
i Papinholma församlingshem
(Käräjäkalliontie 4, Kustö)
kl. 11: Förbönsgruppen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl. 13-15: Café Orchidé i Aurelia (1
vån.) Önskepsalmer med Marjo
Danielsson.
kl. 18: Tyst meditation i Aurelia
(1 vån.)
to. 28.2 kl. 9.30: Familjecafé i
Aurelia (2 vån.)
kl. 18.30: Kyrkokörens övning i
Aurelia (3 vån.)
kl. 19: Veckomässa i Skarpskyttekapellet, Westergård

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
24.2 Andra söndagen i fastan:
Gudstjänst kl 12 i Hammarlands
kyrka
Ingemar Johansson, Kaj-Gustav
Sandholm.
26.2 Skriftskola: kl 18.30.
¶¶ Jomala
Sön 24.2 kl. 11: Högmässa Erickson och Hansen.
Ons 27.2 kl. 19: Läsmöte hos
Backas i Ingby.
www.jomala.evl.ax
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TRYGG – TROTS ALLT
Botnia TV, torsdag & fredag kl 21.00
Malax TV, söndag kl 18.00
K:stads TV, tisdag & fredag ca 19.30
Årvas TV, söndag kl 18.30
Jakobstads TV, söndag kl 18.00
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

¶¶ Sund-Vårdö
Sö 24.2 kl.11.00: Högmässa i
Vårdö kyrka SirkkaLiisa Enqvist,
Andreas Karlsson.
Ti 26.2 kl.18.30: Läsmöte hos
Lilian Lindholm och Göran Abrahamsson i Vargata.

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
To 21/2 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 21/2 13.00: Solglimten i Församlingshemmet.
Sö 24/2 11.00: Gudstjänst i
Kyrkan, Guy Kronqvist, Jasmine
Nedergård.
Må 25/2 13.00: Korsbäck missionssyförening i Byagården.
Må 25/2 17.00: Hanna-kerho i
Församlingshemmet.
Ti 26/2 13.00: Taklax missionssyförening i Bönehuset.
Ti 26/2 19.00: Träffpunkt i Taklax
bönehus.
On 27/2 13.00: Silvergruppen i
Församlingshemmet. Else-Maj
och Clas Westerholm berättar om
sin Israelresa.
Fre 1/3 19.00: Karasamling i Församlingshemmet, gäst: Harry
Norrback.
¶¶ Kristinestad
GUDSTJÄNSTER
Kristinestad: sö 24.2 kl 12 Högmässa, Nisula, Martikainen
Lappfjärd: sö 24.2 kl 10 Gudstjänst, Eklöf, Martikainen
Sideby: sö 24.2 kl 18, Gudstjänst,
Eklöf, Martikainen
ANNAN VERKSAMHET
Ungdomsmässa: fr 22.2. kl 22 i
kyrksalen i Lappfjärd.
Kvällsmässa: lö 23.2 kl 18 i Dagsmark bönehus, Eklöf, Martikainen
Bibelsamtal: sö 24.2 kl 18 i
Lappfjärds förs.hem, Juhani Martikainen
Pensionärssamling: on 27.2 kl
11.30 i Krs förs.hem
Pensionärsamling: to 11.30 i Sideby kyrka
Pensionärsamling: to 28.2 kl 11.30
i Sideby kyrka. Johan berättar
om Noa.
¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 2 sö i fastan 24.2 kl 10
Högmässa Lassus, Lindén, S:ta
Maria församlingskör. Sö 24.2 kl
18 Förbön och lovsång.
Kaskö kyrka: lö 23.2 kl 18 Aftonmusik.
Töjby bykyrka: sö 24.2 kl 13 Högmässa. Efteråt firas Viva Melanders 80-årsdag.
Luthergården: sö 24.2 kl 14 Samling.
Böle bystuga: to 28.2 kl 13 Samling.
¶¶ Pörtom
To 21.2 kl 13: Pensionärssamling i
förs.h. gäst Gurli Lassus. Norrgåd,
Lidman, Pensionärskören.
Sö 24.2 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Sundqvist, Lidman.
Ti 26.2 kl 13: KU:s sykrets i förs.h.
Norrgård.
Obs! Ingen barnverksamhet i församlingen v 9, normalt igen v 10.

¶¶ Övermark
To 21.2. kl. 14: Andakt på Alvina.
To 21.2. kl. 15: Andakt på Solgärdet.
Fr 22.2. kl. 19: Församlingsafton
i församlingshemmet. Kristian
Sjöbacka. Jakobsson. Wikstedt.
Norrgård.
Sö 24.2. kl. 10: Byagudstjänst
för centrumområdet. Jakobsson.
Wikstedt.
Sö 24.2. kl. 11–13: Lunch i församlingshemmet till förmån för
Gemensamt Ansvar. Diakonikommittén.
Sö 24.2 kl. 18: Bibelcafé i förs.
hemmet, Boris Sandberg
On 27.2. kl. 13: Pensionärssamling. Ingmar Rönn. Norrgård.
Ingen barnverksamhet under
vecka 9.

Korsholms prosteri
¶¶ Bergö
To kl 18: Hjälpledarskolning i Petalax, Ladan
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Mera info på
Facebook.
Sö kl 14: Högmässa i församlingshemmet, Englund, Richard Mitts
Ti kl 13: Missionssyföreningen
On kl 7.45: Laudes (morgonbön)
On kl 13: Träffpunkt i församlingshemmet. Englund, Kahlos m.fl.
Alla varmt välkomna!
On kl 18: Kyrkokören övar
To kl 10: Föräldra-barngruppen
¶¶ 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.
Diakonissan: Febe Westerlund är
på semester 27.2-8.3.
Estlandsresa 16-20.5: gemensam
bussresa till vänförsamlingarna
i Estland, hotellövernattning i
Pärnu och Tallinn, resa och logi i
dubbelrum 293€/person (vid min
30 delt), mat, ev enkelrum och
reseförsäkring tillkommer, anm
senast 6.4. till pastorskansliet i
Kvevlax tel 346 2300.
¶¶ Kvevlax
Karakaffe: to jämna veckor kl
9.15 i ds.
Andakt: to kl 14 vid Funisgården,
Lundström, Andrén.
Högmässa: sö kl 10, Lundström,
Vidjeskog.
Gemensam bön för bygden: må kl
19 i Krubban.
Kuni-Vassor missionssyförening:
ti kl 12.30 i Kuni bönehus. Dagsoch diakonisyföreningen inbjuds
speciellt.
C.S. Lewis-träff: to kl 18.30 i ds,
Johan Eklöf, tema: Från helvetets
brevskola.
Estlandsresa 16-20.5: Gemensam
bussresa till vänförsamlingarna
i Estland, hotellövernattning i
Pärnu o Tallinn, resa o logi i dubbelrum 293 €/pers. (vid min.
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ekumenisk bön

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 22.2 Gun Geisor, Borgå Lö 23.2
8.53 Familjeandakt. ”Åsnan och barnet” av Gunhild Sehlin. Åsnan: Sofia
Torvalds. Berättaren: Karl Sällström.
Må 25.2 Maria Sten, Helsingfors (repris från 12.2.2013) Ti 26.2 Jan Tunér, Ekenäs Ons 27.2 Fredrik Portin,
Åbo To 28.2 Catharina Englund, Jakobstad.
VEGA

Fre 22.2 Johan Klingenberg läser ur
John Bunyans bok Kristens resa Lö
23.2 17.58 Ett ord inför helgen, Nordsjö kyrka, Helsingfors. Sö 24.2 LarsErik Björkstrand, Jakobstad Må 25.2
Caterina Stenius, Helsingfors Ti 26.2
Ortodox aftonbön. Heikki Huttunen,
Helsingfors Ons 27.2 Jan-Peter Paul,
Helsingfors To 28.2 Karolin Högberg,
Larsmo.
VEGA

Sö 24.2 Högmässa med Matteus församling i Helsingfors. Predikant: Helena Rönnberg. Liturg: Stefan Forsén.
Organister: Mauriz Brunell och Anders Forsman. Kantor: Anna Brummer. Körledare: Anders Forsman. Kör
Matteus kyrkokör. Gudstjänstdiakoner: Hedvig Stenman och Cecilia Forsén.

30 delt.). Mat, ev. enkelrum o
reseförsäkring tillkommer. Anm.
senast 6.4. till pastorskansliet i
Kvevlax tfn 346 2300.
¶¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
Gudstjänst: sö 24.2 kl 10 i kyrkan.
Predikant Seppo Tupeli från Laestadianerna. Tornberg, Brunell.
Sportlov v 9: ingen Minior, Junior
och Kompisskola.
Sångarna: övar on 27.2 kl 12 i KH.
Lördagsfrukost: lö 2.3 kl 10 i
Socken. Dagens gäst är Harriet
Harf, som informerar om seniorrådgivning och Gemensamt Ansvar insamlingen.
¶¶ Petalax
Kontakten övar: 21 2 kl 17.30
Kyrkokören övar: 21 2 kl 18.30
Samling för pensionärer och daglediga: fr 22 2 kl 12.30 Gäst: RoseMaj Friman. Björklund, Kahlos,
Kontakten, servering, taxi
Gudstjänst: sö 24 2 kl 11 Englund,
Mitts
Khde Mats Björklund semester:
23.2-5.3.2013, vikarie C-H Englund tel. 050-5951070
¶¶ Replot
Högmässa: i Replot sö kl. 10. Östman, Warg.
Gudstjänst i Björkö kl. 12.30.
Östman, Wargh.
Musikafton: i Replot kyrka sö kl.
18 med Solf stråkorkester, dir
Karl-Erik Berg, solister Helena
Bexar sång, Elisabeth Nedergård
klarinett, acc. Richard Mitts piano
och andakt Ingmar Weckström.
Kollekt: Gemensamt Ansvar
Vi över 60: i Replot försh. to 28.2
kl. 13. Jarl Nystrand berättar om
firandet på fastlagstisdagen i
Björköby, filmförevisning.
¶¶ Solf
Högmässa: sö kl. 10, AudasWillman, Brunell.
Pensionärssamling: on kl. 13.
”Från diakoni till fårskötsel”, Mikaela Ingo.
Estlandsresa 16-20.5: Gemensam
bussresa till vänförsamlingarna
i Estland, hotellövernattning i
Pärnu och Tallinn, resa och logi i

dubbelrum 293€/pers (vid min.
30 delt).
Mat, ev. enkelrum o reseförsäkring tillkommer. Anm. senast 6.4.
till pastorskansliet i Kvevlax tel
346 2300.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Gunnar Särs,
Siv Jern, Monica Heikius.
Morgonbön: to 28.2 kl. 9, Anders
Kronlund, Dan Andersson.
Monologen ”Anteckningar under
dagar av sorg”: framförs av Johan
Fagerudd 7.3, 9.3 och 22.3 kl. 19
i Tref.kyrkans krypta. Förhandsbokn. tfn 040-7764638 (Johan).
Pris 10€ (inkl. kaffe).
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Prayer: at 1 pm, Jessica
Emaus, Heidi Nynäs.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Dans i heligt rum: sö kl. 19, Siv
Jern.
SUNDOM KYRKA
Allsångskväll: sö kl. 18, Malin
Lindblom, Sundomkören, dir. Monica Heikius.
¶¶ Vörå
Gemensamt
SPORTLOVSLÄGER: 25–26.2. i
Vörå Fh för dig som är 8-12 år.
Anmäl senast 18.2. till 06-357
6535 eller david.forsblom@slef.fi
Vörå
Fr 22.2. kl. 19: Läsmöte i Tuckor
bygård. Sundstén, Svarvar.
Sö 24.2. kl. 10: Högmässa i kyrkan. Sundstén, Johan Heikkilä.
Sö 24.2. kl. 12: Finsk gudstjänst i
kyrkan. Sundstén, Heikkilä.
On 27.2 kl. 13: Missionsringen i
Prostgården. T Klemets.
On 27.2. kl. 14.30: Andakt på
Tallmo.
Oravais
Sö 24.2.kl. 10: Högmässa i kyrkan. Granlund, Svarvar.
On 27.2. kl. 13: Missonscafé i Fh.
Dagens gäst: Paul Sandström.
Maxmo
Sö 24.2. kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. Granlund, Bäck.
Sö 24.2. kl. 13: Årsmöte i Fh för
Maxmo kyrkliga ungdomskrets r.f.
On 27.2. kl. 14.30: Andakt vid
Marielund. Granlund.
On 27.2. kl. 19: Bibel och bön i
Österö bönehus. Granlund.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
To 19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 13.30: Andakt i Esselunden,
Granlund, Johansson. Pensionärskören.
-20: Stugokväll.
Sö 10: Gudstjänst, Granlund,
Sundelin.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, Per-Erik Häggman.
Må 10-14: Tornagentdag för åk
1-4. För mera info och anmälan
kontakta linda.eriksson@evl.fi eller tfn 0403 100 450.
-13.30: Symöte i Henriksborg,
Pettersson.
-18-21: Filmkväll i församlingsstugan för åk 5-6.
Ti 14: Symöte i Ytteresse bönehus, Pettersson.
¶¶ Jakobstad
Lö 19: In da house i FC ungd.utr.,
Nilsson. Se ungbloggen.fi.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan,
Åstrand, Södö, Gloriakören, solist
Nils-Oscar Frantz.
15: Sammankomst i Skutnäs
bönehus.
18: Fokus i FC. Familjen Rafi och
Diana Shimon, Israel, Machol
I´Adonai, Mats Sjölind.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I,
Bengt Djupsjöbacka.
Söndag 3.4: ”Söndagsskolans
dag” på Pörkenäs
kl.11.00: ”Gudstjänst med små
och stora” i kapellet, Salo.
Lunch kl.12.00: Lunchanmälan
till margita.ahman@evl.fi senast
25.2. 2013.
¶¶ Kronoby
Gudstjänst: sö 10.00, prosten O.
Henricson, kantor M. Heikkilä,
Söderpåras läslag medverkar
EV:s möte: sö 14.00 i Söderby bönehus, Alf Lönnquist, sånggrupp
EV:s möte: sö 14.00 i fh, Hans
Sandberg, sångprogram
¶¶ Larsmo
To 21.2 kl. 17.30 Nattvard vid
Sandlunden: Lassila, Wiklund.
kl. 18.30 Hjälpledarskolning: i
Xodus.
kl. 19 Karagruppen: samlas vid

Kom och fira påsk
på Snoan!
Påskretreat

To–sö 28.3–31.3.2013
Tema: Livet segrar

RETREATGÅRDEN SNOAN

Vi vandrar genom mörker och nederlag mot ljusets och livets seger. Retreatens tystnad
och musik ger möjlighet att ostört ta till sig påskens dramatiska händelser och i dem
spegla sitt eget liv.
Retreatledare: Prosten Elsa Tenhonen och retreatvärd Åsa Westerlund
Pris: 260 €. Anmälan till Lärkkulla senast 7.3.2013

Mera information om våra kurser och vår övriga verksamhet hittar du på www.larkkulla.net
Tfn 019 275 7200, info@larkkulla.net

Världsböndagen i Helsingfors

Världsböndagen firas i år fredagen den 1 mars för 126:e
gången i över 170 länder. I Finland är vi med i denna
bönegemenskap för 53:e gången. ”Jag var främling och
ni tog emot mig” är temat för årets gudstjänst.
I Helsingfors firas världsböndagen den 1 mars kl.
19.00 med en ekumenisk gudstjänst i Södra Haga kyrka, Vespervägen 12. Kollekten går i år till Senegal för
tryckningen av en ny upplaga av Bibeln på serer.

VEGA

Inremissionshemmet. Kvällens
gäst är pastor Tomas Portin.
Fre 22.2 kl. 19.30 Ungdomssamling: i Xodus.
Lö 23.2 kl. 19 Lördagssamling: i
församlingshemmet. Jens Sjölind
m.fl. medverkar. Servering. Barnpassning.
Sö 24.2 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Wiklund, Församlingskören.
Kyrkvärd: Gertruds.
Lördag 9.3 kl. 10 – 17 ordnas
”Temadag om förbön”: i Larsmo
församlingshem. Medverkande
Gunnar och Liisa Weckström.
Närmare uppgifter om dagen finns
på församlingens hemsida och
på pastorskansliet. Anmälan om
deltagande till pastorskansliet, tel.
728 1555 eller larsmo.forsamling@
evl.fi senast ti 5.3, (för matens
skull, 10 e lunch, kaffe).
¶¶ Nedervetil
Andakt: fr 13 i servicecentret.
Finsk mässa: sö 10 i fh, khden,
Anna-Karin Haals.
Körer: obs inga körövningar på
torsdag!
¶¶ Nykarleby
To 21.2 kl 18.30 BoB: ny ungdomsgrupp startar i Nykarleby fh,
gäst Peter Silferberg.
Tornagentdag to 28.2: för åk 1-3,
Munsala prästgård kl 10-14, anmäl
senast 26.2, Sandra 040-1470123.
Föreläsning om bröstcancer: i
Munsala fh to 7.3 kl 18.30 Christine Kung. Info o anmälan senast
3.3, Camilla Levlin 040-5287992.
NYKARLEBY
Sö kl 10 Högmässa: i kyrkan,
Sandvik, Edman, Ringwall.
Må 13 Missionssyförening: fh
-kl 18 Kenyamission: fh, film om
Eva Spångberg
Ti kl 19.30 Forsby missionskrets:
hos Birgitta Dahlfors
MUNSALA
Pastorskansliet stängt fre 22.2:
pga personalutbildning.
Sö 10 Högmässa: Forslund, Enroth
Ti kl 19 Missionskafé: i Pensala
bönehus, Albert Häggblom.
JEPPO
Sö kl 12 Gudstjänst: Mats Edman,
Thomas Enroth.
On kl 13 Nattvardsgång: i pens.
bost. matsal.
¶¶ Pedersöre
Andakter:
- Fr 14 i Pedersheim, Näse
- On 14 i Hedbo seniorboende,
Erikson
Ungdomssamlingar:
- Fr 20 i Forsby bykyrka
- Fr 20 i Flynängens bönehus,
Kurt Hellstrand
Sammankomster i Flynängens
bönehus:
- Lö 19 Ahti Vähäkangas, tolkning,
radiering, servering
- Sö 15 och 19 Ahti Vähäkangas,
tolkning, radiering
Gudstjänster:
- Sö 10 Högmässa med nattvard i
kyrkan, lit. Erikson, pred. Lars-Erik Björkstrand, kantor SandstedtGranvik, textläsare Ulla Storbjörk,
dörrvärdar Lövö
- Sö 18 Minigudstjänst med
dagklubbarna i kyrkan, Erikson,
Sandstedt-Granvik, A. Snellman
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bönehus, Gustav Åbonde
Bönegrupp: Ti 18.30 i Bennäs
kyrkhem
Symöten:
- Må 12.30 i Forsby bykyrka
- Ti 13.30 Karby-Sundby hos
Ann-Mari Skeppar

¶¶ Purmo
Temakväll: idag to kl 19.30 i Åvist.
Tema: Vardagskristen med Christoffer Björkskog.
Högmässa: kl 10 i kyrkan och kl 12
i Åvist. Khden, kantorn.
Missionssamling: må kl 13 i Sisbacka pens.bost och ti kl 13 i
Lillby pens. bost.
Läsmöte i Åvist: to 28.2 kl 19.30
¶¶ Terjärv
”Må bra dag” för närståendevårdare: to 21.2 kl 10, förs.h.
Ungdomssamling: fr 22.2 kl 19,
förs.h.
Gudstjänst: sö 24.2 kl 12 i förs.h.
A. Store, S. Smedjebacka.
Finsk mässa: sö 24.2 kl 18, Tuisku
Winter, Mariat, förs.h.
OBS! Vecka 9: sportlov, inga
barngrupper.
Karagruppen: må 25.2 kl 19,
förs.h.
Missionscafé: ti 26.2 kl 13, A.
Lönnquist med hemlig gäst.
Finsk bibel- och samtalsgrupp:
ti 26.2 kl 18 hos Ulla-Stina och
Osmo Åivo.
Missionsmiddagen: inbringade
1064,25 eur. Ett stort tack till alla
som deltog!

Region 2
Domprosteriet
Borgå

Sö 24.2 Kl. 10: Gudstjänst i Kullo bykyrka, Puska, Helenelund
kl. 12: Högmässa i domkyrkan, Smeds,
Puska, Helenelund.

Lappträsk

To 21 kl 14: Mission i fh
Sö 24 kl 12: Mässa i kyrkan, CÅ, KBÅ.
Taxi
On 27 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 14.15 och kl 15.15: Barnklangen i fh
kl 19: Läsmöte hos Inga och Eero Rantala i Ingermansby, CÅ, VT. IngermansbyRudom läslag
To 28 kl 19: Läsmöte hos Helena och
Rune Tallberg i Hindersby, adr. Hindersbyvägen 469, CÅ, VT. Hindersby-Bäckby
läslag

Liljendal

Gudstjänst: Sö 24.2.2013 kl 10 i Sävträsk
kapell. HD/Kerstin Busk-Åberg
Cellis: sö 24.2 kl 18 på Mariagården
Vuxen-Barngruppen: kl 10-12 ti 26.2 på
Kantorsgården, on 27.2 på Annagården.
Studiecirkel: ti 26.2 kl 18 på Mariagården. Kim Svenskberg från begravningsbyrån informerar om begravningsalternativ o begravningsbyråservice. Alla
intresserade välkomna. Kaffeservering.
Arr. Sävträsk Marthaförening/Liljendal
församling.

Lovisa

Högmässa sö 24.2: kl 12 i Lovisa kyrka,
Blom, Kantola
Bisagruppen må 25.2: kl 18 i Vesperhemmet. 2 Tim. 1-2
Puzzelkväll ti 26.2: kl 16.15- i Valkom
Morgonkaffe to 28.2: kl 8 i Tikva
Handarbetsnatt fre 1.3: kl 18 - lö 2.3 i
församlingshem
Gemensamt Ansvar -Jippo lö 2.3: kl
11-14 i Tikva
Gudstjänst sö 3.3: kl 12 i Lovisa kyrka,
af Hällström, Kantola
kl 16.30: Musikförbundet/Elo, Kantola i
församlingshem
Alpha-kurs, grundkurs i kristendomen:
startar må 4.3 kl 17.30 i församlingshemmet, Östra Tullg.6. Förfrågningar
och anmälningar till kursen tas emot av
Martina Kastrén 040 5962 659/martina.
kastren(at)evl.fi

Pernå

Taizémässa : sö 24.2 kl. 18.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Paula Jokinen.
Pensionärssamling: to 28.2 kl. 12.00 i
Sarvsalö Byagården, Minna Silfvergrén.

Sibbo

sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa Helene
Liljeström, Anders Ekberg.
Diakonisyförening: Må kl 18.30 hos Margareta Lampenius, Skogsv 15 A.
Sexeuroslunch: On kl 12 i Kyrkoby församl.hem. Inledn.andakt Liljeström.

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fre 22.2
Kl.10: Familjeträff i Hörnan. Högbergsgatan 10, ingång via gården.
Kl.12:15: Veckolunch i Högbergssalen
kl.12.15-, Högbergsgatan 10 E, vån 2.
Frivillig avgift.
Sö 24.2
Kl.10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Djupsjöbacka, Enlund
Kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Djupsjöbacka, Enlund, kören Manifestum.
Kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka. Lindström, Löfman.
Må 25.2
Kl.10: Tomas familjeträff. Tomas kyrkas
dagklubbsutrymmen. Frände.
Kl.10: Café Kardemumma. Tvåspråkigt
café i S:t Jacobs kyrkas församlingssal.
Heidi Tirkkonen.
Ti 26.2
Kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
Enlund.
Kl.13: Träffpunkt för seniorer och daglediga. Högbergsgatan 10 E, vån 2. Agneta
von Essen: ”Vad har vi numera är tid.
Hur kan vi använda den meningsfullt?”.
Ahonen, Enlund.
Kl.18: Andra korsvägsandakten i Johanneskyrkan. Korsvägen är indelad i fjorton
stationer. Under vandringen går vi från
station till station, läser texter, sjunger
psalmer och ber.
On 27.2
Kl.13: Observera tidpunkten! Diakoniträffen. S:t Jacobs kyrkas församlingssal.
Rim & Ramsor tillsammans med åk 2 i
Drumsö lågstadium. Lotta Portin.
Kl.15: Mariakretsen i Tomas kyrkas församlingssal. Frände.
Kl.18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan.
Lindström, Böckerman, Enlund. Kören
Passionärerna medverkar.
To 28.2
kl.20.30: Taizémässa i Mariakapellet.
Djupsjöbacka

Matteus

Matteusbilagan: ingick i Kyrkpressen
förra veckan.
Matteus hemsida:
www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Sö 24.2 kl. 12: högm, Forsén, Forsman,
Brummer, Matteus kyrkokör. Radiering.
Söndagsskola. Matteusdagen firas.
Kyrkkaffe.
Må 25.2 kl. 18: samlas kvinnor mitt i
livet (2 vån).
To 28.2 kl. 12-14: samlas klubben för
halvfärdiga handarbeten. Syftet med
klubben är att hjälpa vår nästa. Vi stickar strumpor eller annat till gåva. Du kan
också ta med stickor, garn eller dylikt
om du har sådana.
Mera info: Carita Riitakorpi.
BARN- OCH KÖRLÄGER: (7-13 år)
12-14.4 på Kvarnudden i Pernå
Pris: 40 euro. Anmäl till kansliet, 050380 3933 eller matteus.fors@evl.fi
senast 28.3.

Petrus

www.petrusforsamling.net
fr 22.2:
- kl. 9.45: Musiklek: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Musiklek och
kaffe. Babyrytmik kl. 11. Ledare: Rebecka Björk.
sö 24.2:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka,
Tegelstigen 6. Stig-Olof Fernström,
Heikki Alavesa. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdevägen 12. Sandell, Hilli.
Kyrkkaffe.
- kl. 15.30 Puls och familjecafé: i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15. Puls
är en gudstjänst för alla. Kom med du
också! Söndagsskola för barnen och
pizzamingel efteråt för alla. Familjecafé
före gudstjänsten kl. 14.30, alla med,
småbarn särskilt välkomna!
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Bibelstudium över
Apostlagärningarna, 1 kapital per gång.
Inledning: Halvar Sandell, samtal.
ti 26.2:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kommunalvägen 1. Kaffeservering. Ledare:
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Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Andakt, samtal,
litet program, kaffe och dopp, Bodil och
Halvar Sandell.
- kl. 18 Tempeltjänarna: Hagasalen,
Vespervägen 12 A. Majvor Sjövall.
to 28.2:
- 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.

Helsingfors prosteri

I Helsingfors firas världsböndagen: den 1
mars kl. 19.00 med en ekumenisk gudstjänst i Södra Haga kyrka, Vespervägen
12, 00320 Helsingfors. Världsböndagen
firas nu den 53:dje gången. Vi är med i
den världsvida bönegemenskapen. Kollekten går i år till Senegal för tryckningen av en ny upplaga av Bibeln på serer.
Kyrkvandring i södra Helsingfors ” en
liten pilgrimsvandring”: onsdagen den
6.3. 2013.
Samling vid Kampens kapell vid Narinkens torg kl. 10. Därifrån startar
vandringen till Annankulma, Annegatan
14 D, dit vi kommer kl. 11. Vandringen
fortsätter till Gräsvikens nya kapell,
Selkämerenkuja 1 dit vi kommer kl. 12.
Slutmålet på vandringen är Drumsö
kyrka, Kvarnbrinken 1 dit vi kommer ca
kl. 13. Kl. 14 hålles en andakt i den lilla
svenska kyrkan på Drumsö, S:t Jacobs
kyrka. Under färden får vi både andlig
och lekamlig spis och vi vandrar till fots.
I avgiften 5 euro ingår mat och kaffe.
Tilläggsuppgifter fås av de ansvariga
ledarna Kristina Jansson-Saarela, tfn 09
2340 2540 samt Marja Aho, tfn 09 2340
2541. Pastor Ulf Skogström är med på
vandringen och håller andakten.
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 24.2. 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

Högmässor sö 24.2:
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15.
Rönnberg, Wikman.
Olars kyrka, Olarsbäcken 4, kl. 10.30.
Kanckos, Wikman. Kaffe 9.30-12.
Kvällsmässa: Södrik kapell ti 26.2 kl. 18,
Rönnberg, Bengts. Servering.
Insamlingen Gemensamt Ansvar: Flera
siffror i Aktia-kontonumret hade tyvärr
fallit bort i Esbo-flyern i förra veckans
KP. Det rätta numret är Aktia FI82 4055
0010 4148 41. Vi beklagar misstaget!
Tisdagsgruppen: Olars kyrka ti 26.2
kl. 18.
Bibelstudium: Karabacka kapell on 27.2
kl. 16.30, Kanckos.
Samtals- och självhjälpsgruppen
Livsmod i vardagen: Vita huset, Prästgårdsgr. 1 i Esbo centrum, må 25.2
kl. 15-16.30. Målgruppen är alla som
behöver vardagsstöd i en situation där
man känner sig utan hopp och glädje,
”vidbrända” och kantstötta av livet.
Vi berättar våra egna livshistorier och
stöder varandra i en trygg atmosfär.
Det vi talar om stannar i gruppen. Mer
info: diakonissan Synnöve Heikkinen,
040 547 1856.
Väntjänstgruppen: Hagalunds kyrka,

svenska rummet, Kyrkst. 6, to 28.2. kl.
18-20. Öppet för alla som är intresserade av väntjänst! Vi samtalar om
grundtankarna i väntjänsten och den
praktiska verksamheten. Servering. Mer
info: Majvi Andersson-Sjögren, 040 531
1044, majvi.andersson-sjogren@evl.fi
Samtalsgruppen för kvinnor: Kalajärvi
kapell on 27.2 kl. 19, Jäntti. Tema: Jesu
budskap.
Ungdomskvällar: Sode, Sököv. 14, varje
on kl. 17-20.
Kretsar för pensionärer & daglediga kl.
13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 26.2,
Sökö kapell ti 26.2, Södrik kapell on
27.2, Kalajärvi kapell to 28.2.
Familjeklubbar för föräldrar och
småbarn: Köklax kapell, Handelsb.
1. Familjecafé må kl. 9.30-12. Sökö
kapell, Sökögr. 3. Sång och lek, ti kl.
9.30-11. Mattby kapell, Lisasgr. 3. ImseVimseklubben on kl. 9.30-11.30. Ingen
förhandsanmälan, det är gratis att vara
med. Stängt v. 8 p.g.a. sportlov.

Grankulla

To 21.2 kl 10 Samtal kring tro: i övre
brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre
brasrummet.
Kl 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Carola
Tonberg-Skogström.
Sö 24.2 kl 12 Högmässa: Ulrik Sandell,
Catherine Granlund, Barbro Smeds,
pensionärernas kyrksöndag, GSP-Klang
medverkar. Aulakaffe.
Må 25.2 kl 13 Måndagscafé: i Sebastos,
andakt kl 12.45 i kapellet.
Kl 18 Ungdomsgudstjänst: Carola Tonberg-Skogström, Marlen Talus-Puzesh,
Heli Peitsalo.
Tis 26.2 kl 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl 13 Pensionärskören: i nedre salen,
Barbro Smeds.
Kl 13.30 Tisdagsträffen: i övre salen,
barndomsminnen med Maj Simons.
Kl 18- 19.30 Damkören Grazia: i övre
salen, Heli Peitsalo.
On 27.2 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i
övre brasrummet.
Kl 19 Taizéandakt: Carola TonbergSkogström, Heli Peitsalo, Marlen TalusPuzesh.
To 28.2 kl 10 Samtal kring tro: i övre
brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre
brasrummet.

Kyrkslätt

OBS! Ingen söndagsskola den 23.2
och 24.2!
Högmässa: sö 24.2 kl.12 i Kyrkslätts
kyrka. Lovén och Joki.
Seniorgruppen – samtalsgrupp för män:
må 25.2 kl. 13.30 på Mikaeligården.
Tovningsgruppen: ti 26.2 kl. 17 i Oasen.
Gemensamt Ansvar -insamling: ons
27.2 kl. 15-18 vid S-Market.
Mässa med Taizé: ons 27.2 kl. 18 i Kyrkslätts kyrka.
Uppfriskande eftermiddag med mingel,
mat, information och sång: sö 10.3 kl.
13.30 i församlingshemmet, Församlingsvägen 1. Marika Björkgren-Thylin
från FMS berättar om människohandel.
Kärleksfullt -konsert med damkören
Girls kl. 15, programblad 10 €. Lunch,
kaffe. Lotteri.
Vill du hjälpa? Anmäl dig till Helhjärtat:
frivilligt arbete via www.helhjartat.fi
Pastorskansliets telefonnummer är (09)
8050 8292.
Mera info på:
www.kyrkslattsvenska.fi

Gunnar Weckström och Nina Fogelberg.
Missionskväll: ons 27.2. kl. 18 i S:t Martins kapell. Kaj Andersson. Tema: ”Israel
och Palestina”. Gäst: Mia AnderssénLöf. Servering.
Familjecafé: to 28.2. kl. 9-12 i Dickursby
kyrka, bakre delen av kyrkosalen.
Babyrytmik med Theresa Paul kl.9.30.
Kaffe med dopp. Kontaktperson Alexandra Blomqvist tel 050 566 8266.
Sottungsby-Håkansböle pensionärskrets: to 28.2. kl. 13 i Håkansböle kyrka.
Kaplan Kaj Andersson medverkar. Kaffeservering.

Raseborgs prosteri
Bromarv

sö 24.2 kl.13: Gudstjänst, Weckström,
Lindgård

Ekenäs

Högmässa: sö 24.2 kl. 10, A.Lindström,
T.Nordström.
Övrigt: Se utförlig veckoannons i tidn.
VN samt på www.ekenasforsamling.fi

Hangö

Sö 24.2 Högmässa i Lappvik kyrka
kl. 10: H. Helander, R. Näse. Kyrkkaffe
efteråt.
Sö 24.2 Högmässa i Hangö kyrka kl. 12:
H. Helander, R. Näse.

Ingå

Lö 23.2 kl 19.00: Förbön och lovsång i
Degerby kyrka. Gunnar Weckström m.fl.
Sö 24.2, 2 sön i fastan, kl 10.00:
Högmässa i Ingå kyrka. Tom Hellsten,
Anders Storbacka. Efter mässan samling
för textläsare, kyrkvärdar och gudstjänstgrupper i kyrkan.
Må 25.2 kl 18.30: bibelgrupp i församlingshemmet. Tom Hellsten.
Ons 27.2 kl 14: syföreningen i Prästgården. Siv Björklöf.
Verksamhet på finska:

To 21.2 klo 19: Äijäsauna Pappilassa.
Erkki Päivärinta.
Pe 22.2. klo 18: Israelilaiset tanssit
seurakuntatalon kellarissa. Viveca Unnérus.
Ke 27.2 klo 18.00: Raamattupiiri Bläckhornetissa.

Karis

Gudstjänst : Sö 24.2 kl. 10 i S:ta Katarina kyrka. Terlinden; Söderström.
Kyrkkaffe.
Mässa i Taizé-anda: Sö kl. 18 OBS tiden!
i Svartå kyrka. Terlinden; Söderström.
Kyrktaxi från periferin. Lämna din beställning till pastorskansliet tfn 2793000,
senast torsdag 21.2. kl. 14.
Bibelgruppen: Må 25.2 kl. 14-15.30 i
Svartå samlas i kyrkstugan.
Kvällsbön i fastetiden: On 27.2 kl. 19 i
S:ta Katarina kyrka. Terlinden. Tema för
kvällen: Skönhet.

Vanda

Högmässa: sö 24.2. kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. Anu Paavola, Nina Fogelberg.
Högmässa: sö 24.2. kl. 12 i S:t Martins
kapell. Anu Paavola, Nina Fogelberg.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan må 25.2. 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 25.2. kl. 14 i Foibe
servicehus, brasrummet. Kaffeservering.
Sjöskog diakonikrets: ti 26.2. kl. 13 hos
Ilse Lindberg.
ViAnda-kören övar: ti 26.2. kl. 13.15 i
Dickursby kyrka.
Har du visor min vän?: Allsång ons 27.2.
kl. 14 i Folkhälsanhuset, Dickursby, med

ANBUD PÅ FASTIGHETSSKÖTSEL
Kvevlax församling begär in anbud på skötsel av
församlingens fastigheter, gravgården och gravgrävningen.
Skötselavtalet är 3 år.
Anbud inlämnas senast 15.3.2013 klockan 13:00.
Mer information på www.hilma.fi
Tilläggsinformation ger Kenneth Frostdahl tel. 0440-662 841
Anders Lundström, Kyrkoherde

Tenala

http://sanktjohannes.info

sö 24.2 kl.10: Gudstjänst, Weckström,
Lindgård

24.2 kl 15.00 gudstjänst i
Lepplax bykyrka.

Annonsera i Kyrkpressen!

Sjundeå

Mässa: sö 24.2 kl. 12 i kyrkan, Maria
Venhola, Hanna Noro.
En stund i psalmernas tecken - allsång:
sö 24.2 kl. 18 i kyrkan. Önskemål mottages, tel 040 769 5940 Hanna Noro.
Tvåspråkiga gruppen för mental hälsa:
ti 26.2 kl. 15 i Capella, Gun Venäläinen
040 533 6946.
Sångstunden: to 28.2 kl. 10 i Capella,
Rosmari Andberg. Skjuts kan ordnas vid
behov, kontakta Gun Venäläinen 040
533 6946.
Kyrkobröderna: to 28.2 kl. 19 i församlingshemmet.

Snappertuna

sö 24.2 kl 12: gudstjänst med Eeva Hanner och Pia Nygård
ti 26.2 kl 9.30-11: Familjekafé i
Langansböle
on 27.2 kl 16.30-18: Barnklubb i
Langansböle
to 28.2 kl 18-21: ungdomskväll i

kungörelser

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma
kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 7 mars
2013 klockan 18 i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.
En förteckning över ärenden som kommer att föredras
vid sammanträdet är från och med 27.2.2013 framlagd på
anslagstavlorna vid Helsingfors församlingars pastorsexpeditioner och hos den kyrkliga samfällighetens registratur, adress Tredje linjen 22.
Föredragningslistorna och protokollen kan läsas på
webben: luottamus.helsinginseurakunnat.fi/kvsto.
Föredragningslistorna publiceras ca en vecka före mötet
och protokollen ca en vecka efter respektive möte.
Helsingfors, den 11 februari 2013

Med en annons når du hela Svenskfinland.
Spara energi och pengar!
Kontakta våra annonsförsäljare:
Björn Sten 0400 012 390,
Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

lediga tjänster
Tjänsten som

Ekonomichef-kanslist
i Korsnäs församling anslås ledig att sökas hos Kyrkofullmäktige i Korsnäs församling, Kyrkobyvägen 37,
66200 Korsnäs, före den 18.3.2013. Tjänsten tillträds
1.6.2013 eller efter överenskommelse. Tjänsten är på
heltid (ämbetsverksarbetstid 36 t 15m/vecka) och
avlönas enligt kravgrupp 503 i Kyrkans kollektivavtal.
Den som antas till tjänsten förutsätts vara medlem av
Finlands ev. luth. kyrka.
Huvudsakliga uppgifter: ekonomiförvaltning, såsom
budgetering, bokföring, rapporteringar, betalningsrörelse, medelförvaltning och löneräkning samt
disponentuppgifter. Sekreteraruppgifter i kyrkoråd
och kyrkofullmäktige. Skötsel av pastorskansliet:
folkbokföring, ämbetsbetyg, arkivskötsel. Kommande
reformer i kyrkans förvaltning kommer att påverka
uppgifterna.
Närmare uppgifter ger kyrkoherde Guy Kronqvist, tel.
044-4101821 och avgående ekonomichef-kanslist
Maj-Britt Vilén, tel. 044-4101820.
Kyrkorådet i Korsnäs församling

Ordförande

Tammerfors

Sö 24.2: Gudstjänst kl 10.30 Finlaysons
kyrka, K Rantala, Marianne Hesthammer
Ti 26.2: Mammor, pappor o barn kl
10 SvG
Ti 26.2: Obs! Tisdagsklubben har
sportlov
Ons 27.2: Diakonikretsen kl 13 SvH,
”Sånger vi minns från barndomen” med
kantor Paula

Langansböle
to 28.2 kl 19: övar kören i prästgården

Vanda svenska församling förvaltar testamentsmedel
och avkastningen av stiftelsemedel, ur vilka medel kan
delas i enlighet med testamentets föreskrifter och
stiftelsens regler.
Församlingsrådet i Vanda svenska församling
meddelar att

MEDEL FÖR VERKSAMHET
kan sökas för att stöda och utveckla den lokala
församlingsverksamheten,
åldringsarbetet
och
pensionärsarbetet inom Vanda svenska församling.
Medel kan ansökas i första hand av församlingsmedlemmarna, grupper, grupperingar samt anställda
inom Vanda svenska församling för att stöda den
lokala verksamheten.
Ansökan skall vara inlämnad till pastorskansliet tre
veckor före ett rådsmöte (följande tisdagar: 12.3, 9.4
och 28.5.2013). Medel beviljas i regel inte för redan
genomförda projekt.
Ansökningar riktas till Församlingsrådet i Vanda
svenska församling, PB 69, 01301 Vanda.
Anvisningarna för ansökan finns på församlingens
hemsida www.vandasvenskaforsamling.fi/förvaltning/
protokollochdokument. Upplysningar ges också av
kyrkoherde Martin Fagerudd 050-4661183.
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Udda kyrkjubileum väckte berättarglädje

Marknad
Önskas hyra
Omsorgsfull och rökfri tradenom
med fast anställning söker lägenhet (1:a eller 2:a) i centrala Helsingfors. Kan flytta fr.o.m. 1.4. Tel.
nr. 040-8351829

uthyres
Rum i tvåa, Vallgård, H:fors
fr.o.m. 1.3. Hyra: 271 e/mån
inkl. vatten, el, internet. Kan
hyras av kvinnlig stud. som är
sve.spr. nationsmedlem.
0503722209/Nathalie
Bostad (30,5 m2) på Drumsö
uthyres fr.o.m. 1.3.
Vv. ring 040 5178703

köpes
Små dödsbon samt källar- och
vindstömningar. Ring Stefan
(Esbo) 0400313970

domkapitlet
C-kantorstjänsten i Vörå församling har inom utsatt ansökningstid
sökts av tf. C-kantorn i Vörå församling Kristoffer Streng.

Det var ingen skön syn som
mötte det arbetslag som fick
i uppgift att renovera kyrkan i Degerby efter Porkala parentesen. Det framgick
med önskvärd tydlighet vid
det lite udda 81-årsjubileet för Degerby kyrka. Efter
den välbesökta gudstjänsten
samlades man till kyrkkaffe på Rosenberg och där fick
berättarglädjen fritt utlopp.
Värmepannan i källaren
var sönderbränd och kyrkan
hade stått kall så rappningen
på väggarna hade spruckit,
berättade Hans Sjöberg som
var 16 år när arbetet inleddes vintern 1957.
– Men vi bar upp pannan och
ställde den mitt i salen och
eldade den med ved.
Sedan återstod att knacka
bort den gamla rappningen
och ersätta den med ny.
Kyrkan hade använts som
biograf och på gravgården
var alla gravstenar utom tre
borta. Några gravstenar hade blivit trappa till butiken
bredvid kyrkan.
Men det var raska gossar
som anförtrotts uppgiften att
få ordning på den illa medfarna kyrkan.
Med ett ämbar bruk i vardera handen var det bara att
klättra upp för ställningarna,
mindes Karl-Erik Grönqvist
och Erik Fagerlund.
Det förgyllda korset på

Resor

Pris / person
om inget annat nämns

8-15.4
15-18.4
3-7.5
4-11.5
9-12.5
9-12.5
13-16.5
18.5
Juli
31.7-1.8
2-4.8
13-15.8
4-11.9
28.9-6.10
9-14.10
18-20.10
1-3.11

Madeira
Temaresa till Estland - "Krig och fred"
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

kyrktornet var försvunnet
och klotet som hållit upp det
var liksom takplåten på tornet fullt av kulhål. Hans Sjöberg fick uppgiften att klättra upp och fästa det nya korset på plats.
– Sedan fick jag inte gå upp
dit fler gånger.
Helmer Rosenqvist ledde
arbetslaget som huvudsakligen kom från Snappertuna och också deltog i renoveringen av andra byggnader i Degerby.
På vinden på Inis hade
ryssarna haft grisar och på
ladugårdstaket hade helikoptrarna landat, berättade
Hans Sjöberg.
I dag kan man titta in på
museet Degerby Igor för att
få en uppfattning om hur det
såg ut i bygden efter parentesen. Bland den här sommarens utställningar finns också nytt material om renoveringen efter parentesen och
de storslagna danska donationerna.
I samband med fastlagssöndagens gudstjänst presenterades kyrkans historia av Synnöve Malmström,
medförfattare till boken Kyrkorna i Degerby. Hon noterade att kyrkan verkligen är en
folkkyrka. Det var Degerbyborna som i tiden tog initiativ till den första träkyrkan,
egenhändigt byggde den,
själva samlade ihop till den
första kyrkklockan och sedan med Arvid Wigge som
energisk lobbare uppförde
den nuvarande i det stabilare materialet tegel.
Och vad är väl en bygd
utan sin kyrka, frågade sig
prosten Pirjo Lucander i
sin avskedspredikan inför
flyttningen från Degerby till
Grankulla.
¶¶Lena Selén

Det såg lite annorlunda ut här i kyrkan när vi började renovera vintern 1957, konstaterade
från höger Hans Sjöberg, Karl-Erik Grönqvist och Erik Fagerlund. Foto: Lena Selén

Jag kommer att sakna Degerby, försäkrade prosten Pirjo Lucander, i mitten, systrarna
Synnöve Westerlund, t.v., och Solveig Juusti. Men hon lovade nog åta sig förrättningar i
framtiden, åtminstone om de gällde bekanta. Foto: Lena Selén

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 redigerar materialet.
RSAMLING

I MIN
FÖ

Välkommen på öppningen av

Hemgården – ett rustikt litet chokladföretag som
Hemgårdens chokladbod
sätter ner all sin kärlek på att erbjuda det bästa
lö 2.3 kl 11-16!
Österbotten har att ge.
Hovrättsesplanaden 23, Vasa
Var ute i (Mittemot
tid och beställ
läckra julgåvor från oss!
järnvägsstationen)
www.hemgarden.fi

Kontakta oss för utförligare program!

Fax

019-248 1004
019-248 7058

info@hemgarden.fi | 045 888 0018
info@frimanresor.fi
www.frimanresor.fi
Kontorstid: må - fre kl. 8 - 16
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Tro präster

INKAST gunnar af hällström

Tro präster

Allt flyter – igen!

Det sägs att Gud har skapat oss alla! Medmänsklighet är viktigast

Hur rätt hade inte den gode Herakleitos! Trots alla försiktighetsåtgärder,
bland annat nästan liturgiskt omständlig handtvättning, är flunsan
ett faktum. Filosofen kan göra sig
lustig över min röda näsa och högen
av begagnade pappersnäsdukar och
fråga: vad var det jag sa? Det är lite
av komik i det faktum att hundraåttiotre centimeter karl ligger besegrad av någon osynlig bakterieodåga, men just nu roar det mig inte. Sinnet
för humor lyser med sin frånvaro.
Det är mycket annat också som förändrats dessa
dagar, de oroliga nätterna inte att förglömma. Inte bara ett, utan alla sinnen deltar i händelseförloppet och påminner om sin existens men särskilt
om patientens kroppslighet. Ångorna från färsk
snuva stimulerar både smak och luktsinne, på
samma sätt som medicinsmaken och -dofterna.
Och tänk hur många olika sorter av ont känselsinnet tvingas hantera: tryck i huvudet, sandpapper i halsen, kittlande i lungorna. Och ögonen,
ljuskänsliga som hos en inbrottstjuv! Det tröstar föga att grekisk filosofi misstrodde sinnesintrycken. Ingenting ter sig så säkert som dessa
för närvarande.
Livsåskådningar brukar vara konstanta och förändras, när de ändras, blott litet i taget? Fel igen!
Dagens erfarenhet ger för handen att också åskådningarna flyter. Och då avser jag inte enbart den
nya introverta och starkt fysiska orienteringen.
Introversen betyder att här inte finns någonting
av de krassligas gemenskap som ibland förekommer i sjukhusmiljö. Genom ett trollslag har framgångsteologiska betoningar fått vika för Augustinus pessimism! Människans totala oförmåga att
frälsa sig själv är ingen trosartikel, utan empirisk
verklighet. Guds villkorslösa nåd mot en vresig
varelse utan religiösa känslor är alltjämt en trossats, nu nödvändigare än någonsin. Finns det en
vers i psalmboken eller ett avsnitt i bibelboken
som betonar människans ringhet och förgänglighet så framkallar de en suck av igenkännande.
Allt flyter, både mot- och
medströms. Först inträder
den stolta farisén i krämpornas tempel och blir en publikan som ropar på förbarmande. När Gud sedan hör bön
och förbarmar sig vandrar
publikanen iväg, men förvandlas redan på hemvägen
på nytt till farisé. Misströstan,
åtföljd av ett hostanfall! Om
det trots allt ändå finns någonting som inte flyter kunde
detta någonting förslagsvis vara: Guds nåd? Detta glömde Herakleitos.

”Människans totala oförmåga att frälsa sig
själv är ingen
trosartikel, utan
empirisk verklighet.”

Tack Sofia Torvalds för din
artikel angående prästers tro
eller icke-tro! Vem ska då
vidarebefordra tro om inte
prästerna gör det? Kan man
ingjuta tro i människor om
man inte har någon själv?
Vid läsning av KP nr 5 såg
jag referatet från Ungdomens
Kyrkodagar. En bild fann jag
märklig där fotbollen (malplacerat) ligger överst på
talarstolen. Tycker ett kors
bättre prytt platsen och fotbollen legat på golvet, om
den skulle vara med.

Återger också ett uttalande:
”Vi önskar ju att alla skulle få
må bra och vi som är Guds
barn kunde se och upptäcka
skönheten i varje människa.”
Jag undrar vem eller vilka
är Guds barn? Det sägs ju att
Gud ha skapat oss alla. Var
går sedan gränserna? Dylika
saker borde stå högt på agendan då troende präster förkunnar Guds Ord!

Asta Eriksson
Ekenäs

bibeln uppståndelsen

Alla måste hitta
egna svar
Bibeln är ingen lättläst bok.
Den berättar om en svunne
tid då människor ännu var
ganska djuriska och råa. Rika
män hade slavar som piskades om de inte arbetade tillräckligt flitigt. Brottslingar
hängde man på ett kors för
att långsamt pinas till döds.
Otrogna kvinnor stenades
tills de dog. Det fanns inte
mycket medkänsla på den
tiden. Då fick Jesus i uppdrag att förkunna Guds vilja
för alla. Människorna skulle
leva i fred och försoning, inte hata och döda varann. De
som ångrade sig och gjorde
bättring skulle få evigt liv i
Guds rike.
Att hat och onda gärningar
inte passar in i kärlekens och
fredens rike förstår vi nog.
Men det finns annat i Bibeln
som är svårt att fatta, exempelvis uppståndelsen.
Jesus hade förlorat mycket blod och ansågs död när
han togs ned från korset.
Men kanske Gud höll ho-

nom vid liv i gravkammaren och gav honom styrka
så att han orkade gå ut och
söka upp lärjungarna den
tredje dagen.
Efter att han tröstat dem så
togs han upp till himmelen
på en sky. Men kanske det
var en rymdfarkost omgiven
av avgaser som förde honom
till en planet där Guds vilja råder.
Det här är ju mina funderingar, men var och en måste själv försöka finna ett tillfredställande svar på sina
frågor.
I varje fall slutförde Jesus
sitt uppdrag. Det kristna
budskapet är spritt över hela
jordklotet, även till kannibalerna, och har underlättat livet för oerhört många människor. Men visst finns det
grymheter kvar på jorden
än i dag.

Alice Stolpe
Vasa

www.nordicsale.fi
Fabriksmåttfel och II-klass

Henrik A. Sjöberg
Grankulla

FPA familjekurser 2013

25–29.6 på Härmä badhotell
Familjer som har barn med utvecklingsstörning/
funktionsnedsättning 8-13 år
1–5.7 på Päiväkumpu i Karislojo.
Familjer som har barn med Downs syndrom 0-8
år. Kurserna är avgiftsfria för deltagarna, kost och
logi ingår.
Mera information och hur man söker till kurserna
på fduv.fi
Kontaktpersoner:
monica.avellan@fduv.fi, 0400 60 06 76 eller
marita.maenpaa@fduv.fi, 040 523 18 46

OT-resor våren 2013

EUROPA

MÅ BRA PÅ SPA

Bekvämt med flyg och buss! Mångsidiga Tervis i omtyckta Pärnu
under en skön, innehållsrik vecka,
Mainau – Holland
halv- eller fullpension.
Blomsterresan med vackra land- - Resor på våren: 9-16.3, 24-31.3,
skap, slott och Blomstertåget.
13-20.4, 4-11.5.
Resa 16-22.4.
- Kortresa under påsken 28–31.3

Möt våren i London
London – Paris

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

kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Lediga närvårdartjänster
Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312.

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

kan jag tänka mig att teologiska studier och goda
kunskaper i Bibelns detaljerade innehåll skulle
öka tvivlen på sanningshalten i skriftens varenda
ord. Det är omänskligt att
kräva att varje präst evigt
skulle bevara sin tro oförändrad. Huvudsaken är
att prästen lyckas i sitt arbete och kan bemöta sina medmänniskor med
mänsklighet och värme samt följer den kristna etiken.

RIGA – PÅSKEN

Flyg till Amsterdam, besök på Keukenhof, fyra nätter i världsstaden Tre övernattningar på centralt hotell,
resa med egen buss. Resa 28-31.3.
London. Resa 23-28.4.

Gunnar af Hällström är professor i dogmatik
vid Åbo Akademi.

FÖNSTER, DÖRRAR, KAKEL

Kyrkan har mätt vad finländare tror på i trosbekännelsen. Det kunde vara av intresse att studera hur frågor
om tro besvaras inom olika
befolkningsgrupper. Är skillnaden stor eller liten mellan
församlingsmedlemmar och
sådana som inte tillhör något trossamfund? Har präster samt innehavare av kyrkliga befattningar en tro som
på något sätt avviker från den
tro övriga medborgare har?
Det är lätt att stämpla
vissa grupper som ateister och andra som bibeltroende fundamentalister om forskningsresultat saknas. Som lekman

bortglömda

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

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

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

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

”Gör i själva verket kyrkan samma sak som samhället i övrigt: riktar blicken mot
städernas utmaningar och glömmer glesbygden?”
Kyrkans Tidning

AZORERNA

Två av Europas metropoler med
rundturer och fritid. Resa 27.4-2.5. Vacker natur och dramatiskt landskap, lugnt tempo: Azorerna, Ponta
Frankrike – vinresa
Delgada.
Upplev den fantastiska franska vin- Resa 25.4-2.5.2013
kulturen. Besök på vingårdar med
Flera resor på vår
provsmakning och givetvis härliga
vinbyar med korsvirkeshus.
hemsida! www.ot-resor.fi
Resa 3-9.5.

Franska rivieran

”Route Napoleon” över Alperna.
Azurkustens drottning Nizza är vår
ort i 3 nätter, utflykter till Monaco,
Monte Carlo och Cannes.
Resa 11-17.5.

(06- 318 4000

KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

provokation självändamål

Medvetet
sårande?

I Tempelkyrkan i Helsingfors uppfördes ett skådespel som har fått stor
uppmärksamhet och
väckt mycket kritik. Tanken med skådespelet var
att hjälpa publiken förstå hur unga slås ut i vårt

samhälle. Men mest uppmärksamhet väckte en
naken stjärt, fötter i dopfonten och språket.
Man undrar om de som
uppförde pjäsen har någon som helst känsla för
vad som är heligt för andra och heligt överhuvudtaget, skriver Hannu
Nyman i tidningen Sana.

NÄSTA VECKA möter vi en man i sorg.

Åk buss med

Peter Söderqvist
Vasa
0500-162 120

touring.partner@kolumbus.fi

Hur får man in fyra biskopar i en Fiat?
Man tar av dem mitrorna.

Bänkskuddardagen eller penkis är den avslutande festen för abiturienterna innan studentexamen kör igång på allvar. FOTO: Johan Myrskog.

Nu börjar allvaret
Framtiden är ett
frågetecken för
Emil Storsved. Men
sina drömmar har
han på det klara.
Text: johan myrskog
Hur känns det nu?
– Otroligt spännande. Jag vet
inte alls hur framtiden kommer att se ut.
Vilka ämnen ska du skriva?
–  Modersmål, lång matematik, samhällslära och tyska. Dessutom ska jag försöka
förbättra finskan och engelskan som jag skrev på hösten. Historia har jag också
skrivit på hösten.

Hur kommer din dag att se ut
nu då skolan har slutat?
– Jag måste försöka få ihop
ett schema så att jag inte sover bort dagarna. Planen är
att läsa största delen av föroch eftermiddagarna. Jag tror
också att jag kommer att gå
till skolan för att läsa där.
Hur viktig är studentexamen
för dig?
– Jag är inte överdrivet stressad över den men nog är den
viktig. På en liten ort vet alla
vad man får så det ökar kraven lite. Men jag tänker att examensvitsorden är aktuella
i ett till två år efter att man
tagit examen och sen börjar
det vara annat som räknas
då man söker in någonstans.
Vad kommer du att göra på
hösten?
– Jag rycker in i militären på
sommaren så jag kommer att

”Otroligt spännande. Jag vet inte alls hur framtiden kommer att
se ut.”
Emil Storsved

vara i Dragsvik på hösten. Jag
har sökt in till Hanken i Vasa och hoppas verkligen på
att jag får en studieplats där
för jag har inte riktigt någon
klar B-plan. Det stressar mig
nästan mera än själva studentexamen.
Var det lätt att välja studieplats?
– Det var nog ett ganska lätt
val. Utbildningen där passar mig väldigt bra och jag
kommer att satsa för fullt.
Det var studiebesöket till
Hanken som fick mig att fata beslutet att söka. Många
av mina kompisar har också sökt dit. Det är en väldigt
hård konkurrans om studieplatserna där.
Vem är ditt största stöd i livet?
– Föräldrarna är nog mitt
största stöd. Och tillsammans med vännerna får man
gå igenom olika faser i livet.
I ett mindre gymnasium är
det också väldigt enkelt att
be lärarna om hjälp då man
funderar över något som har
med skolan att göra.
Vad drömmer du om i framtiden?
– Jag vill få ett arbete som
jag trivs med, bilda familj
och bosätta mig i ett egnahemshus någonstans här i
Österbotten.

Med Gud i livet
kommer allting att
samverka till det
bästa för Ellen
Norkko.
Text: johan myrskog

Hur känns det nu?
– Jättebra och skönt
samtidigt som det
också är vemodigt och
konstigt. Men egentligen känns det inte så mycket just nu, livet går ju vidare och det här är ett steg på
livets väg.
Vilka ämnen ska du skriva?
– Modersmål, engelska, lång
matematik, filosofi och religion.
Hur kommer din dag att se ut
nu då skolan har slutat?
– Jag har inte allting helt
under kontroll för tillfället. Jag kommer antagligen att göra upp en massa scheman som jag inte
kommer att följa överhuvudtaget. Det börjar med
ett sportlov på sommarstugan där jag kommer att
stänga in mig för att läsa
inför skrivningarna.

Hur viktig är studentexamen
för dig?
– I sig är den inte
så viktig
för mig
men de
ämnen
som jag
skriver
är viktiga
för mig.
Jag är ganska prestationsinriktad vilket leder till att jag
absolut kommer att satsa. Det faktum att
man går i ett gymnasium där
alla blir studenter minskar ju
inte direkt på kraven men det
finns både gott och ont i det.
Vad kommer du att göra på
hösten?
– Jag har väldigt många alternativ. Jag har sökt till olika
ställen i både Helsingfors och

”Jag skulle vilja leva helt och hållet
för Gud. Det kan
i princip innebära
vad som helst.”
Ellen Norkko

Åbo. Men trots att jag har så
många egna förslag och tankar så hoppas jag att det blir
Guds förslag och tankar som
leder mig till det rätta stället
då det är dags.
Var det lätt att välja studieplats?
– Jag har sökt till så många
ställen så jag behövde inte
direkt välja så mycket.
Vem är ditt största stöd i livet?
– Gud. Att få ha min trygghet i honom i den han är. Att
få ta del av Jesu kärlek är det
största stöd jag har. Familjen
och vännerna är de viktigaste människorna jag har runt
omkring mig.
Vad drömmer du om i framtiden?
– Jag skulle vilja leva helt
och hållet för Gud. Det kan
i princip innebära vad som
helst. Jag vill leva mitt liv med
människor som jag älskar och
fortsätta med att älska människor som jag möter. Varje dag vill jag leva som den
nya människa jag är i Kristus och göra upp mitt livsschema utan att det är baserat på skolgången.
Emil Storsved är abíturient i Topeliusgymnasiet i Nykarleby och Ellen
Norkko är abiturient i Gymnasiet
Lärkan i Helsingfors.

