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”Kyrkorna bör 
också verka 
etiskt för att in-
te bygga ett fäs-
te som låter dem 
som stängts ut-
anför drunkna i 
vallgravarna.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Mänsklighet 
med euromått

det poStkrigStida Europa var ett 
traumatiserat slagfält. Fördomar, 
rädsla och hat omvandlades i pro-

paganda och protektionism. Bland de organisatio-
ner och nätverk som uppstod ungefär samtidigt 
för femtio år sedan fanns de europeiska kyrkor-
nas samarbetsorgan, den Europeiska kyrkokon-
ferensen. Den satte som sitt stora mål att bygga 
broar mellan kyrkorna i öst och väst. 

Skiljelinjerna var politiska och ideologiska. In-
om de nationella kyrkorna själva fanns det tabun 
och sår i deras agerande i förhållande till makt-
havare och krigsherrar, sår som fortfarande be-
arbetas i dag.

vid Sidan av den breda kyrkodialogen grundades 
också det separata organet Kommissionen för kyr-
ka och samhälle. Den kom till som ett rent med-
borgarinitiativ. Saken drevs av enskilda tjänste-
män och Europaparlamentariker som ville göra 
en skillnad i egenskap av kristna och kyrkome-
dlemmar i diverse samfund. I dag är organet en 
erkänd aktör som samverkar med alla de euro-
peiska beslutsorganen. 

det behövS. Även om det kalla kriget är över finns 
det fortfarande murar att riva. Den nuvarande di-
rektorn för Kommissionen för kyrka och samhäl-
le, Rüdiger Noll, konstaterar att dagens Europa 
splittras i en nord-sydaxel. När han besöker Fin-
land går diskussionen om det sjätte stödpaketet, 
den här gången till Cypern, som hetast. Plötsligt 
är hela arsenalen av fördomar och hätskhet som 
ny: ”de” är lata, dumma och oärliga. ”De” har in-
te uppfyllt sina löften, så som ”vi” har gjort. Po-
pulisterna dundrar skadeglatt och fälten för ny-
hetskommentarerna fylls. Det är i det här ske-
det människor i en svår situation avkläs all sin 
mänsklighet, för att kollektivt bli ”snyltare” och 
”penningtvättare”. Sådana som man med gott 
samvete kan låta bli att hjälpa. Till sist ser man 
inte fattigdomen för var den är, ens när tusentals 
greker står i matköer för att få ett mål mat gratis 
eller vräks från sina bostäder 
efter att jobbet eller småföre-
taget har gått förlorat.

I det läget kan de europeis-
ka kyrkorna knappast ha en 
större och viktigare uppgift än 
att stå som en stadig vall mot 
hatet. Att påminna om det 
enkla och viktiga i att det gäl-
ler att behandla andra så som 
man själv vill bli behandlad. 
Kyrkorna kan och bör också 
verka etiskt för att inte bygga 
ett europeiskt fäste som låter 
dem som stängts utanför drunkna i vallgravarna.

det är viktigt för dem att, liksom direktor Noll 
konstaterar, påminna om att EU i grunden inte 
handlade om ekonomi utan om att bygga en platt-
form för en europeisk samexistens med rättvisa, 
fred och mänskliga rättigheter. Tyska Der Spie-
gel intervjuade nyligen EU-kommissionären Olli 
Rehn om Cypernpaketet. Enligt honom handlar 
varje eurolands plikt om att göra allt för euron. 

Kyrkorna behöver häva upp sin röst och påpe-
ka att det också handlar om värden som går ut-
över de monetära.

Bön hör  
hemma i 
kyrkan

Tunga moln över folkkyrkan, skrev lo-
kaltidningen Östra Nyland i sin upp-
följning av MOT-programmet om bön 
och demoner. Samma tanke har också 
Håkan Djupsjöbacka, fast inte på det 
sätt som journalisten tänkt. Om det är 
så att en predikant framställs som en 
fara för folkkyrkan bara för att hon ta-
lar om demoner i vår civiliserade tid 
är det oroväckande. Att kyrkans folk 
gått på det här utan dess mer analys, 
det är för Liljendalherden tunga moln 
över kyrkan.

– Hur många har inte blivit välsigna-
de och hjälpta av att ha fått bönestöd i 
sin sjukdom?

att förkunna tro
Djupsjöbacka gör ett hopp till Carl-Erik 
Sahlberg, den riksbekanta S:ta Clara-
prästen i Stockholm som också är do-
cent i kyrkohistoria, och lånar en bild 
från hans bok ”Missionens historia ge-
nom två tusen år”. 

Av alla människor som ”förts till 
Kristus” har 70 procent gjort det efter 
år 1900. 70 procent av alla som gjort det 
på 1900-talet har gjort det efter år 1945. 
70 procent av alla som förts till Kristus 
efter år 1945 har gjort det efter år 1970.

Medan folket i Norden och Europa 
lämnar sina folkkyrkor är kristendo-
men på stark frammarsch på annat håll.

– Jag tror inte vi har tilräcklig in-
blick i den här ”kyrkbävningen” som 
går igenom tredje världen, säger Djup-
sjöbacka.

Alla de här växande kyrkorna lever i 
dialog med det omkringliggande sam-
hället. En dialog som sker i spänning-
en mellan två poler som teologen Pe-
ter Wagner kallar tolerans och sanning.

De samfund som uppfattar Bibeln 
som Guds levande ord och tilltal bru-
kar framhålla sanningen och brukar in-
te sällan hamna i konflikt med det om-
givande samhällets värderingar.

– Men det är just i den här spänning-
en som Guds rike går framåt. Försam-
lingen har något att ge som inte finns på 
annat håll, menar Djupsjöbacka. 

Det som en förkunnare ska göra är 
att förkunna gudsriket, Kristus och 
tro. En tro som går ut över de etable-
rade psykologiska och filosofiska för-
klaringarna.

Förbön en viktig nisch
Kärnan i budskapet för den tredje sön-
dagen i fastan står sig. Det står om Je-
sus att han inte kunde göra några mi-
rakler i sin hemstad Kafarnaum för där 
fanns ingen tro.

– Alltid när Jesus gjorde under fanns 
där en tillstymmelse till tro. Vid bröl-
lopet i Kanaan var det hos Maria den 
tron fanns. Det behövs någonting av 
en trosatmosfär för att Guds rike ska 
slå igenom.

Att det bakom varje sjukdom skulle 
stå en demon håller han inte med om,

– Jag är inte du med Pirkko Jalovaara, 
men den förbönstjänst hon utför är en 
nisch som är mycket naturlig för kyr-

kan. Eller som åtminstone borde vara 
naturlig för kyrkan.

Samtidigt är den en mycket ömtå-
lig och skör nisch och det är klart att 
klumpfotiga intramp skadar mer än de 
bygger upp.

Dödens väntrum
Djupsjöbacka har ingen förståelse för 
att bön och helande placeras i ett mot-
satsförhållande till medicin och forsk-
ning. För drygt tjugo år tillbaka i tiden 
hade han en tumör på flera centime-
ter vid hjärnan, hans ögon såg i olika 
riktning och blodvärdena var eländi-
ga. Han upplevde sig som på soptip-
pen, glömd av Gud.

Då ställde folk upp med förbön. Då-
varande biskopen Erik Vikström kom 

– En sån tajming, säger kyrkoherden i Liljendal Håkan 
Djupsjöbacka som liksom alla andra präster i stiftet 
hade Jesus och den onda andarna som predikotext 
söndagen efter MOT-programmet i tv.

 TexT och foTo: rOLF aF HäLLSTröM

PrOFILEN: HÅKAN DJUPSJÖBACKA
”Hur många har inte blivit välsigna-
de och hjälpta av att ha fått bönestöd 
i sin sjukdom?”
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Finansiering av Larsgården utreds ännu en gång
vanda. Vandaförsamling-
arnas gemensamma kyr-
kofullmäktige beslöt den 
26 februari att inte ta med 
Larsgården, det vill säga 
Vanda svenska församlings 
verksamhetsutrymmen, i 
sin investeringsplan för åren 
2013–2019. Det innebär att 
Larsgården inte kommer att 
byggas under de närmas-
te åren. 

församlingsrådet i Vanda 

svenska församling beslöt 
ett par veckor före gemen-
samma kyrkofullmäktiges 
möte att själva bidra med 
en finansiering på 600 000 
euro för ett nytt Larsgår-
den om nybygget kommer 
med i investeringsplanen 
för år 2013–2014. Den extra 
finansieringen skulle tas ur 
församlingens egna medel 
för de följande 20 åren.

Utgående från detta ha-

de fullmäktigeledamot Per-
Erik aura föreslagit att byg-
gandet skulle införlivas i in-
vesteringsplanen. Gemen-
samma kyrkofullmäktige 
var inte övertygat och för-
slaget föll med rösterna 
27–15.

Kyrkoherde Martin Fagerudd, är 
allt hopp nu ute för Larsgården?
– Vanda svenska försam-
lings förslag till finansiering 

av Larsgården har noterats 
till kännedom av gemen-
samma kyrkorådet som 
föreslår att finansiering-
en utreds en gång till. Nu 
ska Larsgårdens finansie-
ring beredas tillsammans 
med samfällighetens fast-
ighets- och ekonomiför-
valtning. Det här är en po-
sitiv vändning, säger fa-
gerudd.

 ¶ Tomas von marTens
demonStration för Larsgården. FoTo: KP-arKIv/maY 
WIKsTrÖm

enkom in till sjukhuset för att med 
handpålägggning be för sin präst i ca-
feterian. Nattmissionären Arvid von 
Martens kom och lade händerna på 
hans huvud i förbön i korridoren där 
folk kom och gick. Han lämnade efter 
sig en lapp med ordet ”denna sjukdom 
är inte till döds utan till mitt namns för-
härligande”. Kort och hälsningar om 
förbön kom från alla håll i Svenskfin-
land, Sverige, Norge, England, Hong 
Kong, Namibia och Taiwan.

Läkarna som diskuterade hur de 
skulle ta reda på om tumören var god-
artad eller av aggressivt slag hade plöts-
ligt fått ett tredje alternativ. Tumören 
hade växt till så att det gick att ta en 
provbit genom näshålan utan att öpp-
na skallen. Den glädjen blev inte lång. 

– vi får vara 
glada och tack-
samma över 
den medicinska 
forskningen som 
ger helt nya livs-
möjligheter. Den 
är i högsta grad 
helbrägdagö-
rande, säger kyr-
koherde håkan 
Djupsjöbacka i 
Liljendal. han ser 
ingen motsätt-
ning mellan bön 
och medicin.

HÅKAN DJUPSJÖBACKA

KYrKOHErDE i LiLjeNDaL, TiDiGare 
kyrkoherDe i Pojo och försam-
LiNGsPräsT i GraNkULLa.

GIFT meD NärVårDareN NiNa, TVå 
VUxNa barN. jeNNy är Läkare 
och haNNa sjUksköTare.

KOPPLar aV meD aTT köra mo-
TorcykeL, eN kLassisk sUzUki 
850 fråN år 1980.

Några veckor senare ringde läkaren och 
sa att han hade dåliga nyheter,

– Jag blev utskriven från Tölö sjukhus 
och skulle skrivas in på Cancerkliniken.

Av personalen fick han rådet att per-
sonligen ringa detta ”dödens väntrum”: 
”För att skapa en relation, att du inte 
bara är ett nummer i behandlingskön.”

– Nå hej Håkan, jag har just fått in 
dina papper, svarade denna ”dödens 
representant” som visade sig vara ak-
tiv i en frikyrkoförsamling och där bett 
för just honom.

– Det var en explosivt glädjande och 
positiv händelse. Det var som om Gud 
sa till mig att jag inte är bortglömd.

Det blev många och långa behand-
lingar och Djupsjöbacka minns spe-
ciellt ett utlåtande av den läkare som 

skötte hans fall, nuvarande arkiater 
Risto Pelkonen:

– Nu har den här växten minskat med 
30 procent. De medicinska faktorer-
na räcker inte till, Här är andra fak-
torer med.

Djupsjöbacka hade inga svårigheter 
att hålla med. I dag är växten ”skrump-
nad” som han säger, och hålls i schack 
med mediciner.

Vad som bekymrar honom är att vi 
är vaccinerade mot att Gud skulle va-
ra verksam på något sett i vår väster-
ländska värld.

– I urkyrkan fanns inga teologiska 
seminarier, inga kommentarer att söka 
tolkningar i, bara ett antal fiskare som 
fick i uppdrag att förkunna gudsriket i 
ord och handling. Det samma gäller i dag.
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Svårt 
uppfylla 
stiftelse-
syfte

”De gamla hy-
resavtalen säger 
ingenting om att 
det skulle finnas 
några krav eller 
regler för vem 
som får bo i lä-
genheterna.”
Disponent 
Björn Sundqvist

S:t Tomas Stiftelsens ändamål är en-
ligt stadgarna att befrämja diakoniar-
betet i Johannes församling i Helsing-
fors. I stadgarna står det också att stif-
telsen främjar barmhärtighetsverk-
samhet inom församlingen.

En viktig del av stiftelsens verksam-
het är att understöda diakonalt boen-
de genom att hyra ut lägenheter med 
en hyresnivå som ligger cirka 30 pro-
cent under marknadshyran, heter det 
i bokslutet från år 2011.

Tomasstiftelsen äger 23 lägenheter. 
Alla är en- eller tvårummare på gam-
la Tomas församlings område.

Hur många av dem hyrs av personer som är 
i behov av diakoni i form av billigt boende?
– Alla lägerheter hyrs ut till diakonalt 
boende, säger styrelseordförande To-
mas Ray men tillägger att stiftelsen ti-
digare slöt långa hyreskontrakt och att 
det inte är sagt att alla som bor i lägen-
heterna i dag längre behöver en bil-
lig lägenhet.

Under de två år Ray varit styrelseord-
förande har han infört en princip om att 
de som flyttar in måste visa att de inte har 
råd att betala marknadshyra. Dessutom 
sluts kontrakten för två år i taget. Dispo-
nenten Björn Sundqvist säger att det in-
te funnits sådana krav under tidigare år.

Invånare i 21 av de 23 lägenheterna 
har gamla tillsvidarekontrakt.

– De gamla hyresavtalen säger ing-
enting om att det skulle finnas några 
krav eller regler för vem som får bo i 
lägenheterna, säger Sundqvist.

Hur många av de 21 som har långa kontrakt 

S:T TOMaS STIFTELSEN. En kyrklig stif-
telsedoldis erbjuder sponsrat boende. 
Men eftersom stiftelsen tidigare inte 
ställt skriftliga krav på hyresgästerna har 
man i dag en hyresverksamhet som inte 
motsvarar stiftelsens ändamål.

TexT: SOFIa TOrVaLDS 

bor i lägenheter som ska utgöra ”soci-
alt boende” verkligen är i behov av det.

Han föreslår möjligheten att höja hy-
ran för dem som inte uppfyller kraven.

Kan stiftelsen tänka sig att höja hyran till 
marknadshyra för dem som har råd att be-
tala sådan?
– Nej. Vårt syfte är att erbjuda diako-
nalt boende, säger Ray.

Enligt bokslutet från år 2011 ordna-
de stiftelsen tre sommarläger på som-
marhemmet Saarenpää på Lojoön. Saa-
renpää ägs av stiftelsen.

I fjol ordnades bara två läger. Efter-
som Saarenpää sväljer mycket pengar i 
form av fastighetskostnader och löner 
har verksamheten kostat mer än den gett.

– Saarenpää ska säljas år 2013 och 
summan ska i stället investeras i lägen-
heter, säger Ray.

Stiftelsen har ett kapital på drygt två 
miljoner euro, visar bokslutet från år 
2011. Summan omfattar bostadsak-
tier, placeringar och nästan 400 000 
euro på bankkonton. Den sistnämn-
da summan är numera investerad i en 
av bostäderna.

uppskattar du att inte har ett diakonalt behov?
– Kanske vad gäller omkring tio av hy-
resgästerna kunde vi avbryta kontrak-
tet på grund av detta, gissar Sundqvist.

Det vill säga om det stod något om 
sociala behov i kontraktet, men det gör 
det inte. I så fall är det väl olagligt att 
avbryta kontraktet?

– Antagligen, säger Sundqvist.

Kan man sammanfatta situationen så att 
stiftelsen tidigare slarvat med att ställa 
krav på hyresgästerna, och nu sitter man 
fast med hyresgäster vars kontrakt inte 
kan sägas upp?
– Jo.

Ombudsman Kai Kilpinen vid Dele-
gationen för stiftelser och fonder säger 
att det är styrelsens uppgift att se till att 
stiftelsens syfte uppfylls. I det här fallet 
skulle det betyda att se till att de som 

S:t tomAS StiftELSEN

•	Stiftelsens ändamål är att befrämja 
diakoniarbetet i johannes församling.
•	Stiftelsen äger för tillfället 23 lägen-
heter och planerar att köpa fler. De 
ska hyras ut till personer i behov av 
diakonalt boende.
•	Den som är i behov av lägenhet kan 
kontakta johannes församlings diako-
nitjänsteinnehavare. 

Lista mot 
kyrkoherde
Nya kyrkoherden Kent 
Danielsson i brändö-
kumlinge har blivit anmäld 
till domkapitlet, berättar 
ålandstidningen. i en pro-
testskrivelse listas nio oli-
ka exempel på påstått 
maktmissbruk.

Det handlar om allt från 
utnämning av en finsk-
språkig diakon till beslut 
om intäkter från fiske-
vattenarrenden. sju per-
soner av brändös 700 
medlemmar har under-
tecknat listan och kräver 
Danielssons avgång. själv 
menar han att anklagel-
serna är felaktiga.

Systemet med 
surrogatmoder-
skap lägger sig 
obehagligt nä-
ra gamla patriar-
kala föreställningar 
om kvinnans värde 
kopplat till krop-
pen.
Kyrkans Tidning

HANDELSvARAÅLAND PRoTeSTLISTA

bland annat här 
på Vasagatan 
4 i helsingfors 
äger stiftelsen en 
lägenhet. 
FoTo: KP-arKIv

kent danielSSon.      KP-arKIv

Uleåborg ger svenskar KP
Uleåborgs domprosteri beställer kyrkpressen till sina 
svenska församlingsmedlemmar.

– en självklarhet, tycker kontraktsprosten Juhani La-
vanko som är kyrkoherde i karjasilta församling.

Domprosteriet har åtta enskilda församlingar. Vid 
årsskiftet tillkom församlingarna i haukipudas, kiminge 
och oulunsalo (Uleåsalo). De nya läsarna där finns från 
och med nu med på prenumerantlistorna. 

Välkomna med!

NoRDLiGAStE KP-LÄSARNA
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Understöd 
för altarskåp
kyrkostyrelsen har bevil-
jat 16 200 euro i under-
stöd för konservering av 
det medeltida altarskåpet 
i brändö kyrka (åland). 

Varför ska 
altarskå-
pet konser-
veras? Frå-
gan går till 
tidigare t.f. 
kyrkoher-

de anna Lindén som va-
rit den drivande kraften 
bakom konserverings-
projektet. 
– enligt museiexperter 
har altarskåpet i brändö 
kyrka stort kulturhisto-
riskt värde och det finns 
skäl att konservera det. 
skåpet har daterats till 
1440-talet och är troligen 
tillverkat i Lübeck. Vilken 
församling på åland eller 
fastlandet som ursprung-
ligen beställt altarskåpet 
är oklart. Den nuvaran-
de kyrkan är byggd 1893, 
men den har haft före-
gångare på samma plats. 
När altarskåpet kom till 
brändö vet vi inte.

Vad föreställer 
altartavlan?
– altarskåpets mittpar-
ti framställer jungfru ma-
rie kröning till himlar-
nas drottning. över maria 
och kristus ses fyra äng-
lar uppstiga ur lotusblom-
mor. av den ursprungli-
ga kristusfiguren återstår 
endast kanten av hans 
stol. resten är en kon-
struktion som gjordes på 
1950-tatet. Till höger av-
bildas s:t olof och s:t bir-
gitta, till vänster s:t henrik 
och maria magdalena. alla 
utom maria magdalena är 
alltså nordiska helgon. 

skåpet och figurerna är 
snidade i ek. altarskåpet 
har konserverats en gång 
tidigare, år 1951, på fin-
lands Nationalmuseum.

När kommer skåpet att 
konserveras?
– så snart som möjligt, 
i mars. själva konserve-
ringen beräknas ta en dryg 
månad. altarskåpet ska 
finnas färdigt konserverat 
på sin plats vid konfirma-
tionen den 19 maj.

 ¶ Tomas von marTens

3 fRÅGoR oM

Kritik mot 
moder Teresa
Några kanadensiska fors-
kare har skrivit en artikel 
som går till angrepp mot 
glansbilden på moder Te-
resa.

i ett pressmeddelande 
från universitetet i mont-
réal målar forskarna upp 

bilden av en kvinna som 
tog emot miljoner i do-
nation till de fattiga men i 
själva verket lät dem lida 
eftersom det fanns något 
”vackert” i deras lidande. 
forskarna citerar dokto-
rer som besökt moder Te-
resas ”hem för döende” i 
kalkutta och rapporterat 
om bristande vård, brist 

på mat, hygien och medi-
ciner. Liksom journalisten 
och författaren Christoph-
er Hitchens menar fors-
karna att moder Teresas 
helgonförklaring orkeste-
rades av en effektiv med-
iekampanj.

artikeln har publicerats 
i Studies in Religion/Sci-
ences religieuses.

foRSKNiNG HeLgoNPRofIL  BERÖRANDE BOK
HAND I HAND av Jan-Erik Lindqvist
”... jag är rörd, berörd och glad... hjälp i församlingsarbetet...
...ett kapitel per vecka rekommenderas, men jag är så  
nyfiken så jag läser mer... jag har rekommenderat boken för 
många bekanta... jag har läst och gråtit, läst och skrattat...
...det vanliga livets många små glädjeämnen... tack för boken”

I välförsedda bokhandlar, hos Fontana Media och SLEF Media
el. direkt från Pastorns Förlag, tel. 0400-426 386 el. jan-erik.lindqvist@welho.com

488 sidor, 29,50€

Helsingforsherdar tar  
time-out med Jalovaara
OSUND aNDLIGHET. Kyr-
koherdarna i Helsingfors 
tar avstånd från osund 
andlighet. Därför ser de 
heller ingen möjlighet att 
för tillfället samarbeta 
med Pirkko Jalovaara.

TexT: JOHaN SaNDbErG 

Men kyrkoherdekonferen-
sen i Helsingfors tar inte av-
stånd från Pirkko Jalovaara 
som person. 

– Vi tar time-out, säger  
kyrkoherdekonferensens 
ordförande Stefan Forsén. 
Pirkko Jalovaara är inte port-
förbjuden, men för tillfället 
finns det inte förutsättning-
ar för att hon ska undervisa i 
kyrkorna i Helsingfors. Den 
som vill predika i en kyrka 
gör det inom ramen för det 
förtroende som kyrkoher-
den har för personen i frå-
ga. Nu upplever vi att förtro-
endet svikits.

Men Petrus församling 
har fortfarande förtroende 
för Jalovaara. Petrus håller 
fast vid en redan överens-
kommen tillställning med 
Jalovaara den 19 mars. Pet-
rus kyrkoherde Bengt Las-
sus meddelade kyrkoherde-
konferensen att han i det här 
skedet inte ser någon anled-
ning att backa ur den. 

– Konferensens beslut 
är inte bindande för andra. 
Det handlar om att utöva den 
pastorala omsorgen och var-
je kyrkoherde är kyrkoherde 
i sin egen kyrka, säger For-
sén.

Jalovaara kommer att pre-
dika i Petrus men hennes  
team följer inte med henne. 
Församlingens eget team och 
Lassus kommer att vara på 
plats i Munksnäs kyrka. 

Bengt Lassus vill inte 
kommentera hennes besök 
till Kyrkpressen.

avstånd från saken
Kyrkoherderna i Helsingfors 
samlas månatligen till en ge-
mensam konferens. Under 
konferensen senaste vecka 
diskuterade man det upp-
komna läget utgående från 
Kallion seurakunta (Berg-
hälls församling). Under mö-

tet hördes Teemu Laajasalo 
som är nyinstallerad kyrko-
herde i Berghäll.

– Han berättade hur pro-
cessen gått och vi diskutera-
de vår egen hållning till den. 
Många församlingsmedlem-
mar har också kommenterat 
läget på  webbtjänsten Itku-
muuri, säger Forsén.

Forsén poängterar att 
kyrkoherdekonferensen 
inte förskjuter Pirkko Jalo-
vaara som person, man tar 

avstånd från själva saken.
– Många har hört henne, 

en del är kritiska men vi 
vet att många församlings-
medlemmar upplevt hennes 
verksamhet som värdefull. 

– Vi tar inte avstånd från 
varken karismatisk kris-
tendom eller väckelsekris-
tendom. Vi tar avstånd från 
all osund andlighet och all 
andlighet som leder till att 
människor lägger av med sin 
medicinering eller på något 
sätt skadar sig själva. Vi ser 
det som vårt ansvar som 
kyrkoherdar att vaka över 
det som sker i våra kyrkor 
och församlingar. På den  här 
punkten ser vi att det här in-
te längre går för sig.

Kyrkoherdarna ser det 
som viktigt att man samlas 
och ber i kyrkorna. De stöder 
också det att man ber för sju-
ka och om beskydd för on-
da andar.

– Men det är inte okej att 
säga åt en människa, eller 
ens ge ett intryck av, att den 
sjukdom som plågar henne 
är en ond ande som man 
inte behöver ta medicin för. 
Där går gränsen för att man 
tydligt måste säga att det här 
inte är i enlighet med kyr-
kans sätt att fungera. Att ti-

ga om onda andar är lika far-
ligt som att tala om dem, sä-
ger Forsén.

Diskussionen avslutades 
med en bön där även Pirk-
ko Jalovaara inkluderades. 

– Vår hållning är att ta 
ansvar för alla församlings-
medlemmar, även för Pirk-
ko Jalovaara. 

petruS förSamling har bjudit in Pirkko jalovaara till munksnäs kyrka den 19 mars. FoTo: KP-arKIv  

”att tiga om onda 
andar är lika farligt 
som att tala om 
dem.”

KyRKoHERDEKoNfERENSEN

•	Kyrkoherdekonferensen i  helsingfors består av de 21 
kyrkoherdarna i samfälligheten.
•	Konferensen har det pastorala ansvaret och ansvaret för 
den teologiska linjen.
•	Sammankommer varje månad fär att ta ställning till olika 
frågor och ge utlåtanden. 
•	beredningsutskottet bereder ärendena för konferensen.
•	både beredningsutskottets och kyrkoherdekonferensens 
ordförande är medlemmar i samfällighetens ledningsgrupp 
samt i verksamhets- och ekonomikommittén.
•	Stefan Forsén är den första svenska ordföranden. 
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Viktigt att påpeka 
varför EU kom till
EU:S KYrKSTöT. I begyn-
nelsen handlade hela 
Europaprojektet om etik 
och samhällsansvar, inte 
pengar. Det har glömts 
bort, anser de europeiska 
kyrkornas samhällsarbe-
tare och talesman.

TexT och foTo: 
MaY wIKSTröM

Rüdiger Noll är direktor för  
Kommissionen för kyrka och 
samhälle. Det är en av de tre 
specialinstitutioner som ver-
kar inom ramen för den Eu-
ropeiska kyrkokonferensen, 
som brukar gå under akro-
nymen CEC. Noll kan beskri-
vas som kyrklig samhällslob-
bare på hög europeisk nivå. 
Och han är bekymrad:

– Europa är inte bara i en 
ekonomisk kris. Det som sker 
borde speglas mot den euro-
peiska gemenskapens grund-
läggande värderingar om so-
lidaritet, mänskliga rättighe-
ter och socialt ansvar. Vi borde 
komma ihåg att EU inte star-
tade som ett ekonomiskt pro-

jekt – utan ett demokratiskt 
sådant, säger Noll.

Det här var ett av hans 
budskap när han träffade bi-
skopsmötets tjänstemän och 
Kyrkostyrelsens EU-jurist i 
Helsingfors. 

Kyrkokonferensen CEC är 
ett stadigvarande samarbets-
organ för kyrkor och samfund 
i Europa. Den evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland 
är med i organet, liksom den 
ortodoxa kyrkan i vårt land.

Rüdiger Noll vill också att 
medlemskyrkorna ser över 
sin inställning till de mänsk-
liga rättigheterna.

– Vet vi ens vad våra kyr-
kor anser om dem? frågar han 
retoriskt.

Han påminner om hur 
den rysk-ortodoxa kyrkan 

för några år sedan deklare-
rade att traditionen är vikti-
gare än mänskliga rättighe-
ter. Detta slår igenom när den 
ryska kyrkan sätter tummen 
ner, än för allmänt firande av 
S:t Patricksdagen, än för pri-
deparader. Enligt Noll defi-
nieras kyrkor och samfund 
mer av den kontext och det 
samhälle de lever i än av sin 
teologi.

– Därför har vi initie-
rat en process där kyrkor-
na uppmuntras att se över 
de mänskliga rättigheterna.
För Rüdiger Noll är det viktigt 
att den Europeiska kyrko-
konferensen håller sig på en 
nivå som handlar om män-
niska till människa.

– När CEC kom till för 
femtio år sedan handlade 
det om att överbrygga klyf-
tan mellan öst och väst. Nu 
finns det också en nord-syd-
dimension.
Den är ju högaktuell nu, när bland 
annat Cypern sällar sig till dem 
som behöver EU-stöd. Hur kan 
kyrkorna motverka att attity-
derna hårdnar så att nordeuro-
péerna ser greker och cyprio-
ter som lata slösare, samtidigt 

som länderna i Sydeuropa upp-
fattar nordeuropéerna som gi-
riga och ogina?
– Där skillnaderna förut var 
politiska gränslinjer är de i 
dag ekonomiska gränslinjer. 
Om vi bygger EU på en soli-
daritetspakt är det en själv-
klarhet att hjälpa dem som 
har det verkligt svårt. I den 
grekiska staden Volos delas 
det ut 5 000 hjälpmåltider om 
dagen. Först när vi möts och 
ser varandra i ögonen mär-
ker vi att vi alla är männis-
kor som behöver varandra.

kYrklig eu-diplomat. Pastor rüdiger Noll jobbar för 150 europeiska kyrkors samarbetsorgan i europa. han har tät kon-
takt med de europeiska politiska organen – och är bekymrad över att eU drivs så kraftigt av ekonomiska argument. 

”Europa är inte 
bara i ekonomisk 
kris.” 
Rüdiger Noll, direktor för 
Europeiska kyrkokonfe-
rensens kommission för 
kyrka och samhälle

CEC 

•	Europeiska kyrkokonfe-
rensen grundades efter an-
dra världskriget för att byg-
ga ett splittrat europa. 
•	Har 150 medlemskyrkor 
och samfund, både protes-
tantiska, ortodoxa och ka-
tolska.
•	Har tre kommissioner: 
kyrkor i dialog, kyrka och 
samhälle samt en för mig-
rantarbetet i europa.
•	Hemorterna är Geneve, 
bryssel och strasbourg 

Nedbantad 
tjänst väcker 
frågor
DOMKaPITLET. bara en 
person har sökt jobbet 
som lagfaren assessor 
vid domkapitlet. Den nya 
assessorn blir anställd på 
deltid.

TexT: TOMaS VON MarTENS 

Tjänsten som lagfaren asses-
sor vid domkapitlet i Borgå 
stift blir ledig i och med att 
nuvarande assessorn Kasten 
Österholm går i pension. An-
ställningen har tidigare varit 
på heltid, men den nya lag-
farne assessorn kommer till 
en deltidstjänst på 80 pro-
cent. Varför tjänsten nu blir 
deltid har väckt frågor. Bland 
annat Kyrkpressens tidigare 
chefredaktör Stig Kankkonen 
spekulerade i sin blogg över 
orsakerna och vilka signaler 
nedskärningen ger till stiftet 
och andra stift. 

Notarie Clas abrahamsson, var-
för har tjänsten blivit en del-
tidstjänst?
– Vi har försökt se framåt. 
Det är mycket som händer i 
kyrkan just nu. Det är många 
sammanslagningar på gång, 
vilket innebär att församling-
arnas antal kommer att mins-
ka. Ett av de tänkbara fram-
tida scenarierna går ut på att 
alla församlingar ska höra till 
en större samfällighet. Vi har 
märkt att de större samfäl-
ligheterna har egna juridis-
ka resurser och de har inte 
ett lika stort behov av juri-
disk hjälp som en enskild li-
ten församling.

Så det finns risk för att den lag-
farne assessorn blir undersys-
selsatt?
– Inte i nuläget. Det här är 
bara spekulationer än så 
länge. Vi har försökt garde-
ra oss inför framtiden och 
inför kärvare ekonomiska 

tider som vi alla står inför.

Tjänsten är inte på deltid för att 
den är skräddarsydd för någon?
– Det är den definitivt inte. 
Tjänsten som lagfaren asse-
sor är på 80 procent och an-
ställningen blir på 80 procent. 
Domkapitlet har möjlighet att 
vid behov och i samförstånd 
med den anställde utöka ar-
betstiden temporärt. 

är det svårt att hitta jurister som 
har kyrklig erfarenhet?
– Det kan man nog säga. De 
växer inte på träd. Det troli-
gaste är att den blivande as-
sessorn redan arbetar inom 
kyrkan och nu vill byta jobb.

När ansökningstiden gick ut 
i fredags hade tjänsten sökts 
av en person: Lars-Eric Hen-
ricson som är jurist och som 
på 80-talet arbetat på dom-
kapitlet som t.f. lagfaren as-
sessor. Henricson har arbets-
erfarenhet också från Esbo 
domkapitel.

Många uppgifter
Behörighetskrav för tjänsten 
är avlagd juris magistersex-
amen och förtrogenhet med 
domarvärv eller förvaltning. 
Den som väljs bör vara med-
lem i Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland och ha ut-
märkta muntliga och skrift-
liga kunskaper i svenska och 
goda muntliga och skriftliga 
kunskaper i finska.

Lagfarne assessorns hu-
vudsakliga arbetsuppgifter 
är att leda förvaltningsav-
delningen, handha förvalt-
ningsärenden i domkapitlet 
och ge råd i juridiska ärenden 
i domkapitlet. Lagfarne ska 
också ge råd i juridiska ären-
den till stiftets församlingar. 
Arbetet förutsätter adminis-
trativ förmåga samt kunska-
per i ledarskap och den kyrk-
liga förvaltningen.

På djupet
Sissel Lund-Stenbäck:
Sissel – Livsresan
Personliga texter om livet 
i dess olika skeden, om 
vänskap, identitet och tro.

Inb 26,90

Jan-Erik Lindqvist:
Hand i hand
Berättelser och medita-
tioner kring livet. Många 
av texterna har händel-
ser i författarens eget liv 
som bas.

Inb 29,50

Möt SiSSeL!
Författarsamtal på Arbis bibiliotek 

i H:fors to 14.3 kl. 18.05, 
Maja Skanding intervjuar.
Sö 17.3 kl 10.00 predikan 

i Nykarleby kyrka, 
kl. 13 festtal på elevförbundsfesten, 

KReDU.

 

www.fontanamedia.fi
tfn (09) 612 615 30
info@fontanamedia.fi

domkapitletS 
notarie clas 
abrahamsson. 
FoTo: KP-arKIv
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vÅGA fRÅgA

Kärlek mer än känslor
Hur hanterar man de inre känslor av 
falskhet och skuld som uppstår då 
man är vänlig mot någon som man 
inte tycker om? Det är ju vår plikt 
som kristna att visa kärlek till alla. 
Samtidigt kan man inombords vara 
medveten om att ens känslor för en 
viss person är något helt annat än 
kärlek. Vad gör man då?

din fråga får mig att tänka på betydel-
sen av ordet kärlek. Vad menas med 
att en kristen ska ”älska sin nästa som 
sig själv”? 

Vi är vana att förknippa kärlek med 
känslor, framförallt djupa och starka känslor. Därför upp-
fattar vi lätt kärleksbudet som om det skulle handla om att 
vi ska känna positiva känslor för alla människor. Som du 
också har märkt är det omöjligt och orealistiskt att beslu-
ta sig för att känna kärlek till någon. Däremot är det möj-
ligt, fastän det ibland är mycket svårt, att bete sig civilise-
rat och visa vänlighet gentemot en människa som man in-
te tycker om.

Jag tror att du får hjälp av att reflektera över betydelsen av 
orden ”kärlek” och ”älska”. Kärlek är mycket mer och an-
nat än enbart känslor. Att visa kärlek är ett sätt att förhål-
la sig till en annan människa. Det handlar om en relation, 
där man för sin del visar att den andra är ovillkorligt viktig 
och värd att tas på allvar. Ovillkorligt betyder att den andra 
inte behöver göra något för att vara värd att älskas. Kärlek 
handlar om att ge sin medmänniska vad hon behöver och 
inte det hon har gjort sig förtjänt av. Kärlek handlar om att 
se och höra den andra, och reagera på det man ser och hör.

Uppfattar man begreppet kärlek på det här sättet är det 
möjligt att visa kärlek också mot ovänner, också om det är 
svårt och kräver stor ansträngning. Både i Ordspråksbo-
ken och i Romarbrevet finns en liknande uppmaning om 
hur vi ska förhålla oss till våra fiender: ”Men är din fiende 
hungrig, ge honom att äta; om han är törstig, ge honom att 
dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.” (Rom 
12:20) Det handlar om en uppmaning till handling, inte till 
att känna varma känslor.

du gör alltså inte något fel när du visar vänlighet mot nå-
gon som du inte tycker om. Däremot kan du fundera över 
vad dina känslor gentemot den här personen handlar om. 
Det är kanske möjligt för dig att hitta en förståelse för vad 
det är hos den andra personen som du ogillar. Är det nå-
got som han eller hon har gjort? Känner du dig underläg-
sen eller eventuellt överlägsen? Kan det till och med vara 
så att det handlar om avundsjuka? Om du får en större för-
ståelse för vad som stör dig i relationen till din medmän-
niska behöver du inte heller döma dig själv för hårt. Det är 
varken falskt eller oärligt att sträva efter att visa vänlighet 
mot någon, trots att man inte är vän med den personen. 
Det kan vara vägen till en annorlunda och bättre relation 
till honom eller henne.

 ¶ ann-soFI 
sTorbacKa
är sjukhuspräst 
och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och liv. 

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

PÅ tväREN JoHAN SANDBeRg

På spåret eller bredvid
De två senaste söndagarna 
har jag helt frivilligt gett mig 
ut i skidspåret. Utan vare sig 

piska eller mo-
rot som pådri-
vande kraft.

jag har aldrig 
varit nån stor 
skidentusiast. 
Till mina trå-

kigaste minnen från skolti-
den hör just skidutfärderna. 
jag lärde mig aldrig den rät-
ta tekniken och både upp-
förs- och nedförsbackarna 
känns jobbiga. att jag ris-
kerar armar, ben och skidor 
vid en flygtur ut i terrängen 
händer numera mera sällan 
men det händer fortfaran-

de. senast i söndags kände 
jag naturens hårdhet i bak-
en och benen. 

även om jag numera ib-
land gör en skidtur så har 
min grundinställning till 
skidåkningen inte föränd-
rats nämnvärt under åren. 
och backarna har varken 
blivit högre eller lägre. ib-

land upplever jag att just 
backarna är för höga då jag 
skidar på isen.

för någon vecka se-
dan skrev jag om camil-
la andersson som jag vågar 
kalla skidentusiast. hon har 
mött Gud under sina turer i 
skidspåret.

medan jag nöter på i spå-

ret känner jag mig ganska 
avlägsen från ett Gudsmö-
te. men tack och lov be-
gränsar sig inte Gud till bara 
en plats. så även om jag in-
te mött honom i skidspåret 
så har jag mött honom på 
andra platser. Nyligen möt-
te jag honom på gymmet. 
Det har till och med hänt 

sig att jag mött honom i en 
byggnad som kallas kyr-
ka. och en dag kanske jag 
möter honom även i skid-
spåret. 

men hitttills har jag ba-
ra kunnat förnimma nå-
got av honom i bastun efter 
en slutförd skidtur. för då 
känns det som bäst.

Begränsande 
snällhet utmattar
SNäLLHET. Begrän-
sande snällhet kan 
göra dig utarbetad 
och bitter. När empa-
tin blir en svaghet är 
det dags att säga nej.

TexT: SOFIa TOrVaLDS

Det är bra att vara snäll – 
men när snällheten tar mer 
än den ger är det dags att sä-
ga stopp.

– Begränsande snällhet är 
att ställa upp också när du 
inte skulle orka eller hinna. 
Det är att vara till lags för att 
undvika konflikter, att säga 
att något är okej bara för att 
du inte vill vara till besvär.

Det säger HR-konsult 
Heidi Salonen som förelä-
ser om begränsande snäll-
het. Hon började intressera 
sig för problematiken efter 
att hon läste en bok om äm-
net och kände igen sig själv. 
Hon har tagit upp frågor 
kring begränsande snäll-
het på många arbetsplatser 
– också i församlingar. Att 
lära sig att säga nej när man 
vill säga nej är ett sätt att fö-
rebygga utmattning.

– När jag började med det 
här trodde jag att begrän-
sande snällhet var ett pro-
blem främst för min gene-
ration – jag har fyllt 50. Men 
sedan märkte jag att det inte 
alls var så. Också 30-åring-
ar lider av samma snällhets-
problem.

En försvarsmekanism
Hurdan är du om du är snäll 
på ett begränsande sätt?

– Du gör inte något gott 
och snällt för att du vill det, 
du har andra motiv, som att 
du vill bli omtyckt, säger Sa-
lonen.

Ett begränsande snäll-
hetsbeteende utvecklas of-
tast redan under uppväxt-
tiden.

– Det är en försvarsme-
kanism. Om man inte blir 
accepterad eller älskad som 
man är utvecklar man ett 
beteende som känns som 
ett ”säkert kort”. Ett sådant 
beteende kan utvecklas på 
grund av något jobbigt som 

händer i familjen: till exem-
pel att någon dör eller blir 
sjuk. Då går det lätt så att ett 
barn ställer upp utan att tän-
ka på sina egna behov eller 
känslor.

Heidi Salonen menar att 
ett första steg ut ur en snäll-
het som begränsar och ut-
mattar är att bli medveten 
om den.

– Redan att du vet att du 
har felaktiga motiv hjälper. 
Det handlar om små steg, 
om att komma ihåg att frå-
ga sig själv: vill jag faktiskt 
det här själv?

Mena ditt jo
Salonen säger att den som 
vågar dra gränser blir mer 

äkta, mer sig själv. Hon blir 
kanske också lättare att ha 
att göra med eftersom man 
vet att hon gör något för att 
hon faktiskt vill det, för att 
hon menar sitt ”jo”.

– Tänk på hur ledsen du 
blir om någon överger dig. 
I längden blir det väldigt 
sorgligt också om du över-
ger dig själv.

Den som alltid känner att 
hon måste prestera blir lätt 
utmattad.

– Vi vet ju alla att den 
som alltid ställer upp får ba-
ra mer på sitt bord. Det är 
mycket lättare att fråga nå-
gon som man vet ställer upp 
än någon som ofta säger nej.

– Den som ger upp sin be-

gränsande snällhet märker 
att det i det långa loppet le-
der till mindre bitterhet och 
bättre relationer.

Salonen säger att många 
som jobbar i yrken som 
kräver mycket empati – till 
exempel inom vården och 
kyrkan – har speciellt svårt 
att säga nej.

– Då kan empatin – en 
styrka – bli en svaghet. Man 
vill så väl men jobbar hela 
tiden över sina resurser. Då 
mår man inte bra.

Och hur lär man sina barn 
att stå på sig?

– Beröm dem också för 
annat än snällhet och duk-
tighet – till exempel om de 
tar initiativ eller är modiga.

det är lättare att ha att 
göra med en person som 
faktiskt menar sitt ”jo”.
FoTo: soFIa JernsTrÖm
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Spela 
hela 
dagen
TexT och foTo:  JOHaN SaNDbErG

Att kantorsstudierna känns som ett kall 
är inget som överraskar överlärare Dan 
Lönnqvist på Novia.

–  Alla de fem elever som jag har just 
nu är målmedvetet inriktade på att bli 
församlingskantorer, säger han. Att 
studera kyrkomusik är inget de hittat 
på bara för att ha något att göra. Det är 
bra när kallelsen finns men den är ing-
et villkor för studierna.

Aira Kentala och Martin Klemets är 
studiekamrater på den fjärde årskur-
sen på Novia. Utbildningen är beräk-
nas ta fyra och ett halv år.

–  Det känns som om jag inte valt 
kyrkomusiken, det har bara blivit så, 
säger Klemets.

– Jag började spela piano i lågstadiet 
med kantorn Leni Granholm i Vörå. Jag 
började på gymnasiet då jag inte vis-
ste jag skulle göra efter högstadiet. Ef-
ter gymnasiet var musiken mitt en-
da alternativ. Nog kan man se någon 
sorts Guds ledning i det hela. Trots att 
jag gått gymnasiet började jag på andra 
stadiets utbildning på Yrkesakademin   
med piano som huvudinstrument. Jag 
hade tänkt börja spela orgel redan då 
men halva utbildningen hann gå inn-
an jag gjorde det. Efter de tre åren på 
YA sökte jag in vid Novia, fortfarande 
med piano som huvudinstrument. Bi-
tarna bara föll på plats.

Också Aira Kentala ser Guds ledning 
i att hon studerar kyrkomusik.

– Allt jag gjort hittills i livet har styrt 
mig mot det här, säger hon.

– Jag har studerat till sångpedagog i 
Uleåborg och jobbade med det i Kaust-
by musikgymnasium. Men jag blev ut-
an arbete där. I flera år har jag vikarierat 
som kantor i Vetil, Kelviå och Kaustby. 
Markku Hekkala som är kantor i Kel-
viå uppmanade mig att utbilda mig när 
jag en gång gör det här jobbet. Att jag 
sökte till Jakobstad beror på att jag inte 

vill flytta från nejden. Jag vill bo i när-
heten av mina tre vuxna barn.

Kentala har finska som modersmål 
men har inte tyckt att språket utgjort 
något större problem.

– Men det är lite mera komplicerat att 
spela på svenska, säger hon och skrat-
tar. Om det låter konstigt så är det på 
svenska.

Svenska lärde hon sig medan hon di-
rigerade Gamlakarleby och Kronoby 
manskörer.

– Det är pikkupakko (ett litet tvång) 
att lära sig svenska när det gäller kar-
larna. I synnerhet i Kronoby, säger hon 
och skrattar igen.

Kentala siktar på att bli klar med ut-
bildningen till jul medan Klemets sik-
tar på våren 2014.

– När folk frågar när jag blir färdig 
så brukar jag skoja och säga att då Gud 
och Lönnqvist vill, säger Kentala. När 
de frågar vem som är värre svarar jag 
Lönnqvist. Han är toppen, han är peda-
gog från topp till tå. Han tar det inte per-
sonligt fastän jag inte kan. Han förstår 
att det är jag som inte övat tillräckligt. 

Vill jobba i församling
Vid inträdesprovet fick Kentala frågan 
varför hon vill studera kyrkomusik.

– Varför inte. Det är nog bara Guds 
ledning. Jag har alltid tyckt om sång och 
om texterna i psalmerna. Jag kan pre-
dika genom att sjunga och jag lånar an-
dras ord när jag inte hittar egna. Jag har 
aldrig känt mig så hemma som jag gör 
i kyrkan, inte ens i mitt eget hem. Jag 
trivs uppe på läktaren i kyrkan, där får 
jag spela i lugn och ro.

Bägge tänker sig en framtid som kan-
torer. Klemets har inte uteslutit möj-
ligheten att studera vidare efter att ha 
arbetat en tid.

– Det skulle innebära ytterligare tre 
år på Sibeliusakademin eller någon an-
nanstans.

– Jag håller ögonen öppna för tjänster 
i församlingarna runt om i trakten, sä-

ger Kentala. Jag kan tänka mig att job-
ba i församlingar med både finska och 
svenska som språk. Just nu vikarierar 
jag kantorn i Nedervetil så det är ing-
et problem att jobba på svenska. Ord-
boken är ju uppfunnen.

Bägge två tycker att studierna är in-
tressanta.

– Det är intressant och jätteutma-
nande att lära sig en vokabulär som 
också är svår på finska, säger Kentala.

– Då jag presenterade Kaustby kyr-
ka för en skolklass nyligen konstate-
rade jag att det visst var bra att jag har 
lärt mig det här också. Ibland säger jag 
emot Lönnqvist men jag litar på att jag 
någon gång behöver den kunskap han 
förmedlar.

Klemets har orgel som huvudäm-
ne och piano och sång som biämnen.

– Studierna bygger ganska mycket på 
egen övning, jag sitter och spelar he-
la förmiddagen. Jag lägger upp dagen 
som jag vill. En eftermiddag har vi teo-
retiska ämnen och en eftermiddag har   
vi kyrkomusikrelaterade ämnen som 
kyrkomusikens historia och -teologi. 
Sen är det inte så mycket mera. Vissa 

föredrar att öva på kvällen och jag fö-
redrar att öva på morgonen.

Måste kunna spela psalmer
De krav som ställs på kyrkomusikerna 
har förändrats, i dag kan man ha andra 
huvudämnen än orgel, kör och sång. 

– Man kan ha vilket huvudämne som 
helst bara man klarar minimikraven 
på de andra. Man kan inte få examen 
och inte klara av att spela psalmer, sä-
ger Lönnqvist.

– Men vi vet inte hur det ser ut om 20 
år. Det finns tecken på att man arbetar 
för att slänga ut orgeln. Men har man en 
duktig organist och ett bra instrument 
finns det i dag inget bättre än orgeln att 
ackompanjera psalmer med. Ingen av 
de nuvarande studerande har valt an-
dra huvudämnen än de traditionella.

Det finns ett mångsidighetskrav på 
kyrkomusikerna.

– De måste ha ett visst intresse för 
kyrkans arbete, säger Lönnqvist. De 
måste kunna jobba enskilt och kan in-
te enbart vara beroende av en ensem-
ble. De solistiska ämnena finns kvar 
i utbildningen och man måste kun-

”Man får spela 
så mycket man 
vill och även den 
musik jag tyck-
er om.”
Martin Klemets

KYrKOMUSIKEr. Att utbilda sig till 
kantor är ett kall för studerandena 
Martin Klemets och Aira Kentala. Bäg-
ge ser att de blivit ledda i sitt yrkesval.
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dan lönnqviSt förevisar schau-
mansalen. Där kommer hela cam-
pus allegro-kvarteret i jakobstad att 
invigas 15-23 mars då hela kvarteret 
sjuder av liv från morgon till kväll.

numera Spelar martin klemets och aira kentala mest på egen hand, men det 
märks att de som ska bli kantorer trivs tillsammans.

na arbeta med sång både enskilt och 
i grupp. Man måste klara av att jobba 
många timmar på egen hand och man 
sitter ofta ensam och övar. Man kom-

mer också att vara ledare, och förut-
om att vara musikalisk ledare bör man 
också kunna stå inför en grupp män-
niskor. De flesta kantorer är också lära-

”Jag har ald-
rig känt mig så 
hemma som 
jag gör i kyr-
kan, inte ens i 
mitt eget hem. 
Jag trivs uppe på 
läktaren i kyr-
kan, där får jag 
spela i lugn och 
ro.”
Aira Kentala

re med egna elever i solistiska ämnen.
Även om ministeriet skär ner antalet 

studieplatser ser Lönnqvist inget som 
hotar kyrkomusikutbildningen.

– Kyrkomusiken prioriteras eftersom 
den är den enda svenska utbildning-
en på den här nivån. Stiftet har ock-
så visat att utbildningen är viktig och 
det vet Novias ledning. Men ett allmänt 
bekymmer är att musikinstituten pro-
ducerar väldigt få med slutexamen, få 
som kan fortsätta på den här nivån. Allt 
färre orkar satsa på att sitta timtal och 
öva vid sidan om gymnasiet.

Kantorn med överallt
Inom utbildningen finns möjlighet att 
kombinera med ämnen från rytmsidan. 
Klemets har tidigare utnyttjat möjlig-
heten och spelat i band.

– Nu finns det inte riktigt tid för det. 
Fram till i fjol hade jag piano med Mi-
kael Svarvar. Man har ganska stor frihet 
då man får välja sin lärare. Om man vill 
spela gospel är ju Svarvar jätteduktig.

För Martin Klemets är det bästa med 
kantorsjobbet att få spela.

– Man får spela så mycket man vill 

och dessutom den musik jag tycker 
om. Jag har också trivts med gemen-
skapen i församlingarna där jag som-
marjobbat.

Kentala i sin tur tilltalas av mångsi-
digheten i jobbet.

– Kantorn är med överallt. Jag tyck-
er om det. Det är omväxlande och jag 
skulle inte vilja jobba på kontor. Man får 
jobba med olika slags människor i olika 
åldrar. Man måste kunna litet om sång, 
att dirigera och spela orgel. Nuförtiden 
behöver man kunna lite gospel också. 
Man har en frihet att utveckla sitt eget 
jobb och hitta på nya saker för att en-
gagera folk. Lönen är inte så hög men 
tillräcklig för en ensam människa att 
leva på. Man blir inte rik och berömd i 
det här jobbet. Men man får tjäna bå-
de Gud och församlingen.

Novia verkar i Campus Allegro i Ja-
kobstad. I samma kvarter har yrkes-
högskolan utbildningen inom musik, 
bildkonst, formgivning och foto. Åbo 
Akademis enhet för barnpedagogik 
verkar också i samma kvarter liksom 
Yrkeshögskolan Centria, Yrkesakade-
min i Österbotten, Jakobstadsnejdens 
Musikinstitut och Konstskolan Balat-
ko. Kvarteret invigs den 15 till 23 mars 
då bland annat den nybyggda Schau-
mansalen tas i bruk.

– Studielivet i Jakobstad har inte rik-
tigt kommit i gång efter campusbygget, 
säger Klemets. Det var aktivare förr. 
Men redan nu börjar man se tecken på 
att man inte är ensam. Jag tror det be-
tyder mycket för kontakten till andra 
då vi får en gemensam matsal i cam-
puset. Utrymmena där utbildningar-
na verkar är färdigbyggda, det är bara 
de gemensamma utrymmena som in-
te varit klara. 

Klemets tycker att Jakobstad är en 
trevligt studieort.

– Här är lugnt och skönt. Det finns 
inte så många distraktioner vilket är bra 
för studierna. Det är inte heller svårt att 
få tag på bostäder. 
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TexT: TOMaS VON MarTENS

iLLUsTraTioN: MaLIN aHO

Islams bild av Jesus följer i stora drag 
den bild som finns av honom inom kris-
tendomen. Islam tar helt avstånd från 
endast två centrala kristna läror: kors-
fästelsen och försoningsläran samt att 
Jesus är Gud.

– Men i övrigt beskrivs hans liv och 
undervisning inom islamsk tradition 
på ett sätt som inte skiljer sig allt för 
mycket från kristna källor, säger Jaak-
ko Hämeen-Anttila, som är professor i 
arabiska språk och islam vid Helsing-
fors universitet.

År 2006 gav Jaakko Hämeen-Ant-
tila ut boken Jeesus, islamin profeetta på 
förlaget Kirjapaja. Boken är en popu-
lariserad version av ett större akade-
miskt verk med samma tema.

Föregångare till islam
Islam föddes i början av 600-talet på 
den Arabiska halvön som hade han-
delsförbindelser med hela Mellanös-
tern. I början av 600-talet bodde det 
både judar och kristna på den Arabis-
ka halvön. När profeten Muhammed 
började sin verksamhet ungefär år 610 
i staden Mecka bekantade han sig med 
både kristendomen och judendomen. 
Muhammeds uppenbarelser samlades 
ihop till det som blev Koranen. När han 
dog år 632 hade Koranen fått sin slut-
giltiga form.

- Muhammed såg både kristendo-
men och judendomen som föregång-
are till islam. Muhammed uppfattade 
till en början islam som en direkt fort-
sättning på tidigare monoteistiska reli-
gioner, säger Hämeen-Anttila.

Profeten ansåg att islams roll var att 
rena judendomen och kristendomen 
från den religiositet som förvanskat 
dem genom århundraden.

– Av den här orsaken blev Jesus en 
viktig karaktär också inom islam. Det 
finns mycket om Jesus redan i Koranen 
och muslimer förhåller sig respektfullt 
till honom. Koranens Jesus är en före-
gångare till Muhammed och muslimer-
na ser Jesus som en profet sänd av Gud.

När Muhammed dog var inte islam 
ännu ett fullt utvecklat religiöst sys-
tem. Islam fortsatte att utvecklas och 
formas som religion under kommande 
årtionden och århundraden.

– Islam utvecklade en egen teologi 

så småningom och i islam införlivades 
mycket av de omgivande ländernas och 
kulturernas traditionella religiösa be-
rättelser, säger Hämeen-Anttila.

Influenserna från omvärlden blev 
speciellt påtagliga som en följd av att 
muslimerna på bara några årtionden 
erövrade en stor del av Mellanöstern, 
hela det område som i dag utgör den 
arabiska kultursfären.

– När araberna erövrade nya områ-
den tvingade man inte befolkningen 
att anamma islam. De nya makthavar-
na nöjde sig med att kräva in skatt och 
med att hålla den politiska och militä-
ra makten på de områden de erövrat.

Majoriteten var kristna
Det här ledde till att islam under sin all-
ra första formativa tid befann sig i ett 
läge där den största delen av befolk-
ningen inom den islamska maktsfären 
var kristna. Den här perioden sträckte 
sig över flera hundra år. Också de ju-
diska och zarathustriska minoriteter-
na var betydande.

– Samtidigt upplevdes makthavarnas 
religion som lockande. Under årtion-
den och århundraden var det allt fler 
kristna som övergick till islam. Kristna 
konvertiter tog med sig sina egna tra-
ditioner och på det sättet uppstod det 
nytt material som kompletterade den 
Jesusbild som redan fanns i Koranen 
sedan tidigare.

En del av det material som kristna 
hämtade med sig till sin nya tro blev 
med tiden helt accepterat som en del 
av den islamska tron.

– Ett bra exempel på ett sådant in-
flytande från kristendomen är den is-
lamska tron och väntan på Jesus åter-
komst vid tidens slut. Den tron delas 
av både kristna och muslimer.

Det finns också berättelser och le-
gender om Jesus i muslimsk folklig tra-
dition. Dessa berättelser hör inte till of-
ficiell islamsk kanon. De betraktas som 
lärorik och nyttig läsning men en mus-
lim behöver inte se dem som sanna i 
bokstavlig mening.

– Ändå har även dessa legender om 
Jesus varit populära i islam. Man har 
läst dem och hänvisat till dem under 
århundraden.

Den islamska bilden av Jesus beto-
nar två karaktärsdrag hos honom, drag 
som till en början kan verka motstri-
diga. Å ena sidan beskrivs han som en 
ömsint och medkännande lärare, å an-
dra sidan som en sträng asket.

– Det här är en skenbar motstridig-
het eftersom båda dessa drag återfinns i 
evangeliernas Jesus och det är därifrån de 
kommer. Mot sig själv är Jesus en sträng 
asket som inte låter världen fresta ho-
nom, men mot samhällets utstötta och 
svaga är han medkännande och ömsint.

Berättelserna om Jesus har varit spe-
ciellt populära inom sufismen, islams 
mystika gren. Jesus har varit en före-
bild för islams sufimästare.

– Att följa Jesus, imitatio Christi, är in-
te en främmande tanke i islam, säger 
Hämeen-Anttila. 

Jesus i Koranen
I Koranen hittar man islams officiella 
bild av Jesus. För muslimer är Koranen 
bokstavligt sann. Det som sägs om Je-
sus i Koranen sätter gränserna för hur 
Jesus får uppfattas inom islam.

– Jesus kan inte vara mer, men inte 
heller mindre än det som Koranen sä-
ger. Inom dessa gränskriterier finns än-
då ett stort svängrum. Det finns inte ba-
ra en Jesusbild inom islam utan många 
olika tolkningar. Koranen är bokstav-
ligt sann för muslimer endast i sin ur-
sprungliga arabiska språkdräkt. I över-
sättningar till andra språk finns det all-
tid med en liten del tolkning.

I Koranen är Jesus en stor profet, en 
from man som var behaglig i Guds ögon. 
Också i Koranen är Jesus född av jung-
fru Maria. Han gjorde under, predikade 
och lärde folk att tillbe den ende Guden. 

– Koranen rangordnar inte profeter-
na men i islamsk tro har Jesus alltid be-
traktats som en av de viktigaste pro-
feterna näst efter Muhammed. Precis 
som andra stora profeter fick Jesus en 

helig bok av Gud, Evangeliet. Enligt is-
lamsk uppfattning är Evangeliet en bok 
av samma typ som Koranen, inte en 
bok om hans liv skriven av människor.

De kristnas fyra evangelier är en-
ligt islamsk uppfattning antingen för-
falskningar eller det som blivit kvar av 
den ursprungliga heliga boken efter år-
hundraden av förvanskningar. 

– Men varje muslim måste tro att Je-
sus var en profet sänd av Gud, en from 
människa och en förmedlare av en he-
lig bok till hela mänskligheten.

Enligt islam dog inte Jesus på korset 
utan Gud tog honom levande upp till 
himlen. Där lever han ännu i dag ett 
jordiskt liv för att återkomma vid de 
yttersta tiderna.

– Jesus är inte Guds son i islam och 
att han föddes av en jungfru är inget be-
vis på gudomlighet. Adam föddes utan 
far och mor men för den skulle är han 
ändå inte Gud, resonerar muslimerna.

Jesus och Johannes döparen
I den islamska traditionen finns många 
berättelser om Jesus som undergöra-
re. Ingen annan profet inom islam gör 
lika många under. Jesus väcker dö-
da, helar och mättar hungriga. Många 
av underberättelserna kommer från 
kristna källor och många andra är all-
mänmänskliga underberättelser som 
i andra kulturer är kopplade till helt 
andra religiösa eller litterära gestalter.

Jesus framträder förutom som un-
dergörare också som en vishetslära-
re. Han möter andra gestalter och un-
dervisar sina lärjungar i både ord och 
handling.

– Berättelser om möten mellan Jesus 
och Johannes döparen är ett speciellt 
omtyckt tema i den islamska traditio-
nen. Orsaken är att det finns materi-
al om Johannes döparen i alla evang-
elier och även i senare kristna källor.

I berättelserna om när Jesus och Jo-
hannes döparen möts är det ofta Jo-
hannes döparen som undervisar Jesus.

– På det här sättet har man i be-
rättelsens form fått fram den is-
lamska synen att Jesus inte kan va-
ra Gud. Samtidigt finns det andra is-
lamska berättelser där Johannes stiger 
åt sidan och bekänner Jesus stor-
het. I det islamska Johannesmateri-
alet finns därför två motsatta ström-
ningar. I många av berättelserna är 
Johannes döparen dessutom samma 
person som lärjungen Johannes, sä-
ger Jaakko Hämeen-Anttila.

”Koranen rang-
ordnar inte pro-
feterna men i 
islamsk tro har 
Jesus alltid be-
traktats som en 
av de viktigaste 
profeterna näst 
efter Muham-
med.”
Jaakko Hämeen-
Anttila.

ISLaM. Profeten Jesus figurerar i Koranen och i många 
muslimska berättelser. Han liknar i mycket kristendo-
mens Jesus men har i islam många särdrag som återfinns 
endast i muslimsk tolkning. Precis som vi kristna väntar 
muslimerna på Jesus återkomst.

Jesus är Allahs 
profet i islam

profeSSor Jaakko hämeen-anttila har i böcker och ar-
tiklar fördjupat sig i hur man ser på profeten jesus i islam. 
FoTo: Tomas von marTens. 
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berättelSer 
om jesus har 
varit speci-
ellt populära 
inom sufis-
men, islams 
mystika gren. 
jesus har varit 
en förebild för 
sufimästare.

Jesus, Marias son, har sagt: 
Tidigare har ni fått höra: 
tand för tand, näsa för nä-
sa. Men jag säger er: hämnas 
inte det onda med ont, utan 
om någon slår dig på högra 
kinden, vänd den vänstra åt 
honom. Om någon tar din 
mantel, ge honom då också 
din höftklädnad och om nå-
gon tvingar dig att gå med 
honom en mil, gå då två. 

(muslimsk berättelse, 
jmf Matt. 5.38–41)

Jesus, Marias son, träffade Johannes, Sakarias son. 
    Johannes frågade av Jesus: ”Går du omkring med 
ett leende som om du trodde dig kunna undgå Guds 
straff?” 
    Jesus svarade: ”Går du omkring med pannan i 
veck som om du gett upp hoppet om Guds nåd?”
    Då gav Gud dem en uppenbarelse: ”Av er två är 
den mig mera kär som är glad inför sin kamrat.”

(muslimsk berättelse)

Han har bestämt att ni ska ha samma 
religion som Han gav åt 
    Noa och som vi har uppenbarat för 
dig och som vi har stadgat om för Abra-
ham, Moses och Jesus.

(Koranen, sura 42:13) 
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Hu, himlen!
”Jag har länge misstänkt 
att många 
kristna inte 
fasar enbart 
för döden 
utan ock-
så för him-
len”, skriver 
kolumnisten 
russell D. Moore 
i tidningen christian Post.

han menar att så länge 
kristna talar om att him-
len är det ställe där man 
får se sina kära igen blir 
det lite som att se fram 
emot en av de där fes-
terna där man sam-
las för att minnas att det 
var typ 30 år sedan man 
blev student.

Det är trevligt i någ-
ra timmar. men i en hel 
evighet – nej tack.

inte ens om man fö-
reställer sig en triljon år 
av att stå tillsammans 
med sina närmaste och 
käraste och sjunga gla-
da sånger känns det som 
någonting man tveklöst 
vill tacka ja till.

moore menar att vi dis-
kuterar himlen för lite. han 
menar att vi inte har en 
aning om vad himlen är, 
lika lite som vi som små 
barn har en aning om hur 
vårt liv kommer att bli.

På det stället går mi-
na tankar osökt till C.S. 
Lewis, en man som fak-
tiskt bemödade sig om 
att tänka på himlen på 
en intelligent sätt. Le-
wis är aktuell bland an-
nat i och med monolo-
gen om hans sorgebok 
Anteckningar under da-
gar av sorg (se recension 
här nedan). men han har 
skrivit så mycket mer 
om död än så.

i Den stora skils-
mässan spekulerar Le-
wis i hur det går till när 
vi människor fattar be-
slutet att stanna kvar i 
helvetet (en oändlig grå 
stad) eller välja himlen.

hans himmel är en 
plats där du strävar vi-
dare, vidare. högre upp, 
ännu närmare Gud.

Utom när du åter-
vänder till det ställe där 
himlen börjar för att du 
ska övertala dem som 
kommer med bussen 
från helvetet att inte åka 
tillbaka. och vet ni: det 
liknar inte alls ett stu-
dentjubileum.

 ¶ soFIa Torvalds

ELLiPS

Insiktsfull sorgeanalys
TEaTEr

anteckningar under dagar 
av sorg

Text: c.s. Lewis
I rollerna: johan fagerudd

i C.S. Lewis Anteckningar 
under dagar av sorg möter 
vi en man som förlorat sin 
hustru. Johan Fagerudd har 

bearbetat Lewis anteck-
ningar till en monolog som 
uppförs runt om i svensk-
finland under våren. 

monologen är väl genom-
förd och fagerudd gör en 
ärlig studie av sorgens skif-
tande faser. Den sörjande 
brottas med två återkom-
mande teman. Det ena är 
ångesten över att minnet av 
hustrun sviker honom. Då 
hon är död reduceras och 

omformas hon i hans tan-
kar till en vrångbild som inte 
längre liknar den hon verkli-
gen var. Detta är den slutli-
ga döden, inser den sörjan-
de, då inte ens sanna min-
nen av den döda består. 

Det andra återkomman-
de temat är tvivlet på Guds 
godhet. i gestaltningen av 
tvivlet finns några av före-
ställningens absolut star-
kaste partier. Teodicépro-
blemet aktualiseras med 
smärtsam och person-
lig kraft. är Gud dörren som 

slås igen framför näsan då 
man behöver honom som 
mest? är han den expe-
rimentlystne iscensätta-
ren eller är han rent av den 
grymme plågoanden?

med tiden kommer lätt-
are stunder då minnet av 
den döda vaknar starkt och 
sant och då en god Gud åter 
känns möjlig. efter den här 
hoppfulla öppningen slu-
tar monologen något plöts-
ligt, och den sörjandes sis-
ta tankar blir en aning för-
bryllande. 

   ämnet är tungt, men 
monologen igenom upp-
lever jag att känslorna of-
ta kommer i andra hand 
hos den sörjande. han är 
en behärskad man och han 
är framför allt en tänkare. 
hans rationaliserande ska-
par en viss distans som in-
te uppmuntrar åhörarna till 
att fälla tårar av medlidan-
de utan i stället till reflek-
tion och analys.

   också det ganska 
skriftspråkliga uttryckssät-
tet har en lätt distanseran-

de verkan. fagerudd hade 
eventuellt vunnit på att be-
arbeta Lewis anteckningar 
mot en mera muntlig fram-
toning. 

fagerudd lyfter med sä-
ker hand fram de svåraste 
insikterna och mest träf-
fande reflektionerna ur 
Lewis Anteckningar under 
dagar av sorg och slutre-
sultatet blir en psykolo-
giskt fängslande framställ-
ning som är värd att upp-
leva.

 ¶ JoHanna GranlUnd

Om att 
leva i 
ständig 
lovsång

lovSång är ett sätt att be. 
FoTo: IsTocK

– Då jag skriver lovsånger försöker jag 
oftast hitta något ur Psaltaren eller ett 
bibelord ur någon annan bok. Och då 
jag ber och är inför Gud kommer me-
lodier och texter, säger Isabella Ström.

Lovsång är bön i form av musik. Att 
lovsjunga innebär att tillbe och upphö-
ja Gud och ära honom som den högste.

Har somliga personer en direkt kal-
lelse och gåva att skriva sånger och le-
da andra i lovsång? 

Andreas Forsberg menar att alla i 
princip kan leda i tillbedjan men att vis-
sa personer helt enkelt har en tydliga-
re kallelse än andra att vara psalmister.

– De personerna är givetvis musika-
liska men har också en speciell profe-
tisk gåva. De är uppmärksamma på vart 
Gud vill leda dem, säger han.

Både Isabella Ström och Andre-
as Forsberg är välkända profiler i lov-
sångssammanhang inom Svenskfin-
land – till en viss grad också i finska 
sammanhang. Till vardags studerar 
Ström till trädgårdsmästare i Vasa med-
an Forsberg studerar nordiska språk i 
Helsingfors.

Båda menar att lovsången kanske är 
det mest centrala i deras liv.

– Jag vet inte var jag skulle vara utan 
den. Den bar mig genom några ytterst 
jobbiga tider, säger Ström.

– Det känns som att jag lever i en 
ständig lovsång. Åtminstone önskar 
jag att det skulle få bli så, säger Forsberg.

Hjärtats inställning
Lovsången kan anta olika former. För 
Andreas Forsberg är hjärtats inställning 
det som avgör.

– Oftast leder jag själv vad man kun-

LOVSåNG. Hur mår lovsången i Svenskfinland? De lov-
sångsledare KP pratat med tror att lovsången utveck-
las och kommer att få en allt mer central roll i försam-
lingslivet. Men än har lovsången i våra församlingar inte 
blivit så mäktig som den kan bli.

TexT: JOHaN MYrSKOG 

de kalla traditionella lovsånger, men 
det som definierar om det verkligen är 
frågan om lovsång är om man faktiskt 
vänder sitt hjärta mot Gud.

Forsberg har också lett lovsång på an-
dra ställen där lovsången sett helt an-
norlunda ut än inom Filadelfiakyrkan 
där han är aktiv.

– Jag ledde lovsång vid en gudstjänst 
i Lutherstiftelsen en gång. Sångerna var 
psalmer men jag kände en så stark 
gudsnärvaro, berättar han.

– Det är funktionen som är det vik-
tiga. Om hjärtat har en lovprisande in-
ställning kan lovsången se ut nästan hur 
som helst.

Språket behöver inte heller vara ett 
hinder. Isabella Ström har några gånger 
blivit ombedd att leda lovsång på fin-
ska, ett språk hon visserligen vuxit 
upp med men som ändå kändes nytt 
för henne.

– Att leda på finska kändes sist och 
slutligen helt okej, men att skriva sång-
er på finska kändes inte alls naturligt, 
säger hon.

– Men egentligen är det ju samma 
budskap och samma stil.

En lovsångskultur
– Det finns en jättestor efterfrågan på 
lovsång, säger Rebecka Björk som le-
der lovsång i Petrus församling.

– Det är ett lätt sätt att be på. I den 
bönen får känslor och tankar vara med 
på ett annat sätt än i vanlig bön tack 
vare musiken.

Björk tycker inte att det  finns en lov-
sångskultur i den evangelisk-lutherska 
kyrkan. Det finns snarare en kultur av 
kristna sånger.

– Tillbedjan är viktig i många för-
samlingar men kyrkan kunde vara lite 
öppnare för själva lovsången, säger hon.

– Jag tror att det finns en del rädslor 
och fördomar mot lovsång och kanske 
en viss oro inför någonting nytt. Men 
de rädslorna skulle egentligen inte be-
höva finnas där.

Andreas Forsberg poängterar att det 
finns en avdelning i den lutherska guds-
tjänsten som kallas lovprisning. Men 
han funderar också om det kunde finnas 
ett större utrymme för friare lovsång.

– Jag tror att det skulle kunna till-
föra många positiva saker, säger han.

– Lovsången gör att man ser bort från 
sig själv och lägger fokus på Gud och 
får ett annat perspektiv. Jag tror att  det 
skapar en lättare atmosfär.

Innerlighet och äkthet
Både Andreas Forsberg och Isabella 
Ström längtar efter ett sammanhang 
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tEAtER

FINSK UrPrEMIär. 
När pjäsen Corpus 
Christi hade sitt 
uruppförande i USA 
år 1998 stämplades 
den som hädelse av 
katolska kyrkan. 

TexT: TOMaS VON MarTENS

Corpus Christi (Kristi kropp) 
är en katolsk högtid i vilken 
man firar Kristi verkliga när-
varo i nattvarden.

Corpus Christi råkar ock-
så vara det högst osannoli-
ka namnet på en stad i söd-
ra Texas i USA. En stad i un-
gefär samma storleksklass 
som Helsingfors.

Corpus Christi är också 
namnet på en omtalad pjäs 
som uruppfördes på Man-
hattan Theatre Club år 1998. 
Uruppförandet äventyrades 
av dödshot och demonstra-
tioner. År 2012 tvingades en 
teater i Aten avbryta före-
ställningarna av samma or-
saker. I pjäsen är berättel-
sen om Jesu lidande iscen-
satt i en modern gayvärld. 

Corpus Christi får sin fin-
ländska urpremiär på jäm-
ställdhetsdagen, tisdagen 
den 19 mars, på Kultura-
renan Gloria i Helsingfors. 
Pjäsen uppförs på finska 
av Helsingfors Gayteater 
vars regissör Timo Rissa-
nen också gjort översätt-
ningen från engelska.

Pjäsen är skriven av Ter-
rence McNally (f. 1938) som 
själv växte upp i staden 
Corpus Christi. Han räknas 
till en av de främsta ameri-
kanska pjäsförfattarna och 
har belönats med bland an-
nat flera Tony Awards och 
en Emmy.

– Jag hörde om pjäsen re-
dan år 1998 när den urupp-
fördes i USA. Sedan dess har 
jag haft den i tankarna och 
redan i ett par års tid har 
det varit tal om att jag skulle 
regissera något för Helsing-

fors Gayteater, säger Timo 
Rissanen.

Jämställdhet och 
människovärde
Pjäsen är fortfarande ak-
tuell och innehållet kret-
sar kring religionens, kyr-
kans och sexualitetens re-
lation till människovärde, 
jämställdhet och humanis-
tiska uppfattningar.

– I pjäsen flyttas berättel-
sen om Jesus till 1950-talets 
Texas och tidsmässigt rör sig 
handlingen ända fram till 
1980-talet. McNallys Kris-
tusgestalt godkänner inga 
gränser för kärleken, in-
te heller för nåden, säger 
Rissanen.

I pjäsen behandlas också 
frågan om äktenskap mel-
lan personer av samma kön, 
berättar Helsingfors Gayte-
aters informatör Tarja Koi-
vumäki.

– Många homosexuella 
har lämnat kyrkan fast de 
är övertygade kristna. Först 
under senare tid har atmos-
fären i kyrkan blivit sådan 
att det känns meningsfullt 
också för homosexuella att 
diskutera de här frågorna, 
säger Koivumäki.

Utmanande också för 
skådespelarna
Pjäsen form är utmanande 
för både regissör och skå-
despelare, säger Rissanen.

– Hela skådespelargrup-
pen med 13 personer är he-
la tiden på scenen och vår 
metod är delvis inspirerad 
av Bertolt Brecht. Det inne-
bär att skådespelarna är sig 
själva på scenen samtidigt 
som de ibland föreställer 
olika rollgestalter.

Pjäsen är 1 timme 40 mi-
nuter lång utan paus. Re-
kommenderad åldergräns 
är 15 år.

Helsingfors Gayteater är 
en finskspråkig amatörte-
ater som har existerat i sex 
år och har en grupp med 
närmare 30 amatörskåde-
spelare.

Omtalad 
gaypjäs nu 
i Finland

ibland är skådespelarna sig själva på scen, ibland före-
ställer de olika rollgestalter. FoTo: TIIna ranTala

Tävling om våldets marknad
anSvarSveckan. ekume-
niska ansvarsveckan 20–
27.10.2013 är kyrkornas 
och kristna organisationers 
mänskorättskampanj, en 
kampanj som strävar efter 
en rättvisare värld. 

årets tema är Våldets 
marknad: med sikte på va-
penhandel och handeld-
vapen. i dag dör i medel-
tal en människa varje mi-
nut i någon väpnad konflikt. 

Vapenhandel är lönsam af-
färsverksamhet. 

i år utlyser ansvarsveck-
an tävlingen Berättelser om 
mod. Teckna en serie eller 
filma en videosnutt om nå-
gon som löst konflikter på 
ett fredligt sätt. Tävlingen 
pågår fram till den 2 april.

anvisningar om hur man 
deltar i tävlingen hittas på 
www.ansvarsveckan.fi

Kyrklig informatör fick utmärkelse
priS. styrelsen för oulun 
naisunioni har utnämnt re-
bekka Naatus till Vuoden 
sara 2013, berättar tidning-
en kaleva. Naatus är infor-
matör vid Uleåborgs kyrk-
liga samfällighet. hen-
nes starkt kritiska kolumn 
om missionsarbete väck-
te mycket debatt för en tid 
sedan.

oulun naisunioni motive-
rade att priset gick till Na-

atus med  att hon med si-
na djärva skriverier frimo-
digt tagit itu med förlegade 
uppfattningar om missions-
arbete och konservati-
va, patriarkala könsbundna 
uppfattningar om ishock-
eykultur.

Utmärkelsen Vuoden sara 
delades ut för tjugonde året 
i rad. Priset överräcks alltid 
på internationella kvinno-
dagen den 8 mars.

där människor lovsjunger tillsammans 
och där lovsången får förändra män-
niskor och samhället.

– Då jag lovsjunger är det inte bara 
på det personliga planet Gud kan för-
ändra något, säger Ström. Jag tror att 
lovsången kan förändra atmosfären i 
en hel stad då vi proklamerar att Je-
sus är herre.

Andreas Forsberg tror att lovsången 
i Finland ännu inte blivit vad den har 
kapacitet att vara. 

– Jag tror att det finns steg att ta. Att 
komma ännu närmare Gud och var-
andra.

Enligt Forsberg söker finländare en 

innerlig och äkta lovsång. 
– Men det är inte alltid så självklart 

att vi kan uttrycka glädje.
– Kanske vi har svårt att uttrycka 

oss offentligt? funderar Isabella Ström.

Gränsöverskridande lovsång
Båda två har erfarenheter av att lov-
sjunga utomlands och noterar att lov-
sång och tillbedjan kan ta sig många 
olika uttryck. Inte minst kulturen och 
historien spelar en roll för hur lov-
sången utformas. 

– I Serbien var alla med, gammal 
som ung, berättar Isabella Ström. Jag 
såg att de flesta äldre människor var 

med, de dansade, sjöng högt och lyf-
te händerna i lovsången.

Också Andreas Forsberg har varit på 
många håll i världen och lovsjungit.

– Visst finns det skillnader men en 
lovsjungande människa känner man 
igen oavsett hur hon uttrycker sig, sä-
ger han.

Israel har blivit något av ett favorit-
ställe för honom.

– Det vilar en sådan frid och en så-
dan Gudsnärvaro över landet. Det är 
helt enkelt ljuvligt. Många andra har 
också sagt samma sak, berättar han.

Rebecka Björk tror att vi i Finland 
kommer att få se att lovsången bli vik-
tigare och prioriteras mer.

– Ungdomar hakar på och kyrkans 
framtid ligger i dem, så  lovsången 
kommer att leva vidare. Jag tror att 
vi kommer att få se ett stort genom-
brott – men det får framtiden utvi-
sa, säger hon.

”Det är inte bara på det personliga planet Gud kan 
förändra något då jag lovsjunger. Jag tror att lovsång-
en kan ändra atmosfären i en hel stad då vi prokla-
merar att Jesus är herre.”
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KRySSEt MARS

sänd in din krysslösning senast tisdagen den 9 april 
2013 till:
kyrkpressen, sandvikskajen 13, 00180 helsingfors. 
Märk kuvertet ”Marskrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med bokpris. bibelcitaten i krysset följer 1917 års 
översättning. Lycka till!

SKiCKA IN!

Namn & adress:

konstruerat av brITT-M
arI aN

DTFO
LK

bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Erna riska, helsingfors, 
Christel Lillqvist, jakobstad och rose ahren-
berg, sibbo.

fEBRUARiKRySSEtS LÖSNINg

VINN böCKEr!
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DOMPrOSTErIET

 ¶ bOrGå
Sö 17.3 kl. 12: högmässa i dom-
kyrkan, ekholm, Puska, Tollander, 
helenelund, Gaudeamuskören
kl. 10: Gudstjänst i emsalö kapell, 
Puska, Tollander, blockflöjtsen-
semblen

 ¶ LaPPTräSK
To 14 kl 13: andakt i servicehuset 
och kl 14 på Tallmogården
kl 18.30: Tjejgruppen i fh
Sö 17 kl 12: mässa i kyrkan, pro-
sten Tuire huovinen-Westerlund, 
kantor hannu Pentti. Taxi
On 29 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
kl 14.15 och kl 15.15: barnklangen 
i fh
kl 17.30: ungdomskören i kyrkan
To 21 kl 14: mission i fh
kl 18: cantando i kyrkan
Projektet återanvändning av 
gamla glasögon startas: 
-Projektet genomförs i samråd 
med Vision for all och kyrkans-
utlandshjälp och går ut på att 
donera glasögon till behövande i 
olika u-länder. Glasögonen gran-
skas och rengörs av yrkesoptiker 
och levereras vidare via dem till 
de behövande 
-i vår församling fungerar Pas-
torskansliet som insamlingspunkt 
måndagar och torsdagar kl 9-12 
tom den 2.5 
- Donera era gamla glasögon till 
vägörenhet, tack!

 ¶ LILJENDaL
Högmässa: sö 17.3 kl 10 i sävträsk 
kapell. eva-Lotta blom/arno 
kantola. 
sö 17.3 kl 13 i andreaskapellet 
med Pernå församling. robert 
Lemberg/Paula jokinen.
Församlingsafton: sö 17.3 kl 17-
19.30 på mariagården (i st f läs-
möte). Gäst: henrik Weckström.
Vuxen-barngruppen: ti 19.3 kl 10-
12 på kantorsgården.
Pysselklubb för 4-6 åringar: on 
20.3 kl 10-12 på kantorsgården.
Pensionärsmöte: on 20.3 kl 14 
Liljendal församlings pensionärer 
r.f. på mariagården

 ¶ LOVISa
Ordets och bönens kväll to 14.3: 
kl 18.30 i Lovisa kyrka, U-c sjö-
man, af hällström
Lö 16.3 kl 19: metallmässa i agri-
colahallen i Pernå
Gudstjänst sö 17.3: kl 12 i Lovisa 
kyrka, af hällström, aalto
bisagruppen må 18.3: kl 18 i Ves-
perhemmet, 2 Tim 3 - 4
Pensionärssamling ti 19.3: kl 13 i 
församlingsgården, Uniset + för-
eningens 40-årskalas
Puzzelkväll ons 20.3: kl 16.15- i 
Valkom kyrka
Morgonkaffe to 21.3: kl 8.30 i 
Tikva
Gudstjänst med små och stora sö 
24.3 kl 12: i Lovisa kyrka, blom, 
kantola

 ¶ PErNå
all Saints Volleybollturnering: lö 
16.3 kl. 16.00-19.00 i agricolahal-
len, café.
Metallmässa: lö 16.3 kl. 19.00 i 
agricolahallen, arrangör: Pernå 
församling och Domprosteriet.
Högmässa: sö 17.3 kl. 10.00 i 
kyrkan, robert Lemberg, Paula 
jokinen.
Mässa: sö 17.3 kl. 13.00 i an-
dreaskapellet, robert Lemberg, 
Paula jokinen.
Konsert: sö 17.3 kl. 16.00 i kyrkan, 
Trubadurskolan goes kyrkan.

 ¶ SIbbO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIbbO KYrKa: sö kl 12 mässa 
helene Liljeström, katja korpi, 
anders ekberg, kyrkokören. 
marthornas kyrksöndag med 
kaffe och program efter mässan i 
Prästgården.
äldre i Söderkulla: on kl 13 20.3 
katja korpi.
Kyrkobröderna: fr kl 19 22.3 i 
kyrkoby församl.hem. barbro 
hindsberg: Glimtar ur en diako-
nissas liv. Damerna inbjuds.

HELSINGFOrS PrOSTErI

 ¶ JOHaNNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Vardagar: firar vi en kort mid-
dagsbön i johanneskyrkan kl.12.
Fre 15.3
kl.10: familjeträff i hörnan. hög-
bergsgatan 10, ingång via gården. 
frände.
kl.12.15: Veckolunch i högbergs-
salen kl.12.15-13.30. högbergsga-
tan 10 e, 2 vån. frivillig avgift.
kl.18-20: öppet hus för ung-
domar. högbergsgatan 10 D. 
filmkväll.
Sö 17.3
kl.10: högmässa i s:t jacobs 
kyrka. ahonen, henricson, s:t 
jacobskören. kyrklunch efter hög-
mässan.
kl.12: högmässa i johanneskyr-
kan. ray, maria Lindberg, alm-
qvist, Löfman, chorus sanctae 
ceciliae. kyrkkaffe.
kl.17: kvällsmässa i Tomas kyrka. 
ray, almqvist.
Må 18.3
kl.10: Tomas familjeträff. Tomas 
kyrkas dagklubbsutrymmen. 
frände.
kl.11: cellträff ”Guds närvaro i 
vår samvaro”. s:t jacobs kyrkas 
församlingssal. Gertrud strandén 
(09 679 576).
kl.17.45: samtalsgruppen ”bibel, 
tro och tvivel”. Tomas kyrkas 
utrymmen. kisa.korkman@gmail.
com, Gäst: stefan Djupsjöbacka. 
frände.
Ti 19.3
kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. 
Pekka suikkanen.
kl.13: Träffpunkt för seniorer och 
daglediga. högbergsgatan 10 e, 2 
vån. ahonen. claus hindrén, från 
preventiva verksamheten inom 
polisen, från mångprofessionella 
gruppen - ”säkerhetsupplysning 
åt seniorer”. ahonen, enlund.
kl.18: andakt i Drumsö seniorhus. 

ahonen.
kl.18: femte och sista korsvägs-
andakten i johanneskyrkan. Under 
vandringen, Via Dolorosa, går vi 
från station till station, läser tex-
ter, sjunger psalmer och ber.
On 20.3
kl.14: Diakoniträffen. Gäst: diako-
nissa från sibbo församling ann-
christine Wiik: ”att fira påsk”. Vi 
avslutar med att delta i missions-
safari kl.15.30. salenius.
kl.14: sjötorpet. högbergssalen, 
högbergsgatan 10 e, 2 vån. oll-
berg.
kl.15: mariakretsen. Tomas kyrkas 
församlingssal. frände.
kl.18: kvällsmässa i Gamla kyrkan. 
busck-Nielsen, enlund.
To 21.3
kl.19: regnbågscafé i hörnan, 
högbergsgatan 10, gatuplanet. 
Gäst anders huldén (seTa).
kl.20.30: Taizémässa i mariaka-
pellet. högbergsgatan 10 D, 2 vån. 
Djupsjöbacka.

 ¶ MaTTEUS
Matteus hemsida:  
www.matteus.fi
MaTTEUSKYrKaN: åbohusv. 3
Fr 15.3 kl. 18: ungdomsmässa, 
ahlfors.
Lö 16.3 kl. 10 – 10.45: klapp & 
klang (9 mån-4 år med vuxen) 
med anna brummer (2 vån). 
ingen anm. 
Lö 16.3 kl. 10-12: påskpyssel för 
hela familjen (2 vån). möjlighet att 
pyssla påskpynt till släktingar eller 
dekorationer till hemmet. mate-
rialet fixar vi gratis. kom med hela 
familjen, med en kompis eller på 
egen hand. församlingens hjälp-
ledare finns på plats för att hjälpa 
till när det behövs. Vi avslutar 
med en gemensam sång- och 
andaktsstund. ingen anm.
Sö 17.3 kl. 12: högm, ahlfors, 
forsman. söndagsskola. Lunch 
i matteussalen efter högmäs-
san till förmån för insamlingen 
Gemensamt ansvar. menu: 
Grönsaks- och ostsoppa med 
hembakade semlor, kaffe och 
lingonkvargpirog. Lunchen kostar 
10€ för vuxna, barn 5-12 år 5€, 
under 5 år gratis, högst 25€ för 
en familj. cecilia forsén berättar 
om ensamma åldringars situation 
i finland och i kambodja.
Må 18.3 kl. 19: meditativ musi-
kandakt i kyrkan. anna brum-
mer dikturval och läsning, Petra 
aminoff barockflöjt. Teservering 
efter andakten.
On 20.3 kl. 18.30-20: bibelskola 
2013. Vi studerar bibeln och bi-
belns värld. kvällens tema: Det 
kristna livet (jakob, judas). ingen 
anm.
To 21.3 kl. 13: torsdagsträffen, 
hallvar (2 vån). en grupp för Dej 
som vill ha trevlig gemenskap 
med sång och samtal. kaffeser-
vering.
DEGErö KYrKa: rävsundsvä-
gen 13
Sö 17.3 kl. 10: högm, ahlfors, 
forsman. kyrkkaffe.

INSIDAN ansvarig redaktör:  
erika rönngård, 
(09) 612 615 50,  
annons@kyrkpressen.fi

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

BEtRAKtELSEN MARIA WIKSTeDT

Våga!
vet du den där känslan i maggropen när man ska hålla 
ett föredrag på jobbet? Alla stirrar på dig, munnen känns 
torr och händerna skakar. Det känns som om någon 
åkte rally i din mage och hjärtat hoppar över ett slag. 
Det enda du tänker på är att du helst av allt skulle vilja 
säga ”hejdå!”, lägga föredraget i dina kollegers händer 
och avlägsna dig från platsen illa kvickt. Samma käns-
la i maggropen har man när man för första gången sä-
ger ”jag älskar dig” till den man tycker mycket om. El-
ler när det är dags att berätta om beslut som du fattat, 
men inte haft mod att berätta om tidigare. I den stun-
den känner man sig sårbar och ensam. Känslan i magen 
berättar att det man ska göra kommer att förändra livet 
och att det är viktigt. Känslan berättar att det inte finns 
en återvändo till det bekanta livet som man känner till.

maria fick veta att hon skulle föda Gud. Hon fick höra 
att hon skulle föda ett barn av kött och blod.  Där stod 
hon inför ängeln. Hon måste ha känt sig ensam inför den 
stora förändring som skulle ske. Fick hon en känsla av 
att hon helst av allt skulle vilja avlägsna sig från platsen 
och låta någon annan ta hand om uppgiften? Att upp-
giften kändes för stor?

Hon hade ju inte varit med om något liknande för-
ut. Hon visste inte hur hon skulle göra. Hon var ung. 
Det enda hon visste var att det skulle ske en förändring, 
det fanns ingen återvändo till livet såsom det varit. Hon 
skulle ta ett steg mot något okänt. Maria måste ha känt 
en rädsla för det som skulle ske i hennes liv. Hon mås-
te ha känt sig villrådig, men det gör man ofta i livet när 
man står vid ett vägval eller inför något nytt som händer.

maria var en modig kvinna. Att vara modig är inte från-
varo av rädsla, att vara modig innebär att våga trots att 
man är rädd. Att vara modig är en Guds gåva. Att ta ste-
get in i förändringen trots rädslan och lita på att den väg 
man valt bär. Att inte underskatta Guds ledning, kärlek 
och stöd, men att samtidigt inte underskatta sina egna 
förmågor och sin egen kreativitet.

Gud är god och han vill dig väl. Lita på att han är med 
dig när du behöver mod i de utmaningar du möter i li-
vet. Att vara modig är inte frånvaro av rädsla, att vara 
modig innebär att våga trots att man är rädd. Låt Marias 
exempel ge dig inspiration. Våga! Liksom Gud gav mod 
till Maria ger han mod till dig. Mod som blir till stor väl-
signelse för många.

Maria Wikstedt är kaplan i Kimitoöns församling.

ärKEäNGELN GabrIEL
är för de allra flesta känd 
som den ängel som be-
rättade för maria att hon 
väntade Guds son. fak-
tum är att Gabriel dyker 
upp i bibeln redan innan 
man läst så långt som till 
Lukasevangeliets skild-
ring av hur han kommer 
med bud till maria. Gab-
riel finns också med som 
uttydare av Daniels sy-
ner i den gammaltesta-
mentliga Daniels bok.

i konsten avbildas han 
oftast just vid bebådel-
sen, många gånger med 
en vit liljestängel i handen.
källa: Wikipedia.

vECKANS PeRSoN

”Välsigna mig 
Gud och gör mig 
modig. amen.”
följ kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

58, 56, 187, 57, 
388 (N), 55.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

PSALmfÖRSLAG

glädje och förväntan
marie bebådelsedag är en glädjedag och därför bryter 
den fastans återhållsamhet för en dag. Traditionellt in-
föll dagen den 25 mars – nio månader före jul – men 
numera firar vi den på någon annan söndag.

sedan gammalt hör marie bebådelsedag också ihop 
med vårdagjämningen och ljusets återkomst. sönda-
gens evangelietext handlar också om förväntan och 
uppmärksamhet – en känsla som många säkert kan 
känna igen nu när vi spanar efter vårtecken och väntar 
på både påsken och vårens ankomst.

om HeLgeN

Kyrkhelg i Helsingfors  
15–17.3.2013

Gästtalare Helge Pahus (Danmark)

www.kyrkhelg.fi 

mitt i alltJesus ”Helig ande skall 
komma över dig, 
och den Hög-
stes kraft skall vi-
la över dig. Därför 
skall barnet kallas 
heligt och Guds 
son.”
Läs mera i Luk.  
1:26-38

”änglaskratt och 
glädjedroppar.”

Församlingsafton i  
Sideby kyrka lördag 
16.3 kl. 19.

UR evANgeLIeT RUNt KNUTeN

KALENDERN 
15–21.3

FörSTa LäSNINGEN
jes. 7:10-14

aNDra LäSNINGEN
rom. 9:2-8

EVaNGELIUM
Luk. 1:26-38

marie bebådelsedag.
Temat är ”herrens tjä-
narinna”.

HELGENS TexTeR

IllUsTraTIon: amanda bIeber
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 ¶ PETrUS
www.petrusforsamling.net
fre 15.3:
- kl. 9.45 Musiklek: i månsas 
kyrka, skogsbäcksvägen 15. kaf-
feservering. babyrytmik kl. 11. 
Ledare: rebecka björk.
- kl. 10 Musiklek: i haga, Lukas-
centret, Vespervägen 12 a. kaffe-
servering. Ledare: sussi Leskinen.
- kl. 19 Kyrkhelg i Petrus fre–sö: 
i munksnäs kyrka, Tegelstigen 6. 
Tema: jesus mitt i allt.
lö 16.3:
- kl. 10 Kyrkhelg i Petrus: i 
munksnäs kyrka, Tegelstigen 6. 
Tema: jesus mitt i allt. Talare: 
helge Pahus (Dk), Päivi räsänen, 
johan candelin, Per stenberg, 
Peter fagerholm, Torsten sandell, 
stig-olof fernström m.fl. mera 
information: www.kyrkhelg.fi.
sö 17.3:
- kl. 10 Högmässa: i åggelby 
gamla kyrka, brofogdevägen 12. 
sandell, Varho. kyrkkaffe.
- kl. 10 Kyrkhelg i Petrus: i 
munksnäs kyrka, Tegelstigen 6. 
kyrkhelgens gudstjänst. Torsten 
sandell, bengt Lassus, Daniel 
björk, Peter hilli m. fl. kyrkhelgen 
radieras.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i 
månsas kyrka, skogsbäcksvägen 
15. Puls är en gudstjänst för alla. 
kom med du också! söndags-
skola för barnen och pizzamingel 
efteråt för alla. Vårens tema: bi-
belns röda tråd.
- kl. 19 Mariamusik: i månsas 
kyrka, skogsbäcksvägen 15. Pet-
rus vokalensemble, hilli.
må 18.3:
 - kl. 18 bibelträff: i månsas 
kyrka, skogsbäcksvägen 15. en 
bibelbok presenteras var gång 
med ett power-pointföredrag. 
halvar sandell.
ti 19.3: 
- kl. 10 Musiklek: i malms kyrka, 
kommunalvägen 1. kaffeservering. 
Ledare: sussi Leskinen.
- kl. 19 Förbön och tack: i munks-
höjdens kyrka, raumovägen 3. 
Pirkko jalovaara, sjöman, söder-
ström. barnpassning. kyrkdör-
rarna öppnas kl. 18.30.
to 21.3:
- kl. 10 Musiklek: i munksnäs, 
munksnäs församlingshem, 2. 
vån. bredviksvägen 10. kaffeser-
vering. Ledare: rebecka björk.
- kl .18 Tempeltjänarna: i haga-
salen, Vespervägen 12 a. majvor 
sjövall.

 ¶ HELSINGFOrS PrOSTErI
LEVa och Lära gruppen: 
samlas på församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22. 
i gruppen delar vi livserfarenheter 
och lär av varandra genom ska-
pande verksamhet och samtal. 
tisdag 19.3. kl. 13.30 -16, 4 vån. 
- vi börjar med kaffe i amica, 2 
vån, kl. 13.30 
- vi decouperar påskljus och 
samtalar,om maria, jesu mor. 
Ledare är kristina jansson-saare-
la och Ulla Gripenberg.
Kampens kapells öppethållnings-
tider: 
kampens kapell är öppet för mö-
ten mellan människor och stillhet 
vardagar klockan 7-20 och under 
veckoslut klockan 10-18.
Välkommen med på rekreations-
dagar för närståendevårdare: 
Dagarna ordnas den 16–19.4 2013 
maj i Värdshuset onnela som lig-
ger vid Tusby träsk. 
Vi erbjuder samvaro med andra 
närståendevårdare, möjlighet 
att tillsammans med en ledare 

röra på kroppen och knoppen 
både inomhus och utomhus samt 
övrigt program. Deltagaravgiften 
är 90 €. sista anmälningsdag är 
20.3 2013. mera information om 
programmet ger jonna skand som 
också tar emot anmälningar. Tfn: 
09-315 5537/ 046-810 5037 och 
kristina jansson-saarela tfn 09-
23402540. 
arrangörer: folkhälsans förbund 
och helsingfors kyrkliga samfäl-
lighet med stöd av ray.
Domkyrkans krypta: seminariet 
”screening and receiving” med 
temat ”kroppsmedvetenhet och 
den kristna människosynen”  
inleder de nordiska rådplägnings-
dagarna för kyrkans arbetare för 
förståndshandikappade  söndag 
5.5.2013 kl.17-20 och är avgiftsfri. 
seminariespråk är engelska. hu-
vudföreläsare är brian brock från 
universitetet i aberdeen, skott-
land där han föreläser i moralisk o 
praktisk teologi. Den 5.5. är temat 
för föreläsningen ”fosterdiag-
nostik - en utmaning - behöver 
vetenskapen kyrkan”? Prof i 
socialetik jaana hallamaa och 
ärftlighetsforskare, dr carola sa-
loranta kommenterar. Duv teatern 
inleder tillfället med en kortvaria-
tion av operan carmen. 
förhandsanmälningar behövs 
inte. kontaktperson är Tiina Pe-
ippo på kyrkostyrelsen, tfn 050-
4366193. arr. helsingfors kyrkliga 
samfällighet, kyrkostyrelsen, 
fDUV.
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. en webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 17.3. 11 Uhr: Gottesdienst 
(Panzig)

 ¶ INTErNaTIONaL EVaNGELI-
CaL CHUrCH
Sunday Service in English 
10.00: mellunmäki Parish cen-
ter, address: korvatunturintie 2, 
helsinki
14.00: christ church, address: 
apollonkatu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral Parish, 
address: kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join 
us for church coffee after the 
service!

MELLErSTa NYLaNDS PrOSTErI

 ¶ ESbO
Kärnord i gudstjänstlivet: stillhet 
– närvaro – budskap.
Högmässor sö 17.3. Marie bebå-
delsedag: 
esbo domkyrka, kyrkparken 5, kl. 
12.15. Ungdomarnas kyrksöndag. 
kanckos, bengts, Valtonen. ser-
vering i sockenstugan.  
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 
10.30. jäntti, malmgren. kaffe 
9.30-12.  
obs! ingen högmässa i hagalunds 
kyrka kl. 12!
öppen samtalsgrupp: Prästgår-
den, Prästgårdsgr. 1, to 21.3 kl. 
18.30-20, rönnberg. Vi diskuterar 
nattvardens sakrament.

Påsklunch och nattvard för 
rörelsehindrade: köklax kapell, 
handelsbacken 1, fre 22.3. kl. 12, 
rönnberg, Valtonen, alla diako-
niarbetare. anm. till diakoniarb. 
majvi andersson-sjögren, 040 
531 1044, synnöve heikkinen, 040 
547 1856, bea karlemo, 040 513 
0828, hannele Nygård 040 531 
1045 senast 15.3.
Sommarens barnläger: elektro-
nisk anmälning 4– 15.3 www.
esboforsamlingar.fi/barnlager
Kretsar för pensionärer & dagle-
diga kl. 13-15: kalajärvi kapell to 
14.3, köklax kapell ti 19.3, kara-
backa kapell to 21.3.
www.esboforsamlingar.fi

 ¶ GraNKULLa
To 14.3 kl 10 Samtal kring tro: i 
övre brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i 
övre brasrummet.
Lö 16.3 och sö 17.3 Ledarut-
bildningsveckoslut: på Lyan i 
kyrkslätt.
Sö 17.3 kl 12 Marie bebådelseda-
gens högmässa: carola Tonberg-
skogström, heli Peitsalo, damkö-
ren Grazia medverkar. kyrkkaffe i 
nedre brasrummet.
Må 18.3 kl 13 Måndagscafé: i se-
bastos, andakt kl. 12.45 i kapellet.
Ti 19.3 kl 9.30 Familjelyktan: i 
sebastos, yvonne fransman, heli 
Peitsalo.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: 
och brödutdelning.
Kl 18 Damkören Grazia: i övre 
salen.
On 20.3 kl 13.30 Kyrkosyfören-
ingen: i övre brasrummet. 
Kl 16-18 Träff för närståendevår-
dare: i sebastos.
To 21.3 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.

 ¶ KYrKSLäTT
Vingslag talko: fre 15.3 kl. 9.30 i 
församlingshemmet, sal 4.
Familjegudstjänst: sö 17.3 kl. 11 i 
masaby kyrka. klubbarnas barn 
medverkar.  Verksamhetsledare 
Gun Nylund går i pension och vi 
avtackar henne. Lätt lunch 5 €, 
frivillig avgift. kollekten uppbärs 
som kaffe och torrvaror. 
ObS! Ingen högmässa: sö 17.3 i 
kyrkslätt kyrka!
ObS! Ingen söndagsskola: 16-17.3! 
öppet hus på Korsbergsvägen i 
Kantvik: 18.3 kl. 12-14. kaffeser-
vering.
Sång och bön: måndag 18.3 kl. 
18.30 i koret i kyrkslätts kyrka.
Lopptorget i Gesterby: onsda-
gar kl. 15-17, silverhagen 6. obs! 
stängt 27.3! Varor mottages under 
öppethållningstiden. info: 050 376 
1489 eller 0500 462 243
Vill du hjälpa? anmäl dig: till 
helhjärtat - frivilligt arbete - via 
www.helhjartat.fi 
Pastorskansliets telefonnummer: 
är (09) 8050 8292.
Mera info på: www.kyrkslatt-
svenska.fi 

 ¶ TaMMErFOrS
Sö 17.3: högmässa kl 10.30 i Pyy-
nikki församlingshem, k rantala, 
anna arola
Ti 19.3: mammor, pappor o barn 
kl 10 svG
Ti 19.3: Tisdagsklubben svG kl 
14.30-15.30
Ons 20.3: Laxsoppa kl 12 i svh i 
förmån för Gemensamt ansvar 
2€.

Ons 20.3: Diakonikretsen kl 13 
svh, årsmöte. kyrkoherden är 
med.

 ¶ VaNDa
Högmässa: sö 17.3 kl. 10 i helsinge 
kyrka s:t Lars. kaj andersson, 
Nina fogelberg, iina katila. Vian-
dakören sjunger. marthornas kyr-
kogångsdag. församlingen bjuder 
på kyrkkaffe i bagarstugan.
Familjecafé: i samarbete med 
folkhälsan må 18.3 kl. 9-12 i 
mårtensdal, martinristi  försam-
lingslokal, eftis. avgift 2 e/familj 
inkl. kaffe/te, smörgås och frukt. 
kontaktperson katja kairisalo tfn 
044 5545521.
Viandakören: övar ti 19.3 kl. 
16.15- 18 i st Lars kapell, efteråt 
vårsits (avec) i bagarstugan.
Dickursby pensionärskrets: 20.3 
kl. 14 i folkhälsanhuset, Vallmo-
vägen 28. Gäst: rea anner.
barnens påskkyrka: on 20.3 kl. 
9.45, 10.15 och 10.45 i daghem-
met Timotej, skumgränden 13.
barnens påskkyrka: to 21.3 kl. 
9.30 och kl. 10 i daghemmet 
Linda, konungsvägen 2.  
Familjecafé: to 21.3 kl. 9-12 i 
Dickursby kyrkas café i vån. 2. 
kontaktperson alexandra blom-
qvist tfn 050 566 8266. 
Sottungsby - Håkansböle pen-
sionärskrets: 21.3 kl. 13 i håkans-
böle kyrka.
Påskpyssel för hela familjen: 
lö 23.3 kl. 10-13 i bagarstugan, 
bilparkering vid helsinge kyrka 
s:t Lars. Du kan komma ensam, 
tillsammans med en vuxen eller 
med en kompis. församlingens 
barnledare och hjälpledare finns 
på plats och hjälper dig! mate-
rialet och serveringen bjuder för-
samlingen på.

raSEbOrGS PrOSTErI

 ¶ brOMarV
Sö 17.3 kl. 10: högmässa, Weck-
ström, Lindgård

 ¶ EKENäS
Konstspanarnas publikafton: to 
14.3 kl.19 i förs.h. r.munsterhjelm 
föreläser om Georges v. swetlik.
Högmässa: marie bebådel-
sedag sö 17.3 kl.10, m.cleve, 
N.burgmann, barn och unga från 
musikinstitutet raseborg, dir. 
m.henriksson, ekenäs kyrkokör, 
dir. å.Westerlund.
Kaffekonsert med Nonette: må 
18.3 kl.19 i förs.h. kaffekollekt för 
Ga-insamlingen.
Se hela annonsen i VN samt 
www.ekenasforsamling.fi | www.
ekenaskulan.net

 ¶ HaNGö
Sö 17.3 Kvällsmässa kl. 18 i 
Täktom kapell:, a-s. Nylund, m. 
Lasonen.
On 20.3 Insamlingspunkten: på 
korsmansgatan 40 är öppen igen 
varje onsdag kl. 18-19. mottagn. 
av hela o rena kläder, lakan, hus-
geråd mm. mera info tf. diakon 
Tage Nylund tel: 040-5324797.
To 21.3 Påskvandringen ”Jerusa-
lem år 33” kl. 18: i hangö kyrka. 
en upplevelsevandring där vi rör 
oss i hela kyrkan, välkommen 
med!
Lö 23.3 Påsk-jippo för Gemen-
samt ansvar: kl. 13-16 i försam-
lingshemmet, Parkg. 7.

 ¶ INGå
Sö 17.3, Marie bebådelsedag: 
marthornas kyrkogångsdag, kl 
10.00 familjegudstjänst i ingå 

kyrka. Tom hellsten, marianne 
Gustafsson burgmann, Väs-
tankvarns skolas elever. efter 
gudstjänsten kyrkkaffe i försam-
lingshemmet.
Ons 20.3 kl 12.30: församlings-
träff för pensionärer och dagle-
diga i församlingshemmet. bir-
gitta Lindell kommer och berättar 
om sin resa till kambodja. may 
Lindström.
Ons 20.3 kl 18.00: gudstjänst-
gruppen träffas i Prästgården. 
Torsten sandell.
Inskrivning till församlingens 
dagklubb: för verksamhetsåret 
2013-2014 sker i dagklubbens 
verksamhetsutrymmen torsdag 
18.4.2013 kl 9-12, bollstavägen 
2 a, tel 050-5639994 eller 09-
22190318/karin eklund. inskriv-
ningen gäller barn i åldern 3-5 
år (barnet bör fylla 3 år senast 
30.6.2013). Välkommen!
Verksamhet på finska:
To 14.3.2013 klo 19.00: Taize-
messu inkoon kirkossa. eeva 
makweri, hanna Noro, Gaudete-
kuoro.
To 14.3. klo 19.00: äijäsauna 
Pappilassa. erkki Päivärinta.
Pe 15.3 klo 17.30: sähly merituu-
len koululla.
Tii 19.3 klo 13.00: Laulupiiri 
seurakuntasalissa. marianne Gus-
tafsson burgmann. 
Ke 20.3 klo 16.45: rukouspiiri 
Pappilassa.
Ke 20.3 klo 18.00: raamattupiiri 
bläckhornetissa. eeva makweri.

 ¶ KarIS
Högmässa: sö 17.3 kl. 10 i s:ta ka-
tarina kyrka. raunio; söderström. 
kyrktaxi från centrum.
Tisdagens mission: Ti 19.3 kl. 14 i 
servicehuset.
Kvällsbön i fastetiden: on 20.3 kl. 
19 i s:ta katarina kyrka. Terlinden. 
Tema för kvällen: förgänglighet.

 ¶ SJUNDEå
Diakonikretsen: fr 15.3 kl.13 i förs.
hemmet, Gun Venäläinen.
Mässa: sö 17.3 kl. 12 i kyrkan, ma-
ria Venhola, Pami karvonen.
bönegruppen: to 21.3 kl. 18 i ca-
pella, Gun Venäläinen.

 ¶ SNaPPErTUNa
to 14.3 kl 13.30: Dagträff i Präst-
gården. Temat: ”hälsa ut i värl-
den” med medicinalrådet håkan 
hellberg. Vid behov av skjuts, 
kontakta diakonen. Välkomna!
sö 17.3 kl 18: kvällsmässa med 
margareta Puiras och Pia Nygård. 
Delar ur Pekka simojokis afri-
kanska Gospelmässa.
ti 9.30-11: familjekafé i Langans-
böle
on 20.3 kl 16.30: barnklubb i 
Langansböle
to 21.3 kl 18: Ungdomskväll i 
Langansböle
to 21.3 kl 19: övar kören i präst-
gården.

 ¶ TENaLa
Sö 17.3 kl. 12: högmässa, Weck-
ström, Nordström, efter mässan 
Ga-lunch i förs.h

ESbO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 17.3 kl. 13.00: Gudstjänst i 
Virkby kyrka. mari Nurmi och kan-
tor Timo saario. carina svennblad 
sjunger. marthorna medverkar.
Ti 26.3 kl. 13.30: Nattvardguds-
tjänst i svenska kretsen. raimo 
kuismanen, Timo saario och mari 
Nurmi.

Fre 29.3 kl. 13.00: Långfredagens 
gudstjänst i Virkby kyrka. raimo 
kuismanen och kantor Timo saa-
rio. kyrktaxi.
Sö 31.3 kl. 13.00: Påskdagens 
högmässa i Lojo kyrka. raimo 
kuismanen och kantor Timo 
saario. kyrkvärd Teddy kullberg. 
kyrkkaffe, kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst, 
mässa eller svenska kretsen: 
kontakta chauffören marko kytölä 
tel 040 546 5549 senast dagen 
innan. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

REGioN 2

åbOLaNDS PrOSTErI 

VäSTåbOLaND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 17.3. kl 10: marie bebådelsedags 
högmässa i kyrkan, backström, ollila. 
efter högmässan kyrkkaffe i försam-
lingshemmet.
On 20.3. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 
backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 17.3. kl 18: marie bebådelsedags 
kvällskyrka i församlingshemmet, 
evangelist rory rollnick-kaye från Gö-
teborg, Granström, Taulio, Granström. 
konfirmanderna medverkar. Testund. 
alla varmt välkomna.
Korpo kapellförsamling:
Sö 17.3. kl 15: (obs tiden!) marie bebå-
delsedags gudstjänst i kyrkan, killström, 
Granlund. eftergudstjänsten ordnar 
korpo sångkör med våffelkalas på 
församlingshemmet. Lotteri med fina 
vinster. intäkterna från våffelkalaset går 
till korpo kyrkas orgelfond.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 17.3. kl 11: marie bebådelsedags hög-
mässa i kyrkan, heikkilä, heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 17.3. kl 11: ingen gudstjänst på iniö 
denna söndag.

åbO
to. 14.3 kl. 9.30: familjecafé i aurelia 
(2 vån.)
kl. 18.30: kyrkokörens övning i aurelia 
(3 vån.)
kl 19: mässa skarpskyttekapellet, 
Westergård
fre. 15.3 kl 19: filmvisning i aurelia (3 
vån.) ”into Great silence”. fritt inträde, 
frivilliga bidrag till insamlingen Gemen-
samt ansvar kan ges.
lö. 16.3 kl 11.30-13: kyrkans barntimme 
(4år -) i aurelia (2 vån.)
sö. 17.3 kl 12: högmässa i Domkyrkan, 
Westergård (pred), bäck (lit), forsman, 
Danielsson. kyrkkaffe efter högmässan 
i sakristian.
må. 18.3 kl. 14: missionskretsen samlas i 
aurelia (3 vån.)
ti. 19.3 kl. 17: hembesökarnas träff i 
aurelia (3 vån.)
kl 18: Lovsångskören övar i aurelia (1 
vån.)
kl 19: Lovsång och förbön i aurelia (1 
vån.), johan mullo: jesus – Guds lamm
ons. 20.3 kl 10-12: familjecafé i Papin-
holma församlingshem
kl 11: förbönsgruppen samlas i aurelia 
(3 vån.)
kl. 12: frukostklubben för herrar på 
svenska klubben (aurag. 1). Gustav 
björkstrand: anders chydenius och 
jacob Tengström – två portalgestalter 
med vida vyer.
kl 13-15: café orchidé i aurelia (1 vån.)
kl 13.30-15: café aderton (åk 3-6) i 
aurelia (2 vån.)
kl 18: Tyst meditation i aurelia (1 vån.)
to. 21.3 kl. 9.30: familjecafé i aurelia 
(2 vån.)
kl. 18.30: kyrkokörens övning i aurelia 
(3 vån.)
kl. 19: Veckomässa i skarpskyttekapel-
let, Westergård

åLaNDS PrOSTErI

HaMMarLaND
17.3 Marie bebådelsedag: 
Gudstjänst kl 12 i hammarlands kyrka. 
skriftskolans utflykt till Lemböte. 
ingemar johansson.

JOMaLa
Sön 17.3 kl. 18: förböns- och musik-
gudstjänst erickson, rehn-isaksson, er-
landsson och hansen. s:t olofs kyrkokör 
och blåsgrupp.
Tors 21.3 kl. 10-16: Påskpyssel.

en ängel kom till Maria
Gudstjänsten på marie bebådelsedag från solf kyrka 
handlar om just detta: en ängel kom till maria och sa 
Var inte rädd! Den unga kvinnan får höra om Guds plan 
för henne och om meningen med hennes liv. att hon 
skall föda ett barn. i gudstjänsten predikar ann-Mari 
audas-willman. Liturg är Jessica bergström. Vid orgeln 
och pianot sitter Peter brunell. Camilla brunell med-
verkar med sång. Textläsare och förebedjare är Liisa 
Mendelin och David Grönlund. Tv-regi Leif Lindgren.
yle fem sö 17.3. kl 14.40.

tv-GUDStJäNSt

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 15.3 caterina stenius, helsing-
fors Lö 16.3 8.53 familjeandakt. an-
na edgren läser ur Djurens andakts-
bok. Må 18.3 björn Vikström, borgå 
Ti 19.3 anette Nyman, esse Ons 20.3 
björn Vikström, borgå To 21.3 kaikka 
Växby, helsingfors.

aftonandakt kl. 19.15
Fre 15.3 johan klingenberg läser ur 
john bunyans bok kristens resa Lö 
16.3 17.58 ett ord inför helgen, s:t 
Görans kyrka i mariehamn. Sö 17.3 
bror Träskbacka, esbo Må 18.3 cate-
rina stenius, helsingfors Ti 19.3 mo-
nica heikel-Nyberg, Grankulla (re-
pris från 21.4.2010) Ons 20.3 boris 
källman, Vichtis To 21.3 bror Träsk-
backa, esbo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 17.3 högmässa från Litteraturda-
garna i mariehamn. Predikant: mo-
nika fagerholm. Liturg: maria båsk 
organist, kantor och körledare: Guy 
karlsson. kör: magnificat. Textläsare: 
carolin Parker. 

RADio & Tv

VEGa VEGa VEGa
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SUND-VårDö
Söndag 17.3 kl. 11.00, Marie bebådel-
sedag: 
högmässa i Vårdö kyrka. Präst; sirkka 
Liisa enqvist. sunds kyrkokör.

NärPES PrOSTErI

KOrSNäS
Fre 15/3 18.30: fredagscafé i försam-
lingshemmet. önskesångskväll med Gun 
korsbäck-orre och Deseré Granholm. 
Gäst: kristina Nybäck-käld.
Sö 17/3 11.00: högmässa i kyrkan, Guy 
kronqvist, Deseré Granholm. alla som 
i år fyller 70 eller 75 år bjuds med och 
samlas i församlingshemmet efter 
gudstjänsten till kaffe, tårta och ett kort 
program.
Sö 17/3 18.00: kristen allsång i kyrkan 
med Thorolf Westerlund, johan Pått, 
helge stenback, sven söderlund, klas 
karlsson, christer kummel m.fl. arr. 
Lions club korsnäs.
Må 18/3 17.00: hanna-kerho i försam-
lingshemmet.
On 20/3 13.00: Vänstuga i församlings-
hemmet.
To 21/3 13.00: molpe missionssyförening 
i bykyrkan.
Fre 22/3 13.00: silvergruppen i försam-
lingshemmet. Gäst: kaj kanto.

KrISTINESTaD
GUDSTJäNSTEr
Kristinestad: sö 17.3 kl 12 Gudstjänst, 
Nisula, Nilsson, kyrkokören, kyrkkaffe 
och avtackning av diakonissan barbro 
berg.
Lappfjärd: sö 17.3 kl 10 Gudstjänst, saa-
rinen, Nilsson
aNNaN VErKSaMHET
”änglaskratt och glädjedroppar”- för-
samlingsafton: lö 16.3 kl 19 i sideby 
kyrka. sång av f.berg, Glädjedropparna 
m.fl. medv. T. ingvesgård, m.saarinen, 
o.Nilsson. kollekt till Gemensamt an-
svar. servering: paj, sallad, kaffe.
bibelsamtal: sö 17.3 kl 18 i Lappfjärds 
församlingshem m. saarinen
Pensionärssamling: on 20.3 kl 11.15 i krs 
förs.hem, gäst kvinnobanken, ta med 
lotterivinst.
Pensionärssamling: to 21.3 kl 11.30 i 
sideby kyrka

NärPES
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: marie bebådelsedag 17.3 kl 10 
Gudstjänst Lövdahl, Lindén, s:ta maria 
församlingskör. sö 17.3 kl 19 kyrko-
konsert ole børud, bröderna edberg 
och fkf kören. Ti 19.3 kl 19 Legatos 
brasskonsert.
Församlingshemmet: må 18.3 kl 18.30 
samtal kring rea anners små påskbe-
rättelser i boken sedd. servering.
Töjby bykyrka: to 14.3 kl 19.30 Töjby bö-
nehusförening r.f:s årsmöte i skolan.

PörTOM
Sö 17.3 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
sundqvist, Lidman, Legato medverkar.
Sö 17.3 kl. 11: Traditionell soppdag i 
Pörtom skola till förmån för gemensamt 
ansvar. församlingsrådet.
Ons 20.3 kl. 9: föräldra-barn i förs.h. 
enlund
Ons 20.3 andakter: kl. 14.30: service-
centret. kl. 15.15: Pörtehemmet. kl. 16: 
Prästhagen, sundqvist, Lidman.
Ons 20.3 kl. 19: skriftskola i förs.h. sjö-
lander, sundqvist.
Tors 21.3 kl 13: Pensionärssamling i 
förs.h. ingvor och Ture huhtamäki Tema: 
”att bo och arbeta i mellanöstern”. 
Norrgård, Lidman, sundqvist, pensio-
närskören.
Sö 7.4 En eftermiddag för hela familjen 
kl.14.30-19.00: Gemensamma aktivite-
ter, mat som papporna får tillreda samt 
familjegudstjänst kl.18.00. begränsat 
antal till maten. avgift för maten, 8 
euro/vuxna, 4 euro/barn 6-14 år, max 
24 euro/familj. anmäl till Lillemor under 
tiden 20.3-26.3, tel. 050-5711966.
Ingen barnverksamhet 25.3-1.4.

öVErMarK
To 14.3. kl. 14: andakt på alvina. sund-
qvist.
To 14.3. kl. 15: andakt på solgärdet. 
sundqvist.
Lö 16.3 kl 19: sångstund i fh. juhani mar-
tikainen och Nådehjonen medverkar.
Sö 17.3. kl. 12: Gudstjänst. sundqvist, 
Lidman samt Legato. bandning för 
radio fyren.
Sö 17.3. kl. 13.15: skriftskola. Patric 
sjölander.
Må 18.3. kl. 9-11: föräldra-barngrupp i 
församlingsstugan. enlund.
On 20.3. kl. 13: symöte i frönäs hos 
Dorthy ågren, Norrgård.
Ingen barnverksamhet 25.3-1.4.

KOrSHOLMS PrOSTErI

bErGö
Lö kl 10: skriftskola i Petalax, Ladan
Sö kl 14: högmässa i kyrkan, björklund, 
kahlos
Ti kl 13: missionssyföreningen
On kl 18: kyrkokören övar
To kl 10: föräldra-barngruppen
Församlingspastorn har semester: 
11-19.3. Vikarie är kyrkoherde mats 
björklund.

KOrSHOLM
öppen dagklubb: fre kl 9.30 i singsby.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Lindblom, 
Nordqvist-källström.
Psalmafton: sö kl 18 i församlingshem-
met, birgit collander, kyrkokören, 
Nordqvist-källström, Westerlund, 
aftonandakt.
Pensionärssamlingar: 
må kl 13 i smedsby förs.gård, hilde-
ann Lall 
ti kl 13 i helsingby, mary andrén-Pada 
ons kl 13 i Veikars, sonja backlund.
Karaträffen: ons 20.3. kl 14 i smedsby 
förs.gård.
Musikskolans matiné: ons 20.3. kl 18.30 
i sockenstugan.

KVEVLax
Gemensamma kyrkorådets samman-
träde: to kl 19 i ds.
Högmässa: sö kl 10, Lundström, andrén, 
kyrkokören.
Dags- och diakonisymöte: må kl 12.30 
i ds. kuni missionsförenings symöte 
inbjuds speciellt.
Gemensam bön för bygden: må kl 19 i 
betesda i kuni.
Skriftskola: ti kl 18 i fh o ds.
Födelsedagsfest för årets 70-åringar: 
on kl 14 i fh, Lundström, Vesterlund, 
ihatsu.
Petsmo lutherska bönehusförenings 
årsmöte: on kl 18 i klubblokalen, inled-
ning Lundström.

MaLax
www.malaxforsamling.fi
Högmässa: sö 17.3 kl 10 i kyrkan. syför-
eningen och Trallarna medverkar. kyrk-
kaffe. Norrback, brunell.
Sångarna: övar on 20.3 kl 13 i fh.
Innebandymatch: högstadiet malax – 
replot, on 20.3 kl 16 i Pixnehallen.
andakt HHN på Eva hemmet: to 21.3. 
kl 13.

PETaLax
Högmässa: sö 17 3 kl 11 björklund, 
kahlos
Syföreningen: on 20 3 kl 13
Kontakten övar: to 21 3 kl 17.30, kyr-
kokören kl 18.30
Samling för pensionärer och daglediga: 
fr 22 3 kl 12.30 Gäst: kristian Norrback. 
björklund, kahlos, kontakten, serve-
ring, taxi

rEPLOT
Högmässa: i replot sö kl. 10. östman, 
sten.
Gudstjänst: i björkö kl. 12.30. östman, 
sten.
Missionslunch: i replot försh. to 21.3 kl. 
12. hemlig gäst. anmäl för maten senast 
ti 19.3. till pastorskansliet eller bertel 
Lindvik tel. 050-5631523. mat 8 €/pers.

SOLF
Gudstjänst: sö kl. 10, audas-Willman, 
brunell och söndagsskola kl. 10.
allsångskväll: sö kl. 18 för Gemensamt 
ansvar. Garagebandet med fam. böck-
elman, audas-Willman, brunell.
Måndagssamling: må kl. 13.
bibelhelg:  23-24.3 med biskop em erik 
Vikström. Tema: Vilken uppståndelse!

VaSa
TrEFaLDIGHETSKYrKaN
Missionslunch: lö 16.3 kl. 11.30-13.30 i 
stora förs.salen, skolhusg. 28. Pris: 8€ 
vuxna, 4€ barn, under 4 år gratis.
Ungdomsmässa: sö kl. 13, janne hän-
ninen, anders kronlund, mikael heikius, 
kompband.
Morgonbön: to 21.3 kl. 9, anders kron-
lund, Dan andersson.
bräNDö KYrKa
Sunday Service: at 1 pm. sami sahari-
nen, arto ristolainen.
Sångkväll: sö 17.3 kl. 18 med brändö 
kyrkokör, dir. Dan andersson. andakt: 
janne hänninen.
DraGNäSbäCKS KYrKa
Gudstjänst: sö kl. 10, janne hänninen, 
mikael heikius.
SUNDOM KYrKa
Gemenskapsdag på öjberget: sö kl. 
10-12. Pulkåkning, utelekar o andakt. 
Ta med egen matsäck o pulka. malin 
Lindblom.
Kvällskonsert med Hans Martin: sö 24.3 
kl. 18. fritt inträde. kollekt till förmån för 
hemgården.

Vörå
Vörå
Fr 15.3. kl. 19.00: Läsmöte för kaitsor i 
karvsor skola. i klemets, svarvar.
Lö 16.3. kl. 19.00: Gemensamt ansvar-
konsert i kyrkan med kvevlax manskör, 
dir. Per-erik häggblom, Lenis sång-
grupp, Leni Granholm orgel. andakt 
sundstén. kollekt.
Sö 17.3. kl. 10.00: Gudstjänst i kyrkan. 
sundsten, Granholm.
Må 18.3. kl. 17.00: bibelsits i Prostgår-
den. Nyman
Må 18.3. kl. 19.00: Läsmöte i rejpelt 
skola. sundstén, Granholm.
On 20.3. kl. 13.00: Nattvardsgång på 
ohlsgården.
On 20.3. kl. 14.00: Nattvardsgång på 
kastusgården.
On 20.3. kl. 19.00: Läsmöte i jörala by-
stuga. T klemets, Granholm.
To 21.3. kl. 18.00: ”anteckningar under 
dagar av sorg” i fh. johan fagerudd.
Oravais
Sö 17.3. kl. 12.00: högmässa i kyrkan. i 
klemets, Per svenfelt, c Nordqvist.
Sö 17.3. kl. 14.00: Läsmöte för mellersta 
kimo. Värdar: Gisela och Ulf kullas, siff-
risv. 70. i klemets, c Nordqvist.
Ti 19.3. kl. 19: Läsmöte för södra kimo. 
Värdar: Linnéa och åke Norrgård, fors-
gränd 1. sundstén, streng.
On 20.3: kU:s seniordag i fh, lunch kl. 
12, möte kl.13, åke Lillas ”konstanti-
nopel- det nya rom”, Per stenberg, 
streng m.fl. kl 15.30 mässa i kyrkan. 
anmälan (för maten) senast 15.3 till kU:s 
kansli 06-722 0527.
Maxmo
Fr 15.3. kl. 11.00: Pensionärskören övar i 
fh. Granlund.
Sö 17.3. kl. 12.00: Gudstjänst i kyrkan. 
Granlund, bäck.
Ti 19.3. kl. 13: Vi över 60 vid marielund. 
Granlund, rönn, kanto, svarvar, Pen-
sionärskören. Taxi kl. 12.30 från ölis, kl. 
12.45 från Tottesund, kl. 12.30 från kvi-
mo via Djupsund och Lövsund, kl. 12.10 
från österö via särkimo. avgift 5 euro.
On 20.3. kl. 19.00: Läsmöte i brudsund 
bykyrka. Granlund, bäck.

PEDErSörE PrOSTErI

ESSE
To 18.30: bibelsits i ytteresse bönehus.
-19: karabön i församlingsstugan.
Fr 20: stugokväll, Wikblad.
Lö 11-13: soppdag för ’Gemensamt an-
svar’ i Punsar bönehus, 9 € / liter – ta 
eget kärl med. hembakt och lotteri. 
-19: Lovsångskväll i kyrkan, johansson, 
Portin, lovsångsteam.
Sö 12: högmässa, Portin, johansson. 
Pensionärskören.  kyrkvärdar: Vuokatti 
konfirmandgrupp. obs tiden!
-14: sammankomst i Punsar bönehus, 
jorma Pesämaa.
Må 13.30: symöte i henriksborg, Pet-
tersson.
Ti 14: symöte i ytteresse bönehus, Pet-
tersson.
-18.30: bibelsits i henriksborg, a hägg-
blom.

JaKObSTaD
Lö 19: in da house i fc ungd.utr. se 
ungbloggen.fi.
12: högmässa i kyrkan, åstrand, salo, 
östman, kyrkokören, flöjt Nils-oscar 
frantz.
15: sammankomst i skutnäs bönehus, 
olavi forsbacka.
18: fokus i fc. Lovsångskväll med mats 
sjölinds lovsångsteam.
To 18: sLef:s missionsafton i fc, hans-
christer Laggnäs.
19: kvinnocafé i fc. ”minipåskvandring”. 
servering.

KrONObY
Fort Knox: lö 18.00 vid sommarh.
Gudstjänst: sö 10.00, khden, kantorn, 
kyrkokören, barnkören, marthornas 
kyrksöndag. efteråt älgsoppa i fh, 
kronoby älgjaktlag bjuder markägare 
och bybor.
Tankar under dagar av sorg: on 19.00 
i Nedervetil fh. monolog med johan 
fagerudd.
Kvinnogruppen: nästa to 18.30 hos 
mona byskata, Tuula Vilo medv.

LarSMO
To 14.3 kl. 18.30 Kvinnocafé: vid inre-
missionshemmet. kvällens tema: ”När 

jesus leder”. eivor johansson, barbro 
bång m.fl. medverkar.
kl. 19 bibelstudium: i församlingshem-
met, sjöblom. Tema: ”ett evangelium 
– fyra evangelier”.
Fre 15.3 kl. 19.30 Ungdomssamling: i 
xodus.
Lö 16.3 kl. 18 Ungdomssamling i xodus: 
Tema: skapelseberättelsen idag, sjö-
blom, axell. Pizza och diskussion.
Sö 17.3 kl. 10 Högmässa: sjöblom, Wik-
lund, barnkörerna septimen och okta-
ven. kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs.
To 21.3 kl. 19 Karagruppen: samlas vid 
inremissionshemmet. kvällens gäst är 
Lars brunell. Tema: manlig självkänsla. 
Välkomna med alla ”karar”, unga och 
gamla...!

NEDErVETIL
andakt: fr 13 i servicecentret.
Högmässa: sö 10, khden, kantorn, kyr-
kokörens damer. 
födelsedagsfest för 70- och 75åringar 
i fh.
Läsmöte: sö 18 med jolkka läslag hos 
britta och kaj Laakso
”anteckningar under dagar av sorg”: 
monolog av johan fagerudd i fh on kl 19. 
servering och samtal kring temat sorg. 
inget inträde eller förhandsanmälan. 
frivillig kaffeavgift.
Körernas samövning: to 18.15 barnkören 
och kyrkokören, kl 19 kyrkokören och 
pensionärskören.

NYKarLEbY
To kl 19 anteckningar under dagar av 
sorg: i Nykarleby fh, dramamonolog 
med johan fagerudd. inträde 10 € inkl 
servering.
Ny sorgegrupp startar: 21.3 kl 17 i Ny-
karleby församlingshem. anmälan till 
något av pastorskanslierna.
ansökningar om sommarjobb på 
gravgårdarna: inlämnas före 15 april. 
blanketter kan hämtas och inlämnas till 
respektive pastorskansli.
NYKarLEbY
Lö kl 18 Kyrkokonsert: med Gamla-
karleby manskör i kyrkan. fritt inträde, 
programblad 5 €.
Sö kl 10 Högmässa: i kyrkan, pred. sis-
sel Lund-stenbäck, sandvik, ringwall, 
kredu-kören
Må 13 Missionssyförening: fh
-kl 18 Kenyamission: fh. sångkväll, kri-
stoffer streng
On kl 18.30 årsmöte: i socklot bönhus, 
efteråt Läsmöte i bönhuset
To kl 13 Samtalsgrupp för män: fh
-kl 13 besökstjänst: på hVc
-kl 17.30 Karagrupp för män mitt i livet: 
i fh, edman
-kl 19 Läsmöte: i forsby byagård, 
edman
MUNSaLa
Fr kl 19 Vårauktion: Pensala bönehus. 
arr. slef.
Sö 12 Högmässa: pred. Per-erik hägg-
man, forslund, ringwall.
On kl 13.30 Symöte: prästg. Gäst mikael 
forslund.
To kl 14 Nattvardsandakt: i pens.hem-
met. anmäl om skjuts till bojan 040-
1470121
JEPPO
Fr kl 14 Fredagsmöte: i bönehuset, åke 
Lillas ” maria, herrens tjänarinna”
-kl 19 Ungdomscafé bönan: i böne-
huset.
Lö kl 10-17 Loppis: för Gemensamt an-
svar i förs.hemmet.
Sö kl 18 Kvällsgudstjänst :i förs.hem-
met, holmberg, Lönnqvist.
To kl 19 Kinkerit: marita ja Lars-erik 
eleniuksen luona. Vieraat: maija-Liisa ja 
henry byskata.
anmälan till höstens dagklubb: för barn 
födda 2008-2009 bör göras inom april 
månad. ring förs.hemmet 7642120 ti el 
to kl 9.30-12.30 el pastorskansliet

PEDErSörE
Ungdomssamling: fr 20 i forsby bykyr-
ka, albert häggblom, antti sjöberg & co
bibelkväll: Lö 19 i kyrkhemmet i bennäs, 
matts aspvik, Nyholm, arr. kU-kretsen
Gudstjänst: sö 10 i kyrkan, kyrkokören, 
häggblom, sandstedt-Granvik, Nyholm, 
dörrvärdar Lepplax
barnsamling för hela familjen: sö 14 i 
forsby bykyrka, krister Lillas & Praise 
club, servering, alla välkomna!
Sammankomst: sö 15 i flynängens bö-
nehus, seppo Tupeli, tolkning
Sång- och musikkväll: sö 19 i kyrkan, 

Platser kvar till påskretreat
Det finns fortfarande några platser kvar till retreatgården 
snoans påskretreat 28-31 mars. Påskretreatens tema är 
Livet segrar. Vi vandrar genom mörker och nederlag mot 
ljusets och livets seger. retreatens tystnad och musik ger 
möjlighet att ostört ta till sig påskens dramatiska händel-
ser och i dem spegla sitt eget liv. retreatledare är prosten 
Elsa Tenhonen och retreatvärd åsa westerlund. Pris 260 
euro. anmälningar och frågor snarast till Lärkkulla, 019-
275 7200, info@larkkulla.net, eller åsa Westerlund, mobil 
050 5268 534, e-post asa.westerlund@larkkulla.net.

När blir konsten religiös?
Torsdag 14.3 berättar riggert Munsterhjelm om konst-
nären Georges von swetlik i ekenäs församlingshem 
kl.19.

bildkonstnär munsterhjelm som själv hade swetlik 
som sin läromästare föreläser under rubriken ”När blir 
konsten religiös? – Georges von swetlik och den bib-
liska tematiken”. servering.

arr. ekenäs församling/konstspanarna

LivEt SegRAR fÖRELäSNiNG

Kyrkans arbete bland finländare utomlands 
söker turistpräster och turistkantorer för 
höst-vårsäsongen 2013-2014 för arbetet bland 
finländska turister och säsongboende. Lediga 
platser finns på följande ställen: Playa del 
Ingles/Gran Canaria, Las Palmas/Gran Canaria 
och Cypern. Kantorer behövs på Rhodos, 
Solkusten och Cypern.

Fullständig platsannons finns på webbsidorna 
för kyrkans arbete bland finländare utomlands  
www.evl.fi/ulkosuomalaiset och på  
www.evl.fi/rekrytering. Annonsen finns på 
finska på webbsidorna www.evl.fi/rekrytointi.

Ansökningstiden går ut den 3 april 2013 kl. 
16.15. Sökande bör reservera tid för intervju 
den 15 eller 18 april 2013.

 www.evl.fi/ulkosuomalaiset

     
   
       
       Bli turistpräst eller turistkantor

KIRKKOHALLITUS¤

Vill du bli vår informationssekreterare?
Sibbo svenska församling lediganslår på nytt an-
ställandet av en informationssekreterare (100 %) 
i arbetsavtalsförhållande på obestämd tid, räknat 
från 01.06 2013 eller enligt överenskommelse. 

Som informationssekreterare redigerar du församlingens tidning 
S:t Sigfrids Kungörelser (6 nr/år). Du svarar för församlingens 
hemsida, för våra annonser i Kyrkpressen och dagstidningarna 
samt för planering och tryckning av foldrar och affischer. Du 
planerar informationen i olika sociala media. Du samverkar med 
förtroendevalda och anställda kring hur församlingen kom-
municerar med sina medlemmar. Dina uppgifter anvisas av 
kyrkoherden, som leder informationsarbetet.
      Lön enligt kravgrupp 403. Godtagbart läkarintyg bör inläm-
nas då arbetet inleds. Prövotid 4 månader. En fritt formulerad 
ansökan med personuppgifter riktas till Församlingsrådet i 
Sibbo svenska församling, och insänds senast 27.03 2013 kl 12 
under adress: Sibbo svenska församling, Stora byvägen 1, 04130 
SIBBO. Märk kuvertet med ”informationssekreterare”. Närmare 
uppgifter ger kyrkoherde Helene Liljeström, tfn 050 566 3692. 
      Tidigare ansökningar beaktas om så önskas. Denna annons i 
utförligare form kan läsas på sibbosvenskaforsamling.fi.

Sibbo svenska församling

www.nordicsale.fi
FÖNSTER, DÖRRAR, KAKEL

Fabriksmåttfel och II-klass

LeDIgA TJÄNSTeR

st olofskören, kyrkokören, kantorerna, 
andakt häggblom
Pensionärssamling : on 12 i kyr-
kostrands församlingshem, ann-britt 
hedman, musik av utbyteselever, mat 
och kaffe 10 €
Passionsberättelsen i ord och bild: To 
21.3 kl. 19, barbro stenbacka, katternö 
bygård
Symöten: 
- Ti 13 i Lövö bönehus 
- Ti 13.30 i bulderbackagården, hägg-
blom 
- To 21.3 kl. 13.30 i kållby bönehus
anmäl till mat: efter familjegudstjänsten 
annandag påsk 1.4 kl. 11 till förs.kansliet 
tfn/sms 040-3100440 senast 26.3. 
meny: köttbullar, mos och kaffe. Pris: 
8 €, 4-12 år 5 €, under 4 år gratis. max 
30 €/familj.
anmäl till dag- och musikklubb 2013-
2014: a. snellman tfn 040-3100448 
eller www.pedersoreprosteri.fi under 
Pedersöre församling under tiden 18.3 
– 12.4 2013.

PUrMO
Läsmöte: íkväll to kl 19 hos Gösta och 
Gunnel sjöblom, Nars.
Parafton: i Lillby förs.hem lö 16.3 kl 
19.30
Gudstjänst: i kyrkan sö kl 10. Tomas 
Portin, kyrkokören och kantorn.
Förböns- och lovsångskväll: i kyrkan kl 
19. mathias och Tanja forsblom m.fl.
Missionskväll: i Lillby förs.hem ti kl 19. 
johan och marianne eklöv. försäljning till 
förmån för sLef och fms. Gåvor mottas 
med tacksamhet. Lotterier. serv. kom 
och understöd missionen!
andakt med nattvard: i sisbacka pens. 
bost, to 21.3 kl 14.
TEMakväll: i Lillby förs.hem to 21.3 
kl 19.30. ämne: Nådegåvorna, albert 
häggblom.

TErJärV
Ungdomssamling: fr 15.3 kl 19, förs.h.
Gudstjänst: sö 17.3 kl 10, a. häggblom, 
s. smedjebacka.
Missionscafé: ti 19.3 kl 13, förs.h. a. 
Lönnquist med hemlig gäst.
Pensionärsträff: on 20.3 kl 13, förs.h. 
Program, servering.
Läsmöte med Granö läslag: to 21.3 kl 19 
hos heljä och kennet Granbacka.
Missionsgruppen Kvinnobanken: har 
startat den 13.3, Prästgårdens källare. 
Nya medlemmar välkomna!

http://sanktjohannes.info
16–17.3 bibelhelg, tema: 
JESUS. Lö 13–20 i Lepplax 
bykyrka, söndag 11–15 i 
Biblion, Vasa. Stefan Hedkvist, 
H Ahlskog och O Österbacka.

Optisk specialaffär

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn



18 KyrKpressen torsdag 14.3.2013 • nr 11
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Som livmoders-
bibliotek

för någon vecka sedan lanserade opi-
nionsbildare i svenska Centerpartiet ett 
”idéprogram” som bland annat ville 
införa månggifte i Sverige. Nu med-
delas att en majoritet av Statens med-
icinsk-etiska råd vill tillåta surrogat-
mödrar i Sverige.

Det här följer ett mönster, välkänt i Sverige sedan 
60-, 70-talet och framåt. Allt mer extrema förslag 
lanseras inom olika områden. I vissa fall blir de ide-
ologiska testballonger. I andra fall blir de verklighet.

Ett exempel. Det tidigare sexuellt rätt bigotta Sve-
rige blev på 60- och 70-talet plötsligt ”frigjort”. Då-
varande justitieministern Geijer (s) såg att den så 
kallade tidsandan förändrades, tillsatte en ny Sex-
ualbrottsutredning. ”Fördomar och tabun” skulle 
ersättas med ”öppenhet”. Bland annat skulle in-
cest avkriminaliseras. 

”Pedofili med egna eller andras barn skulle helst 
inte alls åtalas.” I tidningars söndagsbilagor kunde 
man ”läsa om mysigt familjeliv där mamman kom 
med kaffe till pappans och dotterns kärleksbädd”. 
(G.Hägg, Välfärdsåren s. 279–80). 

Synen på just pedofili skärptes så småningom. 
Men mycket annat, som bara några år tidigare varit 
otänkbart, blev steg för steg både tänkbart och ge-
nomfört. Till exempel lärarfria lektioner om analsex 
till 15-åringar i skolan.  

det tidigare otänkbara gjordes till norm. Synen på ho-
mosexualitet förändrades steg för steg. Så småning-
om fick vi en öppet homosexuell kvinnlig biskop. 

Svenskarna var till exempel friskare än någon-
sin och levde längre, men var mer sjukskrivna än 
någonsin. Få tyckte att det var konstigt.

Opinionen blev en ”kravmaskin”. Den s-märk-
te författaren Anders Isaksson beskrev detta så här: 
”Alltid MER, aldrig NOG.”

Man talar om Sverige och dess folk som ”Lagom-
landet” och ”Mellanmjölkslandet”. Och visst, en 
ganska stor del av folket förefaller vara ganska nor-
mala människor. Ändå är Sverige på många sätt ex-
tremt.

och nu är det alltså dags igen. Härom veckan var det 
centerns förslag om månggifte. Nu föreslår alltså Sta-
tens medicinsk-etiska råd ett ja till surrogatmödrar. 

Majoriteten i rådet förklarar 
att de därmed ”tar hänsyn till 
senare års värdeförskjutning-
ar”. (Precis som när staten 1972 
trodde det blivit okej att säga 
ja till pedofili ”inom hemmet”. 
Min anm.) 

Lyckligtvis finns en minori-
tet (som ovanligt nog består av Kristdemokraterna 
och Vänstern) som säger nej. Och det tycks växa fram 
en allt starkare opinion även bland allmänheten.

Mia Fahlén, ordförande för Sveriges kvinnliga lä-
kares förening säger: ”surrogatmödraskap öppnar 
för en syn på kvinnor och barn som varor, och kvin-
nor som behållare”, och hon talar även om ”män-
niskohandel”. Andra talar om synen på ”kvinnan 
som livmodersbibliotek”.

Göran Skytte är författare och fri debattör.

”Det tidigare 
otänkbara gjor-
des till norm.”

iNKASt gÖRAN SKYTTe

Fira påsken i Härmä Spa

Logi i dubbelrum, frukostar, tillgång till 

spabadet och gymmet. (Norm. 130 €).

Gäller 24-28.3.2013.

Påskveckans

supererbjudande

2 dygn 90€/pers.

2 dygn  144 €/pers. (norm .156 €) 

3 dygn  200 €/pers. (norm. 234 €)

4 dygn  246 €/pers. (norm. 312 €)

Logi i dubbelrum, halvpensionsmåltider, fri tillgång 
tillförnyade spabadet och gymmet samt inträde till 
restaurangdansen. Gäller 28.3-2.4.2013.

Vaasantie 22, Ylihärmä
Tfn (06) 483 1600   |   www.harmankylpyla.fi

Kom ihåg svenskpråkiga rehabiliteringskurser:
Hjärtkurs 16.9.2013 och kurs för äldre utanför
arbetslivet med flera sjukdomar 14.10.2013
Information: Malin Saarenmäki tfn (06) 483 1490

MARKNAD

öNSKaS HYra
 
 
 
 
 

UTHYrES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJäNSTEr
sökes barnkär och bilburen dam 
för att då och då vara med våra 
döttrar. i Närpes 040 8442501

au Pair till bryssel 
Vi letar efter en svensktalande 
au pair till en tvåspråkig finländsk 
familj bosatt i bryssel fr.o.m. 26.8. 
Vi erbjuder en konkurrenskraftig 
ersättning och ”egen” fullt utrus-
tad etta i vårt hus. Du bör ha bra 
kunskaper i engelska och minst 
nöjaktiga kunskaper i franska. Vi 
letar efter en pålitlig och barnkär 
person, som vill tillbringa ett lä-
rorikt år utomlands. ansökningar 
och tilläggsuppgifter tarja.langst-
rom@formin.fi före den 28 mars.

DoMKAPITLeT

Tjänsten som lagfaren assessor 
vid Domkapitlet i borgå stift har 
inom utsatt ansökningstid sökts 
av vicehäradshövding Lars-Eric 
Henricson.

Kristen kvinna hyr ut rum i 62
m2 tvåa, Mejlans/Hfors from
1.5. 455�/mån.
Tel: 0503664727

Nyrenoverad tvåa i centrum
av Vasa nära universiteten
uthyres i byte mot hyresetta i
Helsingfors från 1.5 eller enl.
överenskommelse.
Tel. 050-3042421

Söker att hyra 1-3 rum i
H:fors. 1-2 sportiga stud. killar
044-3090001/Oskar

En trea i H:fors uthyres i
andra hand 1.6-31.7.2013.
Hyra 1350€/mån.
Josefin 0408655326

 Prisbelönad!
www.bioteekki.fi 

OBS! 95% 
MINDRE DAMM

*  Metallkonstruktioner
*  Plåt och tegeltak
*  Betong, tegel och träfasader

Tel. 050-3221535 Petalax
www.ob/blastring.fi 

*  Målar även plåttak
*  Glasfi ber + båtar, 
    bottenmålning

Köpes dödsbon och städas.
0400 – 430 518

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. 
redaktio-
nen väljer 
och redigerar 
materialet.

i miN
fÖRSAmLiNG

€
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KCSA fINLANDSSveNSKT

vilken särprägel?
I Kyrkpressen 7.3 ingår en 
intervju med Olav S. Melin. 
Rubriken är ”Chefen bör 
kämpa för det svenska”. Me-
lin menar att Kyrkans cen-
tral för det svenska arbetet 
(KCSA) behöver en direktor 
som ger bättre synlighet åt 
”den finlandssvenska särprä-
geln”. Vad Melin, som själv i 
åratal suttit med i nämnden 
för KCSA, riktigt avser med 
sin maning till kamp för det 
finlandssvenska framgår ty-
värr inte. 

Den svenska delen av 
helhetskyrkan har käm-
pat för och fått en egen cen-
tral. Enligt Melin fungerar 
centralen nu bra: alla jobbar 
bra, alla drar åt samma håll 
och stämningen är god. 

Inte undra på att en av 
centralens branschsekrete-
rare, Helena Sandberg, i sin 
blogg undrar vad det riktigt 
är fråga om i intervjun med 
Melin. I bloggen visar Sand-
berg hur väl hela KCSA – in-
te endast kommunikations-
avdelningen – arbetar för 
och med det finlandssven-
ska. Bloggen finns på adres-
sen http://kcsa.fi/nyckeln-
bloggen/. 

KCSA bildades för att va-
ra en servicecentral för kyr-
kans verksamhet på svens-
ka. Och det är den i dag. Om 
någon anser orden ”fin-

landssvensk särprägel” spe-
ciellt viktiga i samman-
hanget är det bara att lägga 
till dem. För det är exakt det 
som beskriver arbetet i dag. 

En helt annan sak är se-
dan den ständigt pågåen-
de kampen om resurser och 
mera resurser. Den för KC-
SA på samma sätt som al-
la andra enheter vid Kyrko-
styrelsen. Den kampen kan 
vara framgångsrik endast 
om det i hela den enhet in-
om vilken man verkar finns 
förståelse för det ”särprägla-
de” arbetet. Den förståelsen 
bygger på personliga kon-
takter och goda arbetsresul-
tat inte bara för sin egen en-
het utan för helheten. Tack 
vare att allt detta fungerar 
har KCSA, enligt mina erfa-
renheter, i synnerhet under 
de senaste åren stärkt sin 
position som en viktig och 
respekterad aktör. 

Om avsikten var att mana 
den nya direktorn till kamp 
för en så särpräglad cen-
tral att den inte beaktar hel-
heten eller passar in i den 
måste jag bestämt avråda. 
En sådan kamp förlorar den 
svenska delen av kyrkan 
definitivt. På alla sätt. 

Stig kankkonen 
Kyrkomötesombud

”Gensvaret har 
varit enormt – 
jag har tagit emot 
långt över hundra 
mail och inte min-
dre än sjuttio fyra 
brev.”
Ann Heberlein om re-
aktionerna efter en 
essä om Gud i DN.

GUD TvIveL

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

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

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

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

oPiNioN INfoRMATIoN

PALEStiNSKt TeRRIToRIUM

falsk information
KP redaktören Tomas von 
Martens och Aaro Rytkö-
nen från KUH använder bå-
da uttrycket ”ockuperat pa-
lestinskt territorium/område” 
i sina Israelrelaterade texter i 
KP.  Faktum är att något ocku-
perat ”palestinskt” territorium 
inte existerar. Det har aldrig 
funnits någon palestinsk stat 
och därmed inte heller något 
palestinskt territorium som 
en främmande makt kunnat 
ockupera.

Området som skribenter-
na syftar på är Judéen och 
Samarien. Dessa områden 
konstaterades redan efter 
första världskriget när Mel-
lanöstern delades upp och 
de moderna arabiska stater-
na bildades, höra till judar-
nas historiska hemland.

I juridiskt bindande inter-
nationella avtal från San Re-

mo-konferensen och i stad-
garna för Palestinamandatet 
uppmanas judarna bosät-
ta sig i dessa områden och 
återupprätta sin nationalstat.

När företrädare för en 
kyrklig tidning och en kyrk-
lig organisation sprider fel-
aktig information om judar-
na och Israel är det i mina 
ögon en fortsättning på kyr-
kans över tusen år långa tra-
dition av lögner och hatpro-
paganda mot judarna.

Vill man hjälpa de pa-
lestinska araberna borde 
man uppmana dem att ac-
ceptera Israel som judar-
nas hemland och förhandla 
med Israel. Att sprida falsk 
information som ökar hatet 
mot judarna hjälper ingen.

KomPLEttERiNG fRIMUReRI

Tendentiöst om frimureriet
I KP nr 10 väljer redaktionen 
att lyfta fram frimureriet som 
ett problem för kyrkan. Var-
för? Artikeln har stora bris-
ter rent journalistiskt och 
pressetiskt. Redaktören har 
gjort ett collage av olika in-
tervjuer. Personer utan stör-
re kännedom om frimureri-
et kommer med påståenden 
som jämställs med uttalan-
den av personer med erfa-
renhet av verksamheten. An-
taganden får mera utrymme 
än fakta i artikeln och präglar 
slutintrycket, som blir ten-
dentiöst. Indirekt ifrågasät-
ter man därmed omdömet 
hos de präster som själva är 
frimurare. Artikeln för lösa 
påståenden vidare utan var-
ken kommentar eller analys. 

Jag vill gärna ge någ-
ra kompletterande uppgif-
ter. Föreställningen om att 

det krävs oinskränkt loja-
litet mot en exklusiv grupp 
härstammar från någon 
som missförstått frimu-
rarnas ritualer. Däremot 
är det riktigt, som Salo sä-
ger, att man ska akta sig för 
att lova något utan att ve-
ta vart det leder, något som 
jag som frimurare helhjär-
tat skriver under. Det en-
da löfte frimuraren avger 
är att inte berätta om ritu-
alens innehåll för utom-

stående. Samma regel om 
tystlåtenhet gäller ock-
så steg för steg inom orden, 
just för pedagogikens skull. 
Vem skulle komma på tan-
ken att kräva att begära att 
få veta hur filmen slutar 
innan man köper biobiljet-
ten, eller att veta vem som 
är den skyldige innan man 
börjar läsa deckaren?

Salo skjuter också ett 
skott från höften mot se-
den att titulera varandra 
broder. Ordet broder är 
ett vanligt ord i svenskan. 
Han anar sig ändå till and-
lig ”piratverksamhet”. Det 
här luktar revirtänkande. 
Är det så att all verksamhet 
ska ledas av en präst avlö-
nad av kyrkan för att den 
ska få godkänt betyg? Som 
framgår av artikeln är vi 
präster välkomna att göra 

en insats just med vår sak-
kunskap. Jag har uppfat-
tat att kyrkan gläds åt och 
uppmuntrar till lekman-
naledd verksamhet. Är jag 
kanske felinformerad? 

Med dryga tolv års er-
farenhet av familjeråd-
givning, där jag på hel-
tid träffar par med rela-
tionsproblem, har frimu-
reriet aldrig stigit fram som 
ett problem, varken före 
jag blev frimurare eller ef-
ter det. Inom många yrken 
finns en tystnadsplikt som 
gör att vi inte kan berät-
ta allt för vår äkta hälft. Det 
är något vi alla får lov att 
respektera.

Jan-erik nYberg
Talman i S:t Peder

”Vi präster är väl-
komna att göra en 
insats just med vår 
sakkunskap.”

SKULD oCH TYSTNAD

vi måste tala om skuld
Det blev stor ”uppståndel-
se” kring Pirkko Jalovaaras 
förbön sedan MOT (Yle:s 
program för undersökande 
journalistik) tog tag i saken. 
Många fördömde och någ-
ra försvarade. Det positiva 
kan tänkas vara att frågan 
diskuteras. President Urho 
Kekkonen sade på sin tid att 
”det viktiga är inte vad som 
skrivs, men att det skrivs”. 
Han menade väl att det vär-
sta var tystnaden. Kanske 
har vi vant oss så med tyst-
naden om gudstron och det 
ondas makt att vi reagerar 
häftigt enbart när frågorna 
omnämns.

En sak som betonats 
gång efter annan är frå-
gan om ”skuldbeläggan-
de”. Vad menas egentli-
gen? Är det att skuldbeläg-
ga människan att tala om 
synd och lidande? Då får vi 
snart sluta predika. Enligt 
senaste nyhetsförmedling 
måste vi sluta att skuld-
belägga till exempel Jo-
sef Stalin, som dog för 60 
år sedan och hade beor-
drat dödsstraff åt miljon-
tals människor av politiska 
skäl. Vad är skuldbelägg-
ning? Är det att predika 
försvar för eller motstånd 
mot kvinnliga präster? Bi-
beln säger: ”Alla har syn-
dat och gått miste om här-

ligheten från Gud.” (Rom 
3:33)

Jag bär på en stark och 
plågande känsla av att vi 
inom kyrkor och sam-
fund alltför mycket beto-
nar mindre viktiga frågor i 
stället för frågan om män-
niskans personliga synd, 
skuld, förlåtelse och guds-
gemenskap. Charles Had-
don Spurgeon, som ock-
så kallas predikanternas 
furste, har sagt: ”Jag för-
står inte varför präster och 
predikanter ägnar sig så 
mycket åt oväsentlighe-
ter, när det finns så myck-
et väsentligt att tala om.” 
Med det menar han tyd-
ligen betoningen på Jesus 
Kristus som vår personlige 
Frälsare och Herre.

rafael edStröm
Jakobstad

”Jag bär på en plå-
gande känsla av 
att vi betonar min-
dre viktiga frågor 
i stället för frågan 
om människans 
personliga synd.”

Slovenien-Kroatien 3-10.5, några platser kvar ännu!

Höstens resor
September:

Slovakien 2-9.9
Wien, Tyrolen och Bled 11-18.9

Balkans pärlor – Kroatien, Bosnien, Montenegro och 
Albanien 21-28.9

Rivieran, Provence, Andorra och Barcelona 28.9-5.10
Härliga Kroatien till lands och till havs 28.9-5.10

Oktober:
La Bella Italia 7-16.10

November:
Beijing med Mathias Nylund 2-9.11
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www.kingtours.se
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Tel. 06 3122 476, 0400 298 151, tuija@kingtours.se
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NäSTa VECKa vajar de nordiska palmerna mjuka och åsnegrå 
för smärtornas kung.

Helge Pahus, på 
Finlandsbesök i 
helgen som talare 
vid evenemang-
ete Kyrkhelg Syd, 
är känd i Danmark 
som prästen i den 
okonventionella 
församlingen Karls-
lunde Strandkirke. 

TexT: rOLF aF HäLLSTröM 

Helge Pahus, du kom i bör-
jan av 70-talet till en lands-
bygdsförsamling med kyrka 
från 1200-talet. Till försam-
lingen hörde då också en ny-
byggd villaförort. Hur var läget 
i början av 70-talet?
– På den tiden pågick en stor 
utflyttningsvåg från Köpen-
hamn och Karlslunde fick 
många nya unga familjer. 
Småhusområdet vid stran-
den bildade ett församlings-
distrikt, fick en barackkyr-
ka och blev 1978 en egen för-
samling. Plötsligt hade jag 
åttio konfirmander från fy-
ra skolklasser och undrade 
vad jag skulle göra. Så vi för-
sökte börja med ungdoms-

kvällar, mera i den under-
hållande stilen.

– Mitt i det här kom jag i 
kontakt med den karisma-
tiska rörelsen. En kväll ha-
de vi några ungdomar som 
berättade om hur de blivit 
befriade från sitt narkoti-
kamissbruk och talade om 
Jesus hela kvällen. Det blev 
flera sådana kvällar. Bönen 
kom i centrum för både unga 
och vuxna. Vi bad tillsam-
mans och sjöng sjuttiotalets 
nya lovsånger. Men vi höll 
kvar alla skojiga och roli-
ga saker.

– Strandkirken var då en 
barackkyrka med ett enda 
rum. Det var skratt och lek 
vid borden och några sekun-
der senare knäböjde vi i bön 
vid altaret. Gud var mycket 
verklig för oss.

Hur såg din vision ut för det nya 
sättet att arbeta i en försam-
ling. Fick du församlingsrådet 
med på din vision?
– I dag talar man mycket om 
strategi men då användes inte 
sådana ord. Både jag och min 
fru har vuxit upp i prästgårdar 
på landsbygden där det fanns 
en tradition att gå i kyrkan. 
Våra föräldrar trodde på Je-
sus och det var deras strategi.

– I det nya distriktet fanns 
det få kyrkvana. Det var nöd-
vändigt att vinna nya krist-
na. Det finns många vägar till 
tron. Föräldrar som kom med 
sina konfirmander till kyr-
kan och ”blev kvar”, vi ha-
de också speciella barnguds-
tjänster. Någon kom med ef-
ter att deras äkta hälft jord-
fästs här i kyrkan. Vi har 
också haft flera alphakur-
ser här.

– I Danmark sker alla dop i 
kyrkan och folk som kom dit i 
samband med dopen märkte 
att det hände någonting nytt i 
församlingen. Men den bäs-
ta evangelisten är fortfarande 
en kompis från församlingen.

Du använde dig mycket av lek-
män i ditt arbete i Karlslunde 
Strandkirke. Har en dansk för-
samling många anställda?
– När vi började år 1971 var 
det endast präst plus en mu-

siker som var femton år och 
en församlingsmästare som 
var sjutton. De gick på gym-
nasiet och extraknäckte i kyr-
kan. Mer hade församlingen 
inte råd med. Men min hus-
tru och våra fyra barn var till 
stor hjälp.

– År 1980 fick Karlslun-
de Strandkirke en nybyggd 
kyrka med café och allt, det 
byggdes många nya kyrkor i 
Danmark då. Skaran av lek-
män som hjälpte till växte. När 
90-talet kom hade 120 per-
soner nyckel till kyrkan. De 
hade alla en uppgift där, det 
hände någonting varje dag.

– Om du är en kristen, då 
är du också en medarbeta-
re i församlingen. Det har 
alltid varit ett värde, a va-
lue, i Karlslunde Strandkir-
ke. Lekmännen har olika 
uppgifter i barn- och ung-
domsarbetet, de var grupp-
ledare för våra cellgrupper. 
Som mest var cellgrupper-
na trettio, de är fortfarande 
många. Både församlings-
rådet och alla anställda har 
genom Guds nåd hela tiden 
stått på samma Jesuslinje. 
Vi har aldrig anställt någon 
som inte skulle dela samma 
tro. Vi var som en familj, al-
la som kom med växte upp 
med Jesustron i den nya för-
samlingen.

Vilka krav ställde du på lek-
männen? Vad var din uppgift, 
en coach för laget?
– Coach vet jag inte om jag 
vill kalla mig, men vi hade re-
gelbundna ledarsamlingar. Vi 
gav alla en stor frihet att vara 
kreativa och sätta igång med 
nya saker. Under tio år hade 
vi en egen lokalradio, vi ha-
de ett eget förlag som fortsatt 
ger ut böcker. I kyrkans käl-
lare stod en en offsetmaskin 
där tonåringarna tryckte lov-
sångshäften. Barnledarna or-
ganiserade en stor barnfesti-
val som samlade över tusen 
deltagare. 

– Men hela tiden var den 
gemensamma gudstjänsten 
med vuxna och barn mycket 
central. Det var där den vik-
tigaste kommunikationen 
skedde. Om du inte kom till 
gudstjänsten, kunde du in-
te heller fungera som frivil-
lig eller anställd ledare.

Karlslunde Strandkirkes för-
samling presenterar sig som 
en okonvetionell församling. 
Hur märks det i gudstjänsten?
– Sedan mitten av åttiota-
let håller vi i regel två guds-
tjänster i kyrkan varje sön-
dag. Först en mera traditio-
nell klockan nio med psalmer 
från psalmboken. Klockan 
halv elva har vi en okonven-

tionell gudstjänst, med kan-
ske en eller två psalmer. Av 
liturgin är bara det mest nöd-
vändiga kvar. Folk kommer 
fram för förbön i gudstjäns-
ten. Sättet varierar, ibland 
går förbön och nattvard in i 
varann. I Danmark hör det 
till att man firar nattvard vid 
varje gudstjänst, också när 
vi håller gospel- eller café-
gudstjänst en söndagskväll.

Du sitter i ett kristet gästhem i 
Jerusalem när vi gör den här in-
tervjun, som reseledare för en 
församlingsgrupp. Har örsam-
lingsresor varit en omfattande 
verksamhet?
– Församlingslägren har alla 
betytt mycket för gemenska-
pen. De senaste 20 åren har 
jag ordnat olika gruppresor, 
en dag till Sverige. en week-
end till Tyskland, tio dagar i 
Rom. På kvällarna sitter vi 
och sjunger nya sånger, of-
ta med en stund där var och 
en berättar om ”hur kom Je-
sus att betyda något för dig”. 
Att komma med på en re-
sa har för många äkta män 
varit bron till församlingen.

– Ingen idé och inget pro-
gram garanterar i sig fram-
gång. Allt lyckas inte, vi är 
helt avhängiga av den heliga 
Anden. Om något lyckas är 
det Guds nåd och vår glädje.

120 nycklar till kyrkan
SällSkapSreSor har varit pastor helge Pahus hobby både som församlingspräst och numera som pensionär, här i spanien. 

”Om du är en kris-
ten, då är du ock-
så en medarbetare 
i församlingen. Det 
har alltid varit ett 
värde i Karlslunde 
Strandkirke.”
Helge Pahus


