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Nepaleser lär sig 
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Sidan 8

Trädgården är vårt 
minne och vårt paradis
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Erik Liljeström 
levde sitt liv på nytt
Sidan 12

Johannes församling avstår från 
Tomas kyrka. Hangö vill sälja det 
mesta och bygga nytt och billigt. 

När församlingarnas pengar 
tryter kan inte mycket fortsätta 
som förr. Sidan 4

Församlingar 
gör sig av med 
fastigheter
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under nytt 
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Skutnäs vill
sänka tröskeln
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Den nya direktorn 
vill tänka svenskt 
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Studerar under 
Guds ledning
Sidan 2

LEDarEN: Nu eller aldrig: bara ett fullvärdigt 
medlemskap kan göra kyrkan till ”din, min 
och vår”. 

 Sid

2

Lutheraner i onåd firar sin mässa  
i  Adventkyrkan i Björneborg.  
Fr.v. pastor Miika Nieminen,  
Anneli Vaahtoranta, Vesa  
Vaahtoranta och Jukka Aarnio.
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”Skulle hon 
överlåta Ledar-
skapet också?”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Dopkaffe eller 
chokladbollar?

präSt 1 håller dopsamtal. Männis-
korna hon möter är många och 
mötena med dem oftast underba-

ra, men ibland undrar hon nog … Potentiella fad-
dern frågar ”ja, jag hör inte till kyrkan, men kan 
jag skriva in mig för att vara fadder och sen skri-
va ut mig igen. Är det okej?”. Nä, säger den ge-
nomärliga prästen. Tekniskt sett möjligt ja, men 
okej är det nog inte! Den här kontaktytan finns 
fortfarande – den som de professionella i kyrkan 
kallar ”förrättningar” och vanligt folk ”gifta sig i 
kyrkan, döpa barnet och få begravning”. Men hur 
viktiga de knytpunkterna än är till medlemmarna, 
så är de punktuella och enligt statistiken betyd-
ligt mindre självklara nu än för bara tio år sedan.

präSt 2 tröttnade på de tomma bänkarna och stu-
derade demografin bland de tretusen medlem-
marna på församlingens område. När hon var up-
pe i några hundra i åldersgruppen 13-18 slutade 
hon och sa: Det här är vår målgrupp.

Hon satte upp lappar på skolan, i mataffärerna 
och bjöd in till öppet hus. Men viktigast av allt, 
hon trillade ett par hundra chokladbollar också. 
Idag har församlingen en blomstrande eftermid-
dagsklubb för unga, som läser läxor, umgås, går i 
prästens ”böneskola” och själva utbildar nya unga 
ledare. Där, erkänner prästen, darrade hon i de 
prästerliga byxvecken. Skulle hon överlåta Ledar-
skapet också? Nu är ungdomarna inte bara själva 
ledarskapsutbildare utan också med i budgete-
ring och planering av församlingens verksamhet.

 I vår kyrkas fyraårsstrategi identifieras sam-
ma viktiga målgrupp, men samtidigt skär man 
ner resurser just här på grund av pensionstrycket.

aLLt det här handlar om det kanske viktigaste 
folkkyrkan har att ta tag i, nämligen  synen på 
medlemskapet. Nej, närmare bestämt, synen på 
medlemmen. En av de smärtsammaste – och mest 
ödesdigra – skiljelinjerna just 
nu i kyrkan går mellan de 
som är anställda och de som 
inte är det. Så är det åtmins-
tone om man får tro teologen 
Patrik Hagman, aktuell med 
boken Efter folkkyrkan, en teo-
logi om kyrkan i det efterkristna samhället. 

Arbetet firades med ett seminarium, som sam-
lade både studerande, professorer och stiftsled-
ning i Åbo kring samma tema.

Med fannS också Präst 1 och Präst 2, som i verk-
ligheten heter Emma Audas och Anna Ortner. Så 
helt olika är knappast deras arbetsbilder till var-
dags, men osökt pockar tanken på: Har vi för li-
te chokladbollar i vår kyrka? Visst finns de. Men 
hos oss går strömmen fortfarande slentrianmäs-
sigt i traditionens spår från medlem till pastors-
kansli, för vigsel, dop, konfirmation och begrav-
ning. Men även den sinar. Och därför, i all sin 
problematik, ger besöket i Björneborg i veckans 
KP en tankeställare därför att den är en gemen-
skap som bärs av sina medlemmar och inte en 
”kyrklig service”.

juSt nu vore det viktigt att byta fokus. Att inte 
tänka ”medlemsstatistik” utan glad ”medlems-
teologi”. Där medlemmarna inte är objekt, utan 
myndiga och kapabla subjekt.

Litar på 
Guds 
ledning

– Är du kristen? Då vill vi att du ska 
vara med.

Maria Petterssons bror skickade in 
en ansökan om att Maria kunde va-
ra med i tv-programmet Studieliv. Då 
visste hon inte riktigt vad hon skulle 
vänta sig.

– Jag bad till Gud och sa att om han 
vill att jag ska vara med så är jag med, 
säger hon.

Studieliv är ett program som ska be-
skriva studerandes vardag. Program-
met porträtterar några studerande från 
olika håll av Svenskfinland. 

Filmningarna avslutades för ett par 
veckor sedan. Maria Pettersson minns 
att hon i början kände sig obekväm med 
att ha en kamera som följde med hen-
ne under dagen.

– Det kändes konstigt i början. Hur 
ska jag vara? Ska jag bara sköta mitt?

– Man förändras lite framför kame-
ran. Jag minns då mina vänner glatt häl-
sade på mig då jag kom till skolan. När 
de fick se kameran försvann deras le-
enden, skrattar hon.

Den kristna studeranden
Maria Pettersson är 21 år och kommer 
från Esse i Pedersöre. Sedan i höstas 
studerar hon till sjukskötare på Arca-
da i Helsingfors.

Hon fick snabbt ta rollen som den 
kristna studeranden. Hennes tro var 
ständigt i fokus då hon filmades och 

intervjuades och hon känner sig li-
te kluven inför tanken om hon tyckte 
om det eller inte. Det kändes både bra 
och lite mindre bra, säger hon:

– Jag är glad att jag fick dela ett vitt-
nesbörd för människor jag annars inte 
skulle ha träffat. Men filmteamet ställde 
också frågor som jag inte riktigt skulle 
ha velat svara på inför kameran.

Pettersson funderade mycket på de 
frågor som hon fick angående Gud och 
vad människor tycker och tänker om 
det hon själv tycker och tänker.

– Man har alltid en viss rädsla för 
människor. Ibland funderade jag nog  
på om jag verkligen kan säga det jag sa. 

Några gånger blev det riktigt intimt 
då programledaren ville att Maria Pet-
terson skulle läsa Bibeln och be fram-
för kameran.

– Kameran följde med mig till kyr-
kan. Egentligen borde det ju inte vara 
konstigt men det kändes nog väldigt 
onaturligt att be framför kameran, sä-
ger Pettersson.

– Bibelstället var dessutom ett sådant 
ställe där Gud fördömer människorna 
så det kändes inte som det jag allra helst 
ville presentera för tittarna.

Grunden i livet
För Maria Pettersson är tron på Gud det 
hon bygger sitt liv på.

– Om jag inte hade tron och om jag 
inte hade Jesus så skulle jag inte ha nå-

gon grund i mitt liv, säger hon.
Pettersson kommer från en kristen 

familj men i högstadiet kom hon in i en 
period av sökande.

– Människorna jag umgicks med 
var inte troende och jag märkte att det 
fanns en tomhet i mitt liv, säger hon.

Det var på en kristen konferens i Va-
sa som hon mötte Gud igen.

– Utan Gud är jag ingenting, säger 
hon.

– Jag kan komma till honom med 
precis allting vare sig det är problem 
och svårigheter eller om jag bara är jät-
teglad. Det är så skönt att bara ta allt 
inför Gud.

Maria Pettersson har bott i Helsing-
fors sedan hon började studera förra 
hösten. Fast hon känner att skillnaden 

Maria Pettersson hade ingen aning om vad hon gav 
sig in på då hon bestämde sig för att medverka i tv-
programmet Studieliv. I efterhand har hon genom alla 
utmaningar och nya situationer lärt sig mer om sig själv 
och om Gud.

TexT och FoTo: JohaN MyrSkoG

ProFILEN: MARIA peTTeRSSon
”Egentligen borde det ju inte vara 
konstigt men det kändes nog 
väldigt onaturligt att be framför 
kameran.”
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Dop för alla oberoende av ålder
aLLMän dOpSÖndaG. De 
vigselsöndagar som ordnats 
på speciella datum som 
den 12.12.12 har visat att det 
finns efterfrågan på vigslar 
med ett minimum av extra 
rekvisita.
I helsingfors där många 
barn blir odöpta utvidgar 
den kyrkliga samfällighe-
ten lågröskeltanken också 
till dopet. Petrus församling 
hör till dem som hakat på 

och ordnar en allmän dop-
söndag den 5 maj där barn 
oberoende av åldar kan 
bli döpta. Södra haga kyr-
ka erbjuder såväl präst som 
dopkaffe.

Kyrkoherde Bengt Lassus 
säger det är mycket få barn 
som blivit odöpta just i Pet-
rus församling, men dop-
söndagen är öppen för al-
la som vill ha dop på svens-
ka utan extra besvär. 

Slå ihop de svenska 
huvudstadsförsamlingarna
fÖrSaMLinGSStruktur. 
Seppo Simola, hårdför 
chefredaktör för helsing-
forsförsamlingarnas tid-
ning Kirkko ja Kaupunki, vill 
slå samman de tre svens-
ka församlingarna i helsing-
fors. Dagens struktur gör 
det möjligt att hålla kvar ett 
reservat av kvinnopräst-
motstånd. Simola går åt 

det faktum att alla präster i 
Petrus församling är man-
liga och en samarbetsväg-
rande präst därför kan und-
vika konfrontationer som 
kan leda till tjänstefel.
Biskop Björn Vikström säger 
i Kotimaa24 att tre svenska 
församlingar är nödvändiga 
för att motverka en likrikt-
ning av församlingsarbetet.

är stor till hemorten Esse så trivs hon 
bra i huvudstaden.

– Jag har några vänner som också 
kommer från Esse som bor nära mig 
så det känns ganska okej, säger hon.

– Jag värdesätter goda och nära re-
lationer mellan vänner. Det är kul att 
bo granne med några av dem.

Också spårvagnstrafiken är något 
hon galant klarar av.

– Det var lite knepigt att hitta i början 
men det går nog riktigt bra nu, skrat-
tar hon.

Släppa kontrollen
Efter att ha varit med i Studieliv i ett 
drygt halvår kan Maria Pettersson se 
en tydlig utveckling i sin personlighet. 

– Jag har nog förändrats en del. Jag har 

Maria petter-
SOn har blivit van 
med stadslivet.

mARiA pEttERsson

21 år gAMMAL FråN eSSe I PeDer-
Söre

STuDErar TILL SJuKSKöTAre På 
ArcADA I heLSINgForS

har VArIT AKTueLL I TV-Pro-
grAMMeT STuDIeLIV

TyckEr oM ATT SJuNgA och VArA 
uTe I NATureN

blivit mera medveten om vad jag tyck-
er och tänker och också mera medve-
ten om vad Gud vill.

Genom programmet känner Petters-
son också att Gud har fört in henne på 
en resa in i sig själv och att han avslö-
jat sådant som inte behöver finnas där.

Att tvingas släppa kontrollen över sa-
ker har varit en väldigt nyttig upplevel-
se för henne.

– Det är befriande att kunna ge över 
kontrollen åt Gud fast jag ibland varit 
harmsen över att det kommit med sa-
ker jag hellre skulle låtit bli att säga och 
göra, säger hon.
Vad framtiden för med sig kan Maria 
Pettersson inte ännu svara på.

– Jag drömmer om att någon gång 
slå mig ner och bilda familj, säger hon.

Öppen framtid
Just nu har hon ännu några år kvar av 
studierna.

Hon har fått höra att hennes studie-
inriktning är det perfekta yrket för att 
bli missionär någon gång i framtiden. 
Men det är något hon ännu inte kan ta 
ställning till.

– Man behöver ju inte åka så långt 
bort för att vara missionär, konstate-
rar hon.

– Jag vill att Gud ska leda mig vart jag 
än ska. Det blir spännande att se vad 
som händer i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansökningstiden går ut 15.5.

Ansök elektroniskt på: www.kredu.fi 
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”Det går inte ihop längre”

en Sådan här 
annons finns inte 
i verkligheten – 
men ungefär så 
här kunde den 
se ut, tippar KP-
redaktionen. 
BILD: MALIN AHO

”kyrkan gjor-
de tydligen en 
stor felbedöm-
ning efter kri-
get. Vi byggde 
för mycket och 
anställde för 
många. Nu be-
talar vi för det 
misstaget.”

Anders Laxell

PENNINGkNIPa. Församling-
arna sparar genom att avstå 
från utrymmen. Johannes för-
samling säger adjö till Tomas 
kyrka, Hangö funderar på att 
sälja allt utom kyrkan.

TexT: SoFIa TorVaLDS

Hangö svenska församlings kyrkoher-
de Anders Laxell är inte hoppfull när 
han ser över siffrorna med inkomster 
och utgifter. Bara under 2000-talet har 
Hangö förlorat 20 procent av sina in-
vånare.

– I rena euron får vi i dag in lika 
mycket i kyrkoskatt som vi fick in år 
1999. Och då har allt blivit mycket dy-
rare, både fastigheter och personal. Det 
säger sig självt att det inte går ihop.

Att nedskärningar är i sikte är helt 
klart. Dels kommer personalen att 
minska under de närmaste åren – hur 
mycket och var vet man inte ännu. Dels 
planerar Hangö kyrkliga samfällighet 
att göra sig av med fastigheter och byg-
ga nytt och energisnålt.

Det mest radikala förslaget går ut på 
att samfälligheten säljer allt utom kyr-
kor och kapell: ungdomsgård, försam-
lingshem och kansliutrymmen.

– I så fall skulle vi sälja 1600 kvadrat-
meter och bygga nytt på cirka 1000 kva-
drat. Nybygget skulle vara ekologiskt 
och energieffektivt – ett noll-energi-
hus. Den affären skulle inte ge vinst just 
nu men inte heller förlust, och i fram-
tiden skulle det bli mycket billigare än 
i dag, säger Laxell.

En lite mindre radikal lösning skul-
le vara att bygga ut det nuvarande för-
samlingshemmet och i stället göra sig 
av med de andra utrymmena.

– Ett fastighetsföretag ska under 
sommarens lopp utreda om det finns 
intresse för våra utrymmen. Besluten 
fattas i höst.

Ingen ljusning i sikte
Liksom många andra församlingar käm-
par Hangö med höga driftskostnader. 
Husen är dyra att hålla varma, gamla 
lampor drar mycket elektricitet och 
gamla värmepannor hotar att ge upp.

– Ändå har vi inte särskilt många ut-
rymmen. Vi har inga gamla prästgårdar 
och vi har heller ingen egen lägergård.

Men Hangö kyrkliga samfällighet har 
heller inga fonder eller lägenheter som 
skulle ta in pengar. De tre kyrkorna och 
begravningskapellen håller man tills-
vidare fast vid.

Laxell ser ingen ljusning bakom näs-
ta kurva.

– Nej, jag ser ingen svängning i sikte. 
Hangöborna blir allt färre och många 
lägenheter köps upp av dem som bor 
här om somrarna. Sommargästerna är 
viktiga för affärsverksamheten med de 

bedömning efter kriget. Vi byggde för 
mycket och anställde för många. Nu 
betalar vi för det misstaget.

Johannes avstår från Tomas kyrka
Johannes församling i Helsingfors av-
står från sina utrymmen i Tomas kyr-
ka från och med den 1 januari nästa år. 
Beslutet fattades vid församlingsrådets 
möte för en vecka sedan.

– En del av dem som besökt guds-
tjänsten i Tomas kyrka bor på Folkhäl-
sans seniorhus. Det finns en möjlighet 
att bygga ut verksamheten i seniorhuset 
i stället och vid behov hyra utrymmen 

betalar igen skatt – det betyder min-
dre pengar både för staden och för-
samlingen.

Att betala för personal och utrym-
men blir som sagt knappast billigare 
i framtiden.

– När löner justeras uppåt blir det 
snabbt en märkbar utgift för en försam-
ling vars största utgiftspost är lönerna.

När Anders Laxell ser framför sig 
framtidens kyrka och framtidens för-
samlingar ser han en kyrka som byg-
ger mer på frivilliga och mindre på an-
ställda.

– Kyrkan gjorde tydligen en stor fel-

av Meilahden seurakunta, säger kyrko-
herde Stefan Djupsjöbacka.

Beslutet innebär att Johannes för-
samling sparar in minst 40 000 euro 
per år i hyreskostnader, vaktmästarens 
lön och andra bikostnader.

Beslutet har väckt kritik bland för-
samlingsmedlemmar som känt att To-
mas kyrka varit deras hemkyrka.

– Det var helt väntat. Jag förstår 
mycket väl att processen med alla för-
samlingssammanslagningar och inbe-
sparingar känns svår för många. Men 
vi hade inga alternativ.

Johannes församlings församlings-
råd fattade också beslut om att lägga 
ner två av församlingens klubbar från 
och med hösten. I framtiden har för-
samlingen ingen dagklubb i Tomas kyr-
ka eller i Högbergsgården. Klubben på 
Drumsö fortsätter som förr.

– Vi har tänkt att vi i stället ska sat-
sa mer på vår familjeverksamhet. Värl-
den förändras, behoven blir nya och det 
innebär att också församlingen mås-
te tänka om.

För dagklubbsledarnas del innebär 
det här samarbetsförhandlingar och 
en omorganisering av arbetet. Anta-
let barnledare minskar från tretton till 
tio, men Djupsjöbacka tror att arbetet 
kan omorganiseras utan uppsägningar.

– Vi har försökt lösa de här proble-
men så ett sådant sätt som inte ska kän-
nas allt för radikalt, säger han.

<< <<

DÖRREN.com Framsidan Sök Sälj objekt Företag Ofta frågat

Dörren.com > Din sökning > Hangö >  Hittade 3 träffar

Till Salu!
Hangö församlingshem. Byggnadsår 1892. Arkitekt Svante Magnus Schjerfbeck.

<< <<

Dörren.com/bostäder

Beställ broshyr Ta kontakt Privatvisning

adress: Parkgatan 7, Hangö
Försäljningspris: 1,8 miljoner euro eller enl anbud.
Övrigt: Ursprungligen privat hem. Rymmer 150 
personer.

Andra byggnader av samma försäljare
Boulevarden 17, Hangö:  Rymmer pastorskansliet, 
ekonomiavdelningen och diakoniverksamheten. 
Försäljningspris, 600 000 euro.

Bangatan 27, Hangö: Allaktivitetshus. 
Inkluderar en fastighet på Korsmansgatan 40. 
Försäljningspris, 600 000 euro.

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

Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

Texter av: Carolin Ahlvik, Hanna S Backman, Patrik Hagman, 
Emma Hagström, Adrian Grönqvist, Jolanta Lundgren, Liisa 
Mendelin, Marcus Prest, Sandra Strömvall, Lennart Ventin och 
Ylva Vikström. Redaktörer: Patrik Hagman och Liisa Mendelin.

Som många andra blir 
jag allt mindre svartvit 
i min tro, men däremot 

allt mer längtande.

Hanna S. Backman 

 En bok som gör skillnad! NYHET!
Elva skribenter, elva berättelser. En bild av kristen-
domen som motstår alla försök att klämmas in i 
en mall eller fångas i en kliché.

En liten skillnad
Elva texter om kristet liv   Hft. 24,90 €

”

jOhanneS avStår från sina utrymmen i Tomas kyrka i Mejlans. FOTO:KP-ARKIV
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Ser fram emot 
utmaningarna
SVENSk boSS. Sixten 
Ekstrand har valts till 
ny direktor för kyrkans 
central för det svenska 
arbetet. han tillträder sin 
post den första juli och ser 
fram emot utmaningarna.

TexT: JohaN MyrSkoG

– Det känns riktigt bra. Det 
är roligt och inspirerande, 
kommenterar Sixten Ek-
strand valet till direktors-
tjänsten.

Ekstrand valde att söka 
tjänsten eftersom han såg 
många utmaningar att gå in i.

– KCSA har ett brett an-
svarsområde. Kommuni-
kationsavdelningen har en 
viktig roll med tanke på tv, 
radio och andra medier.

– Arbetet inom kristen 
fostran och med samhälls-
frågor till exempel bland de 
döva och förståndshandi-
kappade är andra viktiga 
delar, säger han.

Grundutmaningen för 
KCSA är enligt Sixten Ek-

strand att tjäna de finlands-
svenska församlingarna på 
bästa möjliga sätt.

Tjäna församlingarna
KCSA är till för församling-
arna, inte församlingarna för 
KCSA, säger han.

– Vi tjänar församlingar-
na genom att förse dem med 
material, genom att inspirera 
och besöka dem. Också ge-
nom att ordna olika evena-
mang.

Ekstrand poängterar ock-
så att det är viktigt att kyr-
kan följer med samhället i 
takt med att det utvecklas.

– Jag hoppas att KCSA 
kommer att förbli en alert 
avdelning som följer med 
sin tid, säger han.

Sixten Ekstrand använder 
fotbollstermer då han säger 
att KCSA hela tiden måste stå 
på tårna för att bättre kunna 
se vad framtiden för med sig.

– Jag hoppas också att cen-
tralen kan utvecklas i sam-
arbete med församlingarna.

hålla svenskan genuin
Att bevara det svenska är en 
annan utmaning som Six-
ten Ekstrand anser vara oer-
hört viktig.

– KCSA har en viktig roll 
att spela. Vi måste fungera 
med Kyrkostyrelsen som del 
av en helhet, säger han.

– Det innebär att upprätt-
hålla hålla god kontakt, men 
samtidigt har vi vår speciella 
uppgift: att värna om det ge-
nuint finlandssvenska.

Enligt Ekstrand strä-
var KCSA att samarbeta så 
mycket som möjligt med den 
finska sidan och med finska 
församlingar. 

Han betonar ändå att den 
finlandssvenska kulturen är 
annorlunda och att det bör 
tas i beaktande.

– Fast vi på det stora he-

la har mycket gemensamt så 
har vi ett annat sätt att göra 
saker på i Borgå stift, säger 
Ekstrand.

– Vi tänker olika och har 
ett annat språk. Det är något 
värdefullt som centralen vill 
värna om. 

Sixten ekStrand är glad över att ha fått tjänsten som direktor på Kyrkans central för det svenska arbetet. 
FOTO: KP-ARKIV/CHRISTA MICKELSSON.

”Jag hoppas att 
centralen kan ut-
vecklas i samar-
bete med försam-
lingarna.” 
Sixten Ekstrand

Rehn fick 
kyrklig 
utmärkelse
Minister Elisabeth rehn 
har tilldelats den kyrkliga 
utmärkelsen Sankt hen-
rikskorset. utmärkelsen 
överräcktes av ärkebiskop 
kari Mäkinen.

rehn har utmärkt sig in-
om det internationella hu-

manitära arbetet. hon har 
i sin verksamhet fäst upp-
märksamhet vid mänskli-
ga rättigheter och framför 
allt vid kvinnornas ställ-
ning i krig och även efter 
det att fred har slutits. 

Sankt henrikskorset kan 
ges för bland annat bety-
delsefulla humanitära in-
satser utomlands.

Judefientlig 
gratistidning
gratistidningen Magneet-
ti som ges ut i Ylivieska av 
affärskedjan Kärkkäinen 
har blivit polisanmäld för 
flera antijudiska skriverier, 
meddelar både öster- 
bottens Tidning och Vasa-
bladet.

Magneettis ansvariga 
redaktör är kedjans äga-
re Juha kärkkäinen som är 
inflytelserik medlem i den 
gammallaestadianska rö-
relsen. På gammallaes-
tadianernas diskussions-
forum vl-foorumi kräver 
man att Magneetti för-
klarar att tidningen inte är 
kopplad till rörelsen.

Judefientliga skriverier 
förs också fram på Uu-
si Jerusalemis webbplats 
och också dessa skrive-
rier har polisanmälts. uu-
si Jerusalemi är en del av 
den Swedenborgska kyr-
kan som finns bland annat 
i uSA, Sydafrika och Sve-
rige och Filippinerna.  

poLisAnmäLDA SKRIveRIeRhumAnitäRA InSATSeR 

Resor i höst
Jordanien 29.9-6.10

Israel ”Nice Price” 22-29.9 
Israel Trilogi 5-14.11

Jul i Betlehem 22-29.12

Resor till bibliska platser med arkeologen R. Holmgren
Skräddarsydda grupp, konferens och församlingsresorSkräddarsydda grupp, konferens och församlingsresor

Mer info på www.kingtours.se eller kontakta
Sales manager i Finland Stina Lindgård 

stina.lindgard@kingtours.se eller 0400 438854

Juridisk byrå
HENRICSON & KIETZ

Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs, tfn (019) 246 2462

kyRkAns cEntRAL 
föR DEt svEnskA 
ARbEtEt

•	En fristående del av Kyr-
kostyrelsen som är det 
verkställande organet i vår 
kyrkas centralförvaltning. 

•	Är uppdelad i tre funktio-
ner, kristen fostran, diako-
ni och samhällsamsvar och 
kommunikation med var 
sin ledande branschsekre-
terare. 

•	Är placerad på Skatudden 
i helsingfors och har runt 
tjugo anställda.

En beställning av oss är ett Ess i ärmen!

• Välkommen och besök  

   vår nya hemsida!  

  www.porausassat.fi
• 

 
 

 
   Beställ idag så undviker du
   

Tfn 050 300 9685
info@porausassat.fi

BERGSVÄRME-
BORRNINGAR

sommarens rusning!

FoTo:KP-ArKIV/SoFIA TorVALDS
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Nu kan du få originalet av det Biomagnetiska armbandet
  

   

  med 2 poler 
på 2,500 
gauss som 
balanserar 
kroppens 
positiva och 
negativa joner 
för bättre 
hälsa.

Lindrar mot huvud-, rygg- 
och muskelvärk. Förbättrar 

cirkulationen. Ökar energinivån 
och minskar stress och trötthet. Arm-

bandet är av hög kvalitet med 
24 K gulddouble. 

Använd armbandet dagligen och 
upplev de positiva fördelarna. 

06-347 0608         cjcenter@malax.fi

Sänd in din 
beställning till:

Jonnys 
Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18D, 
66240 Petalax

Antal:

 Namn:

Adress:

Pris 
29,50€ 

inkl. post-
kostnader

Välkomna till Skutnäs
kriSter SneLLMan hälsar alla välkomna med Matteus 11:28-30; ”kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila”. 

Vi vill be om 
förlåtelse för 
den kravfyllda 
atmosfär som vi 
inom föreningen 
gett rum för.

Krister Snellman

– Egentligen har vi öppet hus hela ti-
den, men nu vill vi speciellt säga det, 
säger föreningens ordförande Krister 
Snellman.

Han säger att även om dörrarna alltid 
varit öppna upplevs ändå tröskeln som 
hög. Det vill man nu ändra på.

– Vi vill att folk ska känna sig väl-
komna. Klimatet här har varit onödigt 
krävande sedan en lång tid tillbaka, det 
var det redan  när jag var ung. Vi har 
kanske bemött folk på fel sätt och sagt 
hårda ord. Jag antar att det till och med 
kan finnas människor som lämnat ge-
menskapen av den orsaken. Nu önskar 
vi att också de ska kunna känna en väl-
komnande och kravlös gemenskap här.  

Något speciellt dragplåster har man 

ÖPPET huS. Jakobstads Fridsförening 
försöker sänka tröskeln till bönehuset 
i Skutnäs genom att bjuda in till öppet 
hus den 4 och 5 maj.  

TexT och FoTo: JohaN SaNDbErG

ska få känna frid över det.
Det fanns ett behov att förnya fören-

ingens verksamhet redan innan pedo-
filskandalen, att en avliden lekman-
napredikant under flera års tid gjort 
sig skyldig till sexuella övergrepp mot 
några av sina barnbarn, briserade i de-
cember 2009. Då fick reformprogram-
met ett bredare stöd som gav kraft till 
att genomföra det.

- Dessutom bidrog trycket utifrån till 
att reformerna gjordes. Vi vill ha en ge-
nomskinlig organisation och verksam-
het. Men förändringsprocesser är all-
tid komplicerade. För någon kan för-
ändringstakten kännas för snabb och 
för andra för långsam.

När övergreppen blev offentliga var 
Krister Snellman första året medlem i 
styrelsen. 2011 valdes han till ordfö-
rande.

–  Vi i styrelsen vill i alla lägen stå på 
offrens sida. Men det är omöjligt för oss 
att lösa problem som finns inom famil-
jerna. Till det behövs mycket tid och Guds 
hjälp. Det gäller att våga se och godkänna 
verkligheten, bearbeta sina upplevelser 
och att bygga upp relationerna på nytt. 

Att en del människor känner sig 
kränkta över att de blivit utpekade som 
offer medan andra offer mått riktigt då-
ligt av det de varit med om gör inte sa-
ken lättare.

Någon klappjakt från media har 
Snellman inte upplevt. 

– Media har hjälpt oss att få igång 
processen för helande och upprättel-
se. Men ibland upplever jag att media 
inte vill ta till sig det goda som sker här.  

inte inbjudit till de två dagarna. 
– Vi vill bara visa vår normala verk-

samhet.
På lördag blir det alltså auktion, sop-

pa, grillad korv i bönehuset och  andlig 
föda i Pedersöre  kyrka. På söndag öpp-
nar man dörrarna till söndagsskolan 
och till sammankomsterna i bönehuset.

– En vanlig söndag kommer ibland 
folk utifrån. Men vilken anknytning de 
har till rörelsen känner jag inte till. Det 
är inga stora skaror av tillfälliga besö-
kare. Vi har värdar som har till uppgift 
att se till att alla känner sig välkomna.

behov att förnya
Föreningen vill också be om förlåtelse.

– Inom styrelsen har vi tidigare dis-
kuterat om vi kan be om förlåtelse för 
sådant som inte skett  inom förening-
ens verksamhet utan inom familjer-
na. Men vi vill  be om förlåtelse för den 
kravfyllda atmosfär  som vi inom för-
eningen gett rum för. 

– Om människorna som tvingats 
bort från gemenskapen kan ta för-
låtelsen till sig har vi vunnit mycket. 
Det handlar i första hand om att de 

pRogRAmmEt

•	Lördagen den 4 maj klockan 11. 
Soppdag med auktion vid bönehuset
•	klockan 19 sammankomst i Peders-
öre kyrka, Stig-erik enkvist predikar.
•	Söndagen den 5 maj klockan 10, 
söndagsskola.
•	klockan 15 sammankomst i böne-
huset, olavi Forsbacka predikar. Ser-
vering efter mötet.
•	kl 17 sångstund och avslutningsan-
dakt av Sture Varg i bönehuset.

Lärkkulla skärgård har en ny egen hemsida!!!
TITTA IN HOS OSS, KURSUTBUDET OCH 

ANMÄLNINGARNA HITTAR NI PÅ 
www.skargardsskolan.fi 

Inkommande kurser är:
17-19.5 Skärgårdsfärdigheter

17-19.5 Skärgårdsmat
24-25.5 Ordningsmannakurs

26.5 Kompletterande kurs för ordningmän
Konstkurser (målning, delvis finskspråkiga) mm. mm.

Mer info får ni via enhetschef Jani Karlsson, 
040-5593735,  e-post: jani.karlsson@larkkulla.net

Människoben på soptipp
I över ett års tid har människoben legat på en soptipp i 
reso ämnad för industriavfall, skriver Turun Sanomat.

Benen härstammar från markområden som till-
hör Pargas kyrkogård. De bortfraktade jordmassor-
na var tänkta att användas som material för vägbygge. 
Allt har gått lagligt till hävdar de ansvariga men mark-
användningschef harri Palo vid Kyrkostyrelsen har be-
ordrat att misstaget genast åtgärdas och att jordmas-
sorna återbördas till kyrkogården. – De avlidnas kvar-
lämningar bör behandlas med respekt, säger Palo.

joRDmAssA vägbYgge
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vågA FRågA

Spara oron till senare
att gå och vänta på en operation 
sägs ibland vara tyngre än själva 
ingreppet. hur ska jag göra för att 
orka ända fram till operations-
dagen? kan jag förbereda mig på 
något sätt?
att Gå och vänta på en operation är tungt 
för alla människor. I de flesta fall så 
innebär en operation att ens mående 
blir bättre. 

Det finns inga mirakelknep för att stå 
ut. Det handlar om att våga möta sin oro. 
Att jag vågar se vad som oroar mig mest. 
Jag kanske kan prata med andra män-
niskor som varit med om samma ope-
ration. Diskutera med dem hur de upp-
levde operationen. Det handlar också 

om att ta fasta på fakta. Att läsa på om operationen ökar 
kunskapen. Jag tror att ökad kunskap både kan oroa, men 
också lugna. Det handlar om att ta fasta på alla operatio-
ner som faktiskt gått bra, och inte ta fasta på några skräck-
operationer, som händer någon gång. Antalet skräckope-
rationer är mycket färre än antalet operationer som går bra. 

Det handlar också om kontroll. När jag ska bli opererad 
har jag ingen kontroll över situationen. Då kan jag enbart 
förlita mig på kirurgen och operationsteamet. Jag har ingen 
aktiv roll under operationen, utan jag måste helt lita på per-
sonalens kunnande. Om jag har en tro på en Gud, kan na-
turligtvis den tron skänka mig en tröst. Att jag vågar tro att 
det finns en Gud som också vakar över mig och min opera-
tion. Det är litet på samma sätt som att våga lita på piloter. I 
det här fallet handlar det om att våga lita på kirurgen. Att jag 
vågar lita på honom/henne och att hon gör ett gott arbete. 

att Gå omkring och oroa sig hela dagarna inför en operation 
är inte så bra. Ibland kan man försöka att koncentrera sig 
till en grubbelstund varje dag. Kanske jag bestämmer mig 
för att spara mina orostankar till kl. 15 varje dag. När oros-
tankarna börjar mala, kanske redan från morgonen, får jag 
säga åt mig själv; ”Tack mitt medvetande, för mina tankar, 
men just nu har jag inte tid att grubbla, jag har mycket an-
nat jag behöver göra. Kl 15 idag har jag tid för grubbel och 
oro, så då har jag tid för er.” Klockan 15 ska jag sätta mig 
ner och tänka alla orostankar jag kan komma på. Ge oron 
en kvart eller en halvtimme. Efter grubbelstunden får jag 
spara alla orostankar till nästa dags oroskvart.

Detta är inte enkelt, men det kan vara ett sätt att inte 
konstant gå omkring och oroa sig. Ingenting blir bättre av 
en konstant oro. Operationen blir inte lättare eller enkla-
re hur mycket jag än grubblar. Grubblandet tar tyvärr ba-
ra mycket energi av mig. 

Att sysselsätta sig med olika aktiviteter är ett sätt att för-
söka minska oron. Om jag försöker fylla min dag med me-
ningsfulla aktiviteter, så hinner kanske inte oron gräva sig 
så djupt. 

Det handlar om att uppnå en balans mellan oro och ak-
tivitet. Att tillåta sig att vara orolig, men att inte heller grä-
va ner sig i oron, för ingenting blir bättre av konstant oro.

 ¶ MARIA SUND-
GREN-LILLQVIST
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

på tväREn MAY WIKSTRÖM

Samtidigt nånannanstans
”Varför bry sig om dem 
långt borta? Varför alls skri-
va om dem och deras be-

kymmer? De 
har ju ing-
et med oss att 
göra. Vi har 
tillräckligt med 
vårt eget.”

Det händer 

att frågan dyker upp. Ibland 
väl förpackad, ibland irrite-
rat frän. Varför måste vi bry 
oss. om ”dom”. 

Visst får man fråga. ock-
så för en tidning som KP 
är det en balansgång att 
pendla mellan det som lig-
ger nära och det som ligger 
långt borta geografiskt och 

kulturellt, det gäller all jour-
nalistik. 

Det är sant att man både 
på mikro- och makronivå 
kan slippa att ta i de egna 
bekymren genom att vän-
da uppmärksamheten mot 
något utanför den egna ge-
menskapen. Det är fegt. 

Men det är inte därför vi 

skriver alltemellanåt om 
underliga kristna i lustiga 
huvudbonader. orsaken är 
denna: en gemenskap som 
envist vägrar att se något 
annat än sig själv och si-
na magplågor är dömd att 
stillna och slamma igen i sin 
egen göl av självgodhet och 
likgiltighet.

Förra veckan kidnappa-
des två biskopar för den sy-
risk-ortodoxa och den gre-
kisk-ortodoxa kyrkan när 
de åkte bil norr om Aleppo i 
ett humanitärt uppdrag. Det 
är ett hårt slag mot den re-
dan så utsatta kristna mi-
noriteten i regionen. ett hot 
som säger ”akta er, bara!”.

en frisk kyrka måste kun-
na känna igen smärtan hos 
en systerkyrka. 

Vad om det gällde oss? 
Tanken på att någon skul-
le tvinga in vår biskop i en 
bil är så avlägsen att den 
känns rentav absurd. 

I Syrien är den det inte. 
Därför skriver vi.

Hon har ett eget 
paradis på jorden
TrÄDGårD. För 
författaren Carita 
Nyström är trädgår-
den en plats där allt 
påminner om att livet 
går vidare.

TexT: SoFIa TorVaLDS

Carita Nyströms färska bok 
Det börjar alltid med ett frö – 
Trädgårdshistorier är en frukt 
som fått mogna länge. Pro-
jektet fick vänta i många år, 
genom maken Erik Ågrens 
sjukdom och en allvarlig bil-
olycka som drabbade hen-
ne själv.

– Nu är jag så glad åt bo-
ken som kommit efter en så 
lång vinter och seg och tvek-
sam vår.

Nyström insjuknade i reu-
ma redan på 80-talet och 
många har under årens lopp 
undrat hur hon orkar med allt 
arbete med den egna trädgår-
eden i Korsnäs.

– Trädgården är mitt per-
sonliga lilla paradis som ger 
mig styrka och glädje. Sär-
skilt i en tid då de ekologis-
ka hoten växer. Att det finns 
en liten bit jord som jag har 
ansvar för.

För henne är också den vil-
da floran viktig. Då hon och 
maken byggde sitt hus lista-
de hon de växter som fanns 
på tomten.

– Jag månar om dem och 
är glad över att nästan alla 
finns kvar.

Växter som minnen
Trädgårdsarbete kan också 
vara ett existentiellt projekt.

– Man ser växter vissna och 
dö, och man ser dem knop-
pas och blomma igen. I träd-
gården märker vi att livet går 
vidare. Vägen mot den död 
vi alla har framför oss kan 
smyckas med blommor och 
frukt.

Nyström påminner om att 
trädgårdens ursprung är en 
föreställning om att trädgår-
den är en symbol för det him-
melska paradiset. Den tan-
ken finns i så gott som alla re-
ligiösa traditioner.

– Själva ordet ”paradis” 
kommer från persiskans pa-

radaeza, ”en muromgärdad 
plats”, och det har tagits in 
i alla indoeuropeiska språk.

För Carita Nyström är träd-
gården också en minnesplats. 
Där blommar växter hon fått 
av sina vänner. Där står ”Er-
iks björk” och påminner om 
maken Erik Ågren som i ti-
derna sade ett bestämt nej till 
att hugga ner trädet.

– Nu när han är borta är jag 
glad åt att björken finns kvar.

Nytta och nöje
Carita Nyström har ägnat 
ett kapitel åt de präster som 
bidrog till att göra det sena 
1700-talet till en blomstrings-
tid i svensk och finländsk 
trädgårdshistoria.

– Det var Carl von Linné 
som ansåg att präster ska ha 
en örtagård att arbeta i som 
motvikt till det stillasittande 
arbetet. Han förstod att träd-
gårdsarbete också har en te-
rapeutisk sida.

Många präster tog Linnés 
ord till sig och på 1700-talet 
blev prästgårdarnas trädgår-
dar modeller för trädgårdsod-
ling. En av de präster som haft 
stort inflytande på trädgårds-
kulturen var Pehr Kalm. Han 
anlade en trädgård vid Maria 
prästgård i Åbo där han bland 
annat planterade mängder 
av syrener – kanske till och 
med en syrénlabyrint. En an-
nan präst som tänkte stort var 
Gabriel Aspegren som anla-

de en trädgård på Rosenlund 
i Jakobstad.

– Det är fantastiskt att den 
restaurerats, säger Nyström.

Hon gillar tanken att en 
trädgård ska vara både till 
lust och nytta.

– Därför tycker jag att det 
är en så fin trend vi har i dag 
med stadsodlingar och att allt 
fler vill odla sin mat själva.

För trädgårdsturisterna 
som ligger i startgroparna 
för vårens exkursioner re-
kommenderar Nyström ett 
besök i Yxgärde trädgård i 
Gamla Vasa.

– Den är speciellt fin på 
våren och försommaren när 
sipporna och gullvivorna 
blommar.

Carita nyStrÖM 
och syrenen 
hemma i Kors-
näs. FOTO: DAG 
ÅGREN



8 LIV & TRO KyrKpressen torsdag 2.5.2013 • nr 18
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Vi tror som 
kyrkan alltid trott
TexT och FoTo: roLF aF hÄLLSTrÖM

– Ett win-win-läge, säger Vesa 
Vaahtoranta från Sackeusgemenska-
pen som samlas i Björneborg. Vi får en 
lokal, de får en hyresgäst.

Det är full rulle i församlingssalen i 
Adventskyrkans källarvåning på sön-
dagsmorgonen. Trettiotalet frivilliga 
förbereder högmässan i fem-sex grup-
per, tejpar fast papper för söndagssko-
lans ritbord, plockar fram koppar för 
kyrkkaffet eller fixar tekniken som ska 
göra predikan tillgänglig på nätet.

– Klockan tre ska vi vara ute igen, sä-
ger en av männen i städgruppen med 
stadigt grepp om borsten,

Uppe vid ingången hälsar pastor Mii-
ka Nieminen i vit mässhake välkom-
men tillsammans med Vaahtoranta, 
Folk strömmar in, klockan är strax elva.

Det går att klämma in ytterligare folk 
i de grönklädda bänkarna, men kyrkan 
ser välbesatt ut. De bakersta bänkarna 
i den gula tegelkyrkan med lutherskt 
70-talsstuk är reserverade för barn-
familjer. Tre bröder sitter försjunkna 
i Kalle Anka, lillebror håller i psalm-
boken.

Söndagens tema är ”Guds folks hem-
längtan”, enligt vår lutherska kyrkas 
handbok. Den följs i detalj med kyrie, 
gloria och collecta som textläsning-
en heter. Predikan handlar om Guds 
folk på väg. Fader vår sjungs på grego-
rianskt sätt. Knorrarna sitter perfekt, 
det hörs att det är vana mässbesökare 
som sjungit den förr.

Först den allmänna förbönen då 
pastor Nieminen ber för ”vår biskop 
Risto Soramies” gör klart att det här 
inte är någon av de lutherska försam-
lingarna i Björneborg som firar natt-
vardsmässa utan en samling  luthe-
raner som hamnat i onåd just för sin 
biskops skull.

Den slutliga lösningen
Markku Sumiala var kaplan i Teljä 

församling i Björneborg i 26 år. I många 
år höll han ”traditionella” gudstjänster 
en gång i månaden i Väinölä kyrka på 
området där han själv var distriktspräst, 
med den tidigare kyrkoherdens tillåtel-
se. År 2006 presenterade Esbobiskopen 
Mikko Heikkas kommitté den slutliga 
lösningen på turerna i kvinnoprästfrå-
gan som pågått sedan 1988.

– Det förändrade atmosfären i kyr-
kan, vi konservativa kände oss rätts-
lösa, säger Sumiala.

Det stör honom att liberala präster 
som för fram  åsikter som i hans ögon 
är villoläror nog kallas till samtal med 
sin biskop men får fortsätta som förr. 
När konservativa präster inkallas är det 
ofta början till ett slut på prästkarriären.

Sumiala har varit inkallad till bisko-
pen i Åbo som då hette Kari Mäkinen 
och tillfrågats om han inte kunde änd-
ra åsikt. Det kunde han inte.

– Vi tror exakt som den lutherska kyr-
kan säger i sin bekännelse, säger han.

Han påminner om att också biskop 
Heikka medger att traditionell ämbets-
syn inte är någon villolära. Statsmak-
ten har gjort ett specifikt undantag för 
religionsutövning i sin jämställdhets-
lag. Det är kyrkans eget beslut att visa 
trogna kyrkobesökare på dörren. Frå-
gan om kvinnliga präster är en bisak, 
menar Sumiala.

– Det är fråga om Guds ord är den 
översta auktoriteten i kyrkan.

En herde och hans får
Efter Heikkas betänkande kom för-

budet att använda Väinölä kyrka som 
brev på posten. År 2007 stod Sumiala 
utan lokal men med folk som ville fi-
ra gudstjänst på gammalt sätt.

– Det fanns som man brukar säga en 
social beställning, säger han.

Övergångstiden sträckte sig över fle-
ra månader. Hans hustru avled i can-
cer under den här tiden och han gis-
sar att ingen ville pressa honom onö-
digt mycket.

Lokalfrågan löstes enkelt och geni-
aliskt. Adventskyrkan firar sin guds-
tjänst på lördagen och kyrkan står tom 
på söndagen. En form som går igen i 
de flesta gemenskaper inom det som 
kallas Lutherstiftelsen.

Prästfrågan löstes så att Sumiala gick 
i deltidspension och kallades till her-
de för den informella gudstjänstgrupp 
som senare tog namnet Sackeusge-
menskapen.

Sedan dess har man firat gudstjänst 
här varje söndag. För Sumiala har det 
varit en stor upplevelse att rent fysiskt 
få känna sig som herde för en flock där 
han känner alla. 150 medlemmar skul-
le vara optimalt, säger han. Det går inte 
i en församling med 20 000 inskrivna 
medlemmar och mängder av anställ-
da där den ena river ner det som den 
andra bygger upp.

– Vi fortsätter med det som reforma-
tionen förde till detta land, säger Sumi-
ala som i dag är pensionerad men har 
sina prästrättigheter kvar. Förra måna-

den fick han personligen biskoparnas 
herdabrev om att Missionsprovinsen dit 
Sackeusgemenskapen räknas ska be-
handlas som ett främmande samfund. 
Sumiala säger att hans hjord tror som 
kyrkan trott i hundratals år. Kyrkoord-
ningen har alltid varit underställd kyr-
kolagen och Guds ord.

Om gudstjänstgemenskaperna för-
håller sig kritiskt till kyrkans avsteg 
applåderar man inte heller pietismen 
som historiskt öppnade vägen för fri-
kyrkorna.

– Där värderas varken ämbetet eller 
sakramenten, prästen har ingen sär-
skild ställning. Det har han hos oss.

banden till kyrkan kvar
Han vet att de flesta i Sackeusgemen-
skapen hör till kyrkan och betalar sin 
kyrkskatt dit utan att deras gemenskap 
får mycket annat än skäll för pengar-
na. Att lämna den lutherska kyrkan är 
för de flesta  ett för stort steg, säger han 
men lägger till ett ”tillsvidare”.

Piia Myllylä är klasslärare till utbild-
ningen och har i fem år ingått i ring-
en av frivilliga som ser till att det hålls 
söndagsskola varje söndag. Hon är fort-
farande skriven i Keski-Porin seura-
kunta och ser ingen orsak till att läm-
na den. En mässa med en kvinnlig präst 
kunde gå an för henne men Sackeus är 
hennes val.

– Här kan jag lyssna till undervis-
ningen utan att hela tiden vara i alarm-
tillstånd och känna att jag måste vara 
beredd att säga ifrån att jag är av an-
nan åsikt.

Ulla Silvola i samma söndagsskollä-
rarpool kallar sig både torghandlare och 
inredningssömmerska. Hon  har kom-
mit till tro ”på gamla dar” som hon sä-
ger och sökte ett andligt hem.

– Jag satte mig i bänken bak i salen, 
Förbi mig gick gamla och unga, män 
och kvinnor och småbarn, människor 
av alla slag. När jag sen lyssnat på pre-
dikan var jag såld.

Hon har hon ingen genomtänkt för-
klaring till att hon föredrar en gemen-
skap utan kvinnor i predikstolen. Kan-
ske att kvinnor inte vågar ta ut sväng-
arna och få fram det stora som Kris-
tus gjort för oss, Det blir för smalt och 
tunt, funderar hon,

– Men det finns många troende 
kvinnliga präster också, lyckligtvis.

Inte heller Silvola planerar att kapa 
banden till kyrkan. De är ännu vikti-
gare för hennes man som har en stark 
relation till sin barndoms kyrka,

– Vi kompromissar, han kommer hit 
en gång i månaden.

här hör jag hemma
Gudstjänstens kantor Anneli Vaah-

toranta, i det civila pianopedagog i det 
lokala musikinstitutet, säger att hon 
alltid varit konservativ i trosfrågor.

– Jag var kritisk redan mot kvinnli-
ga lektorer. Min mor som är feminist 
kan inte på några villkor godkänna min 
ståndpunkt,

Hon hör till Teljä församling men 
gillade inte när det började ”vimla av 
kvinnliga präster”.

– Sackeusgemenskapen kom myck-
et lämpligt, nu kan jag med gott sam-
vete gå i kyrkan.

Att skriva ut sig är inget alternativ för 
henne som den lutheran hon är. Kan-
ske det fortfarande lever en förhopp-
ning om att saker och ting ska bli bätt-
re i kyrkan:

– Dessutom finns det många troen-
de bland kyrkans anställda och dem 
vill jag stöda.

Teknologie doktor Jukka Aarnio som 
undervisar i maskinteknik vid den lo-
kala yrkeshögskolan hör till den mino-
ritet som skrivit ut sig ur kyrkan. Re-
dan för många år sedan insåg han att 
han inte kommer att rymmas i en kyr-
ka som anpassar sig efter samhällets 
trender. Den summa han skulle beta-
la i kyrkoskatt går nu till de konser-
vativa kyrkliga missionssällskap som 
huvudstadens samfälligheter bojkot-
tar. Han vill inte vinna ekonomiskt på 
att gå ut ur kyrkan.

Aarnio sköter också Sackeus ekono-
mi. Kollekter och kaffepengar räcker 
för till hyran och att hålla sig med egen 
präst. Lutherstiftelsen fungearar som 
är arbetsgivare åt Miika Nieminen och 
hans kanske trettio kolleger. Sackeus 
bidrag till stiftelsen går på plus, konsta-
terar han. Gudsjänsterna samlar i med-
eltal 138 personer per gudstjänst, lite 
fler än man har medlemmar.

Vesa Vaahtoranta som tituleras ”is-
äntä” i de här sammanhangen jobbar 
som lektor i cellospel. Han har suttit 
i kyrkbänken sedan barnsben, aldrig 
hört till någon väckelserörelse och hör 
fortsatt till den lutherska kyrkan.

– Det är en stor fråga och jag har fun-
derat mycket på den, medger han.

Men viktigare än medlemskap är att 
han hittat en församling där man talar 
om synden som synd och evangeliet 
som evangelium,

– Det är vad jag själv behöver.

”Sackeusgemen-
skapen kom till 
mycket lämp-
ligt för mig, nu 
kan jag med gott 
samvete gå i kyr-
kan.”
Anneli Vaah-
toranta

ÄMbETSFråGaN. Lutheraner som tänker gammal-
dags har hamnat i onåd hos biskoparna. Nu ska deras 
gudstjänstgemenskaper betraktas som främmande 
samfund. Många av dem firar mässan i Adventskyr-
kans lokaler som står tomma på söndagarna.
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SaCkeuSGeMenSkapen hyr sedan många år in sig i Adventskyrkans 
lokaliteter i Björneborg. Arrangemanget är vanligt bland de konservativa 
gudstjänstgemenskaperna vilkas präster är anställda av Lutherstiftelsen.

SaCkeuSGeMenSkapen är det andliga hemmet för Piia Myllylä och ulla 
Silvola. Bägge två hör också till en luthersk församling och planerar inte 
att skriva ut sig ur kyrkan.

Miika nieMinen (t.h.) är ny herde för Sackeusgemenskapen sedan tret-
tondagen i år. Markku Sumiala (t.v.) kallar sig ”herde emeritus” men 
rycker in vid behov, Bägge två har kvar sina prästrättigheter i den luther-
ska kyrkan.
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Hustrun flyttar in med svärföräldrarna
TexT: MIa wESTErLING

Glada skratt  och andäktig tystnad av-
löser varandra. Tretton äkta par är sam-
lade till ledarutbildning för kyrkans fa-
miljearbete. Platsen är Nepalgunj, en 
gränsstad till Indien i södra Nepal. Kur-
sen ordnas av NCFN, National Churches 
of Fellowship of Nepal ,som är en takor-
ganisation för kyrkorna i Nepal. Manoj 
Pradhananga är koordinator för  famil-
jearbetet och leder verksamheten till-
sammans med sin fru Anjila.

Det finns ett skriande behov av fa-
miljearbete i Nepal,  där bland annat 
våld i familjen är mycket utbrett. För tre 
år sedan blev Finska Missionssällska-
pet engagerat i arbetet. Anna-Kaarina 
och Matti Palmu hade i tio års tid fung-
erat som utbildare inom familjearbetet 
i flera länder där Finska Missionssäll-
skapet arbetar. Nu kunde deras expertis 
komma till användning också i Nepal.

Kursen i Jyoti Mandali församling i 
Nepalgunj är en av grundkurserna och 
i fyra dagar koncentrerar sig deltagar-
na innebörden av äktenskapet och det 
egna parförhållandet. Målet är att del-
tagarna, som denna gång huvudsakli-
gen kommer från församlingarna i väs-

tra Nepal, ska kunna leda äktenskaps-
kurser i sina egna församlingar. 

– Vad är grunden för ett äktenskap?
Matti fäster blicken vid deltagarna 

och väntar tills Manoj tolkat till nepa-
lesiska. Det här är inte lätt. Bilden på 
en pall med tre ben, som ritas upp på 
tavlan, hjälper oss på traven.

Anna-Kaarina ber oss slå upp 1 Mos. 
2:24: ”Det är därför en man lämnar sin 
far och mor för att leva med sin hustru, 
och de blir ett.” Pallens tre ben betyder 
att man lämnar sina föräldrar, förenas 
med sin make/maka och sammanfogas 
till ett. Om ett ben fattas stjälper pallen. 
Nu ges möjlighet för diskussion - och 
visst blir det en livlig sådan!

I Nepal är det kvinnan som enligt tra-
ditionen fysiskt lämnar sin familj och 
flyttar in under samma tak inte bara 
med sin man utan också med  svär-
föräldrarna.

– Nu förstår jag att jag aldrig känslo-
mässigt lösgjort mig från mina föräld-
rar. Det är ju faktiskt min hustru och 
jag som ska komma överens om hur vi 
har det, säger en av deltagarna.

Diskussionen går vidare och vi fun-
derar på om det finns en rädsla för kon-
flikt och hur viktigt det är att mannen 
kan visa att han fortfarande hedrar sina 

föräldrar trots att mannens och kvin-
nas förhållande kommer i första hand.

Jämt ska vara jämt
Ledarutbildningen går till stor del ut 
på att deltagarna håller provlektioner 
som sedan utvärderas av ett annat par. 
Efter det ger Matti och Anna-Kaari-
na feedback. En av kriterierna för en 
lyckad lektion är att paret förbereder 
den  gemensamt och att lektionsti-
den fördelas jämnt mellan dem båda.

Det här är Palmus och Pradhanangas 
noga med. Jämt ska vara jämt. För 
männen är det en verklig utmaning 
att ge utrymme åt sina hustrur. Första 
kursdagen får deltagarna välja bland 
de ämnen som finns på listan. Det finns 
inte mycket tid för förberedelse, men 
till all lycka finns kursboken till hands. 
”How to strengthen the family” berät-
tar om hur man stärker familjen och är 
skriven av paret Palmu. Den finns nu 
också på nepalesiska och utgavs se-
naste sommar. Ursprungligen skrevs 
den för etiopiska förhållanden. För-
utom att den är översatt är innehållet 
också anpassat till nepalesisk kontext.

Timothy och Sunita Rana Magar har 
valt temat ”Känslor”.  Liksom för de 
flesta paren är det första gången de hål-

ler ett anförande tillsammans, även om 
de båda enskilt är vana att tala inför 
publik. Båda har gått i Ebenezer bibel-
skola och Timothy är dessutom pastor.

Lektionen börjar lite trevande men 
snart glömmer båda sin nervositet och 
talar av egen erfarenhet över ämnet. Ti-
mothy och Sunita medger att det inte 
är så lätt att uttrycka sina känslor för 
varandra. Om man inte ger ord för sina 
känslor kan de tolkas fel och ge upphov 
till missförstånd. Men man kan också 
lära sig att läsa den andras kroppspråk.

 Ett referat från boken sitter bra:
– Känslor som sådana är varken rätt 

eller fel – det är sättet att uttrycka dem 
som vi måste lära oss.

Lektionen varvas med gruppdiskus-
sion och Timothy och Sunita får till slut 
uppbyggande kritik för sin lektion.

– Det här gjorde ni fint! Tro på er själ-
va och era inneboende resurser, säger 
Anna-Kaarina. Hon påminner om att 
kärlek är mer än känslor. Kärlek är ett 
beslut att älska.

Andra ämnen som behandlas under 
dagarna är beslutsfattande i familjen, 
att tala och lyssna och förlåtelse. Ut-
gångsläget är att mannen och kvinnan 
är skapade av Gud till jämbördiga var-
elser.  I den nepalesiska kulturen är det 

”Nu förstår jag 
att jag aldrig 
känslomässigt 
lösgjort mig från 
mina föräldrar. 
Det är ju fak-
tiskt min hustru 
och jag som ska 
komma överens 
om hur vi har 
det.”

Deltagare i le-
darutbildning för 
familjearbete

MISSIoNSarbETE. Finska Missionssällskapets familjearbete befrämjar jämlikhet.

1.
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Hustrun flyttar in med svärföräldrarna
”Vi grälar ibland 
men vi lyck-
as alltid samsas 
efteråt. Det är 
helt ok att grä-
la bara man blir 
vänner igen.”

Sunita Rana 
Magar

fAmiLjEARbEtE i nEpAL

•	kyrkornas familjearbete i Nepal 
startade år 2007 i NcFNs regi. 
•	Manoj Pradhananga är koordina-
tor och tillsammans med sin fru An-
jila  utbildar paret äkta par i att hålla 
äktenskapskurser i sina egna försam-
lingar. 
•	Verksamheten är landsomfattande 
och fyra kurser hålls årligen. 
•	år 2010 engagerades Finska Mis-
sionssällskapet i arbetet. 
•	anna-kaarina och Matti Palmu är 
tidigare etiopienmissionärer. De är 
gästföreläsare vid de årliga kurser-
na. Anna-Kaarina är hälsovårdare och 
sexualterapeut och Matti är präst.

1. den kyliga morgondimman ligger som ett tjockt täcke över Nepal-
gunj. Frukosten är serverad. 
FOTO: MIA WESTERLING

2. veM gör den bästa flätan och snabbast? På bilden längst till vänster 
Timothy och Sunita. 
FOTO: MIA WESTERLING

3. fÖrLåteLSe i parförhållandet – finns det gränser för förlåtelse? 
Sunita och Timothy funderar tillsammans. FOTO: MATTI PALMU

4. tiLLSaMManS är vi starka FOTO: MIA WESTERLING

här långt ifrån en självklarhet. Mannens 
dominans i samhället och i familjen är 
något som sällan ifrågasätts.

– Inom familjearbetet vill vi hjälpa 
människor att utvärdera sin egen kul-
tur och sedvänjor, sådant som påver-
kar parförhållandet och familjelivet, 
konstaterar Anna-Kaarina.

– Det är sådant som vi lämnar över 
till dem att fundera på. De är själva ex-
perter på förhållandena i sin egen om-
givning.

Stort behov av familjearbete
Innan det är dags att ta adjö får alla skri-
va ner vad som varit bra och vad som 
kunde ha varit bättre. Tystnaden sän-
ker sig över kyrkrummet.

Omkring mig ser jag par som tycks 
ha hittat glädjen i varandra och som är 
färdiga att dela med sig av sina insikter 
åt andra. Vilken potential i dessa un-
derbara människor! Och vilken förmån 
att Finska Missionssällskapet får vara 
med och stöda just detta arbete.

Nästa år finns det 50 par som gått 
hela utbildningen och som blivit ut-
bildade att utbilda nya ledare runtom 
i hela Nepal. Behovet av familjearbete 
i kyrka och samhälle är enormt, men 
det finns hopp!

Jag ber Timothy och Sunita Rana Ma-
gar berätta lite mera om sitt äktenskap.

Paret har tretton gemensamma år 
bakom sig. Sonen Pratik  är elva år och 
dottern Prathista två år. Timothy be-
rättar att han började be till Gud om en 
fru åt sig ganska tidigt. En natt såg han i 
en dröm hur han bar Sunita på sina ar-
mar. Han var väldigt osäker om dröm-
men var från Gud eller om det var hans 
egna fantasier.

– Därför bad jag Gud om samma 
dröm på nytt, som ett tecken från Guds 
sida, säger han.

Och Gud besvarade hans bön. Timo-
thy och Sunita hade sex år tidigare del-
tagit i samma lärjungaskola i Pokhara, 
men hade inte haft kontakt efter det. 
Sunita i sin tur hade också bett att Gud 
skulle visa vem han ville att hon skulle 
gifta sig med, men så att initiativet skul-
le komma från mannen. En dag tog Ti-
mothy kontakt med henne, kom fram 
till henne och berättade om sin dröm.

 – Jag tänkte att det får bära eller 
brista.

Han kommer ihåg att hon nervöst 
hade suttit och ritat ringar på pappret 
men inte fått ett ljud ur sig. Det blev 
hennes ”ja” till giftermålet.

De som först fick höra om Timothys 

frieri var hans syster och mamma. Han 
sköt upp tillfället att berätta om det för 
sin far. Ingen i hans familj var kristen 
och han förstod att de skulle vara svårt 
för dem att svälja hans beslut.

– När jag sedan tog mod till mig och 
berättade om det för min pappa var 
hans enda förebråelse den att jag bor-
de ha pratat med honom allra först.

Timothy förstod att han gjort ett kar-
dinalfel och kände sig skamsen. Men 
han upplevde det som ett stort under 
att hans pappa, som inte ännu då var 
kristen, gav sin välsignelse åt Timothys 
planer att gifta sig med en flicka som 
tillhörde en annan kast och som dess-
utom var kristen. Bröllopet firades fy-
ra månader senare.

– Hur har ni det i äktenskapet? und-
rar jag.

– Jo, vi grälar ibland men vi lyckas 
alltid samsas efteråt. Det är helt ok att 
gräla, bara man blir vänner igen, sä-
ger Sunita.

Timothy berättar att han ofta reser 
och besöker församlingar utanför Tan-
sen.

– Ibland är jag borta veckor i sträck. 
Det är inte bra. Frestande tankar kan 
komma över mig och jag märker att jag 
behöver Guds hjälp för att bli kvitt dem.

2.

3.

4.

Det bästa med ledarskapskursen 
tycker de är upplevelsen att få under-
visa tillsammans.

– Det är faktiskt något som vi vill gö-
ra i fortsättningen.

Skribenten Mia Westerling arbetar tillsammans 
med sin man Ben som Finska Missionssällska-
pets missionär i Nepal.
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Liljeström 
på väg 
mot målet

tjänSten OCh spänsten 
är ledord i erik Liljeströms 
memoarer. 

Sjutton år efter att han gått i pension 
som kommundirektör i Vörå har Erik 
Liljeström nu gett ut berättelsen om sitt 
liv, Drömmen - vägen - målet. 

Titeln syftar på ett minnesord biskop 
G.O. Rosenqvist gav dem som började 
studera vid Lärkkulla 1954: Ungdomar, 
dröm vackert, kämpa tappert, förtrös-
ta på Gud.

– Rosenqvists ord har följt mig he-
la livet, säger Liljeström. Drömmen 
blev verklighet. Vägen är att akta på 
den tjänst man fått och kämpa tappert. 
Himlen som är mitt hem är målet.

Gudsförtröstan har följt med honom 
hela livet.

– Det är ganska klart att jag inte suttit 
här idag utan Guds ledning och hjälp.

Livet höll på att ta slut redan som 
åttaring då den unge Liljeström skulle 
hjälpa våren med islossningen i Pur-
mo å. Han ramlade i ån men lyckades 
ta sig upp. Natten därpå drabbades han 
av kramper så häftiga att pappa trodde 
han skulle dö.

– Det var första gången jag upplev-
de Guds ingripande i mitt liv. 

Erik Liljeström är född 1936 och väx-
te upp som baptist i femte led i Lill-
by, Purmo.

– Jag var elva år gammal då jag kla-
gade på att jag inte hade något att gö-
ra. Då satte pappa en Bibel i min hand 
och sade: Läs den här så ska vi åter-
komma sedan. Då läste jag genom Bi-
beln från pärm till pärm första gång-
en. Sedan dess har jag läst igenom den 
kanske ytterligare tio gånger.

blev ekumen
Som 17-åring lämnade han Purmo och 

LITTEraTur. Erik Liljeström har gjort en intressant 
resa medan han skrivit sina memoarer. Jag har levt om 
mitt liv, säger han.

TexT och  FoTo: JohaN SaNDbErG

började vid FKF, Fria Kristliga Folkhög-
skolan och Lärkkulla. Där lades grun-
den för hans ekumeniska inriktning.

– I min barndom sade man ofta att 
jag skulle blir präst. Det lät jag Gud av-
göra en natt på Lärkkulla. Jag sade att 
jag betraktar det som din vilja om jag 
kommer in till Svenska Medborgarhög-
skolan. Kommer jag inte in så börjar jag 
i predikantskola. Jag kom in och blev 
förvaltningssocionom.

Sin första tjänst fick Liljeström som 
kommunal- och socialsekreterare i 
Larsmo. Han var på julfest i Sion i Över-
purmo 1958 då han nåddes av ett te-
lefonsamtal.

– Fullmäktigeordförande Wäinö W 
Fagerholm ringde och meddelade att 
jag fått tjänsten och frågade om jag kan 
börja redan på måndag. Det lovade jag. 
När jag återvände till min sittplats på 
julfesten vände jag på en lapp med en 
Bibelvers som placerats där. På lappen 
stod: ”Har någon fått en tjänst så akte 
han på tjänsten”.

ord från Gud till fullmäktige
Som Guds ingripande ser han också att 
han klarat av tre allvarliga sjukdoms-
tillbud. Och att han bevarats från alla 
nära ögat situationer då han mött äl-
gar under sina resor som Kommun-
förbundets revisor

Men han har också sett att Gud in-
gripit i kommunalpolitiken.

– Ordet befall dina verk åt Herren så 
har dina planer framgång fungerar. När 
emigrationen från Vörå var som störst 
på 60- och 70-talen var Vöråfullmäk-
tige ibland frusterat. Då ropade jag till 
Herren att nu måste du ge mig något 

som kan glädja fullmäktige. Jag fick 
nästan alltid bönesvar

Till Vörå kom Liljeström 1970.
– På anställningsintervjun fick jag tre 

frågor: Vi har hört att du är religiös, pre-
dikar du också, hur ska du kunna in-
dustrialisera Vörå då det blir att gå på 
restaurang och hur är det med finskan?

– Jag svarade att ni nog kommer att se 
mig annonserad på ett och annat möte 
på min fritid. Man jag kommer aldrig 
att predika å tjänstens vägnar. Det var 
okej. Jag svarade också att är nykterist 
och kommer inte att ändra på det. Är 
det ett villkor kan vi avsluta diskus-
sionen. Nej, det var det inte, fullmäk-
tigeordförande sade att då får jag ju två.

 upp till bevis
Memoarerna har han gett ut i en uppla-
ga på 500 exemplar på eget förlag. Han 
har lånat pengarna för det.

– Jag har blivit nekad tre gånger av 

I betraktarens 
ögon
Ett stort kosmetikföre-
tag, har släppt en ny vi-
deo. under sex och en 
halv minut presente-
ras den skönhet som lig-
ger i betraktarens öga. en 
konstnär som i vanliga fall 
tecknar ansikten utgåen-
de från ögonvittnens be-
skrivning av en gärnings-
man tecknar nu kvin-
na efter kvinna utgående 
från hennes egen be-
skrivning. Därefter träf-
fas kvinnorna två och två, 
och får sedan gå och be-
skriva den de nyss träffat 
för konstnären som fort-
farande sitter bakom sin 
skärm och tecknar det 
han hör. Skillnaden mel-
lan bilderna är naturligtvis 
slående. Där kvinnorna 
haft en tendens att be-
skriva sig själva i kritiska 
ordalag har de i den andra 
sett en skönhet.

cynikern i mig muttrar 
något om att det här san-
nerligen var smart mark-
nadsföring. Inte bara har 
företaget producerat en 
video som folk kom-
mer att sprida vidare av 
pur förtjusning. Man har 
dessutom effektivt invag-
gat konsumenten i tron 
att just deras produkter 
görs av ett företag som 
tycker om dig och tyck-
er att du ska tycka om dig 
själv. hur går det här ihop 
med att en nöjd människa 
är det största hotet mot 
konsumtionssamhället?

Men idealisten i mig blir 
rörd av videon och tyck-
er att världen plötsligt 
känns som en lite mjuka-
re plats, en plats där det 
skulle kunna vara värt att 
visa sig själv lite mjukhet 
också. Kanske är det in-
te krångligare än så här: 
om alla andra kosmetik-
företag tjatar om att du 
kunde bli bättre har man 
råd att vara den där en-
da rösten som säger: Tit-
ta så vacker du redan är. 
I en kakofoni av rop blir 
viskningen plötsligt in-
tressant.

 ¶ ERIKA RöNNGÅRD

ELLips

en smäll och ett nytt liv
bok

Smällen – Att tvingas 
återupptäcka livet

Författare: Kent revedal 
& Simon Bynert
Förlag: Libris 2013

Smällen är en bok som fal-
ler så smärtfritt in i fack-
et ”olycka-kris-nytt liv” att 

man känner för att gäspa 
och lägga den i högen ”gäl-
ler inte mig just nu”.

Men trots att den är så 
förutsägbar att du vet pre-
cis vad som kommer leve-
rerar den. Läsaren får verk-
ligen veta vad en trafiko-
lycka kan göra med ett liv 
– och vad den inte gör. Al-
la bitar.

kent revedal är en fram-
gångsrik man i 40-årsål-
dern med det mesta i li-
vet på rätt köl. Så kommer 
en dag då han gör en om-

körning och åker rakt in i 
en skåpbil på väg att gö-
ra en u-sväng. Allt blir svart 
och när han vaknar är allt 
smärta.

efter olyckan följer vård 
och rehabilitering och en 
lång rad mer eller min-
dre förnedrande insikter. en 
man som haft kontroll på 
det mesta i livet har plöts-
ligt inte ens kontroll över 
sin tarm och urinblåsa. Bit-
vis levererar revedal svi-
dande kritik mot det svens-
ka vårdsystemet, men bo-

ken handlar i första hand 
inte om det.

Den handlar om att leva 
i stunden. Den handlar om 
att välja att inte vara ett of-
fer. När jag skriver det här 
låter det obarmhärtigt kly-
schigt, men revedal har 
faktiskt en poäng. han klär 
den lyckligtvis inte i någ-
ra poetiska uttryck, texten 
är inte ens särskilt avslöjan-
de på ett emotionellt plan. 
han skriver väldigt lite om 
sin familj och utlämnar en-
bart sig själv.

Men det känns lite fräscht 
faktiskt att läsa om en livs-
avgörande process skildrad 
på ett så konkret sätt: här 
handlar det om lavemang 
och katetermodell och vad 
man kan göra för att kunna 
genomföra ett samlag.

Det handlar också myck-
et om att ha rätt sorts rull-
stol – och om att rätt rull-
stol och värdighet hör ihop. 
Jag har lärt mig mycket av 
läsningen och jag tror det 
var nyttigt.

 ¶ SOFIA TORVALDS
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förlagen av olika orsaker. De tror inte 
att boken går att sälja. Nu ska jag be-
visa motsatsen.

Liljeström anser att alla borde skri-
va en berättelse om sitt liv.

– Jag uppmanade rektor Alfons 
Sundqvist att skriva sina memoarer. 
Han avstod med motiveringen att så 
många skulle bli ledsna. Men han tog 
mig på orden och skrev 750 sidor som 
inte publicerats.

–  Nu har turen kommit till mig. Jag 
har sparat 50 mappar skriftväxling och 
alla almanackor från 1956. Jag har ock-
så tolv mappar tidningsurklipp 

Några stora avslöjanden tror han in-

te att han gör. De fyra barnen har fått 
granska det han skrivit om dem. Med 
glimten i ögat säger att han är mest oro-
ligt för vad hans äldsta syster ska säga.

Men det finns ett och annat kring 
hans tre kandidaturer i riksdagsvalen.

–  Hade inte Vasabladet låtit bli att 
nämna mig bland de som tävlar om tät-
platserna 1975 hade jag kanske blivit 
invald, säger han. Fyra år senare var 
jag också nära inval. Men då syndade 
kommunfullmäktige- och kommun-
styrelseordförandena i kommunerna 
från Oravais söderut på nåden. De fö-
respråkade en koncentration av röster-
na på Ole Norrback. Att ha den åsik-

ten är okej, men jag betraktar det som 
missbruk av förtroendemannauppdrag 
att de signerade med sina respektive 
uppdrag. Alla utom ordförandena i Vörå  
och Malax skrev under uppropet.

Det tredje livet
Drunkningstillbudet och de efterföljan-
de kramperna har präglat Liljeströms 
hälsa hela livet. Han gick i förtidspen-
sion 1995 och började då han vad han 
kallar sitt tredje liv. Sedan dess har han 
engagerat sig i föreningslivet, bland an-
nat i Tegengrensällskapet. 

Han skrev också samfundsordning-
en då baptist- och pingstförsamlingar-
na i Vörå gick samman och bildade Vörå 
frikyrka 1995, det han kallar Finlands 
första ekumeniska frikyrka. 

– Min ledstjärna som ekumen är att  
då man är  trygg i sin egen trosbekän-
nelse behöver man inte vara rädd för att 
ha dialog med andra, säger Liljeström.

” Är man trygg i sin egen trosbekännelse behöver 
man inte vara rädd för att ha dialog med andra.”

Prinsessan Estelle får bönbok
BÖner. ett år efter prin-
sessan estelles dop släpps 
hennes egen bönbok. ur-
valet böner och illustratio-
ner har prinsessans föräld-
rar gjort tillsammans med 
Verbum förlag.

– Det här är en bönbok 
för alla barn och är tänkt för 
både liten och stor, säger 
kerstin kyhlberg, förlags-
chef på Verbum, till Kyrkans 
tidning.

I boken samsas nyskriv-
na texter och traditionel-
la psalmer och böner. Där 
finns också böner på andra 
språk än svenska: på ara-
biska, syrianska, arameiska 
och romani. Bönerna kom-
mer också att publiceras 
som talbok och i blindskrift.

också drottning Silvia 
och prinsessan Victoria har 
gett ut egna bönböcker.

Bön för bönder efter kall vår
BÖn. Den anglikanska kyr-
kan i Storbritannien har 
skrivit en bön för jordbru-
kare som hämtar sig ef-
ter en kall och eländig vår. 
Vädret har lett till tusen-
tals döda djur och förstör-
da grödor.

– Vi sörjer förlusten av så 
många djur under den se-
naste tidens usla väderför-
hållanden, säger biskop Ja-
mes bell till christian Today.

Bell meddelar att bönen 
är ett uttryck för solidari-
tet med dem som råkat ut 
för svårigheter, i hopp om 
en vänligare och mer frukt-
bar period.

Bönen, skriven av dr Jill 
hopkinson, börjar så här:

Barmhärtiga Gud, du ger 
oss mat från jorden genom 
det hårda arbete som män-
niskor utför …

Bergvärme?
Fråga oss om pris på borrning av
energihål och vattenbrunnar ...
då vet du att du gjort en bra affär.

044-525 9143    info@drilltec.fi     www.drilltec.fi
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Res med oss

Mera resor och noggrannare program finns på våra byråer eller på 
vår hemsida www.matkahaukka.com.

Visumfritt till St. Petersburg 1-3.6
Gruppresa med St. Peterline, 2 nätter på båten 
och en dag i St. Petersburg där det ingår rundtur
i staden. Busstransport från 
Västnyland tur-retur ingår. Pris fr. 250€ Obs! Endast 4 platser kvar.

Operadagar på Ösel 22-25.7
Buss och båtresa till Kuressaare, möjlighet att delta i utflykter och 
operaföreställningar. Pris fr. 390€

Visby – Gotlands pärla 11-15.8
Direkt flyg med Flybe. Under resan bekantar vi oss med gamla 
stan i Visby, droppstensgrottor och Krusmyntagården. Pris fr. 790€

På kommande till hösten Dublin på svenska!
Byråavgift 10,- / bokning.

prinSeSSan eSteLLe fyllde ett år den 23 februari.
FOTO: KUNGAHUSET.SE /KATE GABOR
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Konstruerat av aN
N

 hu
SM

aN

Fyll i de ord som sökes på raderna A-Z. 
Motsvarande siffra i kombination med radens 
bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över 
bokstäverna så att den första bokstaven på 
rad A motsvarar A26, den andra A42 o.s.v. 
Den färdiga texten i rutfältet bildar en psalm-
vers. De första bokstäverna i raderna A-Z 
bildar psalmens namn.
    oftast håller sig Psalmväven till den nya 
psalmboken, men för att det ska vara klurigt 
kan det ibland hända att vi använder oss av 
en äldre version av någon psalm. 

rätt svar på förra psalmväven är psalm 
101, vers 3, som börjar med orden ”han var 
vetekornet”. Vinnare i förra Psalmväven är: 
Gunilla Lundqvist, Kronoby, Tom Nurmi, 
Pargas och karl-Johan Edlund,Mariehamn. 
grattis! Prisböckerna kommer på posten.

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,  
Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors senast 
28.5.2013. 
Märk kuvertet ”Maj-psalmväv”. Bland de rätt 
svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

psALmvävEn

skickA In!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

som börjar med orden

Namn & adress:

VINN bÖckEr!

A   spenslig  ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                            26        42        2        106      80       56  
 
b   Leder blod   ___     ___     ___     ___ 
                                              10       64       44        29

c   kan man gå på  ___     ___     ___     ___  
                                            119        25      99       34 

D   begärde  ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                             72       17        125       57       110       88  

E   kan drickas där  ___     ___     ___ 
                                            35        93       71

f   i sikte för torped  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                             12        49       21        128      32       85       63        115       
   
g    ger vackert virke  ___     ___     ___
                                           100       52       76

h   mes, kan man säga  ___     ___     ___     ___ 
                                            86       22        107      41 

i   var tyst  ___     ___     ___  
                                            130      87        14         

j   är kanske uppförsbacke     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                       77        46       127       116      23 
 
k   frett  ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            68       43        81        112        9 

L   känslig hos hund   ___     ___     ___   
                                              3        123       55

m   hötorgsprodukt   ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                             54       84        11         58       124      48   

n   äldre låsanordning  ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            117       120      37        19        70   

o   Ersätter t ex tand  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___      
                                             16       96        62       101       31        73       122       78       113  

p   får kanske panikslagen  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___      
                                              126      45       60       50         1         91         8         102      83       13             

R   greps  ___     ___     ___     ___
                                            59        33        6         15

s   hade sina plågor  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            38       121        5         92        79       118       66 
 
t   viking  ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                            90        61       104      20       114       36 

u   ont blod  ___     ___     ___     ___     ___  
                                             7         94       30        111       69 

v   tand som prydnad  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                            65       24       108       89       39        18       103      98 

X   Randig fisk  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                            109       4        28        75        51       129      97

y   har majs och bössa  ___     ___     ___     ___   
                                            40       105      82        67 

Z   får dra                 ___     ___  
                                            95       53

___     ___     ___     ___
             47        74       27               
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åboLaNDS ProSTErI 

 ¶ VÄSTåboLaND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 5.5. kl 12: högmässa i kyrkan, 
grönqvist, Lehtonen. ungdoms-
söndag. Karkkilan kirkkokuoro 
(högfors) medverkar. efter hög-
mässan sopplunch i församlings-
hemmet. Frivillig avgift till förmån 
för gemensamt Ansvar.
on 8.5. kl 18: Veckomässa i kyr-
kan, grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 5.5. kl 11: högmässa i kyrkan, 
granström, Taulio.
korpo kapellförsamling:
Sö 5.5. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Killström, granlund.
houtskär kapellförsamling:
Sö 5.5. kl 11: högmässa i kyrkan, 
heikkilä, heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 5.5. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Vuola.

 ¶ åbo
to. 2.5: kl. 9.30-11 Familjecafé i 
Aurelia (2 vån.) 
kl. 15-17 utställningen Tid för 
hopp är öppen, Aurelia (1 vån.) 
kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapel-
let, Audas
lö. 4.5: kl. 11.30-13 Kyrkans barn-
timme (4 år - ) 
kl. 13-16 Avslutning på konstut-
ställningen Tid för hopp. Brunch-
bord, med sallader, ägg, bacon 
och kaffe med choklad 12€/ per-
son. Intäkterna går till Finska Mis-
sionssällskapets projekt Nådens 
hem i Thailand.
sö. 5.5: kl 12 högmässa i Dom-
kyrkan. Audas (pred), Westergård 
(lit), hätönen. Kyrkkaffe efter 
högmässan. 
kl. 18 åbo Damkörs vårkonsert 
(dir. Sören hakola) i Aurelia (1 
vån.). Fritt inträde, programblad 
á 10€ till förmån för insamlingen 
gemensamt Ansvar.
ons. 8.5: kl. 10 Familjecafé i Pa-
pinholma församlingshem 
kl. 12 Frukostklubben för herrar 
på Svenska Klubben (Aurag. 1). 
Pia Vuorela: Läkemedlets roll i 
samhället. 
kl. 13 café orchidé i Aurelia (1 
vån.) 
kl. 13.30 café aderton (åk 3-6) 
kl. 18 Tyst meditation i Aurelia (1 
vån.) Tillfället är tvåspråkigt. efter 
meditationen dricker vi te tillsam-
mans.
utfärd till S:t Bertils, ons. 
15.5.2013: Start kl. 10.00 från or-
todoxa kyrkan retur ca kl. 16.30. 
Vi äter i Salo, besöker S:t Bertils 
kyrka och Paula hartmans och 
eva-Stina Snellmans hem. utfär-
den kostar 32 euro. Anmälningar 
senast onsdagen den 8.5.2013 till 
församlingssekreteraren (må-fre 
kl.10-15) per tel. 040-341 74 58.

åLaNDS ProSTErI

 ¶ haMMarLaND
5.5 Femte söndagen efter påsk: 
högmässa i hammarlands kyrka 
kl 12. 
50-års konfirmander. Kyrkokören 
medverkar. 
Ingemar Johansson, carl Micael 
Dan.

 ¶ JoMaLa
3.5 obs: sista anmälningsdag till 
kansliet 32830 för missionsdag 
i eckerö!
4.5 kl. 18: (obs tiden!) Konsert 
med Borgå kammarkör
5.5 kl. 11: högmässa Syrén, han-
sen, Flera röster sjunger. Kyrk-
kaffe i kyrkstallet, mottagning av 
hästsella

 ¶ SuND-VårDÖ
Söndag 5.5 kl. 11.00: 
gemensam gudstjänst i Vårdö 
kyrka. Sirkka Liisa enqvist.
Tisdag 7.5 kl. 19.00: 
”Anteckningar från dagar av sorg” 
med Johan Fagerudd, Sunds för-
samlingshem.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄrPES ProSTErI

 ¶ korSNÄS
Fre 3/5 19.00: Karasamling på 
Strandhyddan, gäst: Paul Johans-
son. Samåkning från Församlings-
hemmet kl. 18.30.
Lö 4/5 10.00: Kvinnodag på 
Strandhyddan. Förhandsanmälan 
till ebba, tel. 044-4101825.
Sö 5/5 11.00: högmässa i Kyrkan, 
guy Kronqvist, Desere granholm.
Må 6/5 18.00: Bibelstudie- och 
bönegrupp i Församlingshemmet.
on 8/5 18.00: Skriftskola i För-
samlingshemmet.
To 9/5 11.00: Kristi himmelsfärds-
dagens gudstjänst i Kyrkan, guy 
Kronqvist, Deseré granholm.
To 9/5 12-14: Tre soppor för mis-
sionen, lunch i församlingshem-
met. Pris 10,- vuxna, 5,- barn.

 ¶ krISTINESTaD
GuDSTJÄNSTEr
Sideby: sö 5.5 kl 10 högmässa, 
Saarinen, Nilsson.
kristinestad: sö 5.5 kl 12 guds-
tjänst, Saarinen, Nilsson.
Lappfjärd: sö 5.5 kl 18 Familje-
gudstjänst i kyrksalen, Johan, 
Anna Karin, Stina, Inger. gitarr- o 
kantelegruppen, söndagsskol- 
och dagklubbsbarnen medverkar. 
Kyrkkaffe.
kristi himmelsfärdsdag: to 9.5 
kl 13 gudstjänst för stora och 
små på Jonnsborg i Sideby, nya 
hjälpledare välsignas, Markus, 
olle m.fl medv. efteråt lunch för 
estlandsarbetet, 8 € vuxna, 4 € 
barn, 20 € familj. Anmäl om lunch 
senast 6.5 till pastorskansliet 
2211073. Inga andra gudstjänster 
denna dag.
aNNaN VErkSaMhET
Ekumenisk bönesamling: to 2.5 kl 
19 i Salem i Krs.
Församlingsafton: lö 4.5 kl 19. 
Mötesledare Anne och Fride 
grahn, magasinets kompband 
medverkar.

räfsningstalko för alla på be-
gravningsplatserna: må 6.5 kl 18. 
Krs nya, Tjöck, Lappfjärds kyrka, 
åsändan, Birgitta, Sideby. Ta med 
egna redskap! Vid regn flyttas tal-
kot till tisdag. Kaffeservering. 
Missionsstugan: on 8.5 kl 12.30 i 
Krs församlingshem.
Möte: to 9.5 kl 18 i härkmeri bö-
nehus med Bror-erik Wikström o 
Nådehjonen.

 ¶ NÄrPES
www.narpesforsamling.fi
kyrkan: 5 sö e påsk 5.5 kl 10 hög-
mässa Lövdahl, Lindén. Sö 5.5 kl 
12 Finskspråkig högmässa Löv-
dahl, Lindén, Santa Marian kuoro. 
Kristihimmelsfärdsdag to 9.5 kl 
10 högmässa med konfirmation 
Lövdahl, Lindén.
Luthergården: to 9.5 kl 16 Samling 
för små och stora. 
Norrnäs bönehus: to 9.5 Vårlunch 
kl 11-14, andakt kl 12. Bokloppis.

 ¶ PÖrToM
obS! Påminnelse till alla 70- och 
75-års firare: Sista anmälnings-
dag för församlingens födelse-
dagsfest är 15/5. (Festen hålls 
26e)
Sö 5.5 kl. 10: gudstjänst i kyrkan, 
Jakobsson, Lidman.
Må 6.5 kl. 16: hjälpsändning (9 
m3) avgår från drängstugan.
ons 8.5 kl. 9: Föräldra-barn i 
förs.h.
ons 8.5 kl. 18: Skriftskola i förs.h. 
Sundqvist.
Tor 9.5 kl. 10: Suomenkielinen 
jumalanpalvelus kirkossa, Sund-
qvist, Lidman.

 ¶ ÖVErMark
Fr 3.5. kl. 19: Församlingsafton 
i Frönäs bönehus. Kristian Sjö-
backa, Jakobsson, Wikstedt, 
Norrgård.
Sö 5.5. kl. 12: Byagudstjänst, 
västra byarna. Jakobsson och 
Wikstedt.
Sö 5.5. kl. 13.15: Skriftskola i för-
samlingshemmet. Jakobsson.
Må 6.5. kl. 9–11: Föräldra-
barngruppen i församlingsstugan. 
enlund.
Må 6.5. kl. 18: Legatos nivåprovs-
konsert för blåsare i kyrkan. 
on 8.5. kl. 14: Andakt på Alvina. 
Jakobsson och Wikstedt.
on 8.5. kl. 15: Andakt på Solgär-
det. Jakobsson och Wikstedt.
To 9.5. kl. 10: högmässa på 
Kristi himmelsfärdsdag. Firas som 
vängudstjänst tillsammans med 
gamla och nya vänner till och 
medlemmar av Finlands Svenska 
Studentmission. Allan Franzén, 
Jakobsson och Wikstedt. Med-
lemmar från Studentmissionen 
medverkar.
To 9.5. kl. 11.30: Samkväm i 
församlingshemmet med Stu-
dentmissionen. gamla och nya 
vänner till Student-missionen 
är välkomna. Stig Kronlöf, Toni 
Wentin, håkan Salo, elin Weck-
man m.fl. medverkar. Anmälan för 
servering senast 3.5 till tfn: 040-
5524949 eller per e-post till: elin.
weckman@studentmissionen.
fi. Priser: Lunch 12 € för vuxna, 8 
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bEtRAktELsEn AnnA lIndén

Tack, gode Fader!
finLändarna är ett Bedjande fOLk men vi skyltar sällan 
med det utåt. Det där med att stå i gathörnen och be, 
som man ibland kan se på sydligare breddgrader, lig-
ger inte riktigt för oss. Kanske delvis beroende på att vi 
är blygare och uppskattar ensamheten mer, men ock-
så på att vårt klimat är kallare.

En av de vanligaste bönerna både här hemma och ute 
i världen är förbönen för nära och kära: barn, barnbarn, 
föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, grannar, vän-
ner och släktingar. Vi ber för alla dem som vi önskar 
det bästa i livet. Ganska ofta är bönens drivkraft en oro 
över att något ont skall drabba dem vi älskar allra mest. 
Ibland glömmer vi kanske bort, att en av de viktigaste 
bönerna är tackbönen. ”Tack för allt gott du mig stän-
digt ger att känna, älska och äga! Tack gode Fader för 
mycket mer än jag kan tänka och säga”, skriver Rune-
berg i den av många älskade barndomspsalmen Jag lyf-
ter ögat mot himmelen.

taCkBÖnen påverkar OSS så att vi ser allt det goda som 
finns i livet, allt det som är Guds gåva till oss och he-
la skapelsen. Då får också tillvarons skuggor sina rätta 
proportioner. Också då vi måste skiljas från dem vi äls-
kar är tackbönen, för den tid vi fått vara tillsammans, 
viktig. Den bidrar till att läka hjärtats sår och får oss att 
acceptera det oundvikliga. Ingenting jordiskt varar ju 
för evigt, hur gärna vi än skulle vilja det.

Vi är människor och människor tvivlar. För de flesta 
kristna är tvivlet en naturlig del av tron. Ibland kanske 
vi tänker att det inte spelar någon roll om vi ber eller 
inte, att våra böner är ekande rop ut i en öde rymd. Då 
glömmer vi att vi inte är ensamma utan på förhand in-
går i en nästan oändligt stor gemenskap. Allt som finns 
har sin grund i Gud.

var OCh en av OSS är ett mysterium, därför kan ingen 
mänsklig vetenskap i världen få oss att fullt ut förstå oss 
själva eller varandra. Att vi är människor gör oss både 
stora och små, det ena kompletterar det andra. När vi 
låter Gud vara Gud faller pusselbitarna på plats och vi 
kan glädjas och förundras över den skönhet och godhet 
som finns i världen. Samtidigt som vi får mod och kraft 
att tillsammans göra den till en ännu bättre plats att le-
va på. Genom bön och praktisk handling.

Anna Lindén är teolog, idéhistoriker och skribent, bosatt 
i Joensuu.

SoNJa backLuND är 
utbildad scenograf (Saint 
Martins collage of Art 
and Design, London, 
1999) och bildkonstma-
gister (Konstindustriella 
högskolan, helsingfors, 
2006). I dag jobbar hon 
främst som egenföreta-
gare i Vasa med att er-
bjuda kurser och work-
shopar inom konst och 
hantverk och specialbe-
ställda produkter för oli-
ka utställningar. 

Sonja är uppvuxen i 
Nykarleby men bor nu 
i Solf, där fritiden ofta 
fylls av trädgårdsarbete 
eller planer därpå.

vEckAns peRSon

”Tack, Gud, för 
allt gott som Du 
ger oss varje dag.  
Lär oss att be och 
att leva som Du 
vill att vi skall gö-
ra, tillsammans 
på den jord som 
Du har gett oss.”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

332, 315, 333, 
325, 224 (N), 307.
Psalmerna är valda av 
Tor Lindgård.

#bönetwitter

psALmföRsLAg

Trons språk och hjärtats samtal
Kyrkan har sedan länge firat bönsöndag 35 dagar efter 
påskdagen, på den femte söndagen efter påsk.

Bönen är trons språk och hjärtats samtal med gud. 
Bön kan vara den gemensamma Fader vår som vi lä-
ser tillsammans i gudstjänsten eller andakten – men 
lika mycket kan den vara den tysta tanke vi sänder 
gud i ensamhet.

om Helgen Sångfest i Pojo kyrka 
Raseborgs kyrkosångkrets och en blåsorkester 

framför 

Tyska mässan av Franz Schubert 
Allsång, påskpsalmer och musik från vår tid 

Lördag 4.5  kl 18 
Programblad 10,- 

”be, och ni skall 
få, så att er glädje 
blir fullkomlig.” 
 
 
 
 

Läs mera i  
Joh. 16:23-33

”Vi krattar och 
putsar med gott 
humör och be-
reder kyrka och 
kyrkbacke för 
sommaren.”

Vårtalko i Snappertuna 
lördag kl. 10-14.

uR evAngelIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
3–8.5

FÖrSTa LÄSNINGEN
Jer. 29:11-14

aNDra LÄSNINGEN
ef. 3:14-21

EVaNGELIuM
Joh. 16:23-33

Femte söndagen efter 
påsk, Bönsöndagen. Te-
mat är ”hjärtats samtal 
med gud”.

hELgEns TexTeR
ILLUSTRATION: SONjA BACKLUND
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€ för studerande samt barn och 
ungdomar i åldern 7-15 år, gratis 
för barn under 7 år.

korShoLMS ProSTErI

 ¶ bErGÖ
Fr kl 10: Föräldra-barn-gruppen
Fr kl 20: ungdomskväll. Se Fa-
cebook!
Sö kl 14: högmässa, Björklund, 
Kahlos
Ti kl 13: Missionssyföreningens 
avslutning
Församlingspastorn är tjänstledig 
2.5-12.6.

 ¶ korShoLM
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i 
Smedsby förs.gård.
högmässa: sö kl 10 i kyrkan, rune 
Fant, Berg, Westerlund.
Missionsafton: sö kl 18 i Smedsby 
förs.gård, ”mission i det heliga 
landet” med familjen Lindblom, 
servering.
Missionssyföreningens våravslut-
ning:  
samling kl 12.45 utanför Smedsby 
förs.gård.
Gemensam avslutning för Dolce 
Donna grupperna: 
ons 15.5. kl 18.30 i Kvevlax förs.
hem, servering saltbit o kaffe, 
anm före 8.5. till pastorskansliet 
356 0500, meddela om du behö-
ver transport.
50-års konfirmandfest: pingstda-
gen 19.5. kl 10 i kyrkan, efter hög-
mässan samkväm i förs.hemmet, 
make/maka är välkommen med.

 ¶ kVEVLax
”karakaffe”: to kl 9.15 i ds.
Människa kom fram mässa: sö kl 
18, Lundström, Andrén, Surprise.
Öppet diskussionstillfälle: över 
församlingens barn- och ung-
domsarbete må kl 18 i fh, Anders 
Lundström, Mats Nylén.
bön för bygden: må kl 19 i elim.
c.S. Lewis-träff: ti kl 18.30 i ds, 

Anders Blomberg, tema: häxan & 
Lejonet.
Pyssel- och syjunta för yngre 
kvinnor: on kl 18 i ds.
Gudstjänst: Kristi himmelsfärds-
dag kl 18 i Petsmo bönehus, An-
ders Lundström, Patrik Vidjeskog.
obS!: on 8.5 är pastorskansliet 
stängt.

 ¶ MaLax
Övning: to 2.5 kl 18 i Kh, inför 
frälsarkransgudstjänsten 9.5. 
Servering. Alla intresserade är 
välkomna med för övning av 
sångerna. Brunell.
Lördagsfrukost: lö 4.5 kl 10 i 
Sockenstugan. Dagens gäster och 
tema är: hur leva med psoriasis, 
Bjarne Siffrén och hur leva med 
kol, Mats-erik Klockars. Loppis 
kl 10-13.
högmässa: sö 5.5 kl 10 i kyrkan. 
Norrback, Brunell. oBS! Kyrktaxi 
som beställs dagen före: ågren 
0400-185707 från rainebäck, 
Lähdesmäki 050-5110025 från 
Norrback och Lähdesmäki 0500-
665353 från öjna. Se Infobladet 
eller hemsidan för mera info.
baby-matlagningskurs: Vi träf-
fas två kvällar, måndagar 6.5 och 
13.5 kl 17.30-20.30, i försam-
lingshemmet i övermalax. Det 
finns möjlighet för barnpassning. 
Kursen och ingredienskostnader 
är gratis. Anmäl senast 3.5.2013 
till: caroline.heikkinen@gmail.
com eller tel. 050 3131792. Arr. 
Marthaförbundet.
Ekumenisk bön: ti 7.5 kl 18 i 
Sockenstugan.
Familjemässa: to 9.5 kl 14 i Fh. 
Barngrupperna medv. Norrback, 
Brunell.
Frälsarkransgudstjänst: to 9.5 kl 
18 i Kh. Tornberg, Brunell.

 ¶ PETaLax
högmässa: Sö 5 5 kl 11  Björklund, 
Kahlos (ingen kyrktaxi)
Syföreningens avslutning: ti 7 5 kl 
13 i Bergö församlingshem

 ¶ rEPLoT
högmässa: i replot kyrka sö kl. 
10. Kaski, Wargh.
Vårkonsert: sö 5.5 kl. 18 i replot 
kyrka med församlingens körer 
och musikband.

 ¶ SoLF
Gudstjänst: sö kl. 10, henrik öst-
man, Peter Brunell.
Ingen föräldra-barnträff: ti.
Förstahjälpen-tips: för små-
barnsföräldrar on kl. 9.30 i fh, 
Liselott Paxal.
Tonårskväll: on kl. 19.
högmässa: Kristi himmels-
färdsdag kl. 10, Audas-Willman, 
Brunell.

 ¶ VaSa
TrEFaLDIGhETSkyrkaN
högmässa: sö kl. 13, Janne hänni-
nen, Siv Jern, Monica heikius.
konsert: Vivaldis gloria och flöjt-
konsert lö 4.5 kl. 18. Församling-
ens körer och ungdomsorkestern 
samt solister, Anna Bühler. Fritt 
inträde, programblad 5€.
brÄNDÖ kyrka
Sunday Service: at 1 pm, evans 
orori.
DraGNÄSbÄckS kyrka
Gudstjänst: sö kl. 10, Siv Jern, 
Monica heikius.
SuNDoM kyrka
Gudstjänst: sö kl. 10, Malin Lind-
blom, Dan Andersson.

 ¶ VÖrå
Vörå
Sö kl. 10: gudstjänst i kyrkan. T 
Klemets, granholm.
Må 6.5. kl. 17: Bibelsits i Prostgår-
den. Nyman.
To 9.5 kl. 6: (oBS tiden!) gökotte-
vandring med andakt, T Klemets. 
Samling vid skidstugan. egen 
matsäck medtages.
To: Kristi himmelfärdsdag kl. 11 
Barnens gudstjänst i kyrkan. T 
Klemets, granholm. efteråt bar-
nens vårfest i fh.

oravais
Sö 5.5 kl. 15.30: Israel-dag i fh. 
Daniel Brunell: Dagsaktuell info 
om Israel - vad ska man tro om 
mediarapporteringen? Joakim 
Förars: Israel och Israels folks roll i 
historia, nutid och framtid. hjördis 
Förars: Mediaklipp om Israel. I 
Klemets, Streng. Servering.
Sö 5.5 kl. 18: Kvällsgudstjänst 
med Israel-tema i kyrkan. I Kle-
mets, Streng, kyrkokören.
To 9.5: Kristi himmelsfärdsdag 
kl. 12 Tvåspråkig högmässa med 
välsignelse av Kristoffer Streng 
till kantorstjänst. Sundstén, I Kle-
mets. Kyrkkaffe i fh.
Maxmo
Sö kl. 12: högmässa i kyrkan. T 
Klemets, Bäck.
To kl. 14: gemensamt sångmöte 
på österö, uF Kusten. Pörtom 
kyrkokör, dir. Benita Lidman, Per 
Stenberg, granlund, Kanto, Bäck. 
Servering.

PEDErSÖrE ProSTErI

 ¶ ESSE
To 19: Karabön i församlings-
stugan.
Fr 9.30: Småbarnens vårandakt i 
kyrkan, Portin, Johansson. Lapp-
fors daghem och förskola sjunger.
-13.30: Andakt i esselunden, 
Portin, Johansson.
-14.15: Andakt i essehemmet, 
Portin, Johansson.
-20: Stugokväll i församlingsstu-
gan, Wikblad.
Sö 10: gudstjänst, Portin, Johans-
son, N-o Frantz flöjt. Ansvar: 
Pörkenäs konf.grupp 5.
-13: Söndagsskolavslutning i Pun-
sar bönehus.
on 13: eftermiddagskaffe för män 
i henriksborg, kaffe + bulle 2€.

 ¶ JakobSTaD
Fr Församlingskansliet öppet: kl. 
10-12.
Lö-Sö: öppet hus vid Skutnäs 
bönehus med soppdag och auk-
tion.
Lö 19: In da house i Fc ungd.utr. 
Se ungbloggen.fi
19: Sammankomst i Pedersöre 
kyrka, Stig-erik enkvist. radie-
ring.
Sö 12: högmässa med små och 
stora i kyrkan, åstrand, östman, 
ungdomar. Välsignelse av nya 
hjälpledare.
15: Sammankomst i Skutnäs bö-
nehus, olavi Forsbacka. Sång av 
söndagsskolbarnen. radiering.
17: Sångstund i Skutnäs bönehus, 
andakt Sture Varg. radiering.
18: Fokus i Fc. ”Krönikeböck-
erna”, Krokfors.
Ti 12-16: TALKo på Jakobstads och 
Pedersöre begravningsplatser.  
Samlingsplatser utanför Johan-
neskapellet och Kyrkostrands för-
samlingshem. Trädgårdsmästarna 
från kyrkliga samfälligheten är på 
plats för att ge information om 
begravningsplatserna. Servering.
on 19: Vårkonsert med kören 
Sköna människor i Vestanlidgår-
den.
14.5: Församlingens utfärd till 
Kristliga Folkhögskolan i Nykar-
leby. Buss kl. 10.15 från Fc via 
hötorget. hemma ca kl. 14.30. 
Pris: 25 €, ingår buss, mat och 
kaffe. Anmälan senast 6.5 tfn 
040-3100422.
16.5: Kvinnocafé med utfärd till 
Korpholmen i Kronoby. Start från 
Fc med buss kl. 18 och tillbaka 
vid Fc ca kl. 21. Pris: 25 €/person, 

ingår buss, guidning och serve-
ring. Anmälan senast 8.5 tfn 040-
3100421 eller 040-3100417.

 ¶ kroNoby
Övning inför konfirmationen: fr 
15.15 i kyrkan 
kronoby Sångkör konsert: lö 
18.00 i kyrkan, dir. Tobias elfving, 
programblad 5 €
högmässa med konfirmation: sö 
10.00, Ventin, ellfolk-Lasén, Wik-
lund, erickson
Samtalsgruppen för män: ti 18.00 
i serveringssalen
kyrkokören: ti 19.00 i försam-
lingssalen
Skolgudstjänst : on 9.00 i kyrkan
Dagklubbens vårfest: on 18.00 i 
kyrkan
Församlingslunch: Kristi him-
melsfärdsdag 11.00. Anmälningar 
till christina omars 0505377760 
senast 6.5

 ¶ LarSMo
Fre 3.5  kl. 19 Sångstund med 
psalmer och Sions sånger: i kyr-
kan. öppet-hus avslutning. Wik-
lund, Sjöblom
Lö 4.5  kl. 18 Musikandakt i vår-
kvällen: i kyrkan med församling-
ens orgelelever samt barnkörerna 
Septimen och oktaven. Wiklund, 
Lassila
Sö 5.5  kl. 10 Gudstjänst: Lassila, 
Wiklund. Septimen och oktaven, 
juniorer och miniorer medverkar. 
Kyrkkaffe.
Må 6.5 kl. 19 Skriftskolinfo: i 
församlingshemmet för somma-
rens konfirmander med föräldrar. 
Servering

 ¶ NEDErVETIL
högmässa: sö 10, khden, kantorn, 
Kvevlax kyrkokör, kyrkkaffe, 11.30 
barnkörsjippo i fh.
Gudstjänst: Kristihimmelsfärds-
dagen 10, khden, kantorn.

 ¶ NykarLEby
NykarLEby
Sö kl 10 högmässa: edman, 
Sandvik, ringwall, kyrkokören
-kl 12 bygudstjänst med sön-
dagsskolavslutning: i Markby-
gården
Må kl 9 Lövkrattningstalko: på 
gravgården. Vid regn: på tisdag.
Ti-on kl 9- Talko: Missionsstu-
gan, sortering, städning, kaffe
on kl 19 Trinity choirs vårkon-
sert: i fh
To kl 9 kenyamissions vårutfärd: 
till Terjärv. Avfärd från fh 8.45. Pris 
ca 50 €. 
- kl 10 Gudstjänst: Sandvik, ed-
man, ringwall
MuNSaLa
Sö 18 babykyrka: Forslund, 
enroth. Nya församlingsfaddrar 
välsignas. Samling efteråt i fh för 
förs.fadderfamiljer. 
Lö kl 14 Städtalko: vid Pensala 
bönehus (Slef)
To 9.5 kl 10 radierad gudstjänst: 
Forslund, enroth, projektkören.
- 19 kvällsgudstjänst: i Pensala
JEPPo
To 2.5 kl 14: gemensam syfören-
ingsdag i Jeppo fh.
Fr kl 19: ungdomscafé Bönan i 
böneh.
-kl 19.30: Möte i bönehuset, 
harry holmberg medv.årets 
konfirmander, anhöriga, vänner 
inbjudes. Konfirmanderna får en 
egens Sionsharpa. Bönans ung-
domar medv.
Sö kl 10: högmässa holmberg, 
Lönnqvist.
Ti kl 18.30: Finska kvinnogrup-
pen i fh.

on kl 9- : Städtalko på kyrkback-
en, servering
-kl 13: Nattvardsgång i pens.bost.
matsal.

 ¶ PEDErSÖrE
andakt: Fr 14 i Pedersheim, Näse
ungdomssamling : Fr 20 i Ben-
näs kyrkhem, Josse & Lina (obs 
platsen!)
Missionsstugan: Lö 12-15 öppet. 
Ti 18 Talko 
Gudstjänster: 
- Sö 10 i kyrkan, häggblom, Ny-
holm, textläsare Jonas Kackur, 
dörrvärdar Forsby 
- To 9.5 kl. 10 med nattvard i kyr-
kan, Kyrkokören, lit. häggblom, 
pred. erikson, Sandstedt-granvik, 
Nyholm, textläsare Johan Bast, 
dörrvärdar Sundby
Söndagsskolornas avslutning: 
- Sö 14 i Forsby bykyrka, Näse 
- To 9.5 kl. 13 Lepplax söndags-
skolans avslutning på Merilä lä-
gergård, Näse 
- To 9.5 kl. 14 i Flynängens bö-
nehus
Sammankomst: Sö 15 i Flynäng-
ens bönehus, rune östman
bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhem-
met i Bennäs
Samövning: Ti 19 Kyrkokörerna i 
Pedersöre prosteris kyrkosång-
skrets, Kyrkostrands försam-
lingshem
Vårbasar: on 19 i Forsby bykyrka, 
program, servering, lotterier, 
auktion
byagudstjänst med söndagssko-
lans avslutning: To 9.5 kl. 13 i Lövö 
bönehus, erikson, Nyholm

 ¶ PurMo
högmässa: i kyrkan sö 5.5. kl 10, 
khden, kantorn
St.Petersburg kväll: i Lillby förs.
hem sö 5.5 kl 18, bilder från se-
naste resa. Lotteri o serv.

 ¶ TErJÄrV
Öppet hus: för ungdomar fr 3.5 kl 
19, förs.h.
Gudstjänst: sö 5.5 kl 10,  A. Lönn-
quist, S. Smedjebacka.
Finsk gudstjänst: sö 5.5 kl 12, er-
kki Murtomäki, S. Smedjebacka, 
Mariat.
knattegudstjänst: sö 5.5 kl 15, D. 
Norrback, B. Broberg,  försam-
lingsfaddrarna. Servering.
andakt och Gemenskap: sö 5.5 
kl 19 i Kortjärvi, roger Pettersson 
medv. 
kvinnobanken: on 8.5 kl 14, 
Prästgårdens källare.
högmässa: Kristi himmelsfärds-
dag to 9.5 kl 10, D. Norrback. S. 
Smedjebacka.

REgion 2

DoMProSTErIET

borGå
SÖ 5.5 kL. 10: guDSTJÄNST I Svartbäck-
Spjutsunds skärgårdskyrka, eisentraut-
Söderström, helenelund
kL. 12: högMÄSSA I DoMKYrKAN, 
Wilén, ekholm, helenelund. efteråt 
kyrkkaffe med gudstjänstforum i för-
samlingshemmet, TILLSAMMANS gör 
VI guDSTJÄNSTeN – gudstjänstgrupper 
startar i höst. Välkommen!

LaPPTrÄSk
Sö 5 kl. 12: Mässa i kyrkan, cå, VT
on 8 kl. 9.30: Vuxen-barn i fh
on 8 kl. 17.30: ungdomskören i kyrkan
Må 6.5 - on 8.5: gravgårdarnas kratt-
ningstalko. Samling vid kyrkan kl. 9. 
Talkofolket får mat i kanslihuset

vängudstjänst i Övermark
Studentmissionens årliga vängudstjänst firas i samarbete 
med övermark församling på Kristi himmelsfärdsdag den 
9.5. gudstjänsten börjar kl. 10 och efteråt serveras lunch 
till självkostnadspris i församlingshemmet.

Marcus Jakobsson fungerar som gudstjänstens liturg 
medan allan Franzén predikar. Anmälningar (för ma-
tens skull) tas emot av elin Weckman: elin.weckman@
studentmissionen.fi eller 040-5524949 t.o.m. 3.5. 

stuDEntmissionEn

andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 3.5 Pamela granskog, helsing-
fors Lö 4.5 8.53 Familjeandakt. Lucas 
Snellman läser ur Känguruns shop-
pingtur och andra berättelser. Må 
6.5 Maria Sundblom-Lindberg, hel-
singfors Ti 7.5 Björn öhman, åbo (re-
pris från 7.9.2011) ons 8.5 Jutta eklöf, 
Jakobstad. 

aftonandakt kl. 19.15
Fre 3.5 Johan Klingenberg läser ur 
John Bunyans bok Kristens resa. Lö 
4.5 17.58 ett ord inför helgen, Tre-
faldighetskyrkan i Vasa. Sö 5.5 Kent 
Danielsson, Mariehamn Må 6.5 Ann-
christine Marttinen, helsingfors (re-
pris från 7.4.2011) Ti 7.5 regina Leh-
tola, Pargas ons 8.5 Jan edström, 
esbo.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 5.5 gloria Dei-mässa från evang-
eliska folkhögskolan i Vasa. Predi-
kant: Ingemar Klemets Liturg: Tomas 
Klemets. Pianist och sångare: Niklas 
Lindvik. Försångare: Julia Andersson 
och Samuel eriksson. 

RADio & Tv

VEGa VEGa VEGa
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LILJENDaL
Gudstjänst: sö 5.5 kl 10 i kyrkan. hD/AJ. 
to 9.5 Kristi himmelsfärds-dag kl 10 i 
kyrkan. hD/AJ
Vuxen-barngruppen: ti 7.5 kl 10-12 på 
Kantorsgården.
andakt i servicehuset: on 8.5 kl 14. hD/
AJ/JS-A.

LoVISa
Morgonkaffe: i Tikva 2.5 kl 8.30.
Vinterskriba: i Tikva lö 4.5 kl 12-17af 
hällström, Kastrén
högmässa: i kyrkan sö 5.5 kl 12, af häll-
ström, Kantola
Samkristen förbönstjänst: 6.5 kl 18 i 
frs-gården
Morgonmässa: 8.5 kl 8 i begr.kapellet

PErNå
högmässa: sö 5.5 kl. 10.00 i kyrkan, 
robert Lemberg, Paula Jokinen.
avslutningsfest för söndagsskolorna: 
sö 5.5 kl. 13.00 i Forsby Mikaels stugan, 
Minna Silfvergrén, söndagsskollärarna 
+ barnen.
Forsby pensionärssamling: on 8.5 kl. 
13.00 i pens.huset, Ingegerd Juntunen.
Pilgrimsvandring på kristi himmels-
färdsdag: to 9.5 med start kl. 10.00 
från Pernå kyrka. Vi vandrar till Korsviks 
stenkyrka i Valkom där vi firar tvåspråkig 
friluftsgudstjänst med nattvard. Buss-
transport tillbaka. Tag egen matsäck 
med. oBS! Ingen högmässa i kyrkan.
obS! Pernå församlings nya telefon-
nummer: 044-7229242.

SIbbo
sibbosvenskaforsamling.fi
SIbbo kyrka: Sö kl 12 familjemässa 
med söndagsskolans avslutning, Katja 
Korpi, Lauri Palin, Isabella Munck. Kaffe 
i kyrkan.
Veckomässa: på servicehuset Linda To 
kl 13 2.5. Magnus riska, Anders ekberg.
Veckomässa: på servicehuset elsie Fr 
kl 10 3.5.
Födelsedagsfest för årets 80 och 90 
åringar: on kl 13 8.5 i Prästgården. 
Tårta och program. Följeslagare också 
välkomna.
heldagspensionärsutfärd: 14.5 till 
ekenäs med omnejd. Busstidtabell för 
anmälda: Buss 1. N Paipis haléns kl 8.15, 
S Paipis 8.25, Matkahuolto 8.30. Buss 2. 
Kyrkoby församl.hem kl 8.15, Service-
huset Linda 8.30. Pris 35 €, ingår resa, 
förmiddagskaffe och lunch. Medv Katja 
Korpi, Milja Westerlund, elisabet Lund-
ström och Ann-christine Wiik.

hELSINGForS ProSTErI

JohaNNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
To 2.5
kl.19: regnbågscafé i hörnan. hög-
bergsgatan 10, gatuplanet. Kvällens gäst 
är Jorma hentelä. ray.
Fre 3.5
kl.10: Familjeträff i Körsalen (pga.reno-
vering i hörnan). högbergsgatan 10e, 2 
vån. ollberg.
kl.12.15: Veckolunch i högbergssalen 
kl.12.15-13.30. högbergsgatan 10 e, 2 
vån. Frivillig avgift. Välkommen på mid-
dagsbön i Johanneskyrkan före lunchen, 
kl.12. 
kl.18-20: Megazone för förhandsan-
mälda ungdomar. 
Sö 5.5
kl.10: högmässa i S:t Jacobs kyrka. Aho-
nen, henricson. Kyrklunch efter mässan.
kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, Sundblom Lindberg, en-
lund, Almqvist, Tomas vokalensemble. 
Kyrkkaffe.
kl.15: Mässa i Seniorhuset. Sundblom 
Lindberg, Almqvist.
kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka. ray, 
Teol.stud. Denise Stenfors-Merikallio, 
Böckerman. Kyrkkaffe.
Må 6.5
kl.10: Familjeträff i Tomas kyrkas dag-
klubbsutrymmen. Frände.
kl.10: café Kardemumma. Tvåspråkigt 
café i S:t Jacobs kyrkas utrymmen. heidi 
Tirkkonen.
Ti 7.5
kl.10: Nallegudstjänst i Tomas kyrka. 
Sundblom Lindberg.
kl.12: Lunchmusik i gamla kyrkan. 
hanna Varis.
kl.13: Träffpunkt för seniorer och dagle-
diga. Terminsavslutning! högbergsgatan 
10 e, 2 vån. ”ur den andliga litteraturens 
källor”. Kerstin Vikström och Benita 
Ahlnäs reciterar religiös lyrik. Ahonen, 
enlund.
on 8.5
kl.14: Diakoniträffen i S:t Jacobs kyrkas 
församlingssal. Sista för våren. Salenius.
kl.15: Mariakretsen. Tomas kyrkas ut-
rymmen. Sista för våren. Frände.
kl.18: Kvällsmässa i gamla kyrkan. Djup-
sjöbacka, enlund.
Övrigt: Sommarutfärd 12.6.2013 till 
Mäntsälä. Vi besöker det nordenskiöld-
ska hemmet Alikartano (Furugård). 
Lunch på hirvihaara gård. Start från 
Kiasma kl.11. Pris 25 €. Anmälan senast 
31.5 till kansliet, (09)2340 7700 eller till 
Päivikki Ahonen (paivikki.ahonen@evl.
fi) (09)2340 7717.
rekreationsdag för kropp, själ och an-
de: på räfsö lägergård/Porkala skärgård 
torsdatg 23.5. Program, lunch, kaffe & 
fritid. Pastor Pirjo Lucander medverkar. 
Dagen avslutas med mässa i kåtan, klä 
dig varm och bekvämt. Start kl.09.00 
från Kiasma, retur till helsingfors senast 
kl.18. Anmälan till barbro.ollberg@evl.fi /
(09) 2340 7704 senast on 15.5! 

MaTTEuS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MaTTEuSkyrkaN: åbohusv. 3
To 2.5 kl. 12: torsdagsträffen, cecilia 
Forsén (2 vån). en grupp för Dig som 
vill ha trevlig gemenskap med sång och 
samtal. Kaffeservering.
Sö 5.5 kl. 12: högm, Forsén, Mauriz Bru-
nell. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 5.5 kl. 14.30-17.30: Matteus gospel 
körövning med Daniela och Staffan. 
Ingen förhandsanmälan. 
gruppen medverkar i kvällsmässan 
samma kväll. Alla åldrar är välkomna, 
inga förkunskaper behövs. 
Info: Daniela Forsén, 050-414 7860, 
daniela.forsen@evl.fi 
Sö 5.5 kl. 18: kvällsmässa, Forsén, Da-
niela & Staffan. Kvällste i Matteussalen.
on 8.5 kl. 8.30-9.00: morgonmässa, 
rönnberg.
ÖSTErSuNDoM kyrka: Kapellvägen 65
Sö 5.5 kl. 10: högm, rönnberg, Mauriz 
Brunell. Kyrkkaffe
uTFÄrD TILL rEhNDahLS huSDJurS-
GårD: 
Ti 21.5 utfärd till rehndahls husdjursgård 
i Kyrkslätt (www.rehndahl.fi)  
Start från Matteuskyrkan med beställd 
buss kl.9.30, tillbaka ca kl.14.30. Ta egen 
matsäck/kaffe med. Möjlighet att grilla 
(ta med egen korv) och köpa glass. Pris 
för resa + inträde: 10 €/person  (under 1 
år gratis). Anmälan senast 29.4 till cata-
rina Bärlund-Palm 050-380 3936 eller 
catarina.barlund-palm@evl.fi.
DaGLÄGEr FÖr barN (3-6 år): 
3-6.6 dagligen kl.9.30-12.30 i dagklub-
bens utrymmen, Sjökortsgränden 6 i 
Nordsjö. egen matsäck och självtran-
sport. Ledare: Marianne Bergström och 
Mikaela Sandman. Pris: 15€. Anmälan 
senast 24.5 till Ka Bergström, tfn 050-
380 3995 (kl. 9-13)

PETruS
www.petrusforsamling.net
to 2.5:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs försam-
lingshem, 2. vån. Bredviksvägen 10. Kaf-
feservering. Ledare: rebecka Björk.
fr 3.5:
- kl. 10 Musiklek & babyrytmik: i Mån-
sas kyrka. Skogsbäcksvägen 15. Kaf-
feservering. Babyrytmik kl. 11. Ledare: 
rebecka Björk.
- kl. 10 Musiklek i haga: i Lukascentret, 
Vespervägen 12. Kaffeservering. Ledare: 
Sussi Leskinen.
sö 5.5:
- kl. 10 högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelstigen 6. Bonde, Alavesa. Kyrk-
kaffe.
- kl. 10 Gudstjänst: i åggelby gamla 
kyrka, Brofogdevägen 12. Sandell, hilli. 
Kyrkkaffe. Bel canto kören från Jakob-
stad under Dan Lönnqvist medverkar.
- kl. 12 högmässa: i Kårböle kyrka, 
gamlasvägen 6. Lassus, hilli.
- kl. 15 allmän dopsöndag: i Södra haga 
kyrka, Vespervägen 12. Alla barn ges 
möjlighet att bli döpta oberoende av ål-
der. Är du intresserad så ta kontakt med 
kansliet senast fre 3.5. tel. 09 2340 7100 
eller petrus.fors@evl.fi. 
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: Månsas 
kyrka, Skogsbäcksvägen 15. Puls är en 
gudstjänst för alla. Kom med du också! 
Söndagsskola för barnen och piz-
zamingel efteråt för alla. Vårens tema: 
Bibelns röda tråd. Vi ses!
ti 7.5:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kom-
munalvägen 1. Kaffeservering. Ledare: 
Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Andakt, samtal, 
litet program, kaffe och dopp, Bodil och 
halvar Sandell.
tor 9.5:
- kl. 10 högmässa: i Munksnäs kyrka, 
Tegelstigen 6. Bonde, Bergman.
- kl. 10 högmässa: i åggelby gamla 
kyrka, Brofogdevägen 12. Sandell, hilli.
kvinnobrunch: ordnas i hagasalen 11.5 
kl. 10.30. Tal av Kerstin Mitts. Ämne: 
ruth och ester. Anmälan senast on 8.5 
till kansliet: 09-2340 7100.

hELSINGForS ProSTErI
Domkyrkans krypta: Seminariet 
”Screening and receiving” med temat 
”Kroppsmedvetenhet och den kristna 
människosynen” inleder de nordiska 
rådplägningsdagarna för kyrkans arbe-
tare för förståndshandikappade söndag 
5.5.2013 kl.17-20 och är avgiftsfri. 
Seminariespråk är engelska. huvudfö-
reläsare är Brian Brock från universitetet 
i Aberdeen, Skottland där han föreläser 
i moralisk o praktisk teologi. Den 5.5. 
är temat för föreläsningen, ”foster-
diagnostik - en utmaning - behöver 
vetenskapen kyrkan”? Prof i socialetik 
Jaana hallamaa och ärftlighetsforskare, 
dr carola Saloranta kommenterar. Duv 
teatern inleder tillfället med en kortva-
riation av operan carmen. 
Förhandsanmälningar behövs inte. 
Kontaktperson är Tiina Peippo på Kyr-
kostyrelsen, tfn 050-4366193. Arr. 
helsingfors kyrkliga samfällighet, Kyrko-
styrelsen, FDuV.
Missionsfest: 7-9.6.2013 i helsingfors.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
kampens kapells öppethållningstider: 
Kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet varda-
gar klockan 7-20 och under veckoslut 
klockan 10-18.
Mer info: 
www.helsingforsforsamlingar.fi

DEuTSchE GEMEINDE
So 5.5. 11 uhr: gottesdienst mit Kinder-
singspiel (Katja röker)

INTErNaTIoNaL EVaNGELIcaL 
church
Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki Parish center, add-
ress: Korvatunturintie 2, helsinki
14.00: christ church, address: Apollon-
katu 5, helsinki
16.30: espoo cathedral Parish, address: 
Kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join us for 
church coffee after the service!

MELLErSTa NyLaNDS ProSTErI

ESbo
högmässor sö 5.5: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15 
konfirmation av påskskriftskolan. von 
Martens, Bengts, Valtonen, Dannholm. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 10.30 
mässa med små och stora. ertman, 
Bengts. olars dagklubbs vårkyrka. 
Kyrkkaffe. 
Köklax kapell, handelsbacken 1, kl. 16. 
Ahlbeck, Valtonen. Kyrkkaffe.
Esbo kammarkörs vårkonsert Missa 
brevis: olars kyrka lö 4.5 kl. 19. Fritt intr. 
Progr. 10 €.
kristihimmelsfärds dag to 9.5:  
esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Jäntti, Bengts, Malmgren. Kören esVoces 
framför Joseph haydns Kleine orgel-
messe: Alexander Kulikov 1 violin, Jenni-
ka Pohjola 2 violin, Jonas Franzon cello, 
Aida Salakka, kontrabas, eeva-Liisa 
Malmgren, orgel, Pia Bengts, dirigent.
Ekumenisk samling: Köklax kapell to 9.5 
kl. 15. Johan Kanckos, Senni Valtonen, 
Pirkko Nurminen. rolf edberg, sång. 
Servering. Arr. i samarb. m. Mankby bib-
liska förs. och espoon tuomiokirkkosrk.
Vårutfärd till raseborg fre. 17.5: 
Buss fr. Karabacka kapell kl. 9.20,olars 
kyrka ca 9.35, Södrik kapell ca 9.50, 
Köklax kapell ca 10.00. Andakt i Snap-
pertuna kyrka, guidad tur i spåren av 
helene Schjerfbeck längs Kärleksstigen 
till raseborgs slottsruiner. På vägen be-
söker vi Forngården. Promenad ca 700 
m. De som inte vill promenera åker buss 
till café Slottsknektens stuga. Lunch, 
stående bord m. sallad & varmrätt. 
guidning i raseborgs slottsruiner. De 
som inte vill följa med kan stanna i ca-
féet. Kaffe. hemfärd med start ca 15.15. 
Pris 25 €/person inkl. busstransp., lunch 
och kaffe. Anm. sen. 10.5 till Ann-chris-
tin Lintula, 09 8050 3211, 050 432 7526, 
e-post ann-christin.lintula@evl.fi
Gröndalsafton: gröndals kapell, 
grönbackav. 2, må 6.5. kl. 18. ertman, 
Wikman. Tema: sommaren och som-
marpsalmer.
Tisdagsgruppen: olars kyrka ti 7.5. kl. 
18–20.
bibelstudium: Karabacka kapell, Kara-
backav. 12, on 8.5. kl. 16.30, ertman.
bastukväll för män: Mataskärs lä-
gergård, Mataskärv.3, on 8.5. kl. 18, 
Kanckos. Kvällens gäst är Stig Kank-
konen, kyrko - och kommunalpolitiker: 
”Min vision för esbo”. 
kretsar för pensionärer & daglediga 
kl. 13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 7.4, 
Sökö kapell ti 7.5, Södrik kapell on 8.5.
Öppet hus med lunch: hagalunds kyrka 
varje ti kl. 12-14.

GraNkuLLa
To 2.5 kl 10 Samtal kring tro: i övre 
brasrummet.
kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre 
brasrummet.
kl 18.30 bibelkväll: i Sebastos, carola 
Tonberg-Skogström.
Sö 5.5 kl 12 Gemensam högmässa i 
Grankulla kyrka med Grankulla svenska 
metodistförsamling: predikant pastor 
gösta Söderström, ulrik Sandell, Barbro 
Smeds, Jannika Lindholm, flöjt, ungdo-
mar medverkar. Kaffe i övre salen.
Söndagsskolans våravslutning: utfärd 
till Missionsmuseet i helsingfors, start 
kl. 15.22 från grankulla tågstation.
Må 6.5 kl 13 Måndagscafé: i Sebastos, 
andakt kl 12.45 i kapellet, vårens sista 
gång.
Ti 7.5 kl 9.30 Familjelyktan: i Sebastos. 
Israeliska danser: Marcello från Argen-
tina och en dansgrupp från Ingå med 
Viveca unnerus medverkar.
kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
kl 13.30-15 Tisdagsträffen: i övre salen. 
oBS! Ingen pensionärskör. 
Israeliska danser: Marcello från Argen-
tina och en dansgrupp från Ingå med 
Viveca unnerus medverkar.
on 8.5 kl 13.30 kyrkosyföreningen: i 
övre brasrummet.
Fr-sö 17- 19.5
Församlingsretreat på retreatgården 
Snoan: i Lappvik, hangö. 
retreatledare är pastor håkan Sandvik 
Pris 70 €/förs. medl. 120 €/andra. 
Anm. till kyrkoherdeämbetet tel. 09-512 
3722 senast 10.5.2013.

kyrkSLÄTT
Slöjdgruppen för vuxna: lö 4.5 kl. 13 
i Sjökulla skola, Sjökullavägen 285. 
Biltransport kl. 12 från församlingshem-
mets i centrum parkeringsplats. Info: 
rune Lith, tel. 0500 687 023.
högmässa: sö 5.5 kl.10 i haapajärvi 
kyrka. eimer Wasström och Susann Joki.
högmässa: sö 5.5 kl.12 i Kyrkslätts kyr-
ka. eimer Wasström och Susann Joki.
Seniorgruppen – samtalsgrupp för män: 
må 6.5 kl. 13.30 på Mikaeligården
Förebygg fallolyckor: ons 8.5 kl. 14-16 
i församlingshemmet. Kom och få tips 
om hur man kan minska fallrisken. 
Kaffeservering. Anmälningar till gun.
pettersson@evl.fi eller 0500 462 243. I 
samarbete med kommunen och Arcada.

Mässa med Taizé: ons 8.5 kl. 18 i Kyrk-
slätts kyrka.
Vill du hjälpa?: Anmäl dig till helhjärtat - 
frivilligt arbete - via www.helhjartat.fi 
Pastorskansliets telefonnummer: är 
(09) 8050 8292.
Mera info på: 
www.kyrkslattsvenska.fi 

TaMMErForS
To 2.5: hjälpledarskolning med kyr-
koherden Svg. Kom överens om tiden 
med Leppis! 
Lö 4.5: Lasaruslördag för konfirmander 
kl 12-15
Sö 5.5: gudstjänst kl 10.30 i Pyynikki 
församlingshem, Kim rantala och Paula 
Sirén. Kyrkkaffe
Ti 7.5: Mammor, pappor o barn kl 10 Svg
Ti 7.5: Tisdagsklubben Svg kl 14.30-
15.30 
ons 8.5: Diakonikretsen kl 13 Svh, ”Inför 
morsdagen” med Trio Incanto

VaNDa
Familjecafé: to 2.5 kl. 9-12  i Dickursby 
kyrka  med  babyrytmik och musiklek 
med kantor Nina.
Veckomässa: fre 3.5 kl. 14 i Folkhälsan-
huset i Dickursby, Vallmovägen 28. Anu 
Paavola.
högmässa: sö 5.5 kl. 10 i helsinge kyrka 
S:t Lars.Anu Paavola, Nina Fogelberg.
högmässa: sö 5.5 kl 12 i S:t Martins ka-
pell, A.Paavola, N. Fogelberg. Kyrkkaffe 
med gemensamt Ansvar-info.
Familjecafé: må 6.5 kl. 9-12 i Martinristi 
församlingslokal i samarbete med Folk-
hälsan.Kontakt-person Katja Kairisalo 
tfn 044 554 5521.
Vianda-kören övar: ti 7.5 på helsinggård 
kl 13:15 – 15:30.
bibel- och kaffesamtal: ti 7.5 kl. 18 med 
Martin Fagerudd på pastorskansliet, 
Stationsvägen 12 B.
Veckomässa: ons 8.5 kl. 8.30 i Dick-
ursby kapell. Martin Fagerudd.
högmässa: på Kristi himmelsfärds dag 
to 9.5 kl. 10 i helsinge kyrka S:t Lars. 
Liturg och predikant Martin Fagerudd, 
kantor Ingmar hokkanen. 
Ingen högmässa: to 9.5 i S:t Martins 
kapell.
Vårutfärd för barnfamiljer: till husdjur-
sparken i orimattila onsdag 15.5. Du kan 
stiga på bussen vid Martinristi försam-
lingslokal kl. 8.30 eller vid Dickursby 
kyrka kl. 9.00. Vi äter lunch i orimattila. 
Vi startar tillbaka kl.14. utfärden är gra-
tis. Anmälning senast 3.5 till Alexandra 
Blomqvist, tfn. 050 5668266, e-post: 
alexandra.blomqvist@evl.fi.
Det finns ännu lediga platser på som-
marens barnläger!: ring Alexandra 
Blomqvist, tfn. 050 5668266.

raSEborGS ProSTErI

broMarV
Sö 5.5 kl 13: högmässa, Bergman, 
Lindgård, Blomfelt, välsignelse av nya 
hjälpledare

EkENÄS
konstspanarna: to 2.5 kl.19 i kyrkan. en 
kväll om ekenäs kyrka, teol.dr gustav 
Björkstrand, khde Anders Lindström.
högmässa: sö 5.5 kl.10, A.Lindström, 
N.Burgmann.
Se hela annonsen i VN samt www.eke-
nasforsamling.fi

haNGÖ
Lö 4.5 raseborgs kyrkosångkrets körer 
uppför Schuberts Tyska mässa: under 
ledning av dirigent håkan Lindroos i Pojo 
kyrka kl. 18.
Sö 5.5 högmässa i Lappvik kyrka kl. 
10:, T. Sjöblom, r. Näse.
Sö 5.5 Välgörenhetskonserten Öns-
kepsalmen kl. 16: i hangö kyrka. Medv. 
hangö damkör, hangö manskör, Vois-
ters, South Point gospel och Visans 
vänner.
To 9.5 kristi himmelsfärdsdagens guds-
tjänst kl. 10: vid café Fyra vindarna, T. 
Sjöblom, r. Näse (vid regn inomhus). 
Kaffe o bulle till cafépris.

INGå
Sö 5.5, 5 s. e. påsk, kl 10.00: högmässa 
i Ingå kyrka, Tom hellsten, Marianne 
gustafsson Burgmann.
Må 6.5 kl 18.30: Bibelgruppen träffas i 
församlingshemmet. Tom hellsten.
Ti 7.5 kl 19.00: Israelkväll i församlings-
hemmet med danspedagog Marcelo 
Marianoff från Argentina, Viveca un-
nérus och Torsten Sandell. Kaffe- och 
teservering.
ons 8.5 kl 12.30: församlingsträff i för-
samlingshemmet för pensionärer och 
daglediga. May Lindström.
ons 8.5 kl 18.00: gudstjänstgruppen 
träffas på rosenberg. TS
To 9.5 kl 10: Kr. himmelsfärdsdag, 
gudstjänst i Ingå kyrka. Torsten Sandell, 
Marianne gustafsson Burgmann.
Verksamhet på finska:
Su 5.5 klo 12.00: Messu Inkoon kirkos-
sa. Tom hellsten, Marianne gustafsson 
Burgmann.
ke 8.5 klo 16.45: rukouspiiri pappilassa.
ke 8.5 klo 18.00: raamattupiiri Bläck-
hornetissa. eeva Makweri.

karIS
andakt: To 2.5 kl. 14 i servicehuset, Felix 
Froms gata 6. raunio; Söderström.
högmässa: Sö 5.5 kl. 10 i S:ta Katarina 
kyrka; raunio; Söderström.
bibelgruppen: Må 6.5 kl. 14-15.30 i 
Svartå samlas i kyrkstugan.
utfärd: Må 6.5 Församlingens och röda 
Korsets vänner besöker Vivamo. Start kl. 
11 från församlingshemmet. Anmälan till 
Kristiina eller Ingrid.

högmässa med konfirmation: To 9.5 
kl. 14 i S:ta Katarina kyrka. Terlinden; 
Söderström.

SJuNDEå
Mässa: sö 5.5 kl. 12 i kyrkan, Maria Ven-
hola, Pami Karvonen.

SNaPPErTuNa
lö 4.5 kl 10-14: Vårtalko - Vi krattar och 
putsar med gott humör och bereder 
kyrka och kyrkbacke för sommaren. 
egen kratta med. Församlingen bjuder 
på lunch och kaffe. Välkomna!
sö 5.5 kl 12: högmässa med Markus 
Weckström och Pia Nygård
ti 7.5 kl 9.30-11: familjekafé i Langans-
böle

TENaLa
Sö 5.5 kl 10: gudstjänst, Bergman, 
Nordström, Blomfelt, välsignelse av nya 
hjälpledare. efteråt avskedskaffe för 
diakon Anna-Mari Korin. Kyrkskjuts!

ESbo STIFT

LoJo
Sö 5.5 kl. 13.00: högmässa i Lojo kyrka. 
raimo Kuismanen och kantor Timo Saa-
rio. Kyrkvärd Mari Nurmi. Do-re-Mingå 
medverkar i högmässan. Kyrkkaffe, 
kyrktaxi.
Sö 19.5 kl. 11.00: De stupades min-
nesdag, tvåspråkig gudstjänst i Virkby 

kyrka. erkki Taivainen, raimo Kuisma-
nen och kantor Timo Saario. Lohja Brass 
medverkar i gudstjänsten. Kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst, mässa 
eller svenska kretsen: kontakta chauf-
fören Marko Kytölä tel 040 546 5549 
senast dagen innan. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

http://sanktjohannes.info
5.5 kl 11 gudstjänst i Biblion, 
Biblioteksg. 5, Vasa. 

ledIgA TJänSTeR

2.5 kl. 19 Karleby församling, 
Mikaelsalen

• 7.5 kl. 19 Sunds församlingshem
• 9.5 kl. 18 Mariehamn, 
St Mårtens kyrka

Anteckningar 
under 
dagar 
av sorg
av C. S. Lewis
bearb. Johan Fagerudd

FöreStällningar: 

Passa på att bekanta dig med Fontana Medias 
böcker i samband med föreställningarna!

Turnén sker i samarbete med:

Visste du att ...

Kyrkpressen
sparar skog!
Tidningen trycks på ett 

finländskt miljömärkt papper 
som till största delen 

består av returpapper.
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änglarna landade i Replot
Replot församlings barnkör 
med förstärkning av ungdo-
mar framförde söndagen den 
21 april Karin Runows  mu-
sikal ”Ängel utan vingar”. 
En talrik skara fick njuta av 
välinövad sång och engage-
rat agerande på Replot UF-
lokals scen. Kantorn i Replot 

församling, Michael 
Wargh, stod för ack-
ompanjemang och 
instuderande.

Musikalens kom-
positör Karin Runow 
anlitas regelbundet 
som inspiratör och körle-
dare runt om i Sverige. ”Äng-

el utan vingar” tar upp 
samhällsproble-
men ensamhet och 
mobbning samtidigt 
som den lyfter fram 
änglarnas hjälp i till-

varon. 
”Jag har en ängel vid min si-

da, som vakar över mina steg, 

och jag kan ana ängelns ving-
ar, när den snuddar vid min 
kind och tröstar mig”.

 ¶ KAROLIN WARGH, FOTO OCH 
TExT

repLOt fÖrSaMLinGS barnkör fick förstärkning av ungdomarna när de framförde musikalen ”Ängel utan vingar”.

bErÄTTa oM DIN FÖrSaMLING! 
Den här sidan finns till för dig. roliga verksamhetsidéer, festliga ju-
bileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och berätta om 
vad som händer i DIN församling! Skicka in din artikel till redaktio-
nen@kyrkpressen.fi. redaktionen väljer och redigerar materialet.

MARKnAd

ÖNSkaS hyra
hej! Skötsam 28 åring söker bo-
ende inom region 1 i helsingfors 
fr.o.m. mitten av maj eller 1.6. 
hör gärna av dig! /Theresa tessa.
berg@gmail.com, 0440234488

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

uThyrES
uthyres rymlig lägenhet, 5 rum 
och kök, i hammarlands präst-
gård, åland, hyra 1028,50 € (el 
och vatten ingår), för info och vis-
ning tel 018-36029, skriftlig an-
sökan senast 16.5.2013 till ham-
marlands församling, Prästgårds-
gatan 41, 22240 hammarland.

Förköp: Luckan i Kimito 
tfn. 044 7260 170 
Ämbetshuset i Dalsbruk 02 42 600

i min
föRsAmLing

Ordentlig 30- årig djurskötare
kvinna söker långvarig bostad
(etta) i Hagnäs eller Berghäll.
Tel: 045-1384548

Etta eller liten tvåa önskas
hyra i Alberga /Grankulla
området till en skötsam flicka.
Från Juli
Tel: 050-5616233/Ulf

Möblerad etta i Arabia,
Helsingfors uthyres
juni-augusti. Hyra
460€/månad, inkl. el, vatten
& internet. Tel. 045-1305515Gift stud. par fr. Öbotten,

med väluppfostrad hund
söker hyreslgh i Hfors för
längre tid. Skötsamma,
rökfria, ekonomin i skick.
Mari-Helen 0405666691,
mari_helen@msn.com

Rökfritt par söker lägenhet
under 2000e/mån ifrån
Helsingfors södra centrum.
0445599551

Köpes dödsbon och städas.
0400 – 430 518

Hagnäs • Tölö • Östra centrum • Malm • Forum • Alberga
Hagalund • Esboviken • Dickursby • Myrbacka • Kervo • Hyvinge
TELEFONJOUR 24 h: 050 347 1555 (0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min)

Läs mer:
hok-elannonhautauspalvelu.fi     
perunkirjoitustoimisto.fi

I sorgens stund är 
du inte ensam

En byrå med komplett service.

Längtan 
får synas 
Unika gravstenar,
även reparation
av gravstenar 
samt gravering

Leveranser överallt i Finland

Stora Byvägen 27, 09 - 239 2882 • www.borg.fi

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst
P. Borg & Co

Be om offert: info@borg.fi

Välkommen på förtroendeforum för att tillsammans diskutera 
församling och kyrka från ett förtroendeperspektiv. Genom 
tankeväckande inledningar, aktuella diskussioner och 
gemenskap får du som förtroendevald söka nya idéer och 
inspiration till din uppgift.

Inspirationsdag 
för församlingens 
förtroendevalda

FÖRTROENDEFORUM
Lördagen 18 maj 2013 i Vasa, Skolhusgatan 26
Tema: Kyrkan mitt i – byn, livet, förändring
Anmälningar till kontakt@forsamlingsforbundet.fi senast 10.5.2013

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi



OPINION 19KyrKpressen torsdag 2.5.2013 • nr 18
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

kyRkpREssAt ToMAS von MARTenS

också en ”kroppslig” tro har symboliska kvaliteter
En debatt om huruvida Jesus 
uppståndelse var en ”kropps-
lig” och historisk händelse, 
eller om det handlade om nå-
got mera svårfångat och min-
dre kroppsligt pågick en tid 
efter påsken i Hufvudstads-
bladet.

En sak som störde mig 
i debatten var antagandet 
att den som inte tror på en 
kroppslig uppståndelse inte 
är en lika god kristen och in-
te en lika from efterföljare till 
Kristus som den somgör det. 
Min erfarenhet är den att det 
finns lika mycket fromhet, 
djup tro och sant lärjunga-
skap i både det kroppsliga 
lägret som i det mer sym-
boliskt troende lägret.

Det som är verksamt i den 
kristna och religiösa tron på 
Jesus uppståndelse hänger 
trots allt inte på hur kropps-
lig eller okroppslig uppstån-
delsen var. 

Det verksamma är den  
kristnes tro på uppståndel-
sen och den tron är för al-
la till sin natur åtminstone 
delvis också ”symbolisk”. 
Att den är symbolisk inne-
bär att uppståndelsetron är 
ämnad att påverka och för-
vandla den troende på dju-
pet.

Det finns en glidande ska-
la hos Paulus, mellan ett 
kroppsligt-historiskt språk-
bruk och ett metaforiskt och 
symboliskt. Å ena sidan talar 
Paulus om vikten att tro på 
en kroppslig uppståndelse, 
å andra sidan var hans egen 
uppståndelseupplevelse allt 
annat än kroppslig. 

När Paulus betonar 
kroppsligheten så argu-

menterar han mot de tidiga 
gnostikerna som ville göra 
uppståndelsen till en enbart 
andlig och symbolisk hän-
delse. Han ville på något sätt 
visa att uppståndelsetron har 
en inneboende förvand-
lingskraft. Problemet är att 
Paulus själv i sina brev an-
vänder sig av ett huvudsakli-
gen metaforiskt och symbo-
liskt språk när han förklarar 
den kristna tron. 

Skillnaden mellan Paulus 
och evangelierna å ena sidan 
och gnostikerna å andra si-
dan är inte solklar och en-
tydig, utan glidande. 

Som exempel kan vi ta 
Paulus ord om att ”I Kristus 
har vi alla dött och uppstått 
till ett nytt liv!”. Det här är 
ett symboliskt-metaforiskt 
uttryck som syftar till att på 
djupet påverka vårt sätt att 
se på oss själva som krist-
na och påverka vårt sätt att 
se världen med nya ögon ur 
ett uppståndelseperspektiv. 

Ingen av oss har ju rent 
konkret och kroppsligen 
dött eller uppstått. 

Att någonting är symbo-
liskt eller en metafor (bild-
språk), innebär inte att det är  
osanning, utan att det hand-
lar om en sanning som in-

te kan förklaras med ett se-
kulärt språk och att vi mås-
te uttrycka de sanningarna 
med ett religiöst-symboliskt 
språkbruk.

Tron på uppståndelsen be-
höver inte heller vara cen-
tral i en kristens trosliv. För 
många kan det centrala vara 
något helt annat, exempel-
vis närheten till Gud genom 
personen Jesus i det person-
liga andaktslivet. En histo-
risk eller möjligen helt ohis-
torisk händelse i Jesus liv får 
sin betydelse för en troende 
först i den teologiska tolk-
ning som den kristna kyr-
kan i efterhand har gett den 
händelsen eller berättelsen.

I bön, meditation, kon-
templation och i gudstjäns-
ten använder sig den troen-
de av sin religiösa ”fantasi” 
och av sin kreativa menta-
la föreställningsförmåga när 
hon närmar sig Gud.

Det innebär inte att ett liv 
som troende enbart kan re-
duceras till mentala fanta-
sier. Men det är samma inne-
boende religiösa förmåga 
som används av både his-
toriskt som symboliskt tro-
ende när de ”älskar Gud av 
hela sitt hjärta, hela sitt för-
stånd och all sin kraft”.

nyheter utan 
substans
en av orsakerna till att 
kyrkliga nyheter blir tun-
na och substanslösa är 
att ständigt samma te-
man upprepas år efter 
år, skriver direktören för 
Kyrkans forskningscentral 
hanna Salomäki i en ko-

lumn i uusi Tie.
ett exempel på tunna 

nyheter är att det varje år 
berättas om hur många 
människor som besökt 
sommarens stormöten. 
Men vet läsarna något 
alls om vad dessa rörelser 
egentligen står för undrar 
Salomäki.

kyRkLigA nYHeTeR

”Enligt bedöma-
re kommer minst 
100 kristna i må-
naden att få sätta 
livet till för sin tro 
under 2013.”

Tidningen Dagen skri-
ver om de kristnas ut-
sikter för år 2013.

mER FÖRFÖlJelSe

10 teser om kyr-
kan och freden

1. kriStendOMen består av olika saker: 
lära, moral, praktiker samt kyrkan som 
gemenskap utsträckt i tid och rum. Ut-
märkande för det moderna tänkan-
det var/är att kyrkan uppfattas va-
ra sekundär till de andra aspekterna. 

2. därMed uppstår den moderna kristendomens 
problem: sanning prövas endast mot vetenska-
pen, moralen mot det naturliga eller mänskli-
ga. Kyrkan blir då bara en praktisk lösning, sna-
rare än det sammanhang där sanning och moral 
får sitt innehåll.

3. den kyrka som ska kunna fungera som primär 
i förhållande till lära, moral och fromhet kan in-
te vara en ”osynlig” eller idealiserad kyrka, ut-
an en konkret gemenskap. Annars kommer nå-
got annat att ta över, i praktiken staten eller den 
för stunden dominerande kulturen. 

4. fÖLjaktLiGen måste kyrkan vara en gemenskap 
som på något vis skiljer sig från det övriga sam-
hället. Denna skillnad kan inte bygga på att man 
håller fast vid en lära eller en moral eller på några 
andra ”inre” kvaliteter, utan på att människorna 
i denna gemenskap lever på ett annorlunda sätt. 

5. kyrkanS uppgift är dock inte att vara annorlun-
da bara för att vara annorlunda. Uppgiften är att 
vara trogen Jesus Kristus. Därför behöver kyrkan 
vissa handlingar, sakrament, som utgör kärnan 
i detta annorlundaskap och som vägleder kyr-
kan i att i den tid och på den plats hon lever ut-
trycka denna trohet. 

6. deSSa ”heliga handlingar” får inte förandligas så 
att relationen mellan dem och andra handlingar 
som människorna utför blir oklar. Kyrkan tillber 
Gud i det konkreta och vardagliga – att äta och 
dricka, bada och samtala – och här finns kyrkans 
kallelse nedlagd: att i detta vardagliga liv över-
brygga de gränser som världen med våld drar upp 
för att skapa ordning.

7. kyrkanS väsen är alltså detta skapande av en ge-
menskap som pekar mot en annan ordning som 
inte bygger på våld utan på kärlek. Kristna män-
niskor tillber en Gud som vill bli tillbedd genom 
skapandet av denna gemenskap. 

8. fÖr kyrkan att vara trogen Jesus Kristus innebär 
att kyrkan har till uppgift att visa världen huru-
dan Gud är. Kyrkans fredlighet är alltså inte en as-
pekt av hennes budskap, utan på ett grundläggan-
de plan kyrkans väsen och existensberättigande. 

9. det betyder att även om kyrkan lever i en fallen 
värld och består av syndiga människor är kyrkans 
interna schismer och kyrkans splittring mera än 
en skandal, det är ett tillstånd där kyrkans väsen 
som kyrka står ifrågasatt.

10. fÖLjaktLiGen är frågan om kyrkans enhet inte 
en praktisk fråga. I en väldigt central mening är 
kyrkans enhet kyrkans budskap och syfte. Vil-
ket innebär att frågan om hur kyrkan hanterar 
sina konflikter alltid borde vara viktigare än frå-
gan det uppstår konflikt om.
Patrik Hagman är teolog.

inkAst pATRIK HAgMAn

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

050 572 1214        050 568 9549
Lagervägen 9 A 7
65610 KORSHOLM

www.kmroofing.fi

• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak 
• Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetspro-
dukter • Inplåtning av skorstenar • Skräd-
darsydda lösningar enligt kundens behov

uppStåndeLSen SOM den 
beskrivs i Bibeln kan förstås 
på olika sätt. FOTO:SxC

miLjöpoLitik MISSvISAnde InFoRMATIon

kärnkraften orsakar utsläpp och miljöskador
Enligt insändare i KP nr 
17/25.4.13 förväntar sig Mag-
nus Rögård och Mika Ebe-
ling förståelse för sin kärn-
kraftsvänlighet och ifråga-
sätter kyrkans miljöpolitik. 
Ur moralisk synvinkel är det 
svårt att förstå. Bland alla kon-
struktioner i industrisamhäl-
let intar kärnkraften en sär-
ställning. De radioaktiva äm-
nena i reaktorn är så farliga för 
människor och annat levan-
de att de måste hållas inne-
slutna både under driftstiden 
och under all framtid. Full-
komlig och evig inneslutning 
är omöjlig. 

Kärnkraften skapar pro-
blem som icke förnybar rå-
vara, miljöproblem vid 
uranbrytning, risker för all-
varliga olyckor, fortlöpande 
driftsutsläpp av radioakti-
vitet, risker för kärnvapen-
spridning och svåra avfalls-
problem.

Informationen om kärn-
kraftsanläggningarnas kon-
struktion är på ett av-
görande sätt missvisan-
de. Kärnreaktorns inner-
sta sägs vara helt innesluten 
och kärnkraften påstås va-
ra ren. I själva verket är re-
aktorinnehållet förbundet 

med kärnkraftverkens hö-
ga skorstenar liksom vid en 
kamin och det sprids ra-
dioaktiva gaser till luftha-
vet och omgivningen dyg-
net runt. Gaserna misstänks 
påverka klimatet och ger 
ökad risk för leukemi hos 
barn i närheten.

På samma sätt samlas 
flytande radioaktivt avfall 
upp i stora tankar som töms 
regelbundet direkt i havet.  
Det kan jämföras med ett 
stillsamt smygande haveri, 
där radioaktivitet sprids ut-
an större dramatik. Kärn-
kraften som energikäl-

la är varken säker eller ren. 
Kärnkraften bör avvecklas 
för både vår och komman-
de släktens skull.

BO BäCkStrÖM
Närpes

Debatten om kyrkan och kärnkraf-
ten är nu avslutad.



Sonen hade just fått körkort och ville förhandla om
 bilanvändningen m

ed sin pappa. –
 o

m
 du höjer dina vitsord, studerar Bibeln noggrant och klipper håret får du köra bilen, svarade pappa. 

en m
ånad senare ville sonen förhandla igen. –

 Jag ser att du har höjt vitsorden och studerat Bibeln flitigt, m
en du har ju inte klippt håret! 

–
 Jo, jag har tänkt på det, svarade sonen. Både Sam

son, M
oses och Jesus hade långt hår, så jag vill inte klippa det. –

 Ja, sade pappan, m
en ingen av dem

 körde pappas bil, de gick till fots!

NÄSTa VEcka vecka frågar vi oss 
varför det är så svårt att vara mor.

Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag, 
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,    
tfn. 06-345 0190,   050-301 6598,  svennesforlag@hotmail.com
Namn:_______________________________________________________
Adrss:_______________________________________________________
 __________________________________________Tel_______________
      Fakturan sänds med varorna.

Sammanlagt 14 sånger 

10,00€CD

Ett efterlängtat album med Emilia 
Lindberg.
Emilia säger om Cd:n ”Mitt sätt att 
se, uppfatta och uppleva livet vi fått 
från Gud

Jorden runt,  Aldrig ensam mer,  Min 
stund på jorden, Därför har jag Jesus 
kär, Min kung och jag, Vi ses i himlen. 
Sammanlagt 13 sånger.CD 21,50€

CD 20,00€

Led mig hem, Det kommer 
en ny tid, Det ljusnar nu, 
Det blev så stilla, Lita på 
din Gud, Medan skymm-
ningen sig sänker, Det gryr 
mot dag, 
Sammanl. 20 sånger

NYHET
Några hade kommit, 
Glöm inte bort att änglar-
na finns, Han finns bak-
om molnen ändå, Och 
många, många andra
Sammanl. 32 sånger

 2 CD 25,00€

Jag älskar livet, En him-
melsk melodi, Det finns 
ett liv att få, Stad i ljus, 
En gång ska vi åter mö-
tas, Jag går mot ljusa ti-
der, Sammanl. 10 sånger

CD 20,00€

72 sidor med färg 
bilder 15,00€

10 dagars betalningstid postporto tillkommer

VÖRÅ - NORRVALLA
Söndag 5 maj kl 13.30
Dragspelsfestival med Tro, Hopp och Kärlek, Allsång
Sång av: Rolf Sjöbacka, Torolf Prost m.fl
Tal: Regina Sjöblom från Västanfjärd och Sven-Erik Syrén
Servering, Bokbord
Engsbo buss avgår: Övermalax Stenco kl. 12 via Bygdegården och 
Bränno 12.10, Vasa Stadshuset 12.40, Smedsby 12.50. Pris 20€/pers.
Ring om bussen till Syrén tfn 050-301 6598 senast lördag kl. 10.00

Alla Hjärtligt Välkomna     Arr. BB-Teamet

Två Nya Böcker utkommer:
Regina Sjöbloms bok:

Bönen-Segerns väg
Sven-Erik Syréns bok: 

Nu är det Skördetid

BÖNEN – 
SEGERNS VÄG, 

är titeln på Regina Sjö-
bloms bok, som är bosatt 
i Västanfjärd med sin fa-
milj. Redan som en liten 
fyra års flicka och senare 
i skolan fick Regina lära 
sig att tro på Gud och be 
till Honom som svarar på 
bön. Budskapet lyser klart 
och tydligt fram, att Regi-
na ägnat mycket tid i bön. 
Hon vet att genom bön 
och förbön finns en väg i 
livet som fungerar. Förfat-
tare skriver med värme 
och kärlek en berättelse 
om sitt liv. Ett liv som även 
präglats av motgängar och 
svårigheter. Jag önskar av 
hela mitt hjärta att jag med 
denna skildring av mitt liv, 
skall kunna vara till tröst 
och hjälp för någon med-
människa i liknande situa-
tioner, skriver Regina Sjö-
blom. Låt Gud plöja djupt 
i ditt hjärta när du läser 
boken.

NU ÄR DET 
SKÖRDETID, 
är titeln på Sven-Erik 
Syrén,s bok, som är bo-
satt i Maxmo med sin fa-
milj.
Författaren tar oss med 
ut på skördefältet, och 
berättar om Gudsmöten 
som han upplevt tillsam-
mans med mänskor.
I boken finns många vitt-
nesmål som berättar om 
hur den Helige Ande varit 
verksam till att förvandla 
människor från mörker till 
ljus. Gud kommer aldrig 
försent till någon män-
ska, utan Han kommer då 
skörden är mogen.
Men för att vi skall kunna 
skörda måste vi så ut 
evangelium till våra med-
människor.
Bryt ny mark, lev i visio-
nen som Gud gett dig! 
Om du har härsken eller 
dålig kvalitet på din olja, 
byt ut den och ta emot 
frisk, fräsch olja från him-
len. Författaren önskar 
förmedla till läsaren, att 
det inte är hopplöst i just 
Din situation, utan om Du 
lägger framtiden i Guds 
händer skapar Han något 
nytt i ditt liv.
Det är en önskan från mitt 
hjärtas djup att bokens 
budskap skall få leda och 
inspirera dig till att ta nya 
steg i tro, så att du står 
upp och intar din plats i 
Guds rike.

80 sidor med färg 
bilder 15,00€

Alla tiders kortpaket

Innehåller: 40 st. blandade kort såsom Grattis, Barn, 
Djur, Tänkvärda ord, Bibelspråk samt 3 st. dubbla kort 

19,00€ / 
paket

I denna fängslande bok 
kombineras biblisk under-
visning med personlig er-
farenhet. Här erbjuds ett 
antal praktiska vertyg att 
tillämpa i ditt liv.

211 sidor 25,00€

De tråkigaste män-
niskorna jag känner 
är komiker och de 
roligaste är präster, 
lär Hasse Alfredson 
ha sagt. Om det är så 
kan man undra över 
vad det beror på. Kan-
ske på det att det är 
den överraskande hu-
morn, den som kom-
mer spontant, oförbe-
redd i situationer där 
man inte riktigt väntat 
det, som är den allra 
roligaste.

85 sidor 14,50€

Det var ande vind och liv 
från Honom som sade 
sitt bliv när jag till världen 
kom och mina dagar be-
stämda blev av Honom 
som i boken skrev och 
tecknade ned dem alla 
som i minnet jag nu ve-

lat kalla fram och ge en 
bild av vad det blev av 
honom som talade och 
skrev prosa, protokoll, 
tal och lyrik för en brok-
lig och mångsidiga pu-
blik som nu få ta del av 
minnen många som nu i 
bok jag velat fånga. Livet 
bjöd på kamp, sjukdom 
och strid men under allt 
fanns lugn och frid.” Den 
är ej begråtansvärd som 
stupar vid sin stav,blott 
den som hörde ropet, 
men aldrig gav sig av.”

240 sidor 30,00€

176 sidor 
11,50€

Änglarna samta-
lade med Roland 
Buck precis som 
människor talar 
med varandra

Presentböcker

7,40€/st.

Kulspetspennor  1€ / st.
1. Blott en dag ett ögonblick i sänder
2. Var dag är en sällsam gåva
3. Blyertspennor, med text 5 st. för 1€

NåT aTT bErÄTTa? 
Den här annonsplatsen är ledig!


