Sid LEDAREN: Nu eller aldrig: bara ett fullvärdigt
medlemskap kan göra kyrkan till ”din, min
och vår”.
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Den nya direktorn
vill tänka svenskt

Sidan 5

Studerar under
Guds ledning

Skutnäs vill
sänka tröskeln
Sidan 6

Sidan 2

Församlingar
gör sig av med
fastigheter

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

Ärkelutheraner
under nytt
kyrktak
Sidan 8

Lutheraner i onåd firar sin mässa
i Adventkyrkan i Björneborg.
Fr.v. pastor Miika Nieminen,
Anneli Vaahtoranta, Vesa
Vaahtoranta och Jukka Aarnio.

Nepaleser lär sig
jämlikhet i äktenskapet
Sidan 8

Erik Liljeström
levde sitt liv på nytt
Sidan 12

Trädgården är vårt
minne och vårt paradis
Sidan 7
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Dopkaffe eller
chokladbollar?
präst 1 håller dopsamtal. Människorna hon möter är många och
mötena med dem oftast underbara, men ibland undrar hon nog … Potentiella faddern frågar ”ja, jag hör inte till kyrkan, men kan
jag skriva in mig för att vara fadder och sen skriva ut mig igen. Är det okej?”. Nä, säger den genomärliga 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 betydligt mindre självklara nu än för bara tio år sedan.
PRÄST 2 tröttnade på de tomma bänkarna och studerade demografin bland de tretusen medlemmarna på församlingens område. När hon var uppe 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 eftermiddagsklubb 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 Ledarskapet också? Nu är ungdomarna inte bara själva
ledarskapsutbildare utan också med i budgetering och planering av församlingens verksamhet.
I vår kyrkas fyraårsstrategi identifieras samma 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 åtminstone om man får tro teologen
Patrik Hagman, aktuell med
boken Efter folkkyrkan, en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället.
Arbetet firades med ett seminarium, som samlade både studerande, professorer och stiftsledning i Åbo kring samma tema.

”Skulle hon
överlåta Ledarskapet också?”

Med fanns också Präst 1 och Präst 2, som i verkligheten heter Emma Audas och Anna Ortner. Så
helt olika är knappast deras arbetsbilder till vardags, men osökt pockar tanken på: Har vi för lite chokladbollar i vår kyrka? Visst finns de. Men
hos oss går strömmen fortfarande slentrianmässigt i traditionens spår från medlem till pastorskansli, för vigsel, dop, konfirmation och begravning. Men även den sinar. Och därför, i all sin
problematik, ger besöket i Björneborg i veckans
KP en tankeställare därför att den är en gemenskap som bärs av sina medlemmar och inte en
”kyrklig service”.
just nu vore det viktigt att byta fokus. Att inte
tänka ”medlemsstatistik” utan glad ”medlemsteologi”. Där medlemmarna inte är objekt, utan
myndiga och kapabla subjekt.

PROFILEN: maria pettersson
”Egentligen borde det ju inte vara
konstigt men det kändes nog
väldigt onaturligt att be framför
kameran.”

Litar på
Guds
ledning

Maria Pettersson hade ingen aning om vad hon gav
sig in på då hon bestämde sig för att medverka i tvprogrammet 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
– Är du kristen? Då vill vi att du ska
vara med.
Maria Petterssons bror skickade in
en ansökan om att Maria kunde vara 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 beskriva studerandes vardag. Programmet 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 henne under dagen.
– Det kändes konstigt i början. Hur
ska jag vara? Ska jag bara sköta mitt?
– Man förändras lite framför kameran. Jag minns då mina vänner glatt hälsade på mig då jag kom till skolan. När
de fick se kameran försvann deras leenden, skrattar hon.

Den kristna studeranden

Maria Pettersson är 21 år och kommer
från Esse i Pedersöre. Sedan i höstas
studerar hon till sjukskötare på Arcada i Helsingfors.
Hon fick snabbt ta rollen som den
kristna studeranden. Hennes tro var
ständigt i fokus då hon filmades och
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intervjuades och hon känner sig lite 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 vittnesbörd 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 Petterson skulle läsa Bibeln och be framför kameran.
– Kameran följde med mig till kyrkan. Egentligen borde det ju inte vara
konstigt men det kändes nog väldigt
onaturligt att be framför kameran, säger 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 Vasa 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 jätteglad. Det är så skönt att bara ta allt
inför Gud.
Maria Pettersson har bott i Helsingfors sedan hon började studera förra
hösten. Fast hon känner att skillnaden
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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 relationer 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, skrattar hon.

maria petterson har blivit van
med stadslivet.

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

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 samfälligheten lågröskeltanken också
till dopet. Petrus församling
hör till dem som hakat på

och ordnar en allmän dopsöndag den 5 maj där barn
oberoende av åldar kan
bli döpta. Södra Haga kyrka erbjuder såväl präst som
dopkaffe.
Kyrkoherde Bengt Lassus
säger det är mycket få barn
som blivit odöpta just i Petrus församling, men dopsöndagen är öppen för alla som vill ha dop på svenska utan extra besvär.

blivit mera medveten om vad jag tycker och tänker och också mera medveten om vad Gud vill.
Genom programmet känner Pettersson också att Gud har fört in henne på
en resa in i sig själv och att han avslöjat sådant som inte behöver finnas där.
Att tvingas släppa kontrollen över saker har varit en väldigt nyttig upplevelse för henne.
– Det är befriande att kunna ge över
kontrollen åt Gud fast jag ibland varit
harmsen över att det kommit med saker 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 studieinriktning 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, konstaterar hon.
– Jag vill att Gud ska leda mig vart jag
än ska. Det blir spännande att se vad
som händer i framtiden.

maria pettersson
21 år gammal från esse i pedersöre
studerar till sjukskötare på
arcada i helsingfors
Har varit aktuell i tv-programmet studieliv
Tycker om att sjunga och vara
ute i naturen

Slå ihop de svenska
huvudstadsförsamlingarna
Församlingsstruktur.
Seppo Simola, hårdför
chefredaktör för Helsingforsförsamlingarnas tidning Kirkko ja Kaupunki, vill
slå samman de tre svenska församlingarna i Helsingfors. Dagens struktur gör
det möjligt att hålla kvar ett
reservat av kvinnoprästmotstånd. Simola går åt

det faktum att alla präster i
Petrus församling är manliga och en samarbetsvägrande präst därför kan undvika konfrontationer som
kan leda till tjänstefel.
Biskop Björn Vikström säger
i Kotimaa24 att tre svenska
församlingar är nödvändiga
för att motverka en likriktning av församlingsarbetet.

Ansökningstiden går ut 15.5.
Ansök elektroniskt på: www.kredu.fi
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”Det går inte ihop längre”
Penningknipa. Församlingarna sparar genom att avstå
från utrymmen. Johannes församling säger adjö till Tomas
kyrka, Hangö funderar på att
sälja allt utom kyrkan.
Text: Sofia Torvalds
Hangö svenska församlings kyrkoherde 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 invånare.
– I rena euron får vi i dag in lika
mycket i kyrkoskatt som vi fick in år
1999. Och då har allt blivit mycket dyrare, 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 bygga nytt och energisnålt.
Det mest radikala förslaget går ut på
att samfälligheten säljer allt utom kyrkor och kapell: ungdomsgård, församlingshem och kansliutrymmen.
– I så fall skulle vi sälja 1600 kvadratmeter och bygga nytt på cirka 1000 kvadrat. Nybygget skulle vara ekologiskt
och energieffektivt – ett noll-energihus. Den affären skulle inte ge vinst just
nu men inte heller förlust, och i framtiden skulle det bli mycket billigare än
i dag, säger Laxell.
En lite mindre radikal lösning skulle vara att bygga ut det nuvarande församlingshemmet 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.

DÖRREN.com

Sök

Sälj objekt

Företag

Ofta frågat

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

Till salu!

Hangö församlingshem. Byggnadsår 1892. Arkitekt Svante Magnus Schjerfbeck.
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Adress: Parkgatan 7, Hangö
Försäljningspris: 1,8 miljoner euro eller enl anbud.
Övrigt: Ursprungligen privat hem. Rymmer 150
personer.

Andra byggnader av samma försäljare
Dörren.com/bostäder
Ta kontakt

Beställ broshyr

En sådan här
annons finns inte
i verkligheten –
men ungefär så
här kunde den
se ut, tippar KPredaktionen.
BILD: MALIN AHO

Ingen ljusning i sikte

Liksom många andra församlingar kämpar 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 utrymmen. 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 tillsvidare fast vid.
Laxell ser ingen ljusning bakom nästa 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

Framsidan

Privatvisning

betalar igen skatt – det betyder mindre pengar både för staden och församlingen.
Att betala för personal och utrymmen blir som sagt knappast billigare
i framtiden.
– När löner justeras uppåt blir det
snabbt en märkbar utgift för en församling vars största utgiftspost är lönerna.
När Anders Laxell ser framför sig
framtidens kyrka och framtidens församlingar ser han en kyrka som bygger mer på frivilliga och mindre på anställda.
– Kyrkan gjorde tydligen en stor fel-

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.

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 avstår från sina utrymmen i Tomas kyrka från och med den 1 januari nästa år.
Beslutet fattades vid församlingsrådets
möte för en vecka sedan.
– En del av dem som besökt gudstjänsten i Tomas kyrka bor på Folkhälsans seniorhus. Det finns en möjlighet
att bygga ut verksamheten i seniorhuset
i stället och vid behov hyra utrymmen

”Kyrkan gjorde tydligen en
stor felbedömning efter kriget. Vi byggde
för mycket och
anställde för
många. Nu betalar vi för det
misstaget.”
Anders Laxell

Johannes avstår från sina utrymmen i Tomas kyrka i Mejlans. FOTO:KP-ARKIV

NYHET!

”

Som många andra blir
jag allt mindre svartvit
i min tro, men däremot
allt mer längtande.
Hanna S. Backman

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

av Meilahden seurakunta, säger kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka.
Beslutet innebär att Johannes församling sparar in minst 40 000 euro
per år i hyreskostnader, vaktmästarens
lön och andra bikostnader.
Beslutet har väckt kritik bland församlingsmedlemmar som känt att Tomas kyrka varit deras hemkyrka.
– Det var helt väntat. Jag förstår
mycket väl att processen med alla församlingssammanslagningar och inbesparingar känns svår för många. Men
vi hade inga alternativ.
Johannes församlings församlingsråd fattade också beslut om att lägga
ner två av församlingens klubbar från
och med hösten. I framtiden har församlingen ingen dagklubb i Tomas kyrka eller i Högbergsgården. Klubben på
Drumsö fortsätter som förr.
– Vi har tänkt att vi i stället ska satsa mer på vår familjeverksamhet. Världen förändras, behoven blir nya och det
innebär att också församlingen måste tänka om.
För dagklubbsledarnas del innebär
det här samarbetsförhandlingar och
en omorganisering av arbetet. Antalet barnledare minskar från tretton till
tio, men Djupsjöbacka tror att arbetet
kan omorganiseras utan uppsägningar.
– Vi har försökt lösa de här problemen så ett sådant sätt som inte ska kännas allt för radikalt, säger han.

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

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

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

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 Ekstrand valet till direktorstjänsten.
Ekstrand valde att söka
tjänsten eftersom han såg
många utmaningar att gå in i.
– KCSA har ett brett ansvarsområde. Kommunikationsavdelningen har en
viktig roll med tanke på tv,
radio och andra medier.
– Arbetet inom kristen
fostran och med samhällsfrågor till exempel bland de
döva och förståndshandikappade är andra viktiga
delar, säger han.
Grundutmaningen för
KCSA är enligt Sixten Ek-

strand att tjäna de finlandssvenska församlingarna på
bästa möjliga sätt.

Tjäna församlingarna

KCSA är till för församlingarna, inte församlingarna för
KCSA, säger han.
– Vi tjänar församlingarna genom att förse dem med
material, genom att inspirera
och besöka dem. Också genom att ordna olika evenamang.
Ekstrand poängterar också att det är viktigt att kyrkan 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.

”Jag hoppas att
centralen kan utvecklas i samarbete med församlingarna.”
Sixten Ekstrand

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 centralen kan utvecklas i samarbete med församlingarna.

Minister Elisabeth Rehn
har tilldelats den kyrkliga
utmärkelsen Sankt Henrikskorset. Utmärkelsen
överräcktes av ärkebiskop
Kari Mäkinen.

FOTO:KP-ARKIV/SOFIA TORVALDS

Rehn har utmärkt sig inom det internationella hu-

Mer info på www.kingtours.se eller kontakta
Sales manager i Finland Stina Lindgård
stina.lindgard@kingtours.se eller 0400 438854

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.

Hålla svenskan genuin

Att bevara det svenska är en
annan utmaning som Sixten Ekstrand anser vara oerhört viktig.
– KCSA har en viktig roll
att spela. Vi måste fungera
med Kyrkostyrelsen som del
av en helhet, säger han.
– Det innebär att upprätthålla hålla god kontakt, men
samtidigt har vi vår speciella
uppgift: att värna om det genuint finlandssvenska.
Enligt Ekstrand strävar 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-

humanitära insatser

Rehn fick
kyrklig
utmärkelse

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

kyrkans central
för det svenska
arbetet
• En fristående del av Kyrkostyrelsen som är det
verkställande organet i vår
kyrkas centralförvaltning.
• Är uppdelad i tre funktioner, kristen fostran, diakoni och samhällsamsvar och
kommunikation med var
sin ledande branschsekreterare.
• Är placerad på Skatudden
i Helsingfors och har runt
tjugo anställda.

BERGSVÄRMEBORRNINGAR
• Välkommen och besök
vår nya hemsida!

www.porausassat.fi
• Beställ idag så undviker du
sommarens rusning!

Tfn 050 300 9685
info@porausassat.fi
En beställning av oss är ett Ess i ärmen!

polisanmälda skriverier
manitära arbetet. Hon har
i sin verksamhet fäst uppmärksamhet vid mänskliga rättigheter och framför
allt vid kvinnornas ställning i krig och även efter
det att fred har slutits.
Sankt Henrikskorset kan
ges för bland annat betydelsefulla humanitära insatser utomlands.

Judefientlig
gratistidning
Gratistidningen Magneetti som ges ut i Ylivieska av
affärskedjan Kärkkäinen
har blivit polisanmäld för
flera antijudiska skriverier,
meddelar både Österbottens Tidning och Vasabladet.

Magneettis ansvariga
redaktör är kedjans ägare Juha Kärkkäinen som är
inflytelserik medlem i den
gammallaestadianska rörelsen. På gammallaestadianernas diskussionsforum vl-foorumi kräver
man att Magneetti förklarar att tidningen inte är
kopplad till rörelsen.

Judefientliga skriverier
förs också fram på Uusi Jerusalemis webbplats
och också dessa skriverier har polisanmälts. Uusi Jerusalemi är en del av
den Swedenborgska kyrkan som finns bland annat
i USA, Sydafrika och Sverige och Filippinerna.
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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”.

Välkomna till Skutnäs
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
– Egentligen har vi öppet hus hela tiden, 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 välkomna. 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 gemenskapen av den orsaken. Nu önskar
vi att också de ska kunna känna en välkomnande och kravlös gemenskap här.
Något speciellt dragplåster har man

Behov att förnya

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

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.

Pris

29,50€

inkl. postkostnader

Lindrar mot huvud-, ryggoch muskelvärk. Förbättrar
cirkulationen. Ökar energinivån
och minskar stress och trötthet. Armbandet är av hög kvalitet med
24 K gulddouble.
Använd armbandet dagligen och
upplev de positiva fördelarna.

06-347 0608

inte inbjudit till de två dagarna.
– Vi vill bara visa vår normala verksamhet.
På lördag blir det alltså auktion, soppa, grillad korv i bönehuset och andlig
föda i Pedersöre kyrka. På söndag öppnar 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 besökare. Vi har värdar som har till uppgift
att se till att alla känner sig välkomna.

Sänd in din
beställning till:
Jonnys
Försäljningstjänst
Petalaxvägen 18D,
66240 Petalax

Antal:

Namn:

Adress:

cjcenter@malax.fi

Föreningen vill också be om förlåtelse.
– Inom styrelsen har vi tidigare diskuterat om vi kan be om förlåtelse för
sådant som inte skett inom föreningens verksamhet utan inom familjerna. Men vi vill be om förlåtelse för den
kravfyllda atmosfär som vi inom föreningen gett rum för.
– Om människorna som tvingats
bort från gemenskapen kan ta förlåtelsen till sig har vi vunnit mycket.
Det handlar i första hand om att de

ska få känna frid över det.
Det fanns ett behov att förnya föreningens verksamhet redan innan pedofilskandalen, att en avliden lekmannapredikant under flera års tid gjort
sig skyldig till sexuella övergrepp mot
några av sina barnbarn, briserade i december 2009. Då fick reformprogrammet ett bredare stöd som gav kraft till
att genomföra det.
‑ Dessutom bidrog trycket utifrån till
att reformerna gjordes. Vi vill ha en genomskinlig organisation och verksamhet. Men förändringsprocesser är alltid komplicerade. För någon kan förändringstakten kännas för snabb och
för andra för långsam.
När övergreppen blev offentliga var
Krister Snellman första året medlem i
styrelsen. 2011 valdes han till ordförande.
– Vi i styrelsen vill i alla lägen stå på
offrens sida. Men det är omöjligt för oss
att lösa problem som finns inom familjerna. 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.

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

Att en del människor känner sig
kränkta över att de blivit utpekade som
offer medan andra offer mått riktigt dåligt av det de varit med om gör inte saken lättare.
Någon klappjakt från media har
Snellman inte upplevt.
– Media har hjälpt oss att få igång
processen för helande och upprättelse. Men ibland upplever jag att media
inte vill ta till sig det goda som sker här.

Programmet
• Lördagen den 4 maj klockan 11.
Soppdag med auktion vid bönehuset
• Klockan 19 sammankomst i Pedersöre kyrka, Stig-Erik Enkvist predikar.
• Söndagen den 5 maj klockan 10,
söndagsskola.
• Klockan 15 sammankomst i bönehuset, Olavi Forsbacka predikar. Servering efter mötet.
• kl 17 sångstund och avslutningsandakt av Sture Varg i bönehuset.

jordmassa vägbygge

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 tillhör Pargas kyrkogård. De bortfraktade jordmassorna var tänkta att användas som material för vägbygge.
Allt har gått lagligt till hävdar de ansvariga men markanvändningschef Harri Palo vid Kyrkostyrelsen har beordrat att misstaget genast åtgärdas och att jordmassorna återbördas till kyrkogården. – De avlidnas kvarlämningar bör behandlas med respekt, säger Palo.
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Hon har ett eget
paradis på jorden

Trädgård. För
författaren Carita
Nyström är trädgården en plats där allt
påminner om att livet
går vidare.

Carita Nyström
och syrenen
hemma i Korsnäs. FOTO: DAG
ÅGREN

Text: Sofia Torvalds
Carita Nyströms färska bok
Det börjar alltid med ett frö –
Trädgårdshistorier är en frukt
som fått mogna länge. Projektet fick vänta i många år,
genom maken Erik Ågrens
sjukdom och en allvarlig bilolycka som drabbade henne själv.
– Nu är jag så glad åt boken som kommit efter en så
lång vinter och seg och tveksam vår.
Nyström insjuknade i reuma redan på 80-talet och
många har under årens lopp
undrat hur hon orkar med allt
arbete med den egna trädgåreden i Korsnäs.
– Trädgården är mitt personliga lilla paradis som ger
mig styrka och glädje. Särskilt i en tid då de ekologiska hoten växer. Att det finns
en liten bit jord som jag har
ansvar för.
För henne är också den vilda floran viktig. Då hon och
maken byggde sitt hus listade 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 knoppas och blomma igen. I trädgården 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 trädgården är en symbol för det himmelska paradiset. Den tanken finns i så gott som alla religiösa 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 trädgården också en minnesplats.
Där blommar växter hon fått
av sina vänner. Där står ”Eriks björk” och påminner om
maken Erik Ågren som i tiderna 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 blomstringstid 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 trädgårdsarbete också har en terapeutisk sida.
Många präster tog Linnés
ord till sig och på 1700-talet
blev prästgårdarnas trädgårdar modeller för trädgårdsodling. En av de präster som haft
stort inflytande på trädgårdskulturen 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 annan 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 rekommenderar Nyström ett
besök i Yxgärde trädgård i
Gamla Vasa.
– Den är speciellt fin på
våren och försommaren när
sipporna och gullvivorna
blommar.

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 operationsdagen? 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
¶¶MARIA SUNDblir bättre.
GREN-LILLQVIST
Det finns inga mirakelknep för att stå
är kognitiv
ut. Det handlar om att våga möta sin oro.
psykoterapeut
Att jag vågar se vad som oroar mig mest.
och svarar på
Jag kanske kan prata med andra mänläsarfrågor
niskor som varit med om samma opeom familj och
ration. Diskutera med dem hur de upprelationer.
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 operationer som faktiskt gått bra, och inte ta fasta på några skräckoperationer, som händer någon gång. Antalet skräckoperationer 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 personalens kunnande. Om jag har en tro på en Gud, kan naturligtvis den tron skänka mig en tröst. Att jag vågar tro att
det finns en Gud som också vakar över mig och min operation. 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 orostankarna 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 annat 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 enklare hur mycket jag än grubblar. Grubblandet tar tyvärr bara mycket energi av mig.
Att sysselsätta sig med olika aktiviteter är ett sätt att försöka minska oron. Om jag försöker fylla min dag med meningsfulla aktiviteter, så hinner kanske inte oron gräva sig
så djupt.
Det handlar om att uppnå en balans mellan oro och aktivitet. Att tillåta sig att vara orolig, men att inte heller gräva ner sig i oron, för ingenting blir bättre av konstant oro.

Fråga KP:s expertpanel

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

På Tvären MAY WIKSTRÖM

Samtidigt nånannanstans
”Varför bry sig om dem
långt borta? Varför alls skriva om dem och deras bekymmer? De
har ju inget med oss att
göra. Vi har
tillräckligt med
vårt eget.”
Det händer

att frågan dyker upp. Ibland
väl förpackad, ibland irriterat frän. Varför måste vi bry
oss. Om ”dom”.
Visst får man fråga. Också för en tidning som KP
är det en balansgång att
pendla mellan det som ligger nära och det som ligger
långt borta geografiskt och

kulturellt, det gäller all journalistik.
Det är sant att man både
på mikro- och makronivå
kan slippa att ta i de egna
bekymren genom att vända uppmärksamheten mot
något utanför den egna gemenskapen. 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 sina magplågor är dömd att
stillna och slamma igen i sin
egen göl av självgodhet och
likgiltighet.

Förra veckan kidnappades två biskopar för den syrisk-ortodoxa och den grekisk-ortodoxa kyrkan när
de åkte bil norr om Aleppo i
ett humanitärt uppdrag. Det
är ett hårt slag mot den redan så utsatta kristna minoriteten i regionen. Ett hot
som säger ”akta er, bara!”.

En frisk kyrka måste kunna känna igen smärtan hos
en systerkyrka.
Vad om det gällde oss?
Tanken på att någon skulle tvinga in vår biskop i en
bil är så avlägsen att den
känns rentav absurd.
I Syrien är den det inte.
Därför skriver vi.
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ÄMBETSFRÅGAN. Lutheraner som tänker gammaldags har hamnat i onåd hos biskoparna. Nu ska deras
gudstjänstgemenskaper betraktas som främmande
samfund. Många av dem firar mässan i Adventskyrkans lokaler som står tomma på söndagarna.

Vi tror som
kyrkan alltid trott
”Sackeusgemen-

Text och Foto: ROLF AF HÄLLSTRÖM
– Ett win-win-läge, säger Vesa
Vaahtoranta från Sackeusgemenskapen som samlas i Björneborg. Vi får en
lokal, de får en hyresgäst.
Det är full rulle i församlingssalen i
Adventskyrkans källarvåning på söndagsmorgonen. Trettiotalet frivilliga
förbereder högmässan i fem-sex grupper, tejpar fast papper för söndagsskolans ritbord, plockar fram koppar för
kyrkkaffet eller fixar tekniken som ska
göra predikan tillgänglig på nätet.
– Klockan tre ska vi vara ute igen, säger en av männen i städgruppen med
stadigt grepp om borsten,
Uppe vid ingången hälsar pastor Miika Nieminen i vit mässhake välkommen 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 barnfamiljer. Tre bröder sitter försjunkna
i Kalle Anka, lillebror håller i psalmboken.
Söndagens tema är ”Guds folks hemlängtan”, enligt vår lutherska kyrkas
handbok. Den följs i detalj med kyrie,
gloria och collecta som textläsningen heter. Predikan handlar om Guds
folk på väg. Fader vår sjungs på gregorianskt 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 församlingarna i Björneborg som firar nattvardsmässa utan en samling lutheraner 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 tillåtelse. År 2006 presenterade Esbobiskopen
Mikko Heikkas kommitté den slutliga
lösningen på turerna i kvinnoprästfrågan som pågått sedan 1988.
– Det förändrade atmosfären i kyrkan, vi konservativa kände oss rättslösa, säger Sumiala.

skapen kom till
mycket lämpligt för mig, nu
kan jag med gott
samvete gå i kyrkan.”

Anneli Vaahtoranta

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 biskopen i Åbo som då hette Kari Mäkinen
och tillfrågats om han inte kunde ändra åsikt. Det kunde han inte.
– Vi tror exakt som den lutherska kyrkan säger i sin bekännelse, säger han.
Han påminner om att också biskop
Heikka medger att traditionell ämbetssyn inte är någon villolära. Statsmakten har gjort ett specifikt undantag för
religionsutövning i sin jämställdhetslag. Det är kyrkans eget beslut att visa
trogna kyrkobesökare på dörren. Frågan 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 förbudet att använda Väinölä kyrka som
brev på posten. År 2007 stod Sumiala
utan lokal men med folk som ville fira gudstjänst på gammalt sätt.
– Det fanns som man brukar säga en
social beställning, säger han.
Övergångstiden sträckte sig över flera månader. Hans hustru avled i cancer under den här tiden och han gissar att ingen ville pressa honom onödigt mycket.
Lokalfrågan löstes enkelt och genialiskt. Adventskyrkan firar sin gudstjänst 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 herde för den informella gudstjänstgrupp
som senare tog namnet Sackeusgemenskapen.
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 skulle vara optimalt, säger han. Det går inte
i en församling med 20 000 inskrivna
medlemmar och mängder av anställda där den ena river ner det som den
andra bygger upp.
– Vi fortsätter med det som reformationen förde till detta land, säger Sumiala 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 behandlas som ett främmande samfund.
Sumiala säger att hans hjord tror som
kyrkan trott i hundratals år. Kyrkoordningen har alltid varit underställd kyrkolagen och Guds ord.
Om gudstjänstgemenskaperna förhåller sig kritiskt till kyrkans avsteg
applåderar man inte heller pietismen
som historiskt öppnade vägen för frikyrkorna.
– Där värderas varken ämbetet eller
sakramenten, prästen har ingen särskild ställning. Det har han hos oss.

Banden till kyrkan kvar

Han vet att de flesta i Sackeusgemenskapen hör till kyrkan och betalar sin
kyrkskatt dit utan att deras gemenskap
får mycket annat än skäll för pengarna. 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 utbildningen och har i fem år ingått i ringen av frivilliga som ser till att det hålls
söndagsskola varje söndag. Hon är fortfarande skriven i Keski-Porin seurakunta och ser ingen orsak till att lämna den. En mässa med en kvinnlig präst
kunde gå an för henne men Sackeus är
hennes val.
– Här kan jag lyssna till undervisningen utan att hela tiden vara i alarmtillstånd och känna att jag måste vara
beredd att säga ifrån att jag är av annan åsikt.
Ulla Silvola i samma söndagsskollärarpool kallar sig både torghandlare och
inredningssömmerska. Hon har kommit till tro ”på gamla dar” som hon säger 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 predikan var jag såld.
Hon har hon ingen genomtänkt förklaring till att hon föredrar en gemenskap utan kvinnor i predikstolen. Kanske att kvinnor inte vågar ta ut svängarna och få fram det stora som Kristus 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 viktigare 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 Vaahtoranta, i det civila pianopedagog i det
lokala musikinstitutet, säger att hon
alltid varit konservativ i trosfrågor.
– Jag var kritisk redan mot kvinnliga 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 mycket lämpligt, nu kan jag med gott samvete gå i kyrkan.
Att skriva ut sig är inget alternativ för
henne som den lutheran hon är. Kanske det fortfarande lever en förhoppning om att saker och ting ska bli bättre i kyrkan:
– Dessutom finns det många troende bland kyrkans anställda och dem
vill jag stöda.
Teknologie doktor Jukka Aarnio som
undervisar i maskinteknik vid den lokala yrkeshögskolan hör till den minoritet som skrivit ut sig ur kyrkan. Redan för många år sedan insåg han att
han inte kommer att rymmas i en kyrka som anpassar sig efter samhällets
trender. Den summa han skulle betala i kyrkoskatt går nu till de konservativa kyrkliga missionssällskap som
huvudstadens samfälligheter bojkottar. Han vill inte vinna ekonomiskt på
att gå ut ur kyrkan.
Aarnio sköter också Sackeus ekonomi. 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, konstaterar han. Gudsjänsterna samlar i medeltal 138 personer per gudstjänst, lite
fler än man har medlemmar.
Vesa Vaahtoranta som tituleras ”isäntä” 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 funderat 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.
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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 trettondagen i år. Markku Sumiala (t.v.) kallar sig ”herde emeritus” men
rycker in vid behov, Bägge två har kvar sina prästrättigheter i den lutherska kyrkan.

LIV & TRO 9

10 LIV & TRO

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

missionsarbete. Finska Missionssällskapets familjearbete befrämjar jämlikhet.

1.

Hustrun flyttar in med
Text: mia westerling
Glada skratt och andäktig tystnad avlöser varandra. Tretton äkta par är samlade till ledarutbildning för kyrkans familjearbete. Platsen är Nepalgunj, en
gränsstad till Indien i södra Nepal. Kursen ordnas av NCFN, National Churches
of Fellowship of Nepal ,som är en takorganisation för kyrkorna i Nepal. Manoj
Pradhananga är koordinator för familjearbetet och leder verksamheten tillsammans med sin fru Anjila.
Det finns ett skriande behov av familjearbete i Nepal, där bland annat
våld i familjen är mycket utbrett. För tre
år sedan blev Finska Missionssällskapet engagerat i arbetet. Anna-Kaarina
och Matti Palmu hade i tio års tid fungerat som utbildare inom familjearbetet
i flera länder där Finska Missionssällskapet 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 deltagarna innebörden av äktenskapet och det
egna parförhållandet. Målet är att deltagarna, som denna gång huvudsakligen kommer från församlingarna i väs-

”Nu förstår jag
att jag aldrig
känslomässigt
lösgjort mig från
mina föräldrar.
Det är ju faktiskt min hustru
och jag som ska
komma överens
om hur vi har
det.”
Deltagare i ledarutbildning för
familjearbete

tra Nepal, ska kunna leda äktenskapskurser i sina egna församlingar.
– Vad är grunden för ett äktenskap?
Matti fäster blicken vid deltagarna
och väntar tills Manoj tolkat till nepalesiska. 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 traditionen fysiskt lämnar sin familj och
flyttar in under samma tak inte bara
med sin man utan också med svärföräldrarna.
– Nu förstår jag att jag aldrig känslomässigt lösgjort mig från mina föräldrar. 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 funderar på om det finns en rädsla för konflikt och hur viktigt det är att mannen
kan visa att han fortfarande hedrar sina

föräldrar trots att mannens och kvinnas 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-Kaarina feedback. En av kriterierna för en
lyckad lektion är att paret förbereder
den gemensamt och att lektionstiden 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” berättar om hur man stärker familjen och är
skriven av paret Palmu. Den finns nu
också på nepalesiska och utgavs senaste sommar. Ursprungligen skrevs
den för etiopiska förhållanden. Förutom 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 bibelskola och Timothy är dessutom pastor.
Lektionen börjar lite trevande men
snart glömmer båda sin nervositet och
talar av egen erfarenhet över ämnet. Timothy 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 gruppdiskussion och Timothy och Sunita får till slut
uppbyggande kritik för sin lektion.
– Det här gjorde ni fint! Tro på er själva 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. Utgångsläget är att mannen och kvinnan
är skapade av Gud till jämbördiga varelser. I den nepalesiska kulturen är det
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2.

4.

3.

1. Den kyliga morgondimman ligger som ett tjockt täcke över Nepalgunj. 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

svärföräldrarna
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 kultur och sedvänjor, sådant som påverkar parförhållandet och familjelivet,
konstaterar Anna-Kaarina.
– Det är sådant som vi lämnar över
till dem att fundera på. De är själva experter på förhållandena i sin egen omgivning.

Stort behov av familjearbete

Innan det är dags att ta adjö får alla skriva ner vad som varit bra och vad som
kunde ha varit bättre. Tystnaden sänker 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 underbara 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 utbildade 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 Magar berätta lite mera om sitt äktenskap.
Paret har tretton gemensamma år
bakom sig. Sonen Pratik är elva år och
dottern Prathista två år. Timothy berättar 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 armar. Han var väldigt osäker om drömmen 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. Timothy och Sunita hade sex år tidigare deltagit 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 skulle komma från mannen. En dag tog Timothy 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 borde ha pratat med honom allra först.
Timothy förstod att han gjort ett kardinalfel 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 dessutom var kristen. Bröllopet firades fyra månader senare.
– Hur har ni det i äktenskapet? undrar jag.
– Jo, vi grälar ibland men vi lyckas
alltid samsas efteråt. Det är helt ok att
gräla, bara man blir vänner igen, säger Sunita.
Timothy berättar att han ofta reser
och besöker församlingar utanför Tansen.
– 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.

”Vi grälar ibland
men vi lyckas alltid samsas
efteråt. Det är
helt ok att gräla bara man blir
vänner igen.”
Sunita Rana
Magar

Det bästa med ledarskapskursen
tycker de är upplevelsen att få undervisa tillsammans.
– Det är faktiskt något som vi vill göra i fortsättningen.
Skribenten Mia Westerling arbetar tillsammans
med sin man Ben som Finska Missionssällskapets missionär i Nepal.

Familjearbete i nepal
• Kyrkornas familjearbete i Nepal
startade år 2007 i NCFNs regi.
• Manoj Pradhananga är koordinator och tillsammans med sin fru Anjila utbildar paret äkta par i att hålla
äktenskapskurser i sina egna församlingar.
• Verksamheten är landsomfattande
och fyra kurser hålls årligen.
• År 2010 engagerades Finska Missionssällskapet i arbetet.
• Anna-Kaarina och Matti Palmu är
tidigare Etiopienmissionärer. De är
gästföreläsare vid de årliga kurserna. Anna-Kaarina är hälsovårdare och
sexualterapeut och Matti är präst.

12 KULTUR
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I betraktarens
ögon

Ett stort kosmetikföretag, har släppt en ny video. Under sex och en
halv minut presenteras den skönhet som ligger i betraktarens öga. En
konstnär som i vanliga fall
tecknar ansikten utgående från ögonvittnens beskrivning av en gärningsman tecknar nu kvinna efter kvinna utgående
från hennes egen beskrivning. Därefter träffas kvinnorna två och två,
och får sedan gå och beskriva den de nyss träffat
för konstnären som fortfarande sitter bakom sin
skärm och tecknar det
han hör. Skillnaden mellan bilderna är naturligtvis
slående. Där kvinnorna
haft en tendens att beskriva sig själva i kritiska
ordalag har de i den andra
sett en skönhet.
Cynikern i mig muttrar
något om att det här sannerligen var smart marknadsföring. Inte bara har
företaget producerat en
video som folk kommer att sprida vidare av
pur förtjusning. Man har
dessutom effektivt invaggat konsumenten i tron
att just deras produkter
görs av ett företag som
tycker om dig och tycker 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 tycker att världen plötsligt
känns som en lite mjukare plats, en plats där det
skulle kunna vara värt att
visa sig själv lite mjukhet
också. Kanske är det inte krångligare än så här:
Om alla andra kosmetikföretag tjatar om att du
kunde bli bättre har man
råd att vara den där enda rösten som säger: Titta så vacker du redan är.
I en kakofoni av rop blir
viskningen plötsligt intressant.
¶¶Erika

Rönngård
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Liljeström
på väg
mot målet
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
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, förtrösta på Gud.
– Rosenqvists ord har följt mig hela 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 Purmo 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 upplevde Guds ingripande i mitt liv.
Erik Liljeström är född 1936 och växte upp som baptist i femte led i Lillby, Purmo.
– Jag var elva år gammal då jag klagade på att jag inte hade något att göra. Då satte pappa en Bibel i min hand
och sade: Läs den här så ska vi återkomma sedan. Då läste jag genom Bibeln från pärm till pärm första gången. Sedan dess har jag läst igenom den
kanske ytterligare tio gånger.

Blev ekumen

Som 17-åring lämnade han Purmo och

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 faller så smärtfritt in i facket ”olycka-kris-nytt liv” att

började vid FKF, Fria Kristliga Folkhögskolan och Lärkkulla. Där lades grunden för hans ekumeniska inriktning.
– I min barndom sade man ofta att
jag skulle blir präst. Det lät jag Gud avgöra en natt på Lärkkulla. Jag sade att
jag betraktar det som din vilja om jag
kommer in till Svenska Medborgarhögskolan. 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 Överpurmo 1958 då han nåddes av ett telefonsamtal.
– 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”.

tjänsten och spänsten
är ledord i Erik Liljeströms
memoarer.

Ord från Gud till fullmäktige

Som Guds ingripande ser han också att
han klarat av tre allvarliga sjukdomstillbud. Och att han bevarats från alla
nära ögat situationer då han mött älgar under sina resor som Kommunförbundets revisor
Men han har också sett att Gud ingripit 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 Vöråfullmäktige ibland frusterat. Då ropade jag till
Herren att nu måste du ge mig något

man känner för att gäspa
och lägga den i högen ”gäller inte mig just nu”.
Men trots att den är så
förutsägbar att du vet precis vad som kommer levererar den. Läsaren får verkligen veta vad en trafikolycka kan göra med ett liv
– och vad den inte gör. Alla bitar.
Kent Revedal är en framgångsrik man i 40-årsåldern med det mesta i livet på rätt köl. Så kommer
en dag då han gör en om-

körning och åker rakt in i
en skåpbil på väg att göra 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 mindre förnedrande insikter. En
man som haft kontroll på
det mesta i livet har plötsligt inte ens kontroll över
sin tarm och urinblåsa. Bitvis levererar Revedal svidande kritik mot det svenska vårdsystemet, men bo-

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, predikar du också, hur ska du kunna industrialisera 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 diskussionen. Nej, det var det inte, fullmäktigeordförande sade att då får jag ju två.

Upp till bevis

Memoarerna har han gett ut i en upplaga på 500 exemplar på eget förlag. Han
har lånat pengarna för det.
– Jag har blivit nekad tre gånger av

ken handlar i första hand
inte om det.
Den handlar om att leva
i stunden. Den handlar om
att välja att inte vara ett offer. När jag skriver det här
låter det obarmhärtigt klyschigt, men Revedal har
faktiskt en poäng. Han klär
den lyckligtvis inte i några poetiska uttryck, texten
är inte ens särskilt avslöjande på ett emotionellt plan.
Han skriver väldigt lite om
sin familj och utlämnar enbart sig själv.

Men det känns lite fräscht
faktiskt att läsa om en livsavgörande 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 mycket om att ha rätt sorts rullstol – och om att rätt rullstol och värdighet hör ihop.
Jag har lärt mig mycket av
läsningen och jag tror det
var nyttigt.
¶¶Sofia

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

Munkkullavägen 15, 02400 Kyrkslätt
Tel.09-2965000
e-mail: rese@matkahaukka.com
Dalgatan 1, 10300 Karis
Tel.019-2782800
e-mail: karis@matkahaukka.com

te att han gör. De fyra barnen har fått
granska det han skrivit om dem. Med
glimten i ögat säger att han är mest oroligt 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 tätplatserna 1975 hade jag kanske blivit
invald, säger han. Fyra år senare var
jag också nära inval. Men då syndade
kommunfullmäktige- och kommunstyrelseordförandena i kommunerna
från Oravais söderut på nåden. De förespråkade en koncentration av rösterna på Ole Norrback. Att ha den åsik-

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

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 efterföljande kramperna har präglat Liljeströms
hälsa hela livet. Han gick i förtidspension 1995 och började då han vad han
kallar sitt tredje liv. Sedan dess har han
engagerat sig i föreningslivet, bland annat i Tegengrensällskapet.
Han skrev också samfundsordningen då baptist- och pingstförsamlingarna 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 trosbekännelse behöver man inte vara rädd för att
ha dialog med andra, säger Liljeström.

Prinsessan Estelle får bönbok

Böner. Ett år efter prinsessan Estelles dop släpps
hennes egen bönbok. Urvalet böner och illustrationer har prinsessans föräldrar gjort tillsammans med
Verbum förlag.
– Det här är en bönbok
för alla barn och är tänkt för
både liten och stor, säger
Kerstin Kyhlberg, förlagschef på Verbum, till Kyrkans
tidning.

I boken samsas nyskrivna texter och traditionella psalmer och böner. Där
finns också böner på andra
språk än svenska: på arabiska, syrianska, arameiska
och romani. Bönerna kommer också att publiceras
som talbok och i blindskrift.
Också drottning Silvia
och prinsessan Victoria har
gett ut egna bönböcker.

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

Bön för bönder efter kall vår

Prinsessan Estelle fyllde ett år den 23 februari.
FOTO: KUnGAHUSET.SE /Kate Gabor

www.matkahaukka.com

förlagen av olika orsaker. De tror inte
att boken går att sälja. Nu ska jag bevisa motsatsen.
Liljeström anser att alla borde skriva 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 också tolv mappar tidningsurklipp
Några stora avslöjanden tror han in-

www.matkahaukka.com
www.matkahaukka.com

Resebyrå Resehaukka Ab

BÖN. Den anglikanska kyrkan i Storbritannien har
skrivit en bön för jordbrukare som hämtar sig efter en kall och eländig vår.
Vädret har lett till tusentals döda djur och förstörda grödor.
– Vi sörjer förlusten av så
många djur under den senaste tidens usla väderförhållanden, säger biskop James Bell till Christian Today.

Bell meddelar att bönen
är ett uttryck för solidaritet med dem som råkat ut
för svårigheter, i hopp om
en vänligare och mer fruktbar period.
Bönen, skriven av dr Jill
Hopkinson, börjar så här:
Barmhärtiga Gud, du ger
oss mat från jorden genom
det hårda arbete som människor utför …
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Konstruerat av Ann Husman

A Spenslig		
___ ___ ___
26
42
2

___
106

B Leder blod		
___ ___
10
64

___
44

___
29

C Kan man gå på		
___ ___
119
25

___
99

___
34

D Begärde		
___ ___ ___
72
17
125
E Kan drickas där		
___ ___
35
93

___
71

F I sikte för torped		
___ ___
12
49

___
21

G Ger vackert virke		
___
100

___
52

___
76

H Mes, kan man säga		
___
86

___
22

___
107

___
80

___
56

___
57

___
110

___
88

___
128

___
32

___
85

PsalmvävEN

___
63

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 psalmvers. 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.

___
115

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.

___
41

I Var tyst		
___ ___ ___
130 87
14
J Är kanske uppförsbacke

___
77

___
46

___
127

K Frett		
___ ___ ___
68
43
81
L Känslig hos hund		
___
3

___
116

___
23

___
112

___
9

___
123

___
55

M Hötorgsprodukt		
___ ___
54
84

___
11

___
58

___
124

N Äldre låsanordning		
___
117

___
120

___
37

___
19

___
70

O Ersätter t ex tand		
___
16

___
96

___
62

___
101

___
31

P Får kanske panikslagen ___
126

___
45

___
60

___
50

Skicka in!
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!

___
48

som börjar med orden

___
73

___
1

___
15

S Hade sina plågor		
___ ___
38
121

___
5

___
92

___
79

___
118

T Viking		
___ ___ ___
90
61
104

___
20

___
114

___
36

U Ont blod		
___ ___ ___
7
94
30

___
111

___
69

V Tand som prydnad		
___
65

___
89

___
39

___
108

___
122

___
91

R Greps		
___ ___ ___
59
33
6

___
24

Psalm nr och vers i Psalmboken:

___
18

___
78

___
8

Namn & adress:

___
113

___
102

___
83

___
13

___
47

___
74

___
27

Vinn
böcke
r!

___
66

___
103

___
98

X Randig fisk		
___ ___
109
4

___
28

___
75

Y Har majs och bössa		
___
40

___
105

___
82

___
67

___
95

___
53

Z Får dra

___
51

___
129

___
97
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UR Evangeliet
”Be, och ni skall
få, så att er glädje
blir fullkomlig.”

OM Helgen

Runt Knuten

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 läser tillsammans i gudstjänsten eller andakten – men
lika mycket kan den vara den tysta tanke vi sänder
Gud i ensamhet.

Läs mera i
Joh. 16:23-33

”Vi krattar och
putsar med gott
humör och bereder kyrka och
kyrkbacke för
sommaren.”
Vårtalko i Snappertuna
lördag kl. 10-14.

INSIDAN
Betraktelsen Anna lindén

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

ILLUSTRATION: Sonja Backlund

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, ligger inte riktigt för oss. Kanske delvis beroende på att vi
är blygare och uppskattar ensamheten mer, men också 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, vänner 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 ständigt ger att känna, älska och äga! Tack gode Fader för
mycket mer än jag kan tänka och säga”, skriver Runeberg i den av många älskade barndomspsalmen Jag lyfter 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 hela skapelsen. Då får också tillvarons skuggor sina rätta
proportioner. Också då vi måste skiljas från dem vi älskar 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 ingår 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 leva på. Genom bön och praktisk handling.

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

Helgens texter
Första läsningen
Jer. 29:11-14
Andra läsningen
Ef. 3:14-21
Evangelium
Joh. 16:23-33
Femte söndagen efter
påsk, Bönsöndagen. Temat är ”hjärtats samtal
med Gud”.

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

Veckans Person
Sonja Backlund är
utbildad scenograf (Saint
Martins Collage of Art
and Design, London,
1999) och bildkonstmagister (Konstindustriella
Högskolan, Helsingfors,
2006). I dag jobbar hon
främst som egenföretagare i Vasa med att erbjuda kurser och workshopar inom konst och
hantverk och specialbeställda produkter för olika utställningar.
Sonja är uppvuxen i
Nykarleby men bor nu
i Solf, där fritiden ofta
fylls av trädgårdsarbete
eller planer därpå.

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

KALENDERN
3–8.5
Åbolands prosteri
¶¶ Väståboland
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 5.5. kl 12: Högmässa i kyrkan,
Grönqvist, Lehtonen. Ungdomssöndag. Karkkilan kirkkokuoro
(Högfors) medverkar. Efter högmässan sopplunch i församlingshemmet. Frivillig avgift till förmån
för Gemensamt Ansvar.
On 8.5. kl 18: Veckomässa i kyrkan, 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 Skarpskyttekapellet, Audas
lö. 4.5: kl. 11.30-13 Kyrkans barntimme (4 år - )
kl. 13-16 Avslutning på konstutställningen Tid för Hopp. Brunchbord, med sallader, ägg, bacon
och kaffe med choklad 12€/ person. Intäkterna går till Finska Missionssällskapets projekt Nådens
Hem i Thailand.
sö. 5.5: kl 12 Högmässa i Domkyrkan. 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 Papinholma 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 tillsammans.
Utfärd till S:t Bertils, ons.
15.5.2013: Start kl. 10.00 från Ortodoxa kyrkan retur ca kl. 16.30.
Vi äter i Salo, besöker S:t Bertils
kyrka och Paula Hartmans och
Eva-Stina Snellmans hem. Utfärden kostar 32 euro. Anmälningar
senast onsdagen den 8.5.2013 till
församlingssekreteraren (må-fre
kl.10-15) per tel. 040-341 74 58.

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,-

Annonsera i Kyrkpressen!

Björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

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, Hansen, Flera Röster sjunger. Kyrkkaffe 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 församlingshem.
http://sund-vardoforsamling.fi/

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
Fre 3/5 19.00: Karasamling på
Strandhyddan, gäst: Paul Johansson. Samåkning från Församlingshemmet 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 Församlingshemmet.
To 9/5 11.00: Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.
To 9/5 12-14: Tre soppor för missionen, lunch i församlingshemmet. Pris 10,- vuxna, 5,- barn.
¶¶ Kristinestad
GUDSTJÄNSTER
Sideby: sö 5.5 kl 10 Högmässa,
Saarinen, Nilsson.
Kristinestad: sö 5.5 kl 12 Gudstjänst, Saarinen, Nilsson.
Lappfjärd: sö 5.5 kl 18 Familjegudstjänst i kyrksalen, Johan,
Anna Karin, Stina, Inger. Gitarr- o
kantelegruppen, söndagsskoloch 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 begravningsplatserna: må 6.5 kl 18.
Krs nya, Tjöck, Lappfjärds kyrka,
Åsändan, Birgitta, Sideby. Ta med
egna redskap! Vid regn flyttas talkot till tisdag. Kaffeservering.
Missionsstugan: on 8.5 kl 12.30 i
Krs församlingshem.
Möte: to 9.5 kl 18 i Härkmeri bönehus med Bror-Erik Wikström o
Nådehjonen.
¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 5 sö e påsk 5.5 kl 10 Högmässa Lövdahl, Lindén. Sö 5.5 kl
12 Finskspråkig högmässa Lövdahl, 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 anmälningsdag för församlingens födelsedagsfest 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, Sundqvist, Lidman.
¶¶ Övermark
Fr 3.5. kl. 19: Församlingsafton
i Frönäs bönehus. Kristian Sjöbacka, Jakobsson, Wikstedt,
Norrgård.
Sö 5.5. kl. 12: Byagudstjänst,
västra byarna. Jakobsson och
Wikstedt.
Sö 5.5. kl. 13.15: Skriftskola i församlingshemmet. Jakobsson.
Må 6.5. kl. 9–11: Föräldrabarngruppen i församlingsstugan.
Enlund.
Må 6.5. kl. 18: Legatos nivåprovskonsert för blåsare i kyrkan.
On 8.5. kl. 14: Andakt på Alvina.
Jakobsson och Wikstedt.
On 8.5. kl. 15: Andakt på Solgärdet. 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. Medlemmar från Studentmissionen
medverkar.
To 9.5. kl. 11.30: Samkväm i
församlingshemmet med Studentmissionen. Gamla och nya
vänner till Student-missionen
är välkomna. Stig Kronlöf, Toni
Wentin, Håkan Salo, Elin Weckman m.fl. medverkar. Anmälan för
servering senast 3.5 till tfn: 0405524949 eller per e-post till: elin.
weckman@studentmissionen.
fi. Priser: Lunch 12 € för vuxna, 8
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Studentmissionen

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 3.5 Pamela Granskog, Helsingfors Lö 4.5 8.53 Familjeandakt. Lucas
Snellman läser ur Känguruns shoppingtur och andra berättelser. Må
6.5 Maria Sundblom-Lindberg, Helsingfors Ti 7.5 Björn Öhman, Åbo (repris från 7.9.2011) Ons 8.5 Jutta Eklöf,
Jakobstad.

Fre 3.5 Johan Klingenberg läser ur
John Bunyans bok Kristens resa. Lö
4.5 17.58 Ett ord inför helgen, Trefaldighetskyrkan i Vasa. Sö 5.5 Kent
Danielsson, Mariehamn Må 6.5 AnnChristine Marttinen, Helsingfors (repris från 7.4.2011) Ti 7.5 Regina Lehtola, Pargas Ons 8.5 Jan Edström,
Esbo.

Sö 5.5 Gloria Dei-mässa från Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Predikant: Ingemar Klemets Liturg: Tomas
Klemets. Pianist och sångare: Niklas
Lindvik. Försångare: Julia Andersson
och Samuel Eriksson.

VEGA

€ 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 Facebook!
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 våravslutning:
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 behöver transport.
50-års konfirmandfest: pingstdagen 19.5. kl 10 i kyrkan, efter högmässan 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 ungdomsarbete 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 himmelsfärdsdag kl 18 i Petsmo bönehus, Anders 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 0500665353 från Öjna. Se Infobladet
eller hemsidan för mera info.
Baby-matlagningskurs: Vi träffas två kvällar, måndagar 6.5 och
13.5 kl 17.30-20.30, i församlingshemmet 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

VEGA

¶¶ 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 Östman, Peter Brunell.
Ingen föräldra-barnträff: ti.
Förstahjälpen-tips: för småbarnsföräldrar on kl. 9.30 i fh,
Liselott Paxal.
Tonårskväll: on kl. 19.
Högmässa: Kristi himmelsfärdsdag kl. 10, Audas-Willman,
Brunell.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl. 13, Janne Hänninen, Siv Jern, Monica Heikius.
Konsert: Vivaldis Gloria och flöjtkonsert lö 4.5 kl. 18. Församlingens 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 Lindblom, Dan Andersson.
¶¶ Vörå
Vörå
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. T
Klemets, Granholm.
Må 6.5. kl. 17: Bibelsits i Prostgården. Nyman.
To 9.5 kl. 6: (OBS tiden!) Gökottevandring med andakt, T Klemets.
Samling vid skidstugan. Egen
matsäck medtages.
To: Kristi himmelfärdsdag kl. 11
Barnens gudstjänst i kyrkan. T
Klemets, Granholm. Efteråt barnens vårfest i fh.

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 matens skull) tas emot av Elin Weckman: elin.weckman@
studentmissionen.fi eller 040-5524949 t.o.m. 3.5.

VEGA

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 Klemets, Streng, kyrkokören.
To 9.5: Kristi himmelsfärdsdag
kl. 12 Tvåspråkig högmässa med
välsignelse av Kristoffer Streng
till kantorstjänst. Sundstén, I Klemets. 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 församlingsstugan.
Fr 9.30: Småbarnens vårandakt i
kyrkan, Portin, Johansson. Lappfors daghem och förskola sjunger.
-13.30: Andakt i Esselunden,
Portin, Johansson.
-14.15: Andakt i Essehemmet,
Portin, Johansson.
-20: Stugokväll i församlingsstugan, Wikblad.
Sö 10: Gudstjänst, Portin, Johansson, N-O Frantz flöjt. Ansvar:
Pörkenäs konf.grupp 5.
-13: Söndagsskolavslutning i Punsar 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 auktion.
Lö 19: In da house i FC ungd.utr.
Se ungbloggen.fi
19: Sammankomst i Pedersöre
kyrka, Stig-Erik Enkvist. Radiering.
Sö 12: Högmässa med små och
stora i kyrkan, Åstrand, Östman,
ungdomar. Välsignelse av nya
hjälpledare.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Olavi Forsbacka. Sång av
söndagsskolbarnen. Radiering.
17: Sångstund i Skutnäs bönehus,
andakt Sture Varg. Radiering.
18: Fokus i FC. ”Krönikeböckerna”, Krokfors.
Ti 12-16: TALKO på Jakobstads och
Pedersöre begravningsplatser.
Samlingsplatser utanför Johanneskapellet och Kyrkostrands församlingshem. Trädgårdsmästarna
från kyrkliga samfälligheten är på
plats för att ge information om
begravningsplatserna. Servering.
On 19: Vårkonsert med kören
Sköna människor i Vestanlidgården.
14.5: Församlingens utfärd till
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. 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 servering. Anmälan senast 8.5 tfn 0403100421 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, Wiklund, Erickson
Samtalsgruppen för män: ti 18.00
i serveringssalen
Kyrkokören: ti 19.00 i församlingssalen
Skolgudstjänst : on 9.00 i kyrkan
Dagklubbens vårfest: on 18.00 i
kyrkan
Församlingslunch: Kristi himmelsfärdsdag 11.00. Anmälningar
till Christina Omars 0505377760
senast 6.5
¶¶ Larsmo
Fre 3.5 kl. 19 Sångstund med
psalmer och Sions sånger: i kyrkan. Öppet-hus avslutning. Wiklund, Sjöblom
Lö 4.5 kl. 18 Musikandakt i vårkvällen: i kyrkan med församlingens 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 sommarens konfirmander med föräldrar.
Servering
¶¶ Nedervetil
Högmässa: sö 10, khden, kantorn,
Kvevlax kyrkokör, kyrkkaffe, 11.30
barnkörsjippo i fh.
Gudstjänst: Kristihimmelsfärdsdagen 10, khden, kantorn.
¶¶ Nykarleby
NYKARLEBY
Sö kl 10 Högmässa: Edman,
Sandvik, Ringwall, kyrkokören
-kl 12 Bygudstjänst med söndagsskolavslutning: i Markbygården
Må kl 9 Lövkrattningstalko: på
gravgården. Vid regn: på tisdag.
Ti-On kl 9- Talko: Missionsstugan, sortering, städning, kaffe
On kl 19 Trinity Choirs vårkonsert: i fh
To kl 9 Kenyamissions vårutfärd:
till Terjärv. Avfärd från fh 8.45. Pris
ca 50 €.
- kl 10 Gudstjänst: Sandvik, Edman, 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 syföreningsdag 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 ungdomar medv.
Sö kl 10: Högmässa Holmberg,
Lönnqvist.
Ti kl 18.30: Finska kvinnogruppen i fh.

On kl 9- : Städtalko på kyrkbacken, servering
-kl 13: Nattvardsgång i pens.bost.
matsal.
¶¶ Pedersöre
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Näse
Ungdomssamling : Fr 20 i Bennäs kyrkhem, Josse & Lina (Obs
platsen!)
Missionsstugan: Lö 12-15 öppet.
Ti 18 Talko
Gudstjänster:
- Sö 10 i kyrkan, Häggblom, Nyholm, textläsare Jonas Kackur,
dörrvärdar Forsby
- To 9.5 kl. 10 med nattvard i kyrkan, 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 söndagsskolans avslutning på Merilä lägergård, Näse
- To 9.5 kl. 14 i Flynängens bönehus
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Rune Östman
Bönegrupp: Ti 18.30 i Kyrkhemmet i Bennäs
Samövning: Ti 19 Kyrkokörerna i
Pedersöre prosteris kyrkosångskrets, Kyrkostrands församlingshem
Vårbasar: On 19 i Forsby bykyrka,
program, servering, lotterier,
auktion
Byagudstjänst med söndagsskolans 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 senaste resa. Lotteri o serv.
¶¶ Terjärv
Öppet hus: för ungdomar fr 3.5 kl
19, förs.h.
Gudstjänst: sö 5.5 kl 10, A. Lönnquist, S. Smedjebacka.
Finsk gudstjänst: sö 5.5 kl 12, Erkki Murtomäki, S. Smedjebacka,
Mariat.
Knattegudstjänst: sö 5.5 kl 15, D.
Norrback, B. Broberg, församlingsfaddrarna. Servering.
Andakt och Gemenskap: sö 5.5
kl 19 i Kortjärvi, Roger Pettersson
medv.
Kvinnobanken: on 8.5 kl 14,
Prästgårdens källare.
Högmässa: Kristi himmelsfärdsdag to 9.5 kl 10, D. Norrback. S.
Smedjebacka.

Region 2
Domprosteriet
Borgå

SÖ 5.5 KL. 10: GUDSTJÄNST I SvartbäckSpjutsunds skärgårdskyrka, EisentrautSöderström, Helenelund
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN,
Wilén, Ekholm, Helenelund. Efteråt
kyrkkaffe med gudstjänstforum i församlingshemmet, 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 krattningstalko. Samling vid kyrkan kl. 9.
Talkofolket får mat i kanslihuset
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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 Hällström, 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 himmelsfärdsdag: 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. Busstransport tillbaka. Tag egen matsäck
med. OBS! Ingen högmässa i kyrkan.
OBS! Pernå församlings nya telefonnummer: 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, Servicehuset Linda 8.30. Pris 35 €, ingår resa,
förmiddagskaffe och lunch. Medv Katja
Korpi, Milja Westerlund, Elisabet Lundström och Ann-Christine Wiik.

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
To 2.5
kl.19: Regnbågscafé i Hörnan. Högbergsgatan 10, gatuplanet. Kvällens gäst
är Jorma Hentelä. Ray.
Fre 3.5
kl.10: Familjeträff i Körsalen (pga.renovering 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 middagsbön i Johanneskyrkan före lunchen,
kl.12.
kl.18-20: Megazone för förhandsanmälda ungdomar.
Sö 5.5
kl.10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Ahonen, Henricson. Kyrklunch efter mässan.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Djupsjöbacka, Sundblom Lindberg, Enlund, 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 dagklubbsutrymmen. 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 daglediga. 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 utrymmen. Sista för våren. Frände.
kl.18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. Djupsjöbacka, Enlund.
Övrigt: Sommarutfärd 12.6.2013 till
Mäntsälä. Vi besöker det nordenskiöldska 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 ande: 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 Brunell. 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, Daniela & 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 HUSDJURSGÅRD:
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 Catarina 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 dagklubbens utrymmen, Sjökortsgränden 6 i
Nordsjö. Egen matsäck och självtransport. Ledare: Marianne Bergström och
Mikaela Sandman. Pris: 15€. Anmälan
senast 24.5 till Ka Bergström, tfn 050380 3995 (kl. 9-13)

Petrus

www.petrusforsamling.net
to 2.5:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs församlingshem, 2. vån. Bredviksvägen 10. Kaffeservering. Ledare: Rebecka Björk.
fr 3.5:
- kl. 10 Musiklek & babyrytmik: i Månsas kyrka. Skogsbäcksvägen 15. Kaffeservering. 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. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdevägen 12. Sandell, Hilli.
Kyrkkaffe. Bel Canto kören från Jakobstad 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 ålder. 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 pizzamingel efteråt för alla. Vårens tema:
Bibelns röda tråd. Vi ses!
ti 7.5:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, Kommunalvägen 1. Kaffeservering. Ledare:
Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Andakt, samtal,
litet program, kaffe och dopp, Bodil och
Halvar Sandell.
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 arbetare för förståndshandikappade söndag
5.5.2013 kl.17-20 och är avgiftsfri.
Seminariespråk är engelska. Huvudföreläsare är Brian Brock från universitetet
i Aberdeen, Skottland där han föreläser
i moralisk o praktisk teologi. Den 5.5.
är temat för föreläsningen, ”fosterdiagnostik - en utmaning - behöver
vetenskapen kyrkan”? Prof i socialetik
Jaana Hallamaa och ärftlighetsforskare,
dr Carola Saloranta kommenterar. Duv
teatern inleder tillfället med en kortvariation av operan Carmen.
Förhandsanmälningar behövs inte.
Kontaktperson är Tiina Peippo på Kyrkostyrelsen, tfn 050-4366193. Arr.
Helsingfors kyrkliga samfällighet, Kyrkostyrelsen, FDUV.
Missionsfest: 7-9.6.2013 i Helsingfors.
Församlingarnas samtalstjänst: dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge namn,
e-postadress eller andra uppgifter som
kan leda till identifiering utan väljer själv
en signatur och ett lösenord. Ring eller
skriv när Du behöver stöd!
Kampens kapells öppethållningstider:
Kampens kapell är öppet för möten
mellan människor och stillhet vardagar klockan 7-20 och under veckoslut
klockan 10-18.
Mer info:
www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde

So 5.5. 11 Uhr: Gottesdienst mit Kindersingspiel (Katja Röker)

INTERNATIONAL Evangelical
Church

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

Mellersta Nylands prosteri
Esbo

Högmässor sö 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 Orgelmesse: Alexander Kulikov 1 violin, Jennika 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 bibliska 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 Snappertuna kyrka, guidad tur i spåren av
Helene Schjerfbeck längs Kärleksstigen
till Raseborgs slottsruiner. På vägen besöker 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 caféet. Kaffe. Hemfärd med start ca 15.15.
Pris 25 €/person inkl. busstransp., lunch
och kaffe. Anm. sen. 10.5 till Ann-Christin 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 sommarpsalmer.
Tisdagsgruppen: Olars kyrka ti 7.5. kl.
18–20.
Bibelstudium: Karabacka kapell, Karabackav. 12, on 8.5. kl. 16.30, Ertman.
Bastukväll för män: Mataskärs lägergård, Mataskärv.3, on 8.5. kl. 18,
Kanckos. Kvällens gäst är Stig Kankkonen, 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, ungdomar 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 Argentina 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 Argentina 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 församlingshemmets 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 kyrka. 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 Kyrkslätts 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 kyrkoherden 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 14.3015.30
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 Folkhälsanhuset 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 kapell, A.Paavola, N. Fogelberg. Kyrkkaffe
med Gemensamt Ansvar-info.
Familjecafé: må 6.5 kl. 9-12 i Martinristi
församlingslokal i samarbete med Folkhälsan.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 Dickursby 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 husdjursparken i Orimattila onsdag 15.5. Du kan
stiga på bussen vid Martinristi församlingslokal kl. 8.30 eller vid Dickursby
kyrka kl. 9.00. Vi äter lunch i Orimattila.
Vi startar tillbaka kl.14. Utfärden är gratis. Anmälning senast 3.5 till Alexandra
Blomqvist, tfn. 050 5668266, e-post:
alexandra.blomqvist@evl.fi.
Det finns ännu lediga platser på sommarens barnläger!: Ring Alexandra
Blomqvist, tfn. 050 5668266.

Raseborgs prosteri

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 Venhola, Pami Karvonen.

kyrka. Erkki Taivainen, Raimo Kuismanen och kantor Timo Saario. Lohja Brass
medverkar i gudstjänsten. Kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst, mässa
eller svenska kretsen: kontakta chauffören Marko Kytölä tel 040 546 5549
senast dagen innan.
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

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 Langansböle

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 Saario. Kyrkvärd Mari Nurmi. Do-Re-Mingå
medverkar i högmässan. Kyrkkaffe,
kyrktaxi.
Sö 19.5 kl. 11.00: De stupades minnesdag, tvåspråkig gudstjänst i Virkby

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

Visste du att ...

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

FöreStällningar:
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

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.ekenasforsamling.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 Önskepsalmen kl. 16: i Hangö kyrka. Medv.
Hangö damkör, Hangö manskör, Voisters, South Point Gospel och Visans
vänner.
To 9.5 Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst kl. 10: vid Café Fyra vindarna, T.
Sjöblom, R. Näse (vid regn inomhus).
Kaffe o bulle till cafépris.

Turnén sker i samarbete med:

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

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 församlingshemmet med danspedagog Marcelo
Marianoff från Argentina, Viveca Unnérus och Torsten Sandell. Kaffe- och
teservering.
Ons 8.5 kl 12.30: församlingsträff i församlingshemmet 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 kirkossa. Tom Hellsten, Marianne Gustafsson
Burgmann.
Ke 8.5 klo 16.45: Rukouspiiri pappilassa.
Ke 8.5 klo 18.00: Raamattupiiri Bläckhornetissa. 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.

lediga tjänster

18 I MIN FÖRSAMLING
Marknad
Önskas hyra
Hej! Skötsam 28 åring söker boende inom region 1 i Helsingfors
fr.o.m. mitten av maj eller 1.6.
Hör gärna av dig! /Theresa tessa.
berg@gmail.com, 0440234488
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
Gift 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

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

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

uthyres
Uthyres rymlig lägenhet, 5 rum
och kök, i Hammarlands prästgård, Åland, hyra 1028,50 € (el
och vatten ingår), för info och visning tel 018-36029, skriftlig ansökan senast 16.5.2013 till Hammarlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22240 Hammarland.

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

Köpes dödsbon och städas.
0400 – 430 518

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 jubileum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och berätta om
vad som händer i DIN församling! Skicka in din artikel till redaktionen@kyrkpressen.fi. Redaktionen väljer och redigerar materialet.

Inspirationsdag
för församlingens
förtroendevalda

Änglarna landade i Replot
Replot församlings barnkör
med förstärkning av ungdomar framförde söndagen den
21 april Karin Runows musikal ”Ängel utan vingar”.
En talrik skara fick njuta av
välinövad sång och engagerat agerande på Replot UFlokals scen. Kantorn i Replot

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
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.

el utan vingar” tar upp
församling, Michael
samhällsprobleWargh, stod för ackmen ensamhet och
ompanjemang och
instuderande.
LING mobbning samtidigt
FÖRSAM
som den lyfter fram
Musikalens komänglarnas hjälp i tillpositör Karin Runow
varon.
anlitas regelbundet
”Jag har en ängel vid min sisom inspiratör och körledare runt om i Sverige. ”Äng- da, som vakar över mina steg,

I MIN

och jag kan ana ängelns vingar, när den snuddar vid min
kind och tröstar mig”.
¶¶Karolin Wargh, foto och
text

Längtan
får synas

Unika gravstenar,
även reparation
av gravstenar
samt gravering

Leveranser överallt i Finland

Sibbo Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

Stora Byvägen 27, 09 - 239 2882 • www.borg.fi
Be om offert: info@borg.fi

Annonsera i

I sorgens stund är
du inte ensam

www.kyrkpressen.fi

En byrå med komplett service.

Läs mer:
hok-elannonhautauspalvelu.fi
perunkirjoitustoimisto.fi
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)

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

kyrkpressat Tomas von martens

10 teser om kyrkan och freden

Också en ”kroppslig” tro har symboliska kvaliteter

1. Kristendomen består av olika saker:
lära, moral, praktiker samt kyrkan som
gemenskap utsträckt i tid och rum. Utmärkande för det moderna tänkandet var/är att kyrkan uppfattas vara sekundär till de andra aspekterna.
2. Därmed uppstår den moderna kristendomens
problem: sanning prövas endast mot vetenskapen, moralen mot det naturliga eller mänskliga. Kyrkan blir då bara en praktisk lösning, snarare 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 inte vara en ”osynlig” eller idealiserad kyrka, utan en konkret gemenskap. Annars kommer något 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 samhället. 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 annorlunda 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 kyrkan i att i den tid och på den plats hon lever uttrycka 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 överbrygga de gränser som världen med våld drar upp
för att skapa ordning.
7. Kyrkans väsen är alltså detta skapande av en gemenskap som pekar mot en annan ordning som
inte bygger på våld utan på kärlek. Kristna människor 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 hurudan Gud är. Kyrkans fredlighet är alltså inte en aspekt av hennes budskap, utan på ett grundläggande 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.

En debatt om huruvida Jesus
uppståndelse var en ”kroppslig” och historisk händelse,
eller om det handlade om något mera svårfångat och mindre kroppsligt pågick en tid
efter påsken i Hufvudstadsbladet.
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 inte en lika from efterföljare till
Kristus som den somgör det.
Min erfarenhet är den att det
finns lika mycket fromhet,
djup tro och sant lärjungaskap i både det kroppsliga
lägret som i det mer symboliskt troende lägret.
Det som är verksamt i den
kristna och religiösa tron på
Jesus uppståndelse hänger
trots allt inte på hur kroppslig eller okroppslig uppståndelsen var.
Det verksamma är den
kristnes tro på uppståndelsen och den tron är för alla till sin natur åtminstone
delvis också ”symbolisk”.
Att den är symbolisk innebär att uppståndelsetron är
ämnad att påverka och förvandla den troende på djupet.

uppståndelsen som den
beskrivs i Bibeln kan förstås
på olika sätt. FOTO:SXC
Det finns en glidande skala hos Paulus, mellan ett
kroppsligt-historiskt språkbruk 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 händelse. Han ville på något sätt
visa att uppståndelsetron har
en inneboende förvandlingskraft. Problemet är att
Paulus själv i sina brev använder sig av ett huvudsakligen metaforiskt och symboliskt språk när han förklarar
den kristna tron.
Skillnaden mellan Paulus
och evangelierna å ena sidan
och gnostikerna å andra sidan är inte solklar och entydig, 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 kristna 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 symboliskt eller en metafor (bildspråk), innebär inte att det är
osanning, utan att det handlar om en sanning som in-

miljöpolitik missvisande information

Kärnkraften orsakar utsläpp och miljöskador
Enligt insändare i KP nr
17/25.4.13 förväntar sig Magnus Rögård och Mika Ebeling förståelse för sin kärnkraftsvänlighet och ifrågasätter kyrkans miljöpolitik.
Ur moralisk synvinkel är det
svårt att förstå. Bland alla konstruktioner i industrisamhället intar kärnkraften en särställning. De radioaktiva ämnena i reaktorn är så farliga för
människor och annat levande att de måste hållas inneslutna både under driftstiden
och under all framtid. Fullkomlig och evig inneslutning
är omöjlig.

Kärnkraften skapar problem som icke förnybar råvara, miljöproblem vid
uranbrytning, risker för allvarliga olyckor, fortlöpande
driftsutsläpp av radioaktivitet, risker för kärnvapenspridning och svåra avfallsproblem.
Informationen om kärnkraftsanläggningarnas konstruktion är på ett avgörande sätt missvisande. Kärnreaktorns innersta sägs vara helt innesluten
och kärnkraften påstås vara ren. I själva verket är reaktorinnehållet förbundet

med kärnkraftverkens höga skorstenar liksom vid en
kamin och det sprids radioaktiva gaser till lufthavet och omgivningen dygnet 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 utan större dramatik. Kärnkraften som energikäl-

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

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

te kan förklaras med ett sekulärt språk och att vi måste uttrycka de sanningarna
med ett religiöst-symboliskt
språkbruk.
Tron på uppståndelsen behöver inte heller vara central i en kristens trosliv. För
många kan det centrala vara
något helt annat, exempelvis närheten till Gud genom
personen Jesus i det personliga andaktslivet. En historisk eller möjligen helt ohistorisk händelse i Jesus liv får
sin betydelse för en troende
först i den teologiska tolkning som den kristna kyrkan i efterhand har gett den
händelsen eller berättelsen.
I bön, meditation, kontemplation och i gudstjänsten använder sig den troende av sin religiösa ”fantasi”
och av sin kreativa mentala föreställningsförmåga när
hon närmar sig Gud.
Det innebär inte att ett liv
som troende enbart kan reduceras till mentala fantasier. Men det är samma inneboende religiösa förmåga
som används av både historiskt som symboliskt troende när de ”älskar Gud av
hela sitt hjärta, hela sitt förstånd och all sin kraft”.
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la är varken säker eller ren.
Kärnkraften bör avvecklas
för både vår och kommande släktens skull.

Bo Bäckström
Närpes
Debatten om kyrkan och kärnkraften är nu avslutad.
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Mer Förföljelse

kyrkliga nyheter

”Enligt bedömare kommer minst
100 kristna i månaden att få sätta
livet till för sin tro
under 2013.”

Nyheter utan
substans

Tidningen Dagen skriver om de kristnas utsikter för år 2013.

En av orsakerna till att
kyrkliga nyheter blir tunna och substanslösa är
att ständigt samma teman 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.

NÄSTA VECKA vecka frågar vi oss
varför det är så svårt att vara mor.

Nåt att berätta?

Den här annonsplatsen är ledig!

Alla tiders kortpaket

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 Innehåller: 40 st. blandade kort såsom Grattis, Barn,
Alla Hjärtligt Välkomna Arr. BB-Teamet
Djur, Tänkvärda ord, Bibelspråk samt 3 st. dubbla kort

Två Nya Böcker utkommer:

lat kalla fram och ge en
bild av vad det blev av
honom som talade och
skrev prosa, protokoll,
tal och lyrik för en broklig och mångsidiga publik 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.”

Regina Sjöbloms bok:
Bönen-Segerns väg
Sven-Erik Syréns bok:
Nu är det Skördetid

BÖNEN –
SEGERNS VÄG,
är titeln på Regina Sjöbloms bok, som är bosatt
i Västanfjärd med sin familj. 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 Regina ägnat mycket tid i bön.
Hon vet att genom bön
och förbön finns en väg i
livet som fungerar. Författare 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 medmänniska i liknande situationer, skriver Regina Sjöblom. Låt Gud plöja djupt
i ditt hjärta när du läser
boken.

72 sidor med färg
bilder 15,00€

NU ÄR DET
SKÖRDETID,
är titeln på Sven-Erik
Syrén,s bok, som är bosatt i Maxmo med sin familj.
Författaren tar oss med
ut på skördefältet, och
berättar om Gudsmöten
som han upplevt tillsammans med mänskor.
I boken finns många vittnesmål som berättar om
hur den Helige Ande varit
verksam till att förvandla
människor från mörker till
ljus. Gud kommer aldrig
försent till någon mänska, utan Han kommer då
skörden är mogen.
Men för att vi skall kunna
skörda måste vi så ut
evangelium till våra medmänniskor.
Bryt ny mark, lev i visionen som Gud gett dig!
Om du har härsken eller
dålig kvalitet på din olja,
byt ut den och ta emot
frisk, fräsch olja från himlen. 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€

De tråkigaste människorna 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. Kanske på det att det är
den överraskande humorn, den som kommer spontant, oförberedd i situationer där
man inte riktigt väntat
det, som är den allra
roligaste.

I denna fängslande bok
kombineras biblisk undervisning med personlig erfarenhet. Här erbjuds ett
antal praktiska vertyg att
tillämpa i ditt liv.
211 sidor 25,00€

19,00€ /
paket

Det var ande vind och liv
från Honom som sade
240 sidor 30,00€
sitt bliv när jag till världen
kom och mina dagar bestämda blev av Honom
som i boken skrev och
tecknade ned dem alla 176 sidor
som i minnet jag nu ve- 11,50€

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€

Änglarna samtalade med Roland
Buck precis som
människor talar
med varandra
Ett efterlängtat album med Emilia
Lindberg.
Emilia säger om Cd:n ”Mitt sätt att
se, uppfatta och uppleva livet vi fått
från Gud

85 sidor 14,50€

Presentböcker
Sammanlagt 14 sånger

CD

10,00€

CD 21,50€

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.

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

CD 20,00€

Några hade kommit,
Glöm inte bort att änglarna finns, Han finns bakom molnen ändå, Och
många, många andra
Sammanl. 32 sånger

2 CD 25,00€

Jag älskar livet, En himmelsk melodi, Det finns
ett liv att få, Stad i ljus,
En gång ska vi åter mötas, Jag går mot ljusa tider, Sammanl. 10 sånger

CD 20,00€

Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag,
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,
tfn. 06-345 0190, 050-301 6598, svennesforlag@hotmail.com

7,40€/st.

Namn:_______________________________________________________
Adrss:_______________________________________________________
__________________________________________Tel_______________
Fakturan sänds med varorna. 10 dagars betalningstid postporto tillkommer

Sonen hade just fått körkort och ville förhandla om bilanvändningen med sin pappa. – Om du höjer dina vitsord, studerar Bibeln noggrant och klipper håret får du köra bilen, svarade pappa.
En månad senare ville sonen förhandla igen. – Jag ser att du har höjt vitsorden och studerat Bibeln flitigt, men du har ju inte klippt håret!
– Jo, jag har tänkt på det, svarade sonen. Både Samson, Moses och Jesus hade långt hår, så jag vill inte klippa det. – Ja, sade pappan, men ingen av dem körde pappas bil, de gick till fots!
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