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LEDARE PATRIK HAGMAN

Inte bara
”en privatsak”
Man får leta förgäves i den metodistiska teologin efter förklaringar till Grankullapastorns sätt
att behandla små pojkar. Metodister tror att det
kristna livet innebär att man med hjälp av Guds
nåd tar steg för steg mot ett moraliskt och andligt solidare liv. Som i de flesta fall när en individ
begår hemska handlingar, sker det trots de ideal som upprätthålls av det sammanhang han eller hon lever i, inte på grund av dem.
Förklaringar till de sexuella övergreppen måste
vi söka någon annastans. Det är ett betecknande
sammanträffande att de övergrepp som nu kommit till offentlig kännedom har inträffat mellan
1960 och 1990. Grovt taget, under perioden mellan ”den sexuella revolutionen” och den tid när
pedofili blir västerlandets sinnebild för det ultimata onda. Det är från och med 1990-talet som
anmälningarna om sexuella brott mot barn börjar öka kraftigt. De förekom givetvis före det också, men det ansågs inte vara något man behövde göra något åt.
Självklart handlade inte 60-talet om att det nu
var okej att tafsa på barn. Men vår kultur kastade,
på gott och ont, ut hela den samlade erfarenheten
kring sexualitet som samlats under flera tusen år.
Denna förändring i synen på den mänskliga sexualiteten, från något som ska styras och kontrolleras utgående från det gemensamma goda, till något som individen själv helt ska bestämma över, är
antagligen den största förändringen i vad det innebär att vara människa som vi alls kan tänka oss.
Förvirringen som följde har vi ännu inte kommit
över, vilket blir tydligt om man försöker använda
Google för att få redan på något vettigt kring dessa
frågor (kanske bättre att låta bli).

”I bottnen för
vår tids sexuella
moral ligger bejakandet av alla
begär, kombinerat med tanken
att hur de tillfredsställs är en
privatsak.”

Den sexualmoral som 60-talets generation ärvde må ha
varit stelnad och svår att förstå, ojämlik och byggd på en
felaktig förståelse av människans biologi. Men alternativet, den individuella njutningens primat, har sannerligen också brister. I bottnen
för vår tids sexuella moral ligger bejakandet av alla sexuella begär, kombinerat med
tanken att hur de tillfredställs
är en privatsak. Att vi sedan
lärt oss att detta måste begränsas av tillägget ”så
länge det inte skadar någon annan” ändrar inte
på att vi i grunden uppmanas uppfylla alla våra
begär, inte bara på det sexuella området.
Denna förvirring, när kulturen säger att vi framför allt ska bejaka våra begär, men ännu inte riktigt kan säga vilka begär som den regeln inte gäller, berör inte bara den vars begär i dag uppfattas som förkastliga. Den gäller också dem som
ser sådant beteende hos andra.
Det betyder inte att kristna gemenskaper där enskilda individer gjort sig skyldiga till denna typ
av brott kan urskulda sig. Kyrkan borde ha förmågan att göra denna typ av moralisk urskillning, det är en del av dess existensberättigande.
Men det torde ge en viktig fingervisning om vilket
slag av misslyckande det egentligen handlar om.

PROFILEN: INGER SJÖBERG
”Det är fråga om ett sätt att komma
till ro med sig själv trots allt som
hänt. Det här är mitt liv, det här är
min historia.”

Livskris
är ingen
sjukdom

Trettioårskris, att bli pensionär, förlora sin man är
livskriser på samma sätt som arbetsplatsmobbning,
ofrivillig barnlöshet eller ofrivilligt singelskap. Alla är
livskriser men det betyder inte att man är sjuk.
– Men de kan vara fruktansvärt jobbiga, säger Sjöberg.
Text och foto: Rolf af hällström
Inger Sjöberg är pedagog ut i fingerspetsarna. Hon är barnträdgårdslärare
i botten, senare påbyggd med en ped.
mag.-examen vid sidan av jobbet. Hon
har arbetat i två omgångar på det dåvarande Stiftsrådet, bland annat med
att utveckla kontakterna mellan församling och skola. En mycket kreativ tid, minns hon. När klasslärarna önskade en motivationsinjektion
för religionsämnet i årskurserna fem
och sex blev resultatet Bibelkuppen,
en tävling i bibelkunskap som fortfarande står sig.
I skarven mellan de två perioderna
bildade hon familj. Hennes man hämtade två barn mitt i tonårsturbulensen
till boet. Det tvingade henne att tänka till om mammarollen. Hon insåg
snabbt att det viktiga var att skapa en
relation till sina bonusbarn.
– Det sista som en femtonåring behöver är två mammor, säger Sjöberg.
Så hon var tvungen att backa från
sina egna principer om hur hon ville
ha det vid matbordet. När hon sedan
fick egna barn – och försökte genomföra sina principer om bordsskick och
annat – fick de i sin tur en bonus som
inte alla har.
– Mina egna barn fick stora syskon
att se upp till.
Bonus är ett ganska bra ord, någonting som kommer på köpet, funderar hon.
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Samtalsterapi är friskvård

Åren på Stiftsrådet gav många kontakter. Men hos Inger Sjöberg fanns en
längtan att möta människor på ett djupare plan. Hon har alltid varit intresserad av psykologi och gillar Tommy Hellstens böcker. Så en dag ringde hon upp
sin favoritförfattare och var nyfiken på
om det fanns någon terapeututbildning
som bygger på den syn på människan
som Hellsten utgår ifrån i sina böcker,
– Jag fick hans fru Carita på tråden
och hon gick som bäst på HumaNovas
första utbildning.
Det räckte för Sjöberg som satte de
fyra följande åren på att utbilda sig till
samtalsterapeut.
– Samtalsterapi är fråga om friskvård.
Vi har inte kompetens för patienter med
diagnos, säger hon.

Det här är min historia

Livskriser är inte sjukdomar men kan
vara fruktansvärt jobbiga. Här kommer
samtalsterapeuten in, en som varken är
vän eller släkting med mer eller mindre färdiga uppfattningar.
– Det kan aldrig vara fråga om ett
quick fix. Det är mera fråga om ett sätt
att komma till ro med sig själv trots allt
som hänt. Det här är mitt liv, det här är
min historia, säger Sjöberg och sätter
sig upp i soffan och förklarar:
– Jag tror att den som sitter i den andra stolen själv sitter inne med svaren

på sina livsfrågor, med ”sanningen” i
sitt liv. Men de är undangömda under
en massiv skyddsmur. Eller noggrant
taget två stycken murar.
Sjöberg plockar i sina papper och tar
fram en bild med koncentriska cirklar.
Innerst inne finns människans unika
och sanna jag. Den finns där, ingen är
ett oskrivet blad.
– Vi har alla en unik kärna, lika unik
som vårt tumavtryck, säger Sjöberg.
Redan syskon kan vara väldigt olika.
– Den ena bökade runt i magen, den
andra var lugn som en filbunke, säger
hon om sina egna barn.
Resten av vårt ”jag” så att säga beror
på vilka signaler vi får från omvärlden.
Alltför ofta är de negativa.
– Så runt vår kärna bygger vi upp en
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negativ självbild. Men den visar vi inte gärna upp. I stället bygger vi på med
en positiv fasad, genom att vara duktiga, vara till lags eller försöka klara oss
utan hjälp.

Mor–dotter–relationen

Många av signalerna kommer från föräldrarna och i synnerhet från mamman.
Speciellt relationen mor-dotter kan få
så många knutar att Sjöberg tillsammans
med en kollega ordnat en kurs just kring
den problematiken. Tolv kvinnor i ålder mellan 30 och 65 deltog. De kunde berätta om kaffebordsdiskussinerna på jobbet där folk talar om sina familjer som alla tycks vara fantastiska.
– Det säger något om hur otroligt
viktigt det är att hålla uppe fasaden.

En mamma ska
inte lyftas på
piedestal för att
hon är mamma.
Hon ska ha ett
eget liv också för
att vara en tillräcklig mamma,
säger samtalsterapeuten Inger
Sjöberg.

Samtidigt som det är tabu att få berätta hur det känns på riktigt, säger Sjöberg om kursen.
Det kan finnas mycket smärta i en relation mellan mor och dotter. Och den
springande punkten är att man inte får
säga hur det är.
Man behöver inte godkänna att ens
mamma gjort en illa. Men man måste
kunna acceptera att det varit så en gång.
– Det är en avgörande skillnad, säger Sjöberg.
Några lätta vägar finns inte att kommunicera sig fram till ett tillstånd där
bägge känner sig respekterade. Så länge
mor och dotter håller igång sitt ”blame
game” och tillåter sig rätten att beskylla och antyda hålls konflikten i gång.
Nordens kanske mest ”blame ga-

Nej till självstyrd åländsk kyrka

Åland. Biskop Björn Vikström tycker inte att en
självstyrd åländsk kyrka är
ett realistisk alternativ.
– Jag har svårt att förstå hur ni skulle få ihop det
med alla resurser som behövs, säger biskopen till
tidningen Nya Åland och
tillägger att det skulle bli
olyckligt för stiftet att förlora Åland.
I sitt beslut konstaterar

domkapitlet att om Åland
avskiljs till en egen kyrklig
enhet eliminerar det ett av
de viktigaste argumenten
för att rikskyrkan bör betjäna församlingarna även
på svenska.
Domkapitlet uppmanar
de åländska församlingarna att grunda en samfällighet till vilken alla intresserade församlingar kunde ansluta sig. I den pro-

Stiftet vill inte förlora
Åland, säger biskopen.
FOTO: SXC

me” mellan mor och dotter som synts
i otaliga medier är den mellan uppfostringsgurun Anna Wahlgren och hennes dotter Felicia. Relationen är bruten i dag och kan inte vara annat. Inte ens en mammarelation få köra över
det egna livet.
Så vågar man alls fira mors dag?
– Jo, att får vara mamma är en så värdefull och fin sak.
Sjöberg erkänner att hon själv drev
sig hårt med att försöka vara den perfekta mamman när barnen var små.
– Den perfekta mamman kan vi sätta åt sidan. Henne behöver vi inte fira.
Hon minns inte vem det var som
myntade uttrycket”the good-enoughmother” – den tillräckligt goda modern. Hon som tillåts göra fel, hon som

cessen är domkapitlet redo
att delta.
Christian Beijar som är
kyrkofullmäktigeordförande i Mariehamn och en
av dem som står bakom
idén med en egen kyrka på
Åland säger att beskedet
var väntat.
– Men vi jobbar vidare
och har ingen tanke på att
lämna frågan, säger Beijar
till Nya Åland.

får vara också annat än en mamma.
– Henne ska vi fira, mamman som
också får vara en människa.

INGER SJÖBERG
Ped.mag., diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes
gift med carl-eric sjöberg, två
barn, två bonusbarn och fem
bonusbarnbarn. bor i kaitans,
JOBBAT tolv år på stiftsrådet i
borgå stift sAMT två år på KCSA

Inte präst utan bara prost
Kyrkliga titlar. När prosten Matti Väisänen lät viga
sig till biskop för Missionsprovinsen förlorade han sina prästrättigheter inom
den lutherska kyrkan. Däremot kan Väisänen, tidigare mångårig ledare för den
lutherska väckelserörelsen
Folkmissionen, fortfarande
titulera sig prost.
Samma sak gäller prosten
Risto Soramies som under

veckoslutet vigdes till Väisänens efterträdare som biskop och därför kommer att
fråntas prästämbetet. Den
lutherska kyrkan anser numera att Missionsprovinsen
som inte accepterar kvinnliga präster ska ses som ett
främmande samfund.
Prost är en titel som ges
åt förtjänta präster men det
saknas bestämmelser om
hur man förlorar titeln.
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Tro på barnet och ingrip
Sexuella övregrepp. Reagera genast, kontakta ledningen, kräv åtgärder och se till att offren får hjälp. Det är
några råd från dem som rett ut sexuella
övergrepp inom sina organisationer.
Text: Sofia Torvalds Foto: Malin Aho
Metodistkyrkan borde ha utrett övergreppen inom organisationen med
större energi än man gjort, menar JanErik Andelin som var den som initierade utredningen kring en av kyrkans pastorer.
Det finns numera många organisationer som har erfarenheter av liknande utredningar – och de har haft tid att
fundera över vad som borde ha gjorts
annorlunda.
En av dem är Kirsti Mauranen. Hon
var en av de första vid Finska Missionssällskapet som hörde om fallen av grova sexuella övergrepp på FMS internat
i Taiwan. Hon blev senare en av dem
som utredde frågan. Mauranen säger
att arbetet lärde henne att man ska ingripa, och snabbt.
– När en organisation råkar ut för
något så här hemskt är den första tanken ofta: vad händer med vårt rykte nu? Som svar på det skulle jag säga
att ingens rykte lider av att man omedelbart tar tag i saken. Jag tror på fullkomlig öppenhet och tidiga ingripanden, säger Mauranen.
När Taiwanbomben briserade i början av 90-talet skötte Mauranen ett
vikariat på missionssällskapets utrikesavdelning. Hon var, tillsammans
med Ann-Christine Marttinen, en av
de första som reagerade på att allt inte stod rätt till bland barnen på missionsfältet i Taiwan.
– Jag lärde mig att när det gäller
minderåriga barn kan man aldrig ta
itu med saker för tidigt. Tyvärr gick
det så att också FMS reagerade alltför långsamt.

”När en organisation råkar ut
för något så här
hemskt är den
första tanken
ofta: vad händer
med vårt rykte nu? Som svar
på det skulle jag
säga att ingens
rykte lider av att
man omedelbart tar tag i saken.”
Kirsti Mauranen

net av någon orsak inbillat sig saker
kommer det nog fram förr eller senare.
Men om ett barn som knappt har ord
för vad som har hänt försöker berätta om ett övergrepp, då är det ett nytt
trauma om barnet inte blir trott, om
ingen lyssnar. Då förlorar barnet helt
sin tillit till de vuxna.

Frestelsen att förlåta

Hon menar en organisation som står
inför att barn drabbats av sådana brott
– och om förövaren dessutom är en
kollega som många känner och tycker om – lätt låter sig invaggas i tron att
allt sköts på bästa sätt om det sköts inom den egna organisationen.
– I en kristen organisation finns också frestelsen att tänka att man är mera
förlåtande om man tar hand om saker
inom de egna väggarna. Men nu ska vi
minnas att utnyttjande av barn är lagstridigt. Och brott ska utredas av polisen, inte av den egna organisationen.
Mauranens råd till kyrkor och organisationer som hör att ett barn blivit
utsatt är: ta kontakt med polisen och
sök sedan utomstående hjälp.
– Det är viktigt att se till att offren
får terapi. Också offrens föräldrar och
syskon kan behöva få tala med någon.
För en förälder är det en fruktansvärd
chock att inse att ens barn blivit sexuellt utnyttjat.
Vad ska man då göra om man får nys
om ett liknande fall och tvekar – vem
ska man kontakta?
– Då ska man omedelbart ta kontakt med organisationens ledning,
den högsta ledningen. Om ärendet inte verkar gå vidare ska man söka utomstående hjälp. Det är ju organisationsledningen som har huvudansvaret för att driva saken vidare och se till

Aldrig ensam vuxen

Jan-Erik Andelin sitter med i en
arbetsgrupp som ska hitta en utredningsman som reder ut övergreppen.
FOTO:KP-ARKIV

att den sköts på rätt sätt.
En annan sak Mauranen vill säga att
det är viktigt att man tror på barnet
som berättar om övergrepp.
– Den vuxnas jobb är att tro på barnet och inte på andra vuxna. Om bar-

I Skutnäs i Jakobstad pekades en laestadiansk predikant för några år sedan ut
för sexuella övergrepp inom den egna
familjen. De här övergreppen skedde
inte inom fridsföreningens verksamhet, ändå har föreningen fått grubbla över vilka följder händelserna får
för den egna verksamheten, berättar
Krister Snellman som är ordförande
för Jakobstads Fridsförening.
– Vi har fått lära oss att det är väldigt viktigt att stöda offren. Dessutom
har vi numera en princip om att ingen som leder till exempel söndagsskolor eller ungdomsverksamhet får göra det ensam. Det gör man alltid i par.
Fridsföreningen försöker alltså förebygga övergrepp, men man jobbar
också på en handlingsplan för hur man
ska gå till väga om någon rapporterar
att något otillbörligt inträffat.
– Processen är inte klar än, men vi
vill ha en klar handlingsplan för vad
man ska göra om det kommer fram att
en person inom vår förening förgripit
sig på någon, säger Snellman.

Trovärdi
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Journalisten Jan-Erik Andelin var whistle-blower angående övergreppen i den
svenska Metodistkyrkan. Han sitter med
i den arbetsgrupp inom kyrkan som söker en utredningsman för att reda ut övergreppen. Juridiskt sett är de föråldrade och
den utpekade förövaren död.
– För kyrkans del är det primära att inse att det inte är något fel på metodismen.
Det är fråga om övergrepp utförda av en
enskild person som haft en sådan ställning att de varit möjliga.
Att den personen var karismatisk
med en omvittnad förmåga att leda
barn- och ungdomsarbete gör frågan
problematisk för frikyrkorna med sitt
konstanta värvningsbehov.
– Då är det mänskligt att inte se felen
på den som är populär och som har framgång.
Däremot har Andelin ingen förståelse för uppfattningen att hans kyrka
skulle vara sexfixerad.
– Det finns otroligt lite fokus på sexuella synder, kanske mera en tradition att
prata för lite om den.
Andelin tycker att medierna uppfattat att övergrepp mot barn inte är ett
problem specifikt för kristna samfund.
Risken finns i alla organisationer som
arbetar med barn. Men Metodistkyrkan
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genast
Ungdomsverksamheten med
bas i Grankulla
metodistkyrka
var smått legendariskt på sin tid.

Det nya programmet för medlemsregister har lett till mycket frustration bland användarna.

Kirjuri blev på hälft

Kirjuri. Opålitligt, otympligt, halvfärdigt, bristande
skolning, ingen svensk
manual eller support.
Text 0ch foto:
Johan Sandberg

Användarna är inte nådiga
i sina kommentarer av nya
medlemsregisterprogrammet
Kirjuri som församlingarna
tog i bruk vid årsskiftet.
Nästan alla användare
upplever problem med programmet dagligen, visar en
utredning som domkapitlet
gjort. Användarna ger pro-

Sagt om kirjuri

gheten lider
”Det är fråga
om övergrepp
utförda av en
enskild person
som haft en sådan ställning att
de varit möjliga.”

är för den stora allmänheten en
helt okänd kyrka som länge kommer att sammankopplas med det
som hänt.
– Frågan lever kvar som en trovärdighetskris, säger Andelin. Men
folk har också visat sympati för en
liten drabbad organisation.

Jan-Erik Andelin

Legendariskt ungdomsarbete

Övergreppen är inte enbart en intern
fråga. Den utpekade pastorn var en
pionjär inom ungdomsarbetet och
primus motor när landets kanske
första moderna ungdomsgård öppnades i slutet av femtiotalet i Grankulla. Lokalen i det Bensowska huset drevs av metodistförsamlingen
men var öppen för alla.
Grankulla saknade som bekant en
luthersk församling ända till slutet av
1970-talet. De flesta som var med i
Metodistkyrkan smått legendariska juniorarbete kom från lutherska hem.
När Metodistkyrkan byggdes ut
och fick egna ungdomsutrymmen
kom majoriteten av besökarna fortfarande utifrån. Esbo svenska församling övertog sedermera ungdomsgårdens utrymmen och anrika Club Domnique var ett nav i församlingens ungdomsarbete ända
in mot 2000-talet.

grammet medelvitsordet 5,5
i skalan ett till tio.
Det största problemet verkar vara att programmet tagits för tidigt i bruk utan att
användarna fått tillräcklig utbildning. Den bristande utbildningen och supporten på
svenska får mycket kritik.
Användarna efterlyser särskilt en kurs med en utbildare
som själv jobbar med Kirjuri
och som kan svara på direkt
ställda frågor om verkliga
problemsituationer. Domkapitlet har nu engagerat en
svensk utbildare.
– Även om utbildningen är
Kyrkostyrelsens sak har vi på

kirjuri. Också på kyrkostyrelsen har man reagerat på kritiken och jobbar
hårt för att förbättra det
som gått snett.

”Adoptioner syns inte, intressebevakningar syns inte - och alla
barn behöver inte heller synas...”

Text: johan myrskog

Domkapitlets utredning

ligt att logga in sig, att få ut
medlemsstatistik och olika
typer av medlemslistor och
att det är besvärligt att göra
sökningar på personer utan
att känna till personnummer
eller det fullständiga namnet. Ämbetsbevisen är också bristfälliga, adoptivbarnen
syns inte automatiskt, uppgifter om intressebevakning
syns dåligt, släktutredningarna är tidskrävande och
uppgifterna ofullständiga.
Flera användare ser sig
tvungna att kontrollera uppgifterna mot det gamla programmet som inte längre
uppdateras.

Jobbar hårt för förbättring

”Måste ärligt säga att
jag tackar Gud för att
Kirjuri-användningen
inte hör till mina dagliga uppgifter!”

”Nästan alla har problem varje dag eller åtminstone varje vecka,
med andra ord: alltför
ofta”

domkapitlet sett oss tvungna
att bekosta en del svensk utbildning, säger notarie Clas
Abrahamsson på domkapitlet.
Domkapitlet gjorde en utredning bland församlingarnas kanslister i februari. Utredningen kom till efter att
problemen diskuterats på
kanslisternas rådplägningsdagar. Kyrkostyrelsen har nu
fått utredningen.
Även Kyrkpressen har
frågat användarna om deras
problem med programmet.
Några av problemen med
Kirjuri som utredningarna visar är att det är besvär-

– Programmet togs i bruk alldeles för fort, säger projektchef Veijo Koivula på kyrkostyrelsen.
– Det uppstår alltid problem då man börjar med ett
nytt system oavsett vad det
är frågan om och det borde vi
kanske ha förutsett lite bättre, säger han.
Enligt Koivula jobbar kyrkostyrelsen stenhårt med att

slaveri bangladesh

Påven fördömer slaveri

Påven Franciskus har höjt rösten mot slaveriet efter
olyckan på textilfabriken i Bangladesh, skriver Dagen.
Olyckan krävde över 500 liv. Det här är ytterligare ett
tecken på att han ämnar göra frågor om social rättvisa
till en viktig fråga under sin tid som påve.
– 38 euro i månaden – det var lönen för de här
människorna som dog. Det kallas slavarbete, sa Franciskus vid en privat morgonmässa 1 maj, rapporterar
Vatikanradion.
Påven är känd för att ofta ta parti för de förtryckta.

Veijo koivula leder utvecklingsarbetet.
FOTO: Heidi Koivula
utveckla och förbättra Kirjuri så att det på ett bättre sätt
kan tjäna församlingarnas
behov.

– Varje dag arbetar vi för
att fullborda det som av någon anledning inte gick så
bra som planerat.
– Vi har hört kritiken och
strävar efter en bättre växelverkan mellan församlingarna och kyrkostyrelsen, säger han.
Kyrkostyrelsen har tagit
itu med bristfällig skolning
och nu finns det möjlighet
att gå en utbildning i hur man
använder Kirjuri.
Också den bristfälliga informationen på svenska har
enligt Koivula åtgärdats.
– Vi vill framhålla båda
språken. Det finns nu såväl
skolningar, videor och manualer också på svenska.

insamling gemensamt ansvar

Unga samlade 30 000 euro

Under våren deltog sammanlagt 21 lag i Gemensamt
ansvars tävling Action angels. Tävlingen går ut på att
samla in pengar för Gemensamt ansvar som i år driver
en kampanj för att motarbeta ensamhet bland åldringar i Finland och Kambodja.
Lagen bestod av barn och ungdomar från skolor,
församlingar och scoutgrupper. Tävlingen vanns av Espoonlahden seurakuntas hjälpledare som samlade
ihop 12 000 euro genom två restaurangdagar, en insamlingkampanj på stan samt ett familjeevenemang.
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Alphonsine Uwizeyimana har i nästan tre år kämpat för att få politisk asyl i Finland men fått avslag två gånger.

Försvann innan polisen kom

Utvisning. Strax före gryningen den
2 maj var det tänkt att polisen skulle
hämta en rwandisk mor och hennes
tioåriga dotter på flyktingförläggningen i
Åbo. Det behövde de inte göra.
Text OCH FOTO: MATHIAS LUTHER
Alphonsine Uwizeyimana, 39, var då redan försvunnen. Hon försvann på Valborgsmässoafton, medan finländarna
skyndade sig att bli klara med sina inköp, sina festförberedelser eller med dagens jobb och medan Alphonsines dotter Laurette, 10 år, var i skola.
– Hon hade sagt åt personalen att hon
skulle gå och få håret fixat. Men hon kom
aldrig tillbaka. Jag hittade hennes rum i
god ordning på tisdagen men där fannsockså största delen av hennes kläder
och hennes mobiltelefon, säger hennes
bror Sixbert Musangamfura, 53.
Musangamfura som har asyl i Finland
sedan 1998 vädjade på en presskonferens i Åbo förra veckan om att man skulle stoppa utvisningen av hans syster och
hennes dotter. Alphonsine satt då tyst
vid hans sida.

Som döden

Presskonferensen var sammankallad

Kaplan Mikko Laurén är upprörd över
att Finland vill riskera ett barns liv
genom att skicka henne tillbaka till
Rwanda med sin mor.

Mamman skulle antagligen
fängslas och
flickan hamna
på gatan då de
inte har några
släktingar där.
Mikko Laurén

av S:t Marie församling som lovat Alphonsine Uwizeyimana sitt beskydd.
– Hon var mycket rädd för att bli utvisad, säger Musangamfura.
– För henne var en utvisning samma sak som döden. Å andra sidan har
hon som mor till tre barn en skyldighet att försöka hålla sig vid liv.
– Hon lät förstå att om hon fattar något beslut så berättar hon inte nödvändigtvis om det för mig.
Enligt Sixbert Musangamfura har
hon vänner som kan hjälpa henne, och

många människor har uppmärksammat hennes öde.
Musangamfura har nu tillsammans
med sina vuxna barn som också bor
i Åbotrakten tagit hand om Laurette.
Bland dem som blivit illa berörda av
utvisningsbeslutet finns S:t Marie församlings kaplan Mikko Laurén. Han
säger att det är rena sveket att skicka
en ensam flykting som stämplats som
oppositionell och hennes tioåriga dotter till Rwanda.
– Mamman skulle antagligen fängslas
för kortare eller längre tid och då de inte
har några släktingar kvar där så skulle
flickan hamna på gatan. Jag vill inte ens
tänka på hur det går då, säger Laurén.

Hans äldre bror hade då dött i fängelse,
och en annan bror och en syster flydde också till Norden.
Musangamfura drömmer om att en
gång kunna återvända till Rwanda –
fredligt, för det finns inget annat sätt.
Men det går inte förrän Rwanda förändrats.

Besvär i rätten

• Alphonsine Uwizeyimana kom till
Finland 2008. Medan hon var här försvann hennes man och två äldre barn
från ett flyktingläger i Uganda. Sönerna har Röda korset återfunnit på inInte nådigt
ternat i Uganda, men mannen är förLaurén hänvisar till Amnesty Interna- svunnen efter att ha skickats tillbaka
tionals och Human Right Watchs rap- till Rwanda.
porter om säkerhetsläget i Rwanda. • År 2010 anhöll Uwizeyimana om poEnligt organisationerna fängslas och litisk asyl i Finland efter att en politrakasseras oppositionella på alla ni- tisk rörelse som hon och hennes sysvåer. Rapporterna går stick i stäv med kon stöder krossats. Det hände efter
finska utrikesministeriets rosigare be- att den försökte ställa upp en kandidömningar.
dat i presidentvalet i Rwanda.
Problemen går tillbaka ända till det • År 2011-2013 har utlänningsverrwandiska blodbadet 1994. Sixbert Mu- ket två gånger avslagit asylansösangamfura var medlem av den reger- kan och Högsta förvaltningsdomstoing som kom till makten efter inbör- len en gång avslagit begäran om rätt
deskriget, men flydde efter att ha råkat
att överklaga. Ett besvär väntar änHenrika Öst
i opposition. Han utsattes för
två&mord- nu på avgörande i Helsingfors förvaltförsök och fick slutligenHen
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En okänd värld
öppnade sig

pastorskansli.
Det mesta var obekant och nytt, men
jobbet på pastorskansliet i Vanda blev
en positiv överraskning för henne.
Text: tomas von
martens

Det är snart ett år sedan Solveig Halonen började arbeta
som församlingssekreterare
på pastorskansliet i Vanda
svenska församling.
– Jag har arbetat som sekreterare i organisationer
och föreningar tidigare och
i stora drag skiljer sig inte
arbetet på ett pastorskansli från den världen. Men det
är bara halva sanningen för
samtidigt tycker jag det finns
skillnader, säger Solveig Halonen.
Hon beskriver sig som en
vardagskristen som är medlem i kyrkan men som inte varit engagerad i kyrklig
verksamhet mer än vad folk
i allmänhet är.
Solveig Halonen tycker att
en skillnad som är märkbar
i jämförelse med många andra arbetsgivare är att det inte är pengar som är det avgörande i en församlings verksamhet.
– Det ger så mycket mera
att jobba med djupare målsättningar som vi gör i kyrkan.
Kyrkans verksamheter kan marknadsföras och
borde marknadsföras ännu mera för det verkar finnas många som inte har ett
hum om allt som händer i
församlingen.
– Men det som inte kan
marknadsföras är den kristna tron. Den är en gåva och
den kan inte köpas och säljas. Tron är inte en prestation, säger Solveig Halonen.
Hon tycker sig ha märkt att
folk ibland verkar rädda för
att ta kontakt med kyrkan.
– Det verkar finnas en
tröskel och viss osäkerhet
och okunskap om vad en
församling gör. Jag har lärt
mig så mycket om kyrkan

Våga Fråga

Barnen gör en skillnad
Jag undrar på vilket sätt ett registrerat partnerskap skiljer sig från ett
äktenskap juridiskt och praktiskt?
Enligt gällande lagstiftning är huvudregeln den att parterna i ett registrerat
parförhållande jämställs med makarna i ett äktenskap. Detta innebär bland
annat att parterna vid bestämmande av
sociala förmåner och beskattning be¶¶FREJA HÄGGmöts på samma sätt som makarna i ett
BLOM är vicehäradshövding i Kar- äktenskap. Därför beaktas till exempel bägges inkomster vid fastställande
leby.
av bostadsbidrag eller dagvårdsavgifter
för barn som bor i samma hushåll som parterna i det registrerade parförhållandet. Parterna är också skyldiga att
med sina inkomster bidra till varandras underhåll och till
underhållet av barn som bor i deras gemensamma hushåll,
på samma sätt som äkta makar.
Om parförhållandet upplöses genom den ena partens
död eller medan bägge ännu lever, har parterna samma
rätt till den andra partens egendom som makar har med
stöd av giftorätt.
Parterna i ett registrerat parförhållande ärver också varandra
på samma sätt som makarna i ett äktenskap. Detta innebär i
praktiken att om den ena parten i ett sådant parförhållande
avlider utan barn, är den andra parten arvinge. Arvsskatten räknas på samma sätt som för maken i ett äktenskap.
När den ena i ett registrerat parförhållande avlider, har
den andra rätt att bo kvar i den bostad
som varit parets gemensamma hem, på
samma sätt som en äkta make.
Allt det ovan sagda gäller alltså redan nu.
Skillnaderna mellan äktenskap och
registrerade parförhållanden gäller
främst förhållandet till barn som föds
i förhållandet samt adoption.
När ett barn föds i ett äktenskap, blir
makarna automatiskt registrerade som
föräldrar till barnet. Inga åtgärder behövs. Detta kallas faderskapspresumtion.
När ett barn föds i ett registrerat parförhållande, blir endast den som har fött barnet genast mor till barnet. Den
andra parten kan på ansökan få adoptera barnet med moderns samtycke. Om det finns en man som fastställs vara
far till barnet, krävs också hans samtycke. Den som ger sitt
samtycke till adoption mister genom adoptionen sin ställning som vårdnadshavare.
Detsamma gäller om den ena parten i ett registrerat parförhållande redan har ett barn när parförhållandet registreras. Partnern kan få adoptera barnet, men bara med moderns
och faderns samtycke. Denna regel gäller också i äktenskap.
När äkta makar vill adoptera ett barn, måste de adoptera det gemensamt.

Parterna kan inte adoptera ett barn
gemensamt.

Församlingssekreterare solveig Halonen tror inte att folk känner till Vanda svenskas
mångsidiga utbud av verksamheter . Foto: Vanda kyrkliga samfällighet.
och församlingen medan
jag arbetat här. I början var
allting nytt och jag fick fråga hela tiden. Men bra har
det ändå gått, om jag får säga det själv.

Folk känner inte till

– Församlingarna bli bättre på att informera om sin
verksamhet. Folk vet inte hur
stort utbud det finns av allt
möjligt och att det finns för
alla åldrar.
Solveig Halonen tycker att
det finns en åldersgrupp som
är bortglömd.
– Det är vi som är i aktiv
ålder och som har familj. Det

finns ju ingenting för oss har
jag märkt och det söker jag
efter ännu. Å andra sidan är
det också vi som har minst
tid och möjlighet att hinna
vara med i något aktivt och
regelbundet.
Jobbet som församlingssekreterare är mångsidigt.
– Det är allt från arbete med verksamhetsplaner, administration och information, både extern och
intern information, prenumerationer, välkomstbrev,
sekreterare åt kyrkoherden
och it för att nämna några arbetsområden.
Mest tycker Solveig Halo-

nen om att arbeta med information för det innebär att
hålla kontakt med olika personer och med Kyrkans central för svenskt arbete KCSA.
– Jag har fått lära mig ett
helt nytt språk, nämligen
den kyrkliga vokabulären.
Många konstiga ord, rena
kyrkolatinet.
Hon tycker att alla som
jobbar i församlingen och
i samfälligheten är härliga
människor.
– De människor jag träffat i jobbet har varit oerhört
toleranta mot mig trots alla misstag jag gjort som nyanställd.

Parterna i ett registrerat parförhållande kan inte adoptera
ett barn gemensamt.
Ex: A och B är bägge män och har var sitt barn från ett
tidigare förhållande. De registrerar nu ett parförhållande.
Registreringen av parförhållandet medför ingen ändring i
den juridiska relationen till barnen. Adoption är möjlig, om
barnens mödrar samtycker . Situationen är densamma om
en man och en kvinna som bägge har var sitt barn från ett
tidigare förhållande ingår äktenskap med varandra.
En annan skillnad mellan äktenskap och registrerat parförhållande gäller släktnamn: De som ingår registrerat parförhållande kan inte byta namn i samband med att de registrerar sitt parförhållande. De kan ändra namn senare så,
att de får ett gemensamt släktnamn, men måste då ansöka om det på samma sätt som om annan namnändring och
även betala en avgift.

dagsmorgon har jag svårt
att bryta fredagsvanan.
Jag har skaffat en gul
plastnyckel som jag ska peta in i tortyrredskapen. Då
meddelar redskapets display hur många gånger det
tänker plåga mig och med
vilken vikt innan jag får gå
vidare till nästa.

Det ena tortyrredskapet är värre än det andra.
Det finns redskap där nyckeln anser att jag borde klara
av mycket mera än vad jag
gör. Innan jag kommer upp
till nivån har serien blivit
längre och vikterna höjts.
Jag känner mig steget efter
hela tiden.

Man ska naturligtvis inte ta nyckeln så hårt, utan
endast göra det som känns
bra. Att riva och slita gör
bara mera skada än nytta.
Min före detta arbetskamrat som numera jobbar
på gymmet sade nyligen att
hon aldrig trodde jag skulle
börja gå på gym.

På Tvären Johan Sandberg

Plastnyckelns makt
Det senaste halvåret har
jag haft som vana att inleda fredagen med att gå
på gym, vilket
härmed tillkännagörs.
Att det blev
en fredagsrutin handlar om
att det var den

morgonen gymmet öppnade klockan sju. Genom att
börja tidigt inkräktar besöket på gymmet varken
på min arbetsdag eller vardagsliv. Den tiden på dygnet underviker man också
köerna till tortyrredskapen.
Även om gymmet numera öppnar halv sju varje var-

– Det trodde inte jag heller, svarade jag ärligt.
Kroppsliga övningar har
inte varit min stil.
Men likväl har jag sökt
mig dit. Varje fredag morgon. Och jag vet inte om jag
vågar erkänna det offentligt, men det börjar kännas
roligt. Åtminstone lite.
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Mission. Han har varit jurist, bonde
och missionär. Vägen har gått från
Lappfjärd via Helsingfors och Savolax
till Kenya och Mongoliet. Joel Norrviks
hjärta klappar än för mongolerna.

Via
Kenya
till Asien
Text och foto: Johan Sandberg
Juristbanan kom att bli kortvarig för
Joel Norrvik.
– Juristarbetet passade inte mig. Mitt
personliga liv var inte i balans och hade jag en svår dag söp jag mig full. Hade jag varit kristen hade det kanske varit annorlunda. Som rättshjälpsbiträde
har man ju möjlighet att träffa folk och
hjälpa dem.
Efter två och ett halvt år som notarie
i Närpes domsaga och rättshjälpsbiträde i Kristinestad fick han nog och köpte
ett litet hemman i Tuusniemi öster om
Kuopio tillsammans med sin sambo.
Det var i Savolax som Gud kallade
honom.
– Min sambos mormor var varmt troende. Hon är en av grundarna till Kansan Raamattuseura och hon beställde
på tidningen Sana åt oss. Den började jag läsa.
Speciellt vittnesbördet på sista sidan läste han.
– Jag fascinerades av att folk vågade berätta så modigt och öppet om sitt
liv. Jag längtade efter att själv kunna
vara sådan.
I tidningen annonserade Kansan Raamattuseura om sina möten. Dem började Norrvik och hans sambo gå på.
– Jag minns speciellt en midsommar då Kalevi Lehtinen predikade. Jag
kände kallet inom mig, men när han
uppmanade folk att be frälsningsbönen höll människofruktan mig tillbaka. Vad ska mina vänner, grannar och
min bekantskapskrets säga?
Men Gud gav inte upp med Norrvik.
I mars 1994 predikade Arto Härkönen
under en mötesserie i Juva.
– Det var precis som om han talat
direkt till mig. Guds ande löste mig
från banden och jag fick ta emot Jesus. Den gången gick jag fram till altaret och knäböjde.
– Efter att jag kommit till tro gifte vi

oss. I och med EU insåg jag att hemmanet var för litet och att det inte fanns
någon framtid som bonde. Men framför allt kände jag att Gud kallade mig
till nya uppgifter.
Joel Norrvik lärde känna Jesus redan som barn. På sextiotalet hemma
i Korsbäck, Lappfjärd gick han i söndagsskola.
– Jag hade en ganska stark barnatro
och jag visste att Jesus är min frälsare.
I mellanskolan i Kristinestad hade jag
just inga kristna kamrater och jag började skämmas för Jesus. Jag kom allt
längre bort från honom. Jag for till Helsingfors och levde där i sus och dus. Det
är bara Guds nåd och ett stort under att
jag är här idag. Jag vet också att det är
många som har bett för mig.
– Jag hade aldrig frid då jag vandrade
på världens väg. Men även om jag kände jag var på fel väg höll starka krafter
mig fast. Jag bara fortsatte.
Norrviks äktenskap sprack 1996.
En av orsakerna var att frun inte delade hans nyfunna tro. Han kom sig till
Folkmissionens Bibelskola i Ryttylä. Då
kom missionen in i bilden.
– Jag satt i bilen i Riihimäki 1999 då
Boris Sandberg ringde och frågade hur
jag skulle ställa mig till missionsarbete i Kenya. En Lappfjärdsbo hade tipsat honom om mig. Boris Sandberg blev
som en andlig fader för mig.
Det första missionkallet hade Norrvik redan känt som barn.
– Det kände jag i skolan i Korsbäck
när Evangeliföreningens första Kenyamissionärer kom på besök.

Mongoliet kallade i Kenya

Han var i Kenya i tre år. Han jobbade
på yrkesskolan i Rukongo och färdades runt och predikade.
– Det var en bra tid i Kenya, säger
han. Men på något sätt kände jag att
Kenya inte riktigt var mitt missionsfält.
Det sista halvåret i Kenya började
Norrvik få upp ögonen för Mongoliet.

I väntan på att
Gud ska uppenbara det nästa
steget är Joel
Norrvik trygg.

– Det kom genom samtal med någon
person eller genom kristna tidningar.
Jag kände att jag måste göra något åt saken så jag skrev ett brev till Såningsmannen och frågade hur de ställer sig
till att sända mig till Mongoliet. Så småningom sände de ut mig.
Han åkte till Mongoliet i augusti 2003
och återvände i oktober i fjol. Under de
åtta åren i landet lärde han sig språket
tillräckligt bra för att föra ett samtal.
Predikar gör han ogärna på mongoliska.
– Jag var kombinerad biståndsarbetare och missionär. Jag jobbade mest
i huvudstaden Ulan Bator. På fritiden
färdades jag runt som stöd för församlingarna.
Mongoliet har en befolkning på 2,72,8 miljoner varav uppskattningsvis
mellan 60 000 och 100 000 är kristna. Det finns flera hundra små församlingar. Den evangelisk lutherska kyrkan har cirka 400-500 kristna fördelade på tio-tolv församlingar. Två av
dem är i huvudstaden.
– Det råder religionsfrihet i Mongoliet. Men i princip stöttas buddhismen
som har inofficiell status. Schamanism

har blivit allt vanligare, den har kommit
norrifrån mot huvudstaden. Den håller människorna i sitt grepp. Det finns
också en muslimsk minoritet, kazakerna, som är väldigt svårnådda. Även
bland dem finns några kristna.
– Mongolerna gläds över att höra att
de är högt älskade av Gud, att de har en
far i himlen och att de är skapade till
hans avbild. I buddhismen finns ingen skapare.
Mongoliet var det andra kommunistiska landet efter Sovjet. Ända fram till
mars 1990 var Mongoliet ett lika slutet
land som Nordkorea är i dag.
– Före kommunismen kan Mongoliet ha varit det mest religiösa landet i
världen. Trettio procent av männen var
någon sorts buddhistiska lamor och religionen höll folket i ett järngrepp. Det
ersattes av kommunismen, men även
den utarmades. Då vad det Guds tid och
Gud öppnade landet för mission. Varken kommunismen eller buddhismen
hade gett svar på livets stora frågor.
Innan gränserna öppnades och missionärerna började komma till landet
räknade man en handfull kristna.
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KOMMENTAR
Johan SAndberg

Betydelsen
av kristna
vänner
Känner du Joel Norrvik?
Mina föräldar ställde frågan efter att de inkvarterat Joel i samband
med en missionsfest för
kanske femton år sedan.
Jag hann knappt svara innan de fortsatte: Ni lär ska ha supit ihop.
Jag skulle kanske ha uttryckt mig
mer diplomatiskt, men precis så är
det. Jag lärde känna Joel på Vasa Nation under studietiden. Ja, vi har supit ihop.
Beskedet att Joel mött Jesus och var
på väg till Kenya som missionär gladde mig naturligtvis. Men hur det gått
till får jag höra först när jag träffar Joel
för den här intervjun.
Jag känner igen hans väg, den kristna fostran hemifrån och söndagsskolan. Hur avsaknaden av kristna kamrater i mellanskolan gjorde att också jag började skämmas för Jesus och
gav mig ut i världen. Jag känner också igen känslan av att Gud under tiden ständigt drog i mig. Joel minns att
vi ofta diskuterade andliga frågor på
småtimmarna.
Jesus krossade mitt motstånd i slutskedet av mina studier. För Joel tog det
över tio år längre. Orsaken var sannolikt den att jag till skillnad från Joel hade
en god kristen vän på studieorten. Han
fick mig med till Studentmissionen och
på den vägen är jag.
Det gick över trettio år innan jag
träffade Joel på nytt. För mig var det
ett kärt återseende, vårt första möte som brödrar i Kristus. Joel är sig lik,
men ändå inte. Hans härliga Lappfjärdsdialekt sitter fortfarande i. Men
nu har han Jesus i sig och det märks.
När vi skildes efter den här intervjun
sa Joel: Johan, det är bara Guds nåd
att vi står här i dag. Vi kunde lika gärna ha varit döda.
Och det kan jag bara hålla med om,
liksom också i Joels hälsning till läsarna som han sänt per e-post: ”Jesus
är vägen, sanningen och livet och endast Han har öppnat porten till vår Far
I himmelen och evigt liv. Jesus lever
och kan förändra ditt liv likaväl som
han grep tag i mitt liv.”

På hästryggen. Även i Mongoliet gjorde sig Joel Norrviks bakgrund som bonde
påmind. FOTO: JOEL NORRVIK
– Man upplevde en väckelse bland
ungdomarna 1992-95. Hundratals ungdomar sökte sig till de nystartade församlingarna. Men det fanns få som stöt-

tade dem i att leva ett kristet liv och en
stor del föll bort. Ändå har många senare återvänt till livets väg.
Men också det i grunden buddhistis-

ka tankesättet kan vara problematiskt.
– Någon kommer till kyrkan i tro att
det automatiskt ska börja gå bra för dem
i livet, att de ska få utbildning, ett bra
arbete, familj och bil. Den inställningen
håller inte. Jag åkte med en taxichaufför som berättade att han varit kristen i
flera år. Men han var det inte längre för
han sa att det inte fungerade.
De senaste åren har man sett en tendens att väckelsen mattats av. Det har
skett i takt med att levnadsstandarden stigit, mycket tack vare de enorma
malmfyndigheterna i södra Mongoliet.
Mongolerna är ett nomadfolk och
många har flyttat utomlands. Det finns
mongoler i så gott som alla europeiska länder, också i Finland finns kanske ett hundratal.
– Jag tror att Gud vill att mongolerna
ska vara ett missionsfolk. Resandet ligger i deras blod. Redan nu finns mongoliska missionärer i Asien.

Rädsla för onda andar

Ett av projekten Norrvik jobbade med
var ett hem för handikappade i staden
Arhangai, 470 kilometer om Ulan Ba-

”Guds ande löste mig från banden och jag fick
ta emot Jesus.
Den gången gick
jag fram till altaret och knäböjde.”

tor. Projektet stöds av utrikesministeriet, bland annat genom medel till inköp av en byggnad. De handikappade
är speciellt utsatta i landet.
– I synnerhet på landsbygden kan
folk skämmas för handikappade och
anse dem vara förbannade. Man vill inte befatta sig med sådant som man tror
sig få dålig karma av. När folk lämnar
en buddhistisk begravning kör de hem i
ilfart så att inte andarna ska hinna med.
Sedan han kom hem i oktober har
Norrvik arbetat med Såningsmannens
hemlandsarbete. Den anställningen tar
slut i maj. Vad som ska ske härnäst är
öppet.
– Jag har fortfarande hjärta för Mongoliet. Jag ringer och skriver e-post ibland för att höra mig för hur de har det.
– Det är tryggt att veta att Gud har
allting under kontroll. Det finns 6 000
mongoler i Sverige, men jag vet inte om
det är min uppgift att arbeta bland dem.
Det kan ju också hända att Gud kal�lar mig tillbaka till Mongoliet. Mina arbetsuppgifter har delvis tagits över av
lokala krafter, vilket ju också är missionens syfte.
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himlen. Hur uppfattar vi himlen? Finns det någonting
i Bibeln som beskriver den kommande världen? KP
har talat med fem personer om deras syn på livet
efter döden.

Bär
ända hem
TEXT: JOHAN MYRSKOG

ILLUSTRATION: MALIN AHO

linus stråhlman
teolog
Finns det en biblisk definition på himlen?
För det första talar Bibeln aldrig direkt
om himlen. Jesus talar om himmelriket, vilket verkar vara synonymt med
Guds rike och Faderns rike.
Som jag förstår det så talar han mer
om en förvandlad värld i kommande
tider. En värld som är mycket annorlunda än den vi lever i. En värld som
är mer lik den som beskrivs i skapelseberättelserna, utan de konsekvenser synden hade för världen. Det här
alltså i motsats till någon värld eller
stad uppe bland molnen.
För det andra så talar Bibeln om
himlen eller den kommande världen i mycket symboliska termer. De
”bästa” beskrivningarna vi har hittar
vi hos profeterna i Gamla testamentet och i Johannes uppenbarelse. I GT
används ofta namnet ”det kommande Jerusalem” eller ”Sion”. Det är ett
rike där det inte finns någon ondska
och där människorna har goda och
fullkomliga relationer till varandra
och till Gud.
Jag tror att beskrivningarna är symboliska och kryptiska av en anledning: vi kan helt enkelt inte förstå eller föreställa oss ”himlen” eftersom
vi själva lever under synden och lever i en värld under synd. Vår förmåga räcker inte till för att begripa eller se hela bilden. Vi ser bara symboler som pekar mot den verkligheten.
Några exempel: Läser vi slutet av
Jesaja(kap 65) så får vi veta att det
kommer att vara en värld utan ondska, våld, krig och lidande. I Uppenbarelsebokens slut läser vi också att
det ska vara ett rike utan synd, ondska och död. Här beskrivs ”himlen”

som det kommande Jerusalem, en
stad som är perfekt på alla sätt. Livets träd står mitt i staden och bär
frukt tolv gånger om året. Gud regerar i det riket och människorna behöver inget annat än Guds närhet och
härlighet.
Finns det några föreställningar om himlen som inte har någon grund i Bibeln?
Det finns rätt många, vissa vanligare än andra. En vanlig föreställning är
att vi ska bli änglar. Det står inte i Bibeln. Jesus säger i stället att vi ska bli
som änglar. Det verkar som om han
snarare menade deras funktion och
sätt att leva än deras fysiska kroppar
och egenskaper.
En annan föreställning är att vi
kommer att sitta på moln och spela
harpa. Det står det inget om. Jag tror
att det handlar om en bild som uppstått för några hundra år sedan bland
adelsklassen, då harpspelandet betraktades som något mycket vackert
(visst är det ännu i dag). Bilden fick
tjäna som en symbol för ett vackert
och gott liv. Ibland hör man också om
att det ska finnas en stad byggd uppe
i himlen med gator av guld och ädelmetaller med ädelstenar insprängda.
Nu står det ju faktiskt ungefär så
här i Uppenbarelseboken. Men jag
tror igen att vi får ta det här symboliskt och se det som ett led i hela beskrivningen om ”det nya Jerusalem”.
Med andra ord en värld som är fullkomlig och perfekt. Det behöver inte betyda att den är gjord i guld, men
att den är vacker.

Linus Stråhlman är teologistuderande i Åbo.
Hans svar är personliga funderingar.

adina snellman
studerande
Hur ser du på himlen?
Himlen är en plats fylld med frid, glädje,
kärlek och trygghet i evighet. Där finns
ingen ondska, plåga eller sjukdom. Där
kan alla springa, hoppa, sjunga, höra, se
och prata och ingen känner sig utanför.
Där finns ingen avundsjuka och
själviskhet, alla älskar varandra. Himlen är den vackraste platsen, så vacker att ingen ens kan föreställa sig hur
vacker den är.
Vad betyder himlen för dig?
Jag längtar efter att en dag få komma till
himlen. Jag ser fram emot att sjunga i en
jättestor kör, med många instrument,
och lovsjunga Gud. Jag kan inte jobba
mig dit på något sätt. Jesus har gjort
allt för mig redan, när han dog för alla.
Det handlar om att tro att Jesus har
öppnat vägen till himlen just för mig.
Tron på Jesus ger mig räddning, den ger
mig mening i mitt liv och jag behöver
inte vara rädd för att dö.

Förutom de få bibelställen som finns
är det våra egna föreställningar som
beskriver himlen allra bäst.

”Bibeln genomsyras av tanken på himlen
som den slutliga verkligheten bortom all
jordisk verklighet.”
Antoine Levy

fader antoine levy
dominikan
Finns det någon skillnad på hur katoliker
och lutheraner ser på himlen?
Det är onödigt att leta efter någon doktrin i Bibeln som handlar om himlen eftersom man skulle leta förgäves. I stället genomsyras Bibeln av tanken om
himlen som den slutliga verkligheten
bortom all jordisk verklighet. Vi kan
endast i vår egen fantasi föreställa oss
vad himlen egentligen är, mer än så
kan vi egentligen inte göra.

Jag tror inte att det finns någon större skillnad i hur katoliker och lutheraner ser på himlen. Däremot finns det en
skillnad i hur de båda kyrkosamfunden så att säga ”praktiserar” himlen.
Katoliker ber formellt för de döda som de tror att är på väg till himlen men som ännu inte nått fram. De
ber att de helgon som redan är i himlen
ska medla och vädja för dem genom att
anspela på Kristi försoningsverk. Helgonen anspelar även på de heligas gemenskap som består av de kristna som
levt i alla tider men som alla är delar
av Kristi mystiska kropp.
Hurdan är din egen uppfattning om himlen?
Själv skulle jag beskriva himlen som
den tid och plats där vi slutgiltigt blir
av med det som skiljer oss från Gud.
Vi blir inte bara av med fysikens lagar och alla begränsningar som de för
med sig, vi blir också av med våra hårda hjärtan och blir kapabla att leva i
fullständig gemenskap och harmoni
med Gud.
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synnöve bergström
aktiv i filadelfiaförsamlingen i helsingfors
Vad tror du om himlen?
Himlen är något som inget öga sett och
inget öra hört. Men trots det har man
ju förstås sina egna visioner och föreställningar.
Jag tror att himlen är något så ljust och
vackert. Jag tror att änglarna öppnar
portarna och att Jesus kommer att stå
där och välkomna mig. Jesus kommer
jag att känna igen. Han bär ju fortfarande märken efter spikarna från korset.
Dessutom tror jag att himlen kommer att vara ett underbart ställe som
vi aldrig med vår tanke kan föreställa oss. Där kommer livets träd att stå
och där kommer livets vatten att flyta fram. Och det viktigaste att komma
ihåg är att vi får ta emot det här endast tack vare Guds nåd.

Har din föreställning om himlen förändrats
då du blivit äldre?
Kontakten med Gud finns här på jorden och den ska bära ända hem trots
all uselhet som finns. Jag är tacksam
att jag får leva av Guds nåd och Jesus
kommer inte att förändras.
Men jag börjar vara ganska gammal. Jag fyller 81 i sommar och jag är
väl medveten om att det kommer ett
slut. Det viktigaste är att man är redo
då uppbrottet sker. Och det vill jag vara.

lars-johan sandvik
kyrkoherde i nykarleby
Hur ser du på himlen?
Framförallt är det frågan om en ny
tid och inte en ny plats. Det är onödigt att fråga var himlen finns för den
går inte att lokalisera eftersom det är
frågan om en ny tid.

”Jag tror att det
bästa vi kan
tänka oss här på
jorden påminner
om himlen. Men
det är ändå för
lite för att beskriva den.”
Lars-Johan
Sandvik

Himlen är inte långt uppe. Det är
synd att vi bara har ett ord för himlen på svenska. Engelskan talar om
heaven och sky. Det är två olika saker.
Jag låter bli att beskriva himlen.
Paulus beskriver det som inget öga
sett och inget öra hört. Allt är en överraskning och vi kan bara använda sådana bilder som vi själva mött här på
jorden. Jag tror att det bästa vi kan
tänka oss här på jorden påminner om
himlen. Men det är ändå för lite för
att beskriva den.
I Norden tror jag att många jämför
himlen med en vacker sommardag.
Man är ledig och frisk och naturen är
skön. Solen är viktig för oss finländare. Den symboliserar liv och ljus.
Men det är ingen bra bild av himlen
för det finns platser i världen där solen snarare betyder död än liv. Där är
skuggan i stället det som de människorna längtar efter. Det nämns också
i Bibeln på olika ställen då personer
till exempel sätter sig under ett träd
vid middagstid på grund av hettan.

För mig är himlen glädje, gemenskap och oändlig tacksamhet. Där får
man befrielse från alla kroppsliga och
själsliga begränsningar som präglat livet på jorden.
Är himlen verklig för oss?
Dödens verklighet aktualiserar frågan om himlen. Om allt är bra, ingen är sjuk och ingen dör så är himlen
inte så värst intressant. Därför har vi i
västvärlden inte ett så stort behov av
himlen: vi har ju det bra.
För slavarna i Amerika däremot var
himlen verklig. Sångerna de sjöng
skulle inte nödvändigtvis passa in
här eftersom deras verklighet var så
annorlunda.
Men så fort vår egen tillvaro ifrågasätts så behöver vi himlen och frågar
efter den. I samband med dödsfall har
jag också fått höra berättelser om en
försmak av himlen.
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Läsa, minnas

Just nu är det Metodistkyrkans tur att stå i fokus för en övergreppsdiskussion (se sidan 4 i
denna tidning), för ett
tag sedan
var det den
laestadianska rörelsen
och Finska
Missionssällskapet –
för att inte tala om den
katolska kyrkan.
När folk talar om övergrepp inom olika samfund tycker jag mig ibland kunna skönja en
skadeglädje i tonfallet. Det är samma skadeglädje som man känner då Bibelns fariseer
lommar sin väg efter en
sammandrabbning med
Jesus: se nu på er som
trodde er vara så heliga.
Men det blir fel att
tänka så. De allra flesta
som jobbar inom kyrkan
är goda, hängivna personer. Kanske till och med
naiva: de vill tro gott om
folk. Därför kan individer
som vill utöva makt och
skada andra få fotfäste
inom religiösa samfund.
Det här blir speciellt
tydligt när man läser Janne Villas utmärkta bok
Hengellinen väkivalta
(Kirjapaja 2013). De värsta och mest systematiska övergreppen mot
både barn och vuxna
sker inom slutna rörelser
med starka ledargestalter. Men det blir också
klart att övergrepp kan
ske var som helst där det
finns folk som inte kan
försvara sig.
De som råkar mest illa ut är de som saknar
makt, de som är mest
hjälplösa: barn utan föräldrar eller nätverk, de
som varken har sociala
och ekonomiska resurser. De som ingenstans
har att ta vägen.
De värsta scenerna i Gustav Björkstrands
bok om Maria Åkerblom handlar om att plåga dem som ingen frågar efter: en fosterdotter
som hette Siri Maria, en
tjänarinna som hette Anna. Det är viktigt att vi
läser om dem.
Det är viktigt att vi
minns dem.

¶¶Sofia

Torvalds
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Omfamna
din historia
och bli
den du är
kierkegaard. Att ta ansvar för våra liv är att blicka bakåt, se vårt
förflutna och välja det som vårt. Att försöka uppfinna ett nytt jag är
en omöjlighet. Kierkegaard-forskaren Pia Søltoft säger att Kierkegaards tankar om existensen är ständigt aktuella.
Text och foto: christa mickelsson

I tjugofem år har Pia Søltoft forskat i
nordens mest kända filosof och teolog, Søren Kierkegaard.
– Kierkegaard förklarar mänskliga erfarenheter så att man ser sig själv i ett annat perspektiv än när man startade. Han
överraskar en ständigt, säger Søltoft.
I vår har det gått 200 år sedan dansken Kierkegaard föddes. Søltoft är på
Finlandsbesök i egenskap av chef för
Kierkegaard forskningscentret i Köpenham.
- Under de senaste årtiondena har
Kierkegaard släppts fri inom forskningen. Ännu under 80-talet såg man
på hans tankar som ett slutet system
och för att läsa honom måste man köpa hela paketet.
– Numera kan man ta ett enda verk
eller ett fenomen och försöka förstå det
i sig, utan att samtidigt behöva förstå
hela hans författarskap. Kierkegaard
har alltid många olika saker att säga
om olika ämnen. Han vill föra en dialog med läsaren och skrev därför också
med olika grepp under ett tjugotal olika pseudonymer. Att göra att system av
Kierkegaard förstör honom. Han säger aldrig vad vi ska tro på utan att vi
själva måste välja det som är lämpligast för oss.

Ångest ingen diagnos

Om Kierkegaard för några årtionden
sedan lästes primärt estetiskt och litterärt är det rådande sättet att förstå
Kierkegaard i Europa i dag genom etiken och fenomenologin. I USA läses
han främst som en religiös författa-

Det har gått 200 år sedan den danska filosofen och teologen Kierkegaard
föddes.
re. Pia Søltoft har specialiserat sig på
hur Kierkegaard beskriver mänskliga erfarenheter som till exempel kärlek och ångest.
– För Kierkegaard är ångest ingen diagnos för få, utan något som finns inom varje person. Den är en del av människans innersta väsen och inget man
kan bli av med. Ångesten är kopplad
till medvetenheten och medvetenheten i sin tur till ett själv. I den bemärkelsen är ångest något positivt.
– Djur och växter kan inte vara sig
själva, de är bara vad de är. Enligt Kierkegaard har människan en uppgift – att
vara sig själv. Ångest är det första sättet på vilket vi kan märka att vi måste
göra något för att kunna vara oss själva. Han kallar ångesten för en frihetens
möjlighet som bara människor har. Vi

Pia Søltoft
säger att Kierkegaards existentiella tankar
hjälper en se sig
själv i ett annat
perspektiv.

Jämför Wahlroos och Breivik

Madonna metodist? – nejdå

Fina orglar ryker i Danmark

Webbtidning. I det nyaste numret av den teologiska webbtidskriften Kirkonkellari drar pastor Kai
Sadinmaa paralleller mellan
Sampokoncernens styrelseordförande Björn Wahlroos och den norska massmördaren Anders Behring
Breivik.
”I världen efter 11/9 talar världens massmördare
och bankirer samma språk.

Satir. Den satiriska webbtjänsten NewsBiscuit rapporterade för ett tag sedan att Madonna konverterat till metodistkyrkan. Nyheten väckte förtjusning på
många håll men var alltså satir.
Enligt NewsBiscuit tröttnade Madonna på Kabbalah-sektens tjat om att livet var en stor, mystisk resa mot det okända.

Debatt. I Danmark diskuteras omsättningen av orglar
i landets kyrkor. Den danska folkkyrkan har under de
senaste tio åren satsat hela 330 miljoner danska kronor på orgelköp, visar siffror som tidningen Kristeligt
Dagblad tagit del av. Siffran
motsvarar årslönen för 1000
nya präster.
Orgelkonsulent Kristian
Olesen påpekar att orgel-

Den norska massmördaren
Berivik och den finländska
bankiren Wahlroos säger
nästan samma sak om demokrati. För Breivik är demokratin majoritetens diktatur, för Wahlroos majoritetens tyranni”, skriver
Sadinmaa.
Kirkonkellaris chefredaktör docent Kari Latvus
kallas texten ”en medveten
provokation”.

– Jag är ensamstående
trebarnsmor, jag har inte tid
för den där okända-skiten,
skriver NewsBiscuit i ett
påstått Madonna-citat och
säger att hon numera föredrar hederliga psalmer.
NewsBiscuit späder på
med att meddela att Madonnas metodism lett till
att andra kändisar gör en
massflykt till de vanliga,
traditionella kyrkorna.

byten för det mesta handlar om tycke och smak.
Det handlar inte om att de
gamla orglarna skulle vara dåliga.
– Tidigare tyckte man att
orgeln skulle låta annorlunda, och det är därför många
blivit utbytta. En välbyggd
orgel kan i princip hålla för
evigt, säger Olesen till Kristeligt Dagblad.
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”Ångesten är en frihetens möjlighet som bara människor har.”

Män i förvandling

Pia Søltoft

Hjärtat är en indian
Noveller

Bok

Författare:
Anders Larsson
Förlag: Schildts & Söderströms 2013

är fria att vara oss själva, relatera till oss
själva, välja oss själva.
Ångesten utvecklas hos människan
redan som barn då fantasin utvecklas
och vi börjar föreställa oss saker som
inte är verklighet.
– Eftersom vi människor har fantasiförmåga kan vi föreställa oss att saker kan vara på andra sätt än de är och
handla utgående från det. Ångesten gör
en människa medveten om att livet inte är format på förhand och att vi måste forma våra egna möjligheter.
Som kuriosa nämner Søltoft att den
pseudonym Kierkegaard använde när
han skrev om ångest var latin för ”den
vakna köpenhamnaren”.
– De pseudonymer Kierkegaard använde var valda för att säga något. Den
vakna köpenhamnaren var benämningen på den person som tände gatlyktorna i staden, före elektricitetens
tid. I boken ville Kierkegaard tända lyktor i det mänskliga medvetandet.

I novellsamlingens sista berättelse, Time-out, frågar
sig berättarjaget varför föräldrar lär sina barn att barnlösa personer inte förstår
sig på barn. Ja, varför? De
har ju själva varit barn, och
de minns hur det var.
Å vad de minns, tänker jag när jag läser Anders Larssons novellsamling Hjärtat är en indian. Jag
drabbas särskilt av hans
skildring av pojkar och unga
män: femåringen som fått
en såg, tonårskillen som
dansar folkdans, den unga
mannen på missionsresa.
Men han skriver också om de vuxna männen,
hopplöst insnärjda i sina
verkliga och inbillade misslyckanden, i färd med att
fälla träd, klättra förbi vattenfall eller beträda en teaterscen trots att de är livrädda för regissören. Han
skriver om pojkar och män
som ständigt pejlar sig själva mot en omgivning som
ofta känns kravfull och ibland rent av hotfull. Ibland
genomlyser de omgivningen och sina närmaste med
en kuslig klarsyn och ibland
genomlyser de också sig
själva – bara för att i följande stund stänga den dörr
som nyss stod på glänt.
Larssons noveller handlar om hur människor läser varann, och ofta om att
de läser fel. När det gäller vuxna kan det bli komiskt, när det gäller barn
blir det hjärtskärande. Samlingens första novell, Poj-

ke med såg, handlar om en
femåring som överraskande fått en såg i present och
med plikttrogen glöd ger sig
på träd som är förbjudna
men samtidigt nödvändiga
att såga i.
Jag som själv är mor till
en femåring förmår knappt
läsa, jag uppfylls av en
igenkännande bävan. Här
finns allt så precist utmejslat: det nödvändiga i att göra fel, hur vägen utstakas av
föräldrarnas ständiga, trötta klander, hur klart belyst
vägen mot domen ter sig,
så rak att det är omöjligt att
vända om.
En annan novell som
drabbar mig särskilt är Willys väg: en berättelse om
tonårspojkens första beröring med den sexualitet som är lustfylld och den
som är ful och skamfylld.
Men trots att Larssons
fokus ständigt är på ett jag
som i kollision med omvärlden skalar av lager på lager
av förklädnader skriver han
också träffsäkert om miljöer – ibland välbekanta, ibland främmande. Framför
allt skriver han om människor i kollision med miljöer.
Jag vet inte om jag någonsin
läst en så odramatisk men
klarsynt beskrivning av problem förknippade med mission som i novellen Avsked i
monsun.
Larsson skriver omsorgsfullt. Här finns väldigt lite
onödigt och ogenomtänkt,
novellerna känns grundligt
bearbetade både språkligt
och strukturellt.
Och vad mera: de här
texterna är angelägna. De
säger något som vi alla kan
känna igen: att allt som står
oss närmast är välbekant
och främmande på samma
gång. Den som läser märker
snabbt att hon inte bara vill
utan måste lyssna.
¶¶Sofia

Torvalds

Vill vara något annat

Søltoft säger att Kierkegaards tankar sällan är brännande politiskt eller kyrkligt aktuella, men att hans tankar om
individen är tidlösa.
– Han säger att vi människor nästan
alltid vill vara något annat än oss själva – som vår granne eller den på teve. Men uppgiften är att vara sig själv.
I dessa tider av självutveckling och life coaching tror vi att vi kan upptäcka
ett nytt själv.
– Men det är omöjligt att uppfinna ett
nytt jag. Vi måste bli de vi är.

utmaningar är förrkar emellertid ta
an. Efter folkkyrkan
m lämnar läsaren
nden eller att med
Efter folkkyrkan är

patrik hagman

rofessor i tros- och
eborgs universitet

En provocerande och inspirerande

ocerande läsning.
de nordiska folk-

Biskop, Borgå stift

die och ett debattkornas nuvarande
gumenterar för att
r och därför måste
r in i diskussionen
ard Yoder och Wilevanta i den nordakt med konkreta
ardag. Fram träder
gemenskapen står i
utherska kyrkornas
. Hagman visar att
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Patrik Hagman
Efter folkkyrkan
En teologi om kyrkan i det
efterkristna samhället
artos

Anders Larssons färska novellsamling övertygar KP:s
recensent. FOTO: Susanne Ringell

”

En teologi om kyrkan i
det efterkristna samhället
Artos Hft. 25,90 €

Inspirerande, tankeväckande och
ställvis provocerande läsning.
Rekommenderas varmt för alla som
funderar över de nordiska
folkkyrkornas framtid.
Björn Vikström, biskop, Borgå stift

”

nyhet!

Efter folkkyrkan levererar en radikal kyrko- och
samhällskritik som lämnar läsaren med två alternativ:
antingen att sticka huvudet i sanden eller att med Hagman
börja ifrågasätta invanda tankemönster. Efter folkkyrkan
är inget mindre än en nödvändig bok.
Ola Sigurdson, professor, Göteborgs universitet
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Mor är
lite rar
ibland
Moderns väg har varit lång och svår.
Först skulle hon belönas. Sen var allt
hennes fel. I dag vet hon att hon borde
vara älskad. Sofia Torvalds har skrivit en
essä om vådan att vara mor.
Text: Sofia Torvalds
Slå in ordet ”mor” i sökfältet på bibeln.se och du får 238 resultat. Det börjar med citatet ”Det är därför en man
lämnar sin far och mor för att leva med
sin hustru, och de blir ett” i första Mosebok och slutar med Hebreerbrevets
”Han har ingen far, ingen mor och inget stamträd. Hans dagar har ingen början, hans liv inget slut. Han är lik Guds
son: han förblir präst för alltid”.
Den starkaste moderstrenden i Bibeln är ett krav på respekt. Mor ska ha
respekt. Hon ska ha det för att hon är
mor, för att hon finns där, för att hon
– det här verkar vara självklart – tagit
hand om sina barn genom att ge dem
mat och kläder.
I Nya testamentet sker en revolution.
Nu blir mor lämnad, men inte för hustrun utan för lärjungaskapet. När Maria frågar efter Jesus blir hon avvisad.
Jesus frågar: ”Vem är min mor och mina bröder?” Han ser på dem som sitter runt honom och säger: ”Det här är
min mor och mina bröder. Den som
gör Guds vilja är min bror och syster
och mor.”
Släktskapets hårda subkultur får ge
vika för något nytt: den familj vi väljer.

”Den moderna
populärkulturens goda medelklassmor är en
korsning mellan
muminmamman
och Snorken.”
Sofia Torvalds

Bortglömd men oskyldig

Samtidigt är Jesus modersbild ganska
kravlös. De vuxna barnens mor har
kanske inga självskrivna rättigheter
längre, men samtidigt verkar hon vara befriad från skyldigheterna. Hon får
träda åt sidan som obehövlig.
Jag drar en parallell till de stora rörelsernas 1900-tal – modersupproret i
form av politisk revolt, modersupproret
i form av musikalisk revolt. När någon
blev kommunist, drog iväg i ett hippietåg eller klädde sig i svart och smyckade
sig med säkerhetsnålar ställde det inga
speciella krav på mamman. Hon satt
kanske där och kände sig bortglömd
men hon hade gjort sitt: producerat ett
fördomsfritt barn som kunde kasta sig
in i den nya världens famn.
Men samtidigt bubblade något annat under ytan. I andra världskrigets
kölvatten föddes anknytningsteorierna. Tidigare var det moderns plikt att
se till att barnen överlevde, sedan kunde hon luta sig tillbaka och hoppas på
tacksamhet från barnen.
Nu blev det moderns plikt att se till
att barnen blev lyckliga.

Mycket jobb och sen betalar du

Problemet var att barnen så sällan var
lyckliga. Samtidigt hade de blivit frisläppta ur tacksamhetens bur – de behövde inte ta hand om sin mor för att hon
på ett självskrivet sätt var en god mor.
De kunde visserligen ta hand om henne, men de behövde inte tycka om det.

Att vara mor är ett hårt jobb och utdelningen är ofta mager. Men kanske ser vi ljusning i horisonten? FOTO: SXC
Nu hade skuldbördan flyttat över
till modern. Tidigare var begrepp som
lycka och framgång stenar i barnens
famn: något de skulle producera av
plikt, av tacksamhet, som gåva till sina föräldrar. Nu flyttades allt det där
över till modern. Det var hennes plikt
att se till att barnen klarade sig i livet.
Problemet var att det fanns så lite tid.
Om det lilla barnet inte lyckades knyta
an till sin mor under den första spädbarnstiden hade modern misslyckats.
Och hade hon misslyckats fanns det
inte så mycket mer att göra än att vara
ångerfylld och bidra till psykoterapin.
Stackars mor. Aldrig under mänsklighetens historia hade det varit en så
dålig deal att få avkomma: mycket jobb
och antagligen negativ utdelning.

Frikänd men tveksam

I dag lever vi i ett post-psykoterapeu-

tiskt tillstånd. När de kognitiva terapierna svept in över terapifältet är modern kanske inte frikänd men det finns
hopp: saker går tydligen att rätta till.
Samtidigt pekar forskningen om gener på att vi i mycket högre grad än vi
trodde ännu för tjugo år sedan ärver
våra personligheter. Vi kan visserligen fortfarande skylla våra problem
på våra föräldrar men de kan med gott
samvete påstå att den tråkiga trenden
startade med någon förfader i tidigare släktled.
Är modern nu frikänd efter en period i rannsakningshäkte? Nej, det är
hon inte. Och det är tv:ns och de sociala mediernas fel.
Den moderna populärkulturens
goda medelklassmor är en korsning
mellan muminmamman och Snorken: intelligent, målmedveten och
samtidigt öm, vårdande och bekym-

merslöst förstående.
Hon har en karriär för att barnen ska
kunna vara stolta över henne.
Hon står dem nära för att de ska kunna berätta allt för henne.
Hon ska framför allt ha en relation
till sina barn. Nu har relationen blivit kravfylld både för barnen och modern, för de borde ju tillsammans prestera den och bygga upp den kryddad
med regelbundna ”jag älskar dig” enligt modell från amerikanska tv-serier.
Där sitter de alltså och ser på varann över köksbordet: modern och barnet. De vet inte riktigt var de varit eller vart de är på väg. De vet inte precis om de ska falla i varandras famn.
De vet att de är individer men också
evigt fångna i sina roller.
De dricker kaffe och säger: Jaha, det
börjar bli vår.
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UR Evangeliet
”När herren Jesus
hade talat till dem
blev han upptagen till himlen och
satte sig på Guds
högra sida.”
Läs mera i
Mark. 16:14-20

OM Helgen

Runt Knuten

Destination: himlen

Kristi Himmelsfärdsdag infaller 40 dagar efter påsk och
har firats ända sedan 300-talet.
Den här dagen firar vi till minne av att Jesus lämnade
den synliga tillvaron på jorden och for upp till himlen.
På medeltiden var det vanligt att man dramatiserade den här händelsen i ett himlafärdsspel. I Visby
domkyrka har man fortfarande kvar en Kristusbild som
man förr brukade hissa upp genom taket för att illustrera himlafärden.

INSIDAN
Betraktelsen Anna Lindén

#bönetwitter
”Helige Ande, ge
mig tålamod att
vänta in Din vägledning och kraft
att handla när
den rätta tiden är
inne. Amen.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

ILLUSTRATION: Sonja Backlund

Inför himmelsfärden
Utanför mitt fönster här i Joensuu håller ett nytt åldringshem på att byggas. Det taktfasta dunkandet från
maskinerna når in genom mitt stängda fönster. Inte ens
öronproppar förmår stänga bullret helt ute. Jag skulle
hellre sitta på en mer rofylld plats och skriva, men det
är inte möjligt. Inte just nu i alla fall. I stort som smått
är det mycket i livet som vi inte väljer, utan bara måste förhålla oss till. Det finns förstås värre saker än maskinbuller, även om sådant kan vara nog så påfrestande.
Kristi himmelsfärdsdag är, i motsats till jul, påsk och
pingst, en av almanackans mer anonyma helger. För
många utgör ledigheten framförallt ett tillfälle att åka ut
till landet. I vissa församlingar, i varje fall på Åland, brukar man fira Kristi himmelsfärdsdag med gökotta utomhus. Jag vet inte hur pass vanligt det är här på fastlandet.
Kanske finns det ett samband mellan gudstjänsten
under bar himmel, ackompanjerad av fågelsång, och
lärjungarnas skådande upp i himlen efter den försvinnande Jesus på Kristi himmelfärdsdag. Det finns i alla
fall de som vill tro det. Naturens uppvaknande efter vinterns långa dvala är ett ordlöst (men långt ifrån ljudlöst)
evangelium som vittnar om uppståndelsen och det nya
livet i Anden. Fågelsången och den vårliga blomprakten är ett språk som talar till varje människa, gammal
som ung, kristen som ateist.
När Jesus lämnar lärjungarna är de fyllda av sorg. De
befinner sig i ett limbo och kan inte göra så mycket annat än att vänta på den utlovade Anden, som ska leda
dem vidare på trons väg. Jesus har gett dem uppdraget
att ”gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för
hela skapelsen”. Det är ett av trons många under att
den lilla lärjungagruppens vittnesbörd lyckades åstadkomma en sådan snöbollseffekt, att kristendomen nådde ända hit till den bebodda världens yttersta utkanter.
Hur var det möjligt?
Tiden mellan Kristi himmelsfärdsdag och pingst är
väntans tid. Lärjungarna väntar på den helige Ande. Ibland kan det vara svårt att vänta, ingenting tycks ju hända i detta skenbara andliga vakuum. Låt oss inte tappa modet, utan vara tålmodiga och uthålliga. Det finns
mycket som sker i det fördolda. Trons frukter kan inte skördas förrän de är mogna, och ibland mognar de
långsamt. Mycket långsamt.

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

Helgens texter
Första läsningen
Ps. 110:1-4
Andra läsningen
Apg. 1:1-11
Evangelium
Mark. 16:14-20
Kristi himmelsfärdsdag.
Temat är ”Den upphöjde
Herren”.

Psalmförslag
105, 303, 203:5,
304, 276 (N), 164.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

I Klarspråk
Liturgisk färg är ett sätt
att markera stämningen
för olika högtidsdagar.
Den liturgiska färgen
ser man på de olika textilierna i kyrkan. För det
mesta byter man till den
aktuella färgen klockan
18 dagen före helgen.
Inom vår kyrka använder man fem olika liturgiska färger: vitt, rött,
grönt, violett eller mörkblått samt svart. Under Kristi himmelsfärdsdag är den liturgiska färgen vitt, som står för
glädje, tacksamhet, renhet och salighet. Vitt används också under kyrkans stora festdagar och
kombineras ofta med
silver- och guldfärger.
Källa: evl.fi

”Tre soppor för
missionen.”

Missionslunch i Korsnäs församlingshem
to 9.5 kl. 12-14

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

KALENDERN
9–16.5
Domprosteriet
¶¶ Borgå
TO 9.5 KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, Lindgård, AnderssénLöf, Tollander, Helenelund, Gaudeamuskören
SÖ 12.5 KL. 10: GUDSTJÄNST i S:t
Olofs kapell, Pellinge, Smeds,
Helenelund
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN, Anderssén-Löf, Puska, Tollander, blockflöjtsensemblen
KL. 18: KVÄLLSMÄSSA I LILLA
KYRKAN, Puska, Evening Mess
¶¶ Lappträsk
Sö 5 kl 12: Mässa i kyrkan, CÅ,VT
On 8 kl 17.30: Ungdomskören
övar i kyrkan
To 9, Kristi himmelsfärdsdag, kl
12: Mässa i kyrkan, CÅ, VT
Sö 12 kl 12: Mässa i kyrkan, CÅ,
VT
To 16 kl 14: Mission i fh
Diakonissan sjukskriven tom
30.6.
¶¶ Liljendal
Kristi himmelsfärdsdagens gudstjänst: to 9.5 kl 10 i kyrkan. HD/
Vera Tollander.
Försäljning av morsdagsblommor:
lö 11.5 fr. kl 9 vid Sale. Diakonidirektionen.
Högmässa: sö 12.5 kl 10 i kyrkan.
HD/AJ.
Vuxen-Barngruppernas utfärd: ti
14.5 kl 9.30 start från Mariagården till Hoplop i Borgå, retur ca
kl 12.30.
Skriftskolan: to 16.5 kl 15-17 skribasamling på Mariagården.
¶¶ Lovisa
Gudstjänst: to 9.5 kl 12 i Valkom
kyrka, af Hällström, Kantola.
Gudstjänst: sö 12.5 kl 12 i Valkom
kyrka, af Hällström, Kantola.
Pensionärssamling: ti 14.5 kl 13 i
församlingsgården, vårfest. Eftisbarnen medverkar.
Bibelstudium: ons 15.5 kl 18 i församlingsgården, TC.
Morgonkaffe: to 16.5 kl 8.30 i
Tikva.
Ordets och bönens: kväll to 16.5
kl 18.30 i församlingshemmet,
Sjöman,Blom,Kantola.
¶¶ Pernå
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.
Högmässa: sö 12.5 kl. 10.00 i
kyrkan, Robert Lemberg, Paula
Jokinen.
Mässa: sö 12.5 kl. 13.00 i Sarvsalö
kapell, Robert Lemberg, Paula
Jokinen.

KU:s Vårfest på Sursik
Lördag 18.5 kl 19.00
i Andersénsalen

Biskop em. Gustav Björkstrand, Trinity Choir dir.
David Hellman, Homeward Bound, Karin Saarukka,
KU:s Blåsorkester dir. Ingmar Byskata, Duett Lars-Erik
Björkstrand o Jan-Erik Nyholm, lotteri, bokförsäljning,
barnprogram och servering.
Arr. KU i Pedersöre, Pedersöre församling,
Förbundet Kyrkans Ungdom

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

Träff för förtroendevalda och
frivilliga i församlingen: on 15.5 kl.
18-20.30 i Prästgården. Program
samt middag. Förhandsanmälan
till pastorskansliet tel. 0447229242 senast 13.5.
Baggnäs-Tervik diakonikrets: to
16.5 kl. 13.00 hos Viola Forsström,
Ingegerd Juntunen.
¶¶ Sibbo
SIBBO KYRKA: Kristihimmelsf.
dag kl 18 9.5 (obs tiden!) mässa
Magnus Riska, Anders Ekberg,
Lauri Palin. Mittemellankören och
kyrkokören.
Sö kl 12: mässa Helene Liljeström,
Anders Ekberg.
Vikings veranda: Må kl 19 på Nilsasgården.
Äldre i Söderkulla: On kl 13 15.5
Katja Korpi.

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
To 9.5 - Kristi Himmelfärdsdag
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Ahonen, Sundblom Lindberg,
Almqvist, Ensemblen Risonanza.
Fre 10.5
kl.10: Familjeträff i Hörnan. Högbergsgatan 10, ingång via gården.
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: OBS! Tian är stängd
denna fredag!
kl.19: Gospelkväll i Johanneskyrkan. Gästande kör är Jacob Gospel
från Jakobstad, under ledning av
Mikael Svarvar.
Sö 12.5
kl.10: Avfärd till Estland från Kiasma, för anmälda.
kl.10: Högmässa i S:t Jacobs
kyrka. Djupsjöbacka, Löfman.
Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Djupsjöbacka, Löfman.
Kyrkkaffe.
kl.17: Kvällsmässa i Tomas kyrka.
Djupsjöbacka, Almqvist. Kyrkkaffe.
Ti 14.5
kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
Santeri Siimes.
On 15.5
kl.18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman,
Enlund.
To 16.5
kl.19: Regnbågscafé i Hörnan.
Högbergsgatan 10, gatuplanet.
Ray.
Övrigt: Sommarutfärd 12.6.2013
till Mäntsälä. Vi besöker det nordenskiöldska hemmet Alikartano
(Frugård). 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.

¶¶ Matteus
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Pastorskansliet är stängt 8-9.5.
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
To 9.5 kl. 12: flerspråkig högm,
kyrkkaffe. Arr. Vartiokylän rovastikunta och Matteus församling.
Sö 12.5 kl. 12: högm, Hallvar, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
Ti 14.5: vårens sista körövning
hålls hos Tollanders, Mainiemivägen 7, Jollas.
To 16.5 kl. 14: torsdagsträffen /
SenioRöst i Sto och Matteuskyrkan (2 vån). Balans i livet.
Föreläsning om Matlust av Folkhälsan, musikprogram av Matteus
kyrkomusiker, Idrottsverkets och
Folkhälsans balansbana, infotorg.
Kaffe med dopp. Fritt inträde,
ingen anmälan. Välkommen!
Fr 17.5: Obs! Samling för män
hos Tollanders, Mainiemivägen
7, Jollas.
MARIELUNDSKAPELLET: I NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 12.5 kl. 10: högm, Ahlfors, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
Tvåspråkig missionsfest hålls
7-9 juni i Mässcentrum i Helsingfors: Om du är intresserad
att delta men inte vill ta dig dit
på egen hand kan du kontakta
församlingens kansli så ordnar
vi en gemensam utfärd antingen
fredagkväll den 7.6 eller lördag
eftermiddag den 8.6. På fredagkväll består programmet av en
tvåspråkig Tomasmässa och en
finskspråkig gospelkonsert och på
lördag eftermiddag berättar bland
annat vår församlings diakonissa
Carita Riitakorpi om sin resa till
Mekong-området. Hedvig Stenman, Daniela Forsén och Staffan
Strömsholm bjuder på sång och
bibelläsning.
Om du är intresserad, kontakta
Matteus församlings kansli senast
onsdag 5.6, tfn 09-2340 7300.
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 050-380 3995
(kl. 9-13)
¶¶ Petrus
www.petrusforsamling.net
to 9.5:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka (Tegelstigen 6). Bonde,
Bengt Bergman. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby
gamla kyrka (Brofogdevägen 12).
Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.
lö 11.5:
- kl. 10.30 Kvinnobrunch: i Hagasalen (Vespervägen 12 A).
Kvinnobrunch med Kerstin Mitts.
Ämne: Israel.
sö 12.5:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka (Tegelstigen 6). Björk,
Varho.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby
gamla kyrka (Brofogdevägen 12).
Sandell, Hilli.
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RADIO & TV

Gästande kör

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 10.5 Ami Aspelund, Raseborg Lö
11.5 8.53 Familjeandakt. Lucas Snellman läser ur Känguruns shoppingtur
och andra berättelser. Må 13.5 Laura
Hellsten, Åbo Ti 14.5 Stefan Löv, Jakobstad Ons 15.5 Jutta Eklöf, Jakobstad To 16.5 Claus Terlinden. Karis.

To 9.5 Virva Nyback, Borgå (repris)
Fre 10.5 Johan Klingenberg läser ur
John Bunyans bok Kristens resa Lö 11.5
17.58 Ett ord inför helgen, Kimito kyrka. Sö 12.5 Kent Danielsson, Mariehamn Må 13.5 Ann-Christine Marttinen, Helsingfors (repris från 11.4.2013)
Ti 14.5 Sissel Lund-Stenbäck, Esbo Ons 15.5 Regina Lehtola, Pargas To
16.5 Jan Edström, Esbo.
VEGA

To 9.5 Gudstjänst med Nykarleby
församling. Predikant och liturg: Mikael Forslund. Kantor och körledare:
Thomas Enroth.

VEGA

- kl. 12 Högmässa: i Malms kyrka
(Kommunalvägen 1). Sandell. Hilli.
- kl. 18 Lovsång och förbön: i
Åggelby gamla kyrka (Brofogdevägen 12). Tuomas Anttila. Lovsångsgrupp.
ti 14.5:
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3.
Daniel Björk, Sjöman, Söderström. Barnpassning. Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
to 16.5:
- kl. 17 Församlingens vårfest: i
Södra Haga kyrka 12 A. Välkommen med på en trevlig vårfest
för hela familjen. Musik, program
och servering. Församlingens musiklekgrupper medverkar, samt
Bengt Lassus, Sussi Leskinen,
Rebecka Björk m.fl. Vi ses!
¶¶ Helsingfors prosteri
Leva och Lära gruppen: Utfärd till
Tusby tisdag 21.5.2013 med start
kl.10 från Kiasmas hållplats för
abonnerade bussar. På programmet bland annat besök på Erkkola
hemmuseum. Vi beser utställningen ”Martta Wendelin” 120 år.
Tillbaka vid Kiasma ca kl.18. Ledare är Kristina Jansson-Saarela
och Ulla Gripenberg. Anmälningar
till Kristina J-S tfn 09-23402540.
I avgiften 10 euro ingår resa med
handikappvänlig buss, mat och
kaffe samt inträde till Erkkola.
Meddela eventuella matallergier.
Arr. Gemensamt svenskt församlingsarbete/specialdiakonin.
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
Do 9.5. 11.30: Uhr Gottesdienst zu
Christi Himmelfahrt im Seniorenwohnheim, Notstigen 2, Munksnäs (Katja Röker)
So 12.5. 11: Uhr Gottesdienst
(Martin 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:
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.
Mors dag sö 12.5: Esbo domkyrka
kl. 12.15. Ertman, Bengts, Malmgren, Valtonen, Vikman, barnkören Tonsökarna & Stämsökarna.
Morsdagslunch i församlingsgården. Frivillig avgift för missionen.
Ekumenisk samling:
Köklax kapell to 9.5 kl. 15.
Kanckos, Valtonen. Pirkko Nurminen. Rolf Edberg, sång. Servering.
Arr. i samarb. m. Espoon tuomiokirkkosrk och Mankby bibliska
förs.
Väntjänstsamling:
Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6,
svenska rummet, to 16.5. kl. 18–
20 Rönnberg, Andersson-Sjögren,
Heikkinen, Karlemo, Nygård. Öppet för alla som är intresserade av
att ställa upp som vänner för ensamma personer som bor hemma
eller på anstalter. Man kan vara
aktiv inom verksamheten under
en kortare eller längre tid.
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. senast 10.5
till Ann-Christin Lintula, 09 8050
3211, 050 432 7526, e-post annchristin.lintula@evl.fi
Kretsar för pensionärer & daglediga kl. 13-15: Köklax kapell ti
14.5, Karabacka kapell to 16.5.
¶¶ Grankulla
On 8.5 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet.
To 9.5 kl 12 Högmässa med
välsignelse på Kristihimmelsfärdsdagen: Ulrik Sandell, Carola Tonberg-Skogström, Barbro
Smeds. Karin Nordberg och Nina
Söderlund välsignas till tjänst.
Kyrkkaffe i övre salen.
Sö 12.5 kl 12 Högmässa: Carola Tonberg-Skogström, Barbro
Smeds. Kaffe i nedre salen.
Ti 14.5 kl 9.30-11 Diakonimottagning: och brödutdelning.
Kl 9.30 Familjelyktan: i Sebastos.
Yvonne Fransman, Barbro Smeds.
On 15.5 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet.
To 16.5 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.
Fr-sö 17- 19.5
Församlingsretreat på retreatgården Snoan: i Lappvik, Hangö.
Retreatledare är pastor Håkan

Sö 12.5 Gudstjänst med Kimitoöns
Adventförsamling. Predikant: Carola
Engblom. Mötesledare: Kennet Engblom. Sång: Adventkyrkans kör och
manskvartett.
VEGA

Sandvik
Pris 70 €/förs. medl. 120 €/andra.
Anm. till kyrkoherdeämbetet tel.
09-512 3722 senast 10.5.2013.
¶¶ Kyrkslätt
Ny dagklubb i Masaby: ti och to
kl. 9-12 för ca 4-åringar, start i
september. Pris: 70 € för församlingens medlemmar. Anmälningar
senast 17.5 till jenny.akerlund@
evl.fi.
Mässa med Taizé: ons 8.5 kl. 18 i
Kyrkslätts kyrka.
Högmässa på Kristi himmelsfärdsdag: tors 9.5 kl. 12.00 Lovén
och Stewen.
Högmässa: sö 12.5 kl.12 i Kyrkslätts kyrka. Lovén och Susann
Joki.
Öppet hus med kaffe: må 13.5
kl. 14. Adress: Korsbergsvägen,
Kantvik. Info: Birgitta Lindell 050
376 1489.
Sång och bön: måndag 13.5 kl.
18.30 i koret i Kyrkslätts kyrka.
Kyrkoherdeämbetet är stängt
onsdag 15.5!
Pastorskansliets telefonnummer
och epost: (09) 8050 8292, kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi
Mera info på:
www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ Tammerfors
To 9.5: Obs! Ingen gudstjänst kl
10.30. Vi firar Kristi himmelsfärdsdagen med tvåspråkig blockflöjtsmässa i Pispala kyrka kl 11.
Medverkande; Tarvo Laakso, Kim
Rantala, Janne Salmenkangas och
Scaramella. Om du önskar skjuts,
kom till Pyynikki församlingshem
kl 10.30.
Lö 11.5: Konsert kl 16 i Finlaysons
kyrka med SjungOlé & VioMeri
körer från Västerås. Dir. Johanna
Nikkinen och instrumentalister.
Gratis programblad, kollekten går
till Gemensamt Ansvar.
Sö 12.5: Högmässa kl 10.30 i
Pyynikki församlingshem, Kim
Rantala och Anna Arola.
Ti 14.5: Mammor, pappor o barn
kl 10 SvG
Ti 14.5: Tisdagsklubben SvG kl
14.30-15.30
Ons 15.5: Vårutfärd till Sääksmäki
tillsammans med Kvinnoklubben.
Pris 30 €/pers. Start från Gamla
kyrkan kl 10. Anmälningar senast
6.5. till Paula på kansliet 0408048150 eller Essi 050-5272290.
To 16.5: Hjälpledarskolningens
sista träff i SvG. Kom överens om
tiden med Leppis.
¶¶ Vanda
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.
Högmässa: på Morsdag sö 12.5 kl.
10 i Helsinge kyrka S:t Lars.Anu
Paavola, Ingmar Hokkanen.
Högmässa: på Morsdag sö 12.5 kl.
12 i S:t Martins kapell. A.Paavola,
I.Hokkanen.
Familjecafé: må 13.5 kl. 9-12 i
Martinristi församlingslokal i samarbete med Folkhälsan.
ViAnda-kören: övar ti 14.5 kl.
13.15- 15.30 på Helsinggård.
Kvällsmässa: ti 14.5 kl. 18 i Helsinge kyrka S:t Lars. Sång, musik,
bön, nattvard och möjlighet till
ljuständning. Kom som du är,
gammal eller ung! Liturg Kaj An-

dersson, kantor Nina Fogelberg.
De Vackraste Andliga Sångerna:
on 15.5 kl. 14 i Folkhälsanhuset,
Vallmovägen 28. Kantor Nina Fogelberg vid pianot.
Familjecafé: to 16.5 kl. 9-12 i
Dickursby kyrka, bakre delen.
OBS ! Sista gången den här terminen.
Bibel- och kaffesamtal: to 16.5
kl. 18 med Martin Fagerudd på
pastorskansliet,Stationsvägen
12 B.
Info om dagklubbar för hösten
2013:
Dagklubb för 2,5 - 6 åringar, ti &
to i Dickursby, och må, ons och fr
i Martinristi församlingslokal
kl. 9-12. Pyssel, lek, sång och
bibelberättelser. Terminsavgift: 3
ggr/vecka 100€, 2 ggr/vecka 65€,
1 gång /vecka 40€. Anmälningar
till hösten: alexandra.blomqvist@
evl.fi eller 0505668266.

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
Kristihimmelsfärdsdag: to 9.5 kl
13 Gudstjänst, Bergman, Lindgård
Sö 12.5 kl 13: Högmässa, Tenhonen, Lindgård
¶¶ Ekenäs
Högmässa: to 9.5 kl.10, A. Lindström, N. Burgmann, kyrkokören.
Högmässa: sö 12.5 kl.10, A. Lindström, N. Burgmann.
Se hela annonsen i VN samt
www.ekenasforsamling.fi
¶¶ Hangö
To 9.5 Kristi himmelsfärdsdagens
gudstjänst kl. 10 vid Café Fyra
vindarna:, T. Sjöblom, R. Näse
(vid regn inomhus). Kaffe o bulle
till cafépris.
Sö 12.5 Kvällsmässa i Täktom
kapell kl. 18:, A. Laxell, R. Näse.
Gideoniterna medv.
Ti 14.5 Syföreningen träffas: kl.
13-15 sista gången den här våren i
trädgården hos Terttu Barck, Appelgrensv. 23.
To 16.5 Psalmafton i Lappvik
kyrka kl. 19:, R. Näse.
10-14.6 Sommarlovsklubb: för
barn i lågstadieåldern. Mera info
finns i Församlingsnytt, sista
anmälningsdag 20.5 till pastorskansliet tel: 019-2630620.
Ti 11.6 Utfärd till Nådendal:. Resan
går till Gullranda, Klosterkyrkan
och Gamla stan. Mera info och
anmälan till Anita Sundell tel:
0400-965891.
¶¶ Ingå
To 9.5 kl 10: Kr. himmelsfärdsdag,
gudstjänst i Ingå kyrka. Torsten
Sandell, Marianne Gustafsson
Burgmann.
Fre 10.5 kl 18: Israeliska danser i
församlingshemmets källare. Viveca Unnérus.
Sö 12.5, 6 s. e. Påsk: Morsdag,
kl 10 Högmässa i Degerby kyrka.
Torsten Sandell, Anders Storbacka.
Ons 15.5 kl 14: Syföreningen träffas i Prästgården. Siv Björklöf.
To 30.5: Utfärd till Rövass. Start
från församlingshemmets parkering kl 9:45, tillbaka ca kl 17.00.
Pris 10 €. Anmälningar till May, tel
040 555 2090 senast 22.5.2013.
Verksamhet på finska:
Tii 14.5 klo 13.00: Laulupiiri
seurakuntatalon salissa. Marianne
Gustafsson Burgmann.

I Guds vind till Tammerfors

Åbolands svenska kyrkosångskrets gör en vårutfärd
till Tammerfors söndag 26 maj för att delta i Tammerfors svenska församlings gudstjänst i Finlaysonkyrkan kl. 16.
Gudstjänsten är uppbyggd kring sångerna i Pekka
Simojokis I Guds vind. Det är inspirerat av finsk andlig
folkmusik men uppvisar också afrikanska influenser.
Andra än sångare kan också följa med i bussen från
Åboland, och alla är varmt välkomna att delta i gudstjänsten i Finlaysonkyrkan kl. 16!

Ke 15.5 klo 16.45: Rukouspiiri
pappilassa.
Ke 15.5 klo 18.00: Raamattupiiri
Bläckhornetissa. Eeva Makweri.
¶¶ Karis
Högmässa med konfirmation: To
9.5 kl. 14 i S:ta Katarina kyrka;
Terlinden; Söderström.
Gudstjänst med små och stora:
Sö 12.5 kl. 10 i S:ta Katarina kyrka;
Terlinden; Forsman. Dagklubbarna
medverkar. Kyrkkaffe.
Konsert: Sö 12.5 kl. 18 i S:ta Katarina kyrka. Feel the spirit negro
spirituals & Gospel med kören
Cajorna i S:ta Katarina kyrka.
Tisdagens mission: Ti 14.5 kl. 14 i
Servicehuset, Felix Froms gata 6.
¶¶ Sjundeå
Tvåspråkig mässa: to 9.5 kl. 10
i kyrkan, Maria Venhola, Pami
Karvonen.
Mässa: sö 12.5 kl. 12 i kyrkan, Maria Venhola, Hanna Noro.
Bönegruppen: to 16.5 kl. 18 i Capella, Gun Venäläinen.
¶¶ Snappertuna
to 9.5 kl 13: Gudstjänst med
Markus Weckström och Pia Nygård. Kyrkkaffe. Efteråt samlas
vi i Prästgården och har en dagträff, Kyrkoherden talar om Kristi
himmelfärdsdagen. Välkomna!
Vid behov av skjuts, kontakta
kansliet.
lö 11.5 kl 16: Vårkonsert med Walentina kören.
sö 12.5 kl 12: Gudstjänst med Eimer Wasström och Pia Nygård
ti 14.5 kl 9.30-11: Familjekafé i
Langansböle

kan, Kopperoinen.
Korpo kapellförsamling:
To 9.5. kl 18: ”I guds vind” i kyrkan, Killström, Granlund.
Sö 12.5. kl 11: Gudstjänst i Norrskata
kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
To 9.5. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Sö 12.5. kl 11: Högmässa i kyrkan, Killström, Granlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 12.5. kl 11: Högmässa i kyrkan, Vuola.

Åbo

to 9.5: kl. 12 Högmässa i Kakskerta
kyrka. Kyrkkaffe efter högmässan. Kyrkbuss (5€/person tur och retur), start
11.15 (retur efter kyrkkaffet) från Ortodoxa kyrkan rutt: Eriksgatan – Allègatan
– Martinsgatan – Stålarmsgatan - Hirvensalo parkväg – Hirvensalobron –
Kakskertavägen - Brinkhallsvägen
kl. 19 Gospelkonsert i Henrikskyrkan,
West Coast Gospel Choir & Jacob
Gospel, dirigenter: Mikael Svarvar, Rebecka Stråhlman och Frank Berger. Fritt
inträde, programblad 4€ vuxna och 2€
studerande, pensionärer och arbetssökande.
lö. 11.5: kl. 11.30-13 Kyrkans barntimme
(4 år - )
sö. 12.5: kl. 12 Högmässa i Domkyrkan.
Mullo (pred), Öhman (lit), Danielsson.
Kyrkkaffe efter högmässan.
kl. 16 Mässa i S:t Karins kyrka, Mullo,
Danilesson. Kyrkkaffe efter mässan.
må. 13.5: kl. 14 Missionskretsen samlas i
Aurelia (3 vån.)
kl. 15 Vårkonsert i Aurelia (1 vån.) med
60+ kören (dir. Harry Dahlström) och
Silverkören Argentum (dir. Kurt-Erik
Långbacka). Kaffeservering. Fritt inträde, programblad á 10€ till förmån för
insamlingen Gemensamt Ansvar.
ons. 15.5: 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.
to. 16.5: kl. 9.30 Familjecafé i Aurelia
(2 vån.)
kl. 11 Knattekyrka i Aurelia (1 vån.)
kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapellet,
Westergård.

Ålands prosteri
Hammarland

¶¶ Tenala
Kristi himmelsfärdsdag: to 9.5 kl
10 Högmässa, Bergman, Nordström
Sö 12.5 kl 10: Högmässa, Tenhonen, Nordström

Esbo stift
¶¶ Lojo
Sö 19.5 kl. 11.00: De stupades
minnesdag, tvåspråkig gudstjänst
i Virkby kyrka. Erkki Taivainen,
Raimo Kuismanen och kantor
Timo Saario. Lohja Brass medverkar i gudstjänsten. Kyrktaxi.
Ti 21.5 kl. 13.30: Svenska kretsen
samlas i Virkby kyrka. Raimo
Kuismanen, Timo Saario och Mari
Nurmi.
Vid behov av taxi till gudstjänst,
mässa eller svenska kretsen:
kontakta chauffören Marko Kytölä
tel 040 546 5549 senast dagen
innan.
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

9.5 Kristi himmelsfärdsdag:
Gökotta kl 9 i Kjusan.
Uffe Andersson, Christer Liewendahl,
medverkar.
Medtag kaffekorg.
Ingemar Johansson.
9.5 Prosteriets missionsdag:
Högmässa kl 13 i Eckerö kyrka.
Kyrkokören medverkar.
Därefter måltid och missionsföredrag
av Marika Björkgren-Thylin, FMS, på
Rusells, Eckerö kyrkoby.
Anmälan till Berit om deltagande och
kyrktaxi tel.36025, senast 6.5.
12.5 Sjätte söndagen efter påsk:
Sammanlyst Högmässa i Eckerö kyrka
kl 10.30
Mårten Andersson, Antti Mustakallio.
14.5 Eftermiddagskaffe: kl 18 i Catharinagården.
Gäst Anki Johansson författare till boken
Ankis fågelbok för vanligt folk, ta med
kikare.

Jomala

To 9.5 kl. 13: Missionsdag i Eckerö, kl. 18
Gudstjänst, Erickson, Hansen
Fre 10.5 kl. 18: Konsert med Kävesta
folkhögskola
Sö 12.5 kl. 11: Vandringsgudstjänst till
Ingbyberget med start från kyrkan kl. 11,
andakt vid utsiktstornet c. 11.45, Syrén,
Rehn-Isaksson. Tag med sittunderlag
och kaffetermos. Obs vid regn i kyrkan!
Fre 17.5 kansliet stängt

Sund-Vårdö

Region 2
Åbolands prosteri
Väståboland

Pargas församlingsdistrikt:
To 9.5. kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Backström, Lehtonen. Trumpetsolo från
kyrktrappan av Kurt Andersson.
Sö 12.5. kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Sepponen, Lehtonen.
On 15.5. kl 20: Veckomässa i Koupo
kapell, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
To 9.5. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Granström, Taulio.
Sö 12.5. kl 11: Finskspråkig mässa i kyr-

Torsdag 9.5 Kristi himmelsfärdsdag
Barnklubbsavslutning: med korvgrillning
och utelekar vid församlingshemmet i
Sund kl. 11.00.
Konsert: i Sunds kyrka kl. 18.00 med
musiker från Kävesta folkhögskolas
musiklinje.
Söndag 12.5 kl. 11.00:
Högmässa med konfirmation i Vårdö
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch.
http://sund-vardoforsamling.fi/

Närpes prosteri
Korsnäs

On 8/5 18.00: Skriftskola i Församlingshemmet.
To 9/5 11.00: Kristi himmelsfärdsdagens
gudstjänst i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
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Annonsera i Kyrkpressen!

Friluftsgudstjänster och gökotta

Ut i det fria!

Kristi himmelsfärdsdag är
en kyrklig helg som förknippas med friluftsliv
och vandringar i naturen.
Många församlingar ordnar friluftsgudstjänster eller gökottevandringar.
Gökottan är en utflykt
ut i naturen för att lyssna efter göken och sia om

Kristi himmelsfärdsdag är ett bra tillfälle att njuta av
våren på nära håll. FOTO: sxc

sommaren utgående från
i vilket väderstreck göken gal.
Under församlingarnas gökottevandringar tar
man paus i fågelskådandet
för andakter. Läs din egen
församlings annonsering
för att ta reda på vad som
händer där du bor!

Kontakta våra annonsförsäljare:
Björn Sten 0400 012 390,
Leif Westerling 050 329 4444, Jonny Åstrand 050 092 4528
Eller via e-post: annons@kyrkpressen.fi
Annonsinfo på www.kyrkpressen.fi

lediga tjänster
Ett moderskapsvikariat som

BARNLEDARE
To 9/5 12-14: Tre soppor för missionen,
lunch i församlingshemmet. Pris 10,vuxna, 5,- barn.
Sö 12/5 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm.
On 15/5 13.00: Silvergruppens och
syföreningarnas våravslutning i Församlingshemmet. Medv. Gunvor Skogman
och Seniorkören, Maj-Len Onditi, Gunhild Westberg m.fl.
To 16/5 18.00: Sorgegrupp i Församlingshemmet. Ebba Carling ger närmare
upplysningar, tel. 044-4101825

Kristinestad

GUDSTJÄNSTER
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. Inga andra gudstjänster denna dag.
sö 12.5 kl 10: Högmässa i kyrksalen
i Lappfjärd, Eklöf, Martikainen, kl 18
Gudstjänst i Sideby, Eklöf, Nilsson.
Ingen gudstjänst i Krs.
ANNAN VERKSAMHET
Möte: to 9.5 kl 18 i Härkmeri bönehus
med Bror-Erik Wikström o Nådehjonen.
Bibelsamtal: sö 12.5 kl 18 i Lappfjärds
förshem med J. Martikainen.
Talko på Jonnsborg: må 13.5 kl 17 och
framåt.
Sideby kvinnogrupp: on 15.5 kl 18.30
samling på Jonnsborg.
Sång och musikstund: lö 18.5 kl 19 i
Lappfjärds förs.hem. Kyrkokören, Nådehjonen, Bo Anders Sandström klassisk
gitarr, Olle Nilsson orgel m.fl. Efteråt
Anna Karin Martikainens 50-års kaffe.
Samling för Krs konfirmanderna 1963:
sö 19.5 i Krs församlingshem. Anmäl till
2211073.

Närpes

www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Kristihimmelsfärdsdag to 9.5
kl 10 Högmässa med konfirmation
Lövdahl, Lindén. 6 sö e påsk 12.5 kl 10
Gudstjänst Lassus, D.Lövdahl.
Rangsby bykyrka: sö 12.5 kl 18 Gudstjänst Ann-Mari Audas-Willman, Linden.
Luthergården: to 9.5 kl 16 Samling för
små och stora.
Norrnäs bönehus: to 9.5 Vårlunch kl 1114, andakt kl 12.
SKRIFTSKOLA: må 13.5 kl 18 Föräldramöte i kyrkan för konfirmander o. föräldrar, info inför lägren Juni1 o. Juni2.

Pörtom

OBS! Påminnelse till alla 70- och 75-års
firare. Sista anmälningsdag för församlingens födelsedagsfest är 15/5. (Festen
hålls 26e)
Tor 9.5 kl. 10: Suomenkielinen jumalanpalvelus kirkossa, Sundqvist, Lidman.
Sö 12.5 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Sundqvist, Wikstedt.
Må 13.5 och Ti 14.5 Räfstalko: Räfstalkot
pågår på gravgården och vid kyrkan kl.
10-19. Välkomna med, servering pågår
under dagens lopp.
Ons 15.5 kl. 9: Föräldra-barn i förs.h.
Ons 15.5 Nattvarder: kl. 14.30: Servicecentret. kl. 15.15: Pörtehemmet. kl. 16:
Prästhagen, Sundqvist, Lidman.
To 16.5 kl. 19: Suomi ryhmä iltapala
Mäntylän tilalla. Lähdemme kirkosta
18.30.
Fre 17.5 kl. 11: Syföreningens utfärd till
K:stad, start från kyrkan. Återkomst
ca kl. 16

Övermark

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 tillsammans med Finlands
evangelisk-lutherska Student- och
skolungdomsmission. Allan Franzén, Jakobsson och Wikstedt. Medlemmar från
Studentmissionen medverkar.
To 9.5. kl. 11.30: Samkväm i församlingshemmet. Gamla och nya vänner till
Student-missionen är välkomna. Stig
Kronlöf, Toni Wentin, Håkan Salo, Elin
Weckman m.fl. medverkar.
Sö 12.5. kl. 10: Gudstjänst. Sundqvist
och Wikstedt.
Sö 12.5 kl. 11-13: Morsdagslunch i bönehuset.
Må 13.5. kl. 9-11: Föräldra-barngrupp i
församlingsstugan. Enlund.
To 16.5. kl. 10: Bön i församlingshemmet.

Korsholms prosteri
Bergö

Gudstjänst: 9.5 kl. 14 Björklund, Kahlos
Gudstjänst: 12. 5 Kl 14 Björklund, Kahlos.

Korsholm

Kristi himmelsfärdsdag: gudstjänst
kl 10 i kyrkan, Bergström, NordqvistKällström.
Vårvandring i Sundom: Kristi himmelsfärdsdagen, start kl 14 vid Myrgrundsparkeringen, kaffe och korv medtas,
andakt Berndt Berg.
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i Singsby.
Gudstjänst: sö kl 10 i kyrkan, Berg,
Nordqvist-Källström, damkören Lapponica från Luleå sjunger.
Sånggudstjänst ”i Guds vind”: sö kl 12
i Smedsby förs.gård, Berg, NordqvistKällström, pensionärskören.

Kvevlax

Kansliet stängt: on 8.5.
Pyssel- och syjunta för yngre kvinnor:
on kl 18 i ds.
Gudstjänst: Kristi himmelsfärdsdag kl 18
i Petsmo bönehus, Anders Lundström,
Patrik Vidjeskog.
Avslutning föräldrabarn-gruppen: fr kl
10 i ds och Stallet.
Högmässa: sö kl 10, Östman, Andrén.
Ekumenisk bön: må kl 9 i Krubban.
Bön för bygden: må kl 19 i Betesda.
Pensionärssamling: on i fh. Mat från kl
12.45, samling kl 13.30, Anders Lundström, Lars-Johan Sandvik.
Taxitidtabell för vårens pensionärssamlingar: Ingves buss: kl 11.50 Vassor,
12.10 Kuni. Taxi Lahtinen; taxi 1: kl 12.00
Koskö, 12.15 Petsmo, 12.20 V-Hankmo.
Taxi 2: kl 12.00 Ö-Hankmo, 12.20 Funisgården.
Gemensam avlutning för Dolce Donna
grupperna: on kl 18.30 i fh. Servering:
saltbit + kaffe. Förhandsanmälning senast 10.5 till pastorskansliet 346 2300.
Välkomna!
Andakt: to kl 14 i Funisgården, Lundström, Andrén.
Gemenskapskväll för frivilliga medarbetare i församlingen: ti 21.5 kl 19 i fh.
Församlingen bjuder på middag. Anmälan senast 17.5 på tfn 346 2300.

Malax

Familjemässa: to 9.5 kl 14 i FH. Barngrupperna medv. Norrback, Brunell.
Frälsarkransgudstjänst: to 9.5 kl 18 i KH.
Servering. Tornberg, Brunell.
Gudstjänst: sö 12.5 kl 10 i kyrkan. Tornberg, Katri Lax.
Sångarna: övar on 15.5 kl 12 i FH.

Petalax

Gudstjänst: to 9 5 kl 11 Björklund, Kahlos
Gudstjänst: sö 12 5 kl 11 Björklund,
Kahlos

Replot

Kristi himmelfärdsdagen. Högmässa: i
Replot kl. 10. Kaski, Sten.
Kristi himmelfärdsdagen. Gudstjänst: i
Björkö kl. 12.30. Kaski, Sten. Vi över 60,
vårfest i Björkögården efter gudstjänsten. Kaski, Sten, Örn.
Gudstjänst: i Replot sö kl. 10. Kaski,
Sten.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30. Kaski,
Sten.

Solf

Högmässa: Kristi himmelsfärdsdag kl.
10, Audas-Willman, Brunell.
Skriftskoldag: lö vid Kronvik lägergård.
Avfärd kl. 9.30 från fh.
Gudstjänst: sö kl. 10, Audas-Willman,
Brunell.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Kristi himmelsfärdsdag: högmässa
kl. 13, Tia-Maria Nord, Siv Jern, Kajsa
Dahlbäck.
Högmässa: sö kl. 13, Janne Hänninen,
Siv Jern, Monica Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm, David Oliver. In
music Just4Fun.
Mötesplats: sö kl. 17, Janne Hänninen.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Kristi himmelsfärdsdag: högmässa kl.
10, Siv Jern, Kajsa Dahlbäck.
Gudstjänst: sö kl. 10, Siv Jern, Monica
Heikius. Kyrkkaffe.
SUNDOM KYRKA
Kristi himmelsfärdsdag: Gökottevandring kl. 9.

Vörå

Församlingsutfärd till Tammerfors 28.5:
Vi besöker bl.a. Delfinariet, Näsineula
utsiktstorn och Domkyrkan. Anmäl till
pastorskansliet tfn 3844300 el. 050
5241970 senast 20.5.
Vörå
To 9.5 kl. 06: (OBS tiden!) Gökottevandring med andakt, T Klemets. Samling vid

skidstugan. Egen matsäck medtages.
To 9.5: Kristi himmelfärdsdag kl. 11
Barnens gudstjänst i kyrkan. T Klemets,
Granholm. Efteråt barnens vårfest i fh.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan. I Klemets,
Granholm.
Oravais
To 9.5: Kristi himmelsfärdsdag kl. 12.
Tvåspråkig högmässa med välsignelse
av Kristoffer Streng till kantorstjänst.
Sundstén, I Klemets. Kyrkkaffe i fh.
Sö 12.5 kl. 12: Högmässa i kyrkan. I Klemets, Nordqvist.
Maxmo
To kl. 14: Gemensamt sångmöte på
Österö, UF Kusten. Pörtom kyrkokör,
dir. Benita Lidman, Per Stenberg, Granlund, Kanto, Bäck. Servering.
Sö kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. Granlund,
Granholm.

Pedersöre prosteri
Esse

Kristi himmelsfärdsdag
-10: Högmässa, Granlund, Johansson.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus,
Anders Värnström.
-18: Kvällspredikan i Ytteresse bönehus,
Kristian Nyman.
-19: Välgörenhetskonsert med Harmonicakören och Quonoskören i kyrkan till
förmån för Hoppets stjärna. Solist Sonja
Biskop, pianist Stefan Jansson, dirigent
Mikael Björklund.
Fr 20: Stugokväll i församlingsstugan,
Wikblad.
Sö 10: Gudstjänst, Granlund, Johansson.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus,
P-E Häggman.
Må 12: Symötesavslutning med lunch i
Henriksborg, Portin, Johansson.
Ti 19: Kvinnogruppen samlas i Henriksborg.

Jakobstad

On 19: Vårkonsert med kören Sköna
människor i Vestanlidgården.
Kristihimmelsfärdsdag 12: Högmässa i
kyrkan, Salo, Englund, Södö, Östman,
Kyrkokören. Efteråt servering i klockstapeln.
14: Söndagsskolans vårfest i Skutnäs
bönehus.
Fr: Församlingskansliet öppet kl. 10-12.
Lö 19: In da house i FC ungd.utr. Se
ungbloggen.fi
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Krokfors,
Södö, Cantate.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
18: Fokus i FC. ”Att vara kristen idag”,
Johan Candelin.
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

Gudstjänst: Kristi himmelsfärdsdag
10.00, Ventin, Ellfolk-Lasén.
Distriktsungdomssamling: fr 20.00 i
kyrkan och fh
Gudstjänst: sö 10.00 Ventin, Fjalar
Ahlskog

Larsmo

To 9.5 kl. 10 Kristi himmelsfärdsdagens
högmässa: Lassila, Wiklund, sång av
Benita Östman. Kyrkvärd: Vikarholmen.
Fre 10.5 kl. 18 En kväll för kvinnor: i
församlingshemmet med sångstund,
bön och skön gemenskap. Servering.
Alla kvinnor varmt välkomna med i gemenskapen!
kl. 19.30 Ungdomssamling: i Xodus.
Sö 12.5 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Enkvist, sång av Eivor och Nils Johansson.
Kyrkvärd: Risöhäll.
To 16.5 kl. 17 – 20 Städtalko: vid Larsmo
kyrka, gravgården och prästgården.
Servering.
Inremissionshemmet:
8.5 – 9.5 Möten med Kenneth Witick.
Obs! Informationstillfälle om vinterskriftskolan 2013 – 2014: i Cronhjelmskolans auditorium onsdag 15.5 kl.
12.10. Gäller ungdomar födda 1999 och
tidigare.

Nedervetil

Gudstjänst: Kristihimmelsfärdsdagen 10,
khden, kantorn.
Andakt: fr 13 i servicec. Harry och pensionärskören
Skriftskola: lö 9.30 – 15.
Finsk mässa: sö 10, khden, kantorn.
Info om alfakurs: för alla intresserade
on kl 18, Boris Salo medv.

Nykarleby

Barnläger 24-26.6: på Pörkenäs lägergård, barn åk 1-6. Anmäl före 6.6: till
Åsa, 050 5531107, asa.forsbacka@evl.fi
NYKARLEBY
To kl 9 Kenyamissions vårutfärd: till
Terjärv. Avfärd från fh 8.45.
- kl 10 Gudstjänst: Sandvik, Edman,
Ringwall, sång Ingegärd Sandvik
Sö kl 10 Gudstjänst: Sandvik, Ringwall
Må kl 15 Andakt: vid Missionsstugan,
därefter säsongöppning o servering
till kl 18.
Loppis Missionsstugan: öppen må 1618, ons 16-19, lö 11-13.
To kl 13 Samtalsgrupp för män: i fh.
MUNSALA
To kl 10 Radierad gudstjänst: Forslund,
Enroth, projektkören.
- kl 19 Kvällsgudstjänst: i Pensala bönehus, Forslund, Enroth
Sö kl 12 Gudstjänst: Edman
Må kl 18 Räfstalko: kring kyrkvallen o
gravgården, kaffe o grillkorv vid fh.
JEPPO
To Kristi himmelsfärdsdag: kl 19 Aftonandakt i fh. Holmberg, Lönnqvist, sång
Hanna Särkiniemi. Servering.
Sö kl 10: Tvåspråkig gudstjänst, Holmberg, Lönnqvist, sångprogram.
On kl 18.30: Källans möte i vår lokal.

Pedersöre

Gudstjänster:
- To 10 med nattvard i kyrkan, Kyrkokören, lit. Häggblom, pred. Erikson,
Sandstedt-Granvik, Nyholm, textläsare
Johan Bast, dörrvärdar Sundby
- Sö 10 i kyrkan, lit. Erikson, pred. Häggblom, Sandstedt-Granvik, textläsare
Sonja Enkvist-Nyman, dörrvärdar Kållby
Byagudstjänst med söndagsskolans
avslutning: To 13 i Lövö bönehus, Erikson, Nyholm
Söndagsskolornas avslutning:
- To 13 Lepplax i Merilä lägergård, Näse
- To 14 i Flynängens bönehus
Orgelkonsert: To 18 i kyrkan, organist
Iina Katila
Andakt: Fr 14 i Pedersheim, Esse församling
Gemensam ungdomssamling 360: Fr
20 i Kronoby, start med bilar från Lyjo i
Purmo kl. 19.20 och från Bennäs kyrkhem kl. 19.30
Helgmålsbön: Lö 18 i kyrkan, organist
Sanna Heikkilä, andakt Häggblom
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Seppo Tupeli
Vårstädningstalko: On 15.5 kl. 18 i Forsby
bykyrka (vid regn reservdag 16.5)
Närståendevårdarcafé: To 16.5 kl. 13 i
Bennäs kyrkhem
Församlingsresa: till Estland 8-11.8.
Välkommen med, resan går via Raamattukylä i Lojo till Tallinn, Haapsalu och
vänförsamlingarna i Hanila och Piirsalu.
Resepräst: Hans Häggblom. Pris: ca 320
€. Arr.: Pedersöre & Purmo församlingar. Anmälan till Åsa Eklund före 14.6
tfn 040-3100446.

Purmo

Gudstjänst: i kyrkan to 9.5. kl 10, khden,
kantorn. Sång av Nina Djupsjöbacka.
Gudstjänst: i kyrkan sö 12.5. kl 10, Tomas Portin, kantorn
Missionskväll: i Lillby förs.hem ti 14.5 kl
19. Helena Vikström o Marianne Sundstedt. Lotteri och servering.

Terjärv

Kvinnobanken: on 8.5 kl 14, Prästgårdens källare.
Högmässa: Kristi himmelsfärdsdag to
9.5 kl 10, D. Norrback. S. Smedjebacka.
Bön- och lovsång: förs.h. fr 10.5 kl 19,
Silfverberg medv.
Prosteriungdomssamling: fr 10.5 i
Kronoby kl 20, mässa i kyrkan, samling
efteråt förs.h.
Gudstjänst: sö 12.5 kl 10, D. Norrback, S.
Smedjebacka.
Föräldra-barngruppens utfärd: till djurparken i Kelviå startar må 13.5 kl 9.30
från förs.h.
Anm. till diakonissan telnr. 0503089468
Finsk vårfest: ti 14.5 kl 18, förs.h, khden,
Mariat.
Strängbandsövning: ti 14.5 kl 19 med B.
Forsblom i Kortjärvi.
Kvinnobanken: on 15.5 kl 14 i Prästgårdens källare.
Födelsedagsfest: för 70- och 80-åringar, to 16.5 kl 13, förs.h.
Konfirmandföräldrasamling: to 16.5 kl
19, förs.h.

http://sanktjohannes.info
12.5 kl 11 gtj i Biblion och kl
11 (obs) i Lepplax bykyrka.

Med start slutet av augusti 2013
Arbetstiden har varit 100% men beror på antalet barn som
anmäls till dagklubbarna.
Lön enligt Kyrkans arbetsavtal enligt kravgrupp 402.
Den som anställs skall uppvisa utdrag ur straffregistret.
Närmare upplysningar: kyrkoherde Kaj Granlund,
tel. 0403100451
Ansökningar sker senast den 22.05.2013 och riktas till
Församlingsrådet i Esse församling, ”vikariat”,
Lillbackavägen 4, 68820 Esse. Esse.forsamling@evl.fi

kungörelser

18 I MIN FÖRSAMLING
Marknad
Önskas hyra
Ungt skötsamt studerandepar
önskar hyra tvåa i Helsingfors. Alla
erbjudande tas med glädje emot!
Tel 0503286382 /Fredrik
En kristen amerikansk kvinna
önskar att hyra en förmånlig
bostad i Helsingfors, från 1.6
Jag har en fast anställning
som en klasslärare och jobbar
i Kampen. Jag är rökfri och har
inga djur. Önskar minst 1 års
kontrakt eller längre.
Referenser från en tidigare
hyresvärd går att ordna; jag
har beskrivits som en perfekt
hyresgäst. Vänligen kontakta
mig via tel: +358445040890
eller skicka e-post
meghan.smith@edu.hel.fi
Skötsam rökfri
ekonomistuderande tjej
önskar hyra etta i centrala
Helsingfors. Ring så
diskuterar vi mera! 0400
640653/Wilma

Kyrkpressen onsdag 8.5.2013 • nr 19
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

uthyres
Tvårummare i Helsingfors och
Esbo (Drumsö, Haga och Alberga)
uthyres. Lämpliga för t.ex. studeranden. 750-870euro/mån.Tel.
Elmgren 040-5196890.
Möblerad lägenhet vid Kampen,
Helsingfors på 65 m2 uthyres
juni-aug. På 7e våningen med stor
balkong. Hyra 1000€/mån där allt
ingår. 0405143881
appel_f@hotmail.com
Ljus möblerad tvåa med
havsutsikt och balkong i
centrala Helsingfors uthyres
för sommaren. 1250€ tel.
0453484448
Uthyres: Lägenhet på
Tegelslagaregatan 11 i Åbo. 101
m2 4r+k+wc/b+wc.
ville.kavilo@friffe.net

Köpes dödsbon och städas.
0400 – 430 518

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

I MIN
FÖ

Körerna Barnklangen från Lappträsk och Diskanten från Borgå sjöng tillsammans i musikelen Hemligheten.
Foto: Jori Gustafsson

Barnmusikal i familjemässan i Borgå I MIN
Musikalen Hemligheten framfördes i familjemässan 28.4
i Borgå domkyrka av barnkörerna Barnklangen från
Lappträsk och Diskanten från
Borgå. Musikalen är skriven
av Anita Bohl och tonsatt av
Jerker Leijon. Den innehåller 10 sånger med repliker för
talkör, Jesus och Nikodemus.
Camilla Ekholm var liturg
och gestaltade Jesus i musikalen, Mari Puska gestaltade Nikodemus och assisterade vid nattvarden tillsammans med Åsa Eriksson och
Mia Anderssén-Löf som även
medverkade som förebedja-

re. Anne Starck spelade tvärflöjt i musikalen och framförde också ett solostycke under
nattvarden. Reidar Tollander var pianist, Vera Tollander körledare och Eric-Olof
Söderström organist.
Jerker Leijon (1956-2009)
komponerade framför allt
körmusik men tonsatte även
solosånger och komponerade musik för orgel och piano.
Leijon är känd för sitt arbete
med nybörjarkörer och begreppet ”Kör för alla”. Han
har skrivit många barnsånger och verk för Barnoch Diskantkör. Anita Bohl

(1937-) debuterade år 1986 i
samband med en tävling om
sångtexter för barn. Hon har
skrivit flera hundra texter
som tonsatts.
Musikalens första sånger handlar om vem som är
störst i himlen. Vem är störst,
ja vem är bäst? Är det den som
jobbat mest? Är det kanske en av
oss? Att vara liten, nej det är inte lätt. Sällan man har en chans
att hinna först och främst. Men
så kom Jesus, han sätter barnen först. Han sa, I himmelen,
där är den minste störst. Följande sång är från Matteusevangeliets åttonde kapitel.

SAMLING

FÖR
Räven har sin
lya och fågeln
har ett bo, men
Mästaren har ingen plats där
han kan gå till ro. Sedan följer
liknelser om såningsmannen och senapskornet, Nikodemus får höra om dopet
och vinden som blåser vart
den vill och musikalen avslutas med Barnens evangelium och en sång om himmelriket. Ja, det är svårt att
fatta ett sån’t mysterium, att i
mitt eget hjärta kan himmelen
få rum.

¶¶Vera

Tollander

Välkommen till Vörå
66600 VÖRÅ
Tel. 06-383 2546
0500-368361
Tidpunkt: 1.7.-2.8.2013 måndagar, onsdagar och fredagar. Start kl 10.00 från
Skärgårdsläget Varppi på Vesterö i Maxmo
skärgård. På Mickelsöarna gör vi en guidad rundvandring och bekantar oss med
skärgårdens natur och historia. Vi avnjuter
en smaklig lunch på naturstationen och tar
strandhugg för kaffe med bulla på hemresan.

Vi betjänar
må-fre 8-21
lördagar 8-18
söndagar 12-18

Skärgårdsläget Varppi
- café håller öppet dagligen
21.6-11.8. kl.12.00-18.00
- 10 inkvarteringsrum
- mat, förfriskningar, bastu, simstrand
- programtjänst året om,
guidening för grupper

Vörå
församling
Välkommen till våra kyrkor
i Vörå, Oravais
och Maxmo!

BYGGARE OCH
RENOVERARE!
Från Vörå Snickeritjänst erhålls
kvalitetsprodukter såsom:
* Kök i gammal stil
(helträskåp)
* Innertrappor
* m.m., m.m

Ta kontakt: tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

Skall Ni ha FEST?
Ring oss! Vi levererar
enligt Era Önskemål

66600 Vörå
tfn 06-383 8516, 0500-264 811

Bageri & Konditori
Oravais
Nykarleby
06-385 0017
06-722 0047

Gör en kalkyl på thermia.fi
värmepumpar

VÄRDESÄTTER
Du sparar DU
reda
Trygghet?
pengar
som kund
Personlig service?
i Vörå Sparbank!
Vettiga priser?
Tfn 384 4500
Tillgänglighet?
Välj då

www.voraforsamling.fi
www.evl.fi/srk/oravais

LÄMNA OLJAN
ÅT MOTORERNA,
VÄRM MED ENERGI
FRÅN DIN EGEN TOMT
OCH SPARA T.O.M.

– Råg i ryggen sedan år 1924.
Tfn 384 4500
www.sparbanken.fi/vorasb
www.sparbanken.fi/vorasb
www.sparbanken.fi/vorasb

Elinstallation
Boij & Norrgård
Tunisgränd 4
Vörå
Tel. 0500-266221

Maxmovägen 242, 66640 Maxmo
(06) 345 1270,0500-363 681,
fax (06) 345 1299 www.esnab.com

VÖRÅ
GRANIT AB
Gravering, puts o.
förgyllnig av
gravstenar samt
förmedling av nya
gravstenar.
Tel. 0500-362109

LUMPÄNGLAR
Text och regi: Annika Åman

Urpremiär 4 juli 2013 kl 19.00
Kyroboas kvarn, Oravais
Bokningar fr o m 3 juni
tel 041 4482639 eller oravaisteater.fi

VÖRÅ

KOMMUN

Vörådagarna29.6-7.7
2-10.7
Vörådagarna
30.6-8.7
Vörådagarna
Program hela veckan med ”Langradin”,
utställningar, dans och mycket mera!
www.vora.fi
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INKAST Kaj Hedman

Något vi borde skriva om?

Kroniska
syndare

Tfn 09-61261549 e-post: redaktionen@kyrkpressen.fi

Finns det någonting så motbjudande, som när kristna dömer, anklagar eller förtrycker sina medmänniskor, och delar in dem i rättrogna respektive kättare? Som kristen
är det ju alltid fel att kalla sin syster
eller broder för en loser. Vi är ju alla sådana inför vår himmelske far.
Ändå ser vi så mycket av det omkring oss, till
exempel i de sociala mediernas grumliga hav av
hat, mobbning och anklagelser mot dem som tänker, ser ut, talar och handlar annorlunda än det
som anses vara korrekt och tillåtet.
Den berömde katolske prästen, munken, författaren,
den kämpande alkoholisten, den gifte och frånskilde, den Jesus-centrerade Brennan Manning
gick bort för ett par veckor sedan. Hans böcker
har tyvärr aldrig blivit översatta till skandinaviska språk. Det finns många bevingade citat i dem
att leva på, och från hans många predikningar.
Ett av dem lyder: ”Den största enskilda orsaken
till ateism i dagens värld är kristna, som bekänner sig till Jesus med sina läppar, men som när
de går ut genom dörren, förnekar Honom med
sin livsstil.”
Brennan Manning, som bland annat har skrivit ”The
Ragamuffin Gospel” (Trashankarnas evangelium),
levde som ett förtröstansfullt
barn i sin relation till sin Abba. Avskydd av högerlutande fundamentalister, kritiserad för att omfamna homosexuella par, flickor som
varit tvungna att göra abort,
eller människor som fallerat i olika avseenden, förstod han att vi alla är kroniska syndare. Han hade varit med i Koreakriget, levde
bland annat frivilligt i fängelse i Schweiz, och i en grotta i en spansk öken.
Han har skrivit att då han
förr låg i smutsen som en
till synes förlorad alkoholist, då människor och deras barn ropade glåpord till
och hånade honom, kunde han känna Jesus närvaro och kärlek starkare och mer intensivt än någonsin annars under sitt liv.
Manning kom ut ur sitt beroende av alkohol
och blev en stor inspirationskälla för många som i
Kristus fann en hamn för till synes hopplösa människovrak. Han blev aldrig en glödande, karismatisk ”amerikansk” predikant, utan han behöll sin
intensiva men lågmälda franciskanska stil trogen
till slutet av sitt liv.

”Han blev aldrig en glödande, karismatisk
’amerikansk’
predikant utan
behöll sin lågmälda stil.”

Varför skulle inte en sådan röst appellera till oss
kroniska syndare på 2010-talet, samtidigt som
den katolska världen har valt sin första påve med
namnet Franciskus?
Det som man har att lära från sådana förebilder
är att allt handlar om ovillkorlig kärlek, inte om
makt och härlighet, eller om att dela in människor och nationer efter vad ögat endast ytligt ser.

OBS! 95%
MINDRE DAMM
* Målar även plåttak
* Metallkonstruktioner
* Glasfiber + båtar,
* Plåt och tegeltak
* Betong, tegel och träfasader bottenmålning
Tel. 050-3221535 Petalax
www.ob/blastring.fi

www.alandstrafiken.ax

kyrkobesök minskat antal

Högkyrklig ”boom”
Det har länge varit tradition
att andra söndagen i maj ska
vara en dag för alla mödrar,
mors dag.
Inte allt för länge sedan hade den söndagen en
konkurrent i Djurgårdsloppet i Helsingfors. Motorsport, som när det var
som bäst drog över 80 000
åskådare.
Rikssvenska Olaus Petri församling i Främre Tölö
upplevde då en ”boom”,
en högkyrklig rörelse
som fyllde kyrksalen med
många hundra gudstjänstbesökare.
Men under de senaste åren har antalet kan antalet besökare i söndagsgudstjänsten räknas på
ena handens fingrar.
Församlingens dåvrande

kyrkoherde Folke Palmgren var tvungen att konstatera att ”vi tävlar inte
med Djurgårdsloppet”.

göran palmqvist
Ekenäs

Njut av din

ålandssemester!
Ålandstrafiken

Ålands östra skärgård är väl värd att upptäcka. Dit tar
du dig lätt med skärgårdsfärjorna som sammanbinder
öarna med ett finmaskigt nät av färjelinjer. Ge dig ut
VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN
på upptäcksfärd – passagerare utan bil åker gratis!

Ålandstrafiken

Var finns vännerna?
På Facebook, Twitter, YouTube
och såklart på adressen www.sfv.fi.
Du kan också ringa oss: 09–6844 570

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Opolitiska Svenska folkskolans vänner har i
130 år jobbat för bildning på svenska i Finland.
Bli medlem! Årsavgift endast 10 euro.

Strandgatan 25, 22100 Mariehamn
Tel. +358 18 525 100, fax +358 18 17 815

Ålandstrafiken

Optisk specialaffär

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Myynti, huolto ja varaosat!

Ålandstrafiken

Torggatan 9 Tel. 018-19 226
Mariehamn

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Annonsera i

www.kyrkpressen.fi

Kaj Hedman är författare och kulturjournalist.
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”Man bjuder in folk
med diametralt
motsatta åsikter
och låter dem prata
i mun på varandra,
skrika högt och föra
oväsen.”
Benita MattssonEklund i Åland om det
skenbart fria ordet.

SUSPEKTa DRIFTer

När beröring
blev farlig

Filmregissören Jon Lindström skriver i Västra Nyland om det mest förbjudna, pedofili. Utgångspunkten är filmen Jakten,
där Mads Mikkelsen får
pedofilstämpel på grund
av ett barns lögner.

Lindström konstaterar
att hans romantiska och
sorglösa sjuttiotalssyn på
erotik inte längre är önskvärd eller ens möjlig. Alla
övergrepp måste bekämpas, men:
– Priset vi får betala är
att det har blivit suspekt
att ha kroppskontakt
med barn, skriver han.

NÄSTA VECKA möter vi en som fick tala med profetens chef.

onsdag 8.5.2013
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
(09) 612 615 49
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Hon är en kulturell
mångsysslare och
flitig skribent. Ur
hennes penna flyter både nyheter,
dikter, kåserier och
psalmer i strida
strömmar.
Text: tomas von Martens
Kiki Alberius-Forsman arbetar som journalist på tidningen Nya Åland i Mariehamn. Tidigare har hon arbetat på Ålands radio. År
1993 debuterade hon med en
diktsamling och 2009 kom
hennes senaste bok ”44 dagar i solsken” med kåserier. Hennes dikter har också publicerats i det åländska prosteriets årsbok Sanct Olof.
Vad gör en familjeredaktör?
– Jag skriver personporträtt,
skriver minnesord för avlidna, tar hand om notismaterial om nyfödda, dop, konfirmationer, vigslar och födelsedagar. Och så gör jag
en del andra reportage i Nyan därtill.
Varifrån kommer du?
– Jag är ursprungligen från
Småland i Sverige men flyttade till Åland år 1979.
Vad förde dig till Åland?
– Jag skulle på en ensam
cykelsemester, träffade en
sjöfarare efter en halvtimme
på ön och nu har vi hängt
ihop i 35 år.
Du är med i Anders Frostensons stiftelsens psalmskola.
Vad gör man i en psalmskola?
– Vi skriver nya psalmer, får
skrivuppgifter om olika teman från gång till gång, läser och diskturerar varandras texter. Psalmerna måste förnyas kontinuerligt och
handla om våra liv här och
nu på ett språk som är begripligt. Samtidigt vill jag se
psalmen som en port in till
trons mysterier. En psalm
kan beröra själva hjärte-

roten, ge rum för sorg och
glädje, gemenskap och tillit.
Hur kommer man med i det arbetet?
– Man ansöker om att få vara med genom att skicka in
egna psalmförslag. Jag såg
en annons i tidskriften Lyrikvännen och blev så inspirerad att jag på stubinen
satte mig ned och skrev fem
psalmtexter.
Varför psalmer?
– Tja, psalmer är väl det mest
omoderna man egentligen
kan syssla med. Det är så
omodernt att det blir supermodernt. För mig föll alla mina pusselbitar på plats i och
med psalmskrivandet. Det är
magi. Dessutom sjunger jag i
kyrkokören och så är jag aktiv i kyrkan och prästdotter.
Hur jobbar man i psalmskolan?
– Under två års tid träffas vi
fyra gånger per år. Vi är tretton personer i gruppen som
blivit ett fint sammansvetsat
kamratgäng. Två är journalister, en trubadur och resten är
teologer och präster. Vi kommer att ha en avslutningskonsert i Stockholm den 24
maj. En ny psalmskola startar
i höst, den är utformad som
en fortsättningskurs.
Var träffas ni när ni arbetar med
psalmerna?
– Vi träffas i Birgittasystrarnas kloster på Djursholm i
Stockholm. Som inspiratörer
på träffarna har vi haft bland

”Jag skulle på en
ensam cykelsemester, träffade en sjöfarare efter en halvtimme
på ön och nu har
vi hängt ihop i 35
år.”
Kiki Alberius-Forsman

annat Martin Lönnebo, K.G.
Hammar, Katarina Frostensson och Jan Myrdal. En av
kursledarna är den pensionerade domprosten P.O. Nisser. Han är den som vet mest
om psalm i hela Sverige. Det.
han inte vet om psalmer är
inte värt att veta.
Har ni något samarbete med
psalmboksarbetet i Borgå stift?
– Jag har fungerat som en informell kontakt till stiftet och
tipsat min grupp om att man
kan lämna in nyskrivna psalmer till den finlandssvenska
psalmbokskommittén.
Känner rikssvenskarna till det
svenska stiftet i Finland?
– Konstigt nog vet många alltför lite. För en del har det varit en helt ny bekantskap. Jag
har kunnat berätta för dem
om detta som känns som ett
parallellt universum i Finland.
Finns det skillnader mellan hur
en psalm är skriven i Sverige
och Finland, om det är samma psalm?
– Jo, det finns det. Översättningarna skiljer ofta åt. Ett
exempel är psalmen Bereden väg för Herren, som i den
rikssvenska versionen har en
mera ålderdomlig formulering. I Finland sjunger vi Bered en väg för Herren.
Hur många psalmer har Anders Frostenson (1906–2006)
skrivit?
– Frostensson har 30 psalmer
i vår psalmbok och 146
i den rikssvenska
psalmboken.
Finns det något annat vi
borde veta om
honom?
– Anders Frostensson hade
en sommarstuga i Geta på
Åland. Hans barn
och barnbarn har
fortfarande två stugor där. Det har talats om att det skall
sättas upp en minnesplakett.

Då har han kanske inspirerats
av den åländska skärgården?
– Det har han säkert gjort.
Själv ville jag tro att psalmen
”Guds kärlek är så som stranden och som gräset” var inspirerad av Åland. Men tyvärr inte. Tillsammans med
psalmboksskolan har jag besökt Ugglarp i Halland och
där växer det gräs ända ned
till stranden, så det var tydligt
att just den psalmen är skriven där. Men annars kan han
visst ha blivit inspirerad av
sommarvistelserna på Åland.

Att skriva
psalmer är
så omodernt
att det blivit
supermodernt, säger
Kiki AlberiusForsman.
Foto: Jonas
Edsvik/ Nya
Åland

Du skriver mycket både på jobbet och fritiden, hinner du med
andra intressen?
– Jag är med i en astronomisk förening för amatörer. I
vinter har vi varit ute i skärgården och tittat med teleskop mot stjärnhimlen. Andra intressen är fågelskådning och långfärdscykling.
Jag har cyklat till Santiago
de Compostela och Östersjön runt.

Solrospsalm

av kiki alberius-forsman

I trädgårn är vi alltid två.
Mylla, mossa, månsken, mull.
Mäster Gud och jag jobbar på.
För löjtnantshjärtats skull.
Mäster Gud han sätter och han sår.
Maskros, solros, malva, ask.
En del beskärs, annat består.
Som hallonbuskens mask.
En port en gång öppnar naturen.
Råka, rådjur, fiskmås, mes.
Men jag går inte ut. Jag blir buren.
Dit där påfågelögat ses.
Som ett fruset frö ska jag
själv falla ner i jorden en dag.
Där når mig Guds varma stämma:
Äntligen! Nu är du hemma!

Prisbelönad!
www.bioteekki.fi

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

kontakta Mona Sandberg, 050-520 2700.
Lediga närvårdartjänster
Vi tar också gärna emot gåvor och testamenten,
kontakta Ken Thilman 040-5568 312.
Tunaberg vårjippo 30.5 2013 kl. 14.30- 17.30

En man satt intill en kvinna som läste Bibeln på bussen. Han frågade henne: Du tror väl inte på allt som står där? – Klart jag tror! sa hon. – Tror du faktiskt att en man hamnade i svalget på en val? undrade mannen. – På Jona? Klart jag tror! sa kvinnan.
– Nå hur tror du att han överlevde där inne i valens mage? ville mannen veta. – Jag vet inte riktigt, sa kvinnan, men jag ska fråga honom när jag kommer till himlen. – Och om han inte är i himlen? frågade mannen sarkastiskt. – Då kan du fråga honom, sa hon.

Tänder på psalmtexter

