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Från och med årsskiftet ska varje 
stift anställa en stiftssekreterare 
för internationella ärenden. 

Följden blir bland annat organisa-
tionsförändringar vid Finska Mis-
sionssällskapet. Sidan 4

Soldater vid evakueringscentra-
len för stupade i Hangö, juli 1941.

LEDArEN: Framtidshopp, jobb 
och delaktighet är den bästa 
dimissionsgåvan. 
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När en ljusnande 
framtid är svår

nÄRMaRE trettiotusen unga firar i 
dagarna ett etappmål när de tar 
emot den vita mössan – och med 

ytterligare alla dem som utexamineras från an-
dra skolor sällar studenterna sig till en stor och 
förväntansfull skara unga människor med tusen 
möjligheter. Så hoppas vi åtminstone, för vi – 
deras föräldrar, släktingar och vänner – önskar 
dem allt gott i livet. Vi delar deras glädje över att 
en milstolpe är avverkad. 

SEnaStE nummer av Studentbladet släpper ändå 
lite smolk i glädjebägaren. Tidningen lyfter fram 
det faktum att många unga mår ganska dåligt i da-
gens Finland, trots studieprestationer och till sy-
nes goda framtidsutsikter. Pressen på de unga är 
hård. Det gäller inte enbart studierna, där kravet 
på snabba resultat har ökat betydligt sedan deras 
föräldrar studerade, utan livet i övrigt. De senas-
te fem åren har användningen av depressions-
mediciner stadigt ökat i åldersgruppen 13–21 år. 
I fjol använde över sex procent av alla 21-åring-
ar antidepressiv medicin. Finlands Läkartidning 
lyfter fram problematiken med två möjliga tolk-
ningar, en positiv och en lite dystrare. Det kan 
vara så att man numera uppmärksammar och 
tar sig an unga som mår dåligt bättre än tidigare. 
Man accepterar att också en ung människa med 
framtiden för sig faktiskt kan behöva hjälp, och 
det i tid. Man känner igen symptomen, vilket är 
en positiv och välkommen utveckling.

 
iFJOL åt närmare 6 000 13–17-åringar antidepres-
siver och bland 18-åringarna var antalet 2 800. 
Det har också väckt oro bland läkarna. Natur-
ligtvis ska den som är sjuk få den medicin man 
behöver. Ändå varnar medicinalrådet Tapani Si-
pilä, specialist i psykiatri, för att alltför snabbt ta 
till medicin för att lösa knu-
tar som hör till ungdomsti-
den. Åtminstone inte som 
ensamt medel. Mest bekym-
rad är han över att mediciner 
som kräver noggrann upp-
följning, och i en del länder 
inte ens är tillåtna för unga, 
ska skrivas ut allt för lättvin-
digt. Pharmaca Fennica var-
nar för att skriva ut så kalla-
de SSRI-läkemedel till dem 
som är under 18. Ifall sådana 
skrivs ut bör det göras under 
sträng övervakning, men här 
är Tapani Sipiläs dom hård: I 
de knappa resursernas tidevarv finns det sällan 
tid och råd för någon sådan uppföljning. I vär-
sta fall kan SSRI-läkemedlen ha bieffekter som 
självdestruktivitet och aggressivitet.

dEt ÄR ofta de dubbla budskapen som knäcker 
den mentala hälsan. Få saker är så traditionstyng-
da och vördade som studentmössan. Men sam-
ma hyllade ungdomar som en gång besegrade 
derivatan kan upptäcka att det är stört omöjligt 
att få tag på ett sommarjobb när festyran är över.

Därför är Ingå församlings medvetna satsning 
på att ge de unga sommarjobb i församlingen lov-
värd. Den visar att de unga uppskattas, att de du-
ger och att de är önskade i uppgiften att tillsam-
mans bära den framtid som är vår gemensamma.

”Samma hyllade 
ungdomar som 
besegrade deri-
vatan kan upp-
täcka att det är 
stört omöjligt 
att få tag på ett 
sommarjobb.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Dags för 
oss att 
börja om 

– Vi lever i en speciell tid, när kristen-
hetens framtidsväg är oklarare än på 
länge i Europa. De kristnas antal har 
minskat så mycket att Europa blivit 
ett missionsområde, säger kyrkoher-
de Patrik Göransson från den svenska 
S:t Mikaelskyrkan i Tallinn.

Patrik Göransson tycker att det är 
dags för oss kristna att överge alla illu-
sioner om att vi lever i en kristen kultur. 

– Nu gäller det för den kristna kyr-
kan att starta om från början med all-
ting. I tiderna tog staten över många av 
kyrkans funktioner. Men nu när välfär-
den avvecklas bit för bit, måste kyrkan 
igen ta ett större socialt ansvar.

En förebild har vi i den rysk-orto-
doxa kyrkan, tycker han.

– På en kyrklig mässa i S:t Petersburg 
presenterade sig den ortodoxa kyrkan 
som ett helt paket och som en alter-
nativ livsstil.

På mässan presenterades den orto-
doxa kyrkan med allt från kläder, nyt-
tig mat och klosterliv.

När Estland blev självständigt hade 
kyrkligheten ett litet uppsving. Vux-
na politiker lät döpa sig som en följd 
av en ny kyrklig boom i hela samhället.

– Men när det gick upp för esterna 
att kyrkan är på nedgång i de nordis-
ka grannländerna och i hela Europa så 
avtog denna trend fort.

I dag börjar den estniska kyrkans 
popularitet vara lika dålig som grann-

ländernas. I den estniska skolorna har 
man ingen religionsundervisning alls. 
Därför tror Göransson att kyrkan mås-
te starta egna skolor. 

– Inom det sociala saknas långsiktig-
het. Det är svårt att få en rättvis bild av 
samhällsläget i stort, om det blivit bättre 
eller sämre, men jag anser att de eko-
nomiska skillnaderna blivit för stora.

Vardagens utmaningar viktigast
I kyrkliga medier i Finland och Sveri-
ge har vi underrättats om att kyrkan i 
Estland är betydligt mera konservativ 
än sina syskonkyrkor i Norden. Ex-
empelvis när det gäller synen på ho-
mosexualitet.

– Diskussioner om konservativ kon-
tra liberal kristendom står inte så högt 
på agendan i den estniska kyrkliga 
verkligheten. Det samma gäller synen 
på enkönade äktenskap som mera sys-
selsätter politiker och journalister. Folk 
har annat att tänka på. Här är det kon-
kreta utmaningar i vardagen som gäller.

Patrik Göransson kommer från 
Uddevalla på den svenska västkusten. 
Innan han tillträdde som kyrkoherde 
för svenska S:t Mikaels församling i Tal-
linn arbetade han två år som kommi-
nister (kaplan) i Göteborg. 

Att Patrik Göransson blev kyrkoher-
de för S:t Mikael beror på att han som 
teologiestuderande fick ett stipendi-
um som möjliggjorde att han utförde 

sin praktik i ett liten estnisk försam-
ling i nordöstra Estland. 

– När jag senare sökte tjänsten som 
kyrkoherde verkade allting falla på 
plats så det var inte svårt att se det he-
la som en fingervisning från Gud, sä-
ger Göransson.

På medeltiden var Tallinn en Hansa-
stad. Som ett arv från den tiden finns 
det ännu i dag en tysk, en finsk och en 
svensk församling i staden. Man delar 
på samma gudstjänstlokal men har eg-
na församlingsutrymmen.

De nuvarande lokalerna har varit fat-
tigssjukhus och under sovjettiden en 
sport- och boxningslokal.

Församlingens verksamhet är två-
språkig, estnisk och svensk. Det finns 
en liten söndagsskola, en öppen för-

S:t Mikaels svenska församling i Tallinn är ett centrum 
för kyrkligt engagerade estlandssvenskar. De sociala 
utmaningarna i Estland är enorma och kyrkan måste 
glömma alla illusioner om svunna storhetstider, säger 
kyrkoherde Patrik Göransson. 

TexT ocH foTo: tOMAS VON MArtENS 

PrOFILEN: pATRIK gÖRAnSSon 
”Vi hoppas på stöd och hjälp för vår 
förskola från finlandssvenskt håll 
eftersom ni har erfarenhet när det 
gäller tvåspråkighet.”
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Vanda minns Weckström
pORtRÄtt. en tavla som fö-
reställer den legendaris-
ka prosten Otto Weckström 
hänger nu på väggen i sto-
ra salen på Helsinge prost-
gård där Weckström bod-
de tillsammans med sin fa-
milj i 41 år. Det vara egent-
ligen meningen att tavlan 
skulle hänga i hans arbets-
rum – så hade hans anhöri-
ga önskat.

– När jag planerade upp-

hängandet av porträtt-
tet med två tjänstemän i 
den kyrkliga samfälligheten 
sa båda att otto var en så 
legendarisk kyrkoherde att 
hans porträtt måste hänga 
i stora salen i prostgården, 
säger kyrkoherde Martin 
Fagerudd.

Där blickar Weckström nu 
ut över den plats där den 
nästan lika legendariska 
palmen stått: palmen un-

der vilken han vigde hund-
ratals par.

– Det känns bra att hans 
porträtt hänger där, säger 
fagerudd.

otto Weckström var kyr-
koherde i Helsinge i 41 år. 
Weckström var känd för att 
ofta besöka sina försam-
lingsbors hem vilket bidrog 
till den starka församling-
sidentiteten. Han var också 
berömd för sitt goda minne. 

Alla kände otto Weckström 
och han kom ihåg dem han 
träffat och diskussioner han 
haft med dem.

– Han hade lätt att få 
kontakt med folk, säger ot-
tos son Gunnar Weckström. 

otto Weckström dog år 
1972. I år är det precis 50 år 
sedan han gick i pension.

 ¶ Johan Myrskog

skola två gånger i veckan som drivs 
av några mammor och skriftskola. En 
vanlig söndag deltar 20–30 personer i 
gudstjänsten. 

– Vi planerar att starta en tvåspråkig 
förskola på kyrkans vind. Men då be-
höver vi få bidrag för att kunna byg-
ga ut vinden.

Redan nu finns femton barn på en 
väntelista.

Frivillig kyrkoskatt
– Vi hoppas på stöd och hjälp för vår 
förskola från finlandssvenskt håll ef-
tersom ni har erfarenhet och kunskap 
när det gäller tvåspråkighet.

– Allting drivs i mikroformat. Vi hål-
ler kyrkogårdsgudstjänster på Orm-
sö, Rågöarna och Nargö. Det är en tra-

patRik göRanS-
SOn besökte 
Helsingfors 
för att delta i 
estlandsvännen 
Jarl Tidermans 
90-årsfest i 
esbo.

PAtRik göRAnsson

kyrkOhErDE I SANkT mIkAelS 
SveNSkA förSAmlINg I TAllIN.

kOMMEr fråN uDDevAllA på DeN 
SveNSkA väSTkuSTeN.

är INTreSSerAD Av HISTorIA.

SANkt mIkAel fANNS reDAN år 
1529 eller TIDIgAre.

FörSAMLINGEN Hör TIll DeN eST-
NISkA luTHerSkA kyrkAN.

dition som tagits över från ortodoxa 
kyrkan. 

Heltidsanställda är Göransson och 
församlingssekreterare Karin Berg som 
är estlandssvensk. Organist och vakt-
mästare/städare betalas med arvode 
för timarbete.

S:t Mikael har 300 medlemmar varav 
dryga 100 betalar kyrkoskatt.

– Här finns inte samma system som 
i Sverige eller Finland. Kyrkoskatten är 
mer eller mindre frivillig och vi vill in-
te sätta press på dem som inte betalar. 
Vi följer hellre principen ”Gud älskar 
en glad givare”.

I Estland är det i stället tradition att 
man i samband med kyrkliga förrätt-
ningar som dop, konfirmation och 
bröllop så hör det till att man ger ett 

större bidrag som gåva till församlingen.
I samband med återlämnandet av 

den fasta egendomen vid Estlands 
återvunna självständighet förlorade 
församlingen på underliga vägar möj-
ligheten att få tillbaka två hus i gamla 
staden.  Hade man haft de husen i dag 
skulle de ha kunnat ge ett gott bidrag 
genom hyresinkomster till församling-
ens verksamhet. Staten ersatte S:t Mi-
kael med en minimal summa som mot-
svarar värdet på en gaspanna.

– Tomten där svenska skolan och 
prästgården var belägen innan det sov-
jetiska bombangreppet 1944 fick vi till-
baka och 45 procent av församlingens 
inkomster kommer från parkerings-
platser som sköts av ett utomstående 
företag.

OttO WEckStRöMS ättlingar gläds över att porträttet hittat 
en plats i prostgården. FoTo: VanDa sVEnska FÖrsaMLIng
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Hetaste bispen på Facebook
vem är den hetaste biskopen? frågar verkonpaino, 
kyrkans facebook-sida för ungdomar. på sidan finns 
bildmanipulerade foton på manskroppar som pryds 
med biskoparnas huvuden. 

– Jag tycker vi visar upp biskoparna i mycket positiv 
dager. vi har försökt hitta en mänsklig, lättillgänglig si-
da hos dem alla, säger Amanda kaura till kotimaa.

Biskop Björn Vikström beskrivs som fotbollsspela-
re, tränare, en bildad man med bra personlighet – en 
dröm-man.

”Sällan får den 
breda massan ta 
del av journalis-
tiskt innehåll om 
religion som soci-
alt fenomen eller 
kyrkans roll som 
maktfaktor i sam-
hället.”
Jens Berg i Hbl

kyRkAn på FAcebooKguD I MedIeRnA

Framtiden oklar för många
En StiFtSSEkREtERaRE för internationella ärenden ska anställas vid varje stift från och med år 2014. Beslutet innebär organisatoriska förändringar för fmS. FoTo: kP-arkIV/ChrIsTa MICkELsson

Det här är ba-
ra början på en 
process och det 
är mycket vi än-
nu inte vet, vad 
allt detta kan 
leda till.
Seppo Rissanen

De nya stiftssekreterarna för internatio-
nella ärenden kommer att handha upp-
gifter som tidigare skötts av Finska Mis-
sionssällskapets stiftssekreterare för mis-
sionsarbete.

– De beslut som tagits innebär en så 
stor förändring i vår verksamhet att sam-
arbetsförhandlingar krävs, säger FMS di-
rektör för utlandsarbete Rolf Steffansson.

Enligt beslut i Kyrkostyrelsens plenum 
ska alla stift anställa en egen stiftssekre-
terare för internationellt arbete från och 
med årsskiftet 2014. 

– Eftersom kyrkan uttalat sin vilja att 
sköta uppgifter som Missionssällskapet 
skött hittills, och eftersom det innebär 

StIFtSSEkrEtErArE. Samarbets-
förhandlingar blir aktuella vid Finska 
Missionssällskapet. Orsaken är de nya 
stiftssekreterarna för internationella 
ärenden som ska anställas i varje stift 
från och med årsskiftet.

TexT: tOMAS VON MArtENS

nella arbetet samordnas.
– De olika missionsorganisationerna 

har ju lite olika profilering i sin verk-
samhet. Den här mångfalden kommer 
nog att bestå, säger Steffansson.

Varje missionssällskap har förbun-
dit sig vid att verka enligt kyrkans mis-
sionsstrategi och verksamhetsprinci-
per. Men vad betyder det i praktiken till 
exempel då det gäller synen på kvinn-
liga präster?

– Vilka sanktioner följer om en orga-
nisation deklarerar att den inte kom-
mer att verka i enlighet med kyrkans 
ämbetssyn? undrar Steffansson.

Den typen av frågor tror FMS verk-
samhetsledare Seppo Rissanen att kan 
bli problematiska för kyrkan.

– Organisationerna har väldigt oli-
ka teologisk profil och vi har helt oli-
ka samarbetspartner ute i världen. Vi 
har också olika syn på ekumenik. På 
vilket sätt kommer kyrkan att slå vakt 
om ekumeniska avtal och kyrkoord-
ningsfrågor?

Rissanen säger att kyrkans missions-
strategi inte ännu är en verklig strategi 
utan kan ses mera som allmänna lin-
jedragningar.

– Det här är bara början på en pro-
cess och det är mycket vi ännu inte vet, 
vad allt detta kan leda till.

Borgå stift lediganslår i höst
Det är för tidigt att säga vad följderna 
blir i Borgå stift. Den nya befattningen 
lediganslås troligen i september.

– Domkapitlet ska först utarbeta en 
instruktion för befattningen. Enligt 
Kyrkostyrelsen ska innehavaren ha 
teologie magistersexamen och doku-
menterad kunskap om uppgiftsområ-
det, säger stiftsdekan Sixten Ekstrand.

Hittills har Finska Missionssäll-
skapets svenska sektions chef Mari-
ka Björkgren-Thylin skött Borgå stifts 
missionssekreteraruppgifter på deltid. 

– Ungefär 10–15 procent av min ar-
betstid har gått till missionssekreterar-
jobbet, säger Björkgren–Thylin.

På Kyrkans central för det svenska 
arbetet har ledande branschsekretera-
re för diakoni och samhällsansvar Pia 
Kummel-Myrskog arbetat med in-
ternationell diakoni och globala frå-
gor. Vid domkapitlet har stiftssekre-
terare Tua Sandell också skött inter-
nationella frågor.

nya budgetåtaganden för oss, innebär det 
automatiskt förändringar i vår organisa-
tionsstruktur, säger Steffansson.

När kyrkans missionsstrategi lades 
upp i tiderna var det klart att det var kyr-
kan som skulle stå för avlöningen av de 
internationella stiftssekreterarna. 

– Men i och med finanskrisen var det 
inte längre möjligt, säger Steffansson.

Som ett resultat av kyrkans försämra-
de ekonomi har man utarbetat en modell 
där varje missionssorganisation (sju or-
ganisationer) bidrar med en andel i pro-
cent som står i relation till de budgetme-
del församlingarna beviljar dem. Stiftsse-
kreterarens lön kommer att finansieras 
av missionsorganisationerna och Kyrko-
styrelsen står för verksamhetsmedlen.

Mångfalden blir en utmaning
– Alla sju missionsorganisationer har 
skrivit på ett avtal om den här finan-
sieringsmodellen. Det var en förutsätt-
ning för att organisationerna skulle få 
fortsätta som officiella organisationer 
för kyrkans internationella arbete med 
alla rättigheter och skyldigheter det 
innebär, säger Steffansson.

Avtalet innebär att det internatio-

Mögelproblem 
i Sideby kyrka
Sideby kyrkas tak var fel-
konstruerat redan från 
början, skriver Syd-öst-
erbotten.

Taket som inte har nå-
gon lutning alls borde ha 
en lutning på minst 100 
centimeter så att vat-

ten ska kunna rinna bort. 
Nu ska konstruktioner ri-
vas upp inne i kyrkan för 
att det ska klarna hurdana 
skador kyrkan fått.

Ifall insidan har skadats 
är det onödigt att ba-
ra bygga ett nytt tak – om 
kyrkan möglar inifrån.

Då man vet vad som 
behöver göras slår ge-

mensamma kyrkorådet 
fast renoveringsplanerna.

församlingen har bud-
geterat 15 000 euro för 
takrenoveringen. Det 
räcker bara halvvägs så 
församlingen har ansökt 
om finansiellt stöd bå-
de från samfälligheten och 
från kyrkans centralfond.

REnovERing SIdebY KYRKA
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Dagslägerplatser 
blir genast fyllda 
DAGSLäGEr. På somma-
ren då föräldrarna jobbar 
men skolorna har stängt 
ordnar somliga försam-
lingar dagsläger för barn. 
Lägren är ofta väldigt 
populära.

TexT: JOhAN MyrSkOG

I Esbo svenska församling 
är dagslägren redan nu näs-
tan fullbokade.

– Vi kommer att ha tre 
dagsläger som ordnas un-
der första, andra och tredje 
veckan i juni, säger barn-
ledare Helena Aitti-Lind-
berg.

Dagsläger betyder att för-
samlingen på sommaren tar 
hand om skolbarnen un-
der dagen medan föräld-
rarna jobbar. Ofta får bar-
nen vara på något ställe där 
man kan vara ute. 

Till första och andra läg-
ret är redan 30 barn anmäl-
da och till det tredje lägret 
är knappt tjugo på väg.

– Jag har tyvärr tvingats 
meddela några att de in-

te ryms med, säger Aitti-
Lindholm.

Hon tycker att det är bra 
att församlingarna erbjuder 
dagslägerverksamhet.

– Om vi bara har möjlig-
het så tycker jag att det ska 
ordnas.

– Det är också ett bra sätt 
att erbjuda jobb för ungdo-
mar som behöver arbete un-
der sommaren.

Stort behov
I Johannes församling är 
dagsläger en oerhört popu-
lär verksamhet och lägren 
är fullbokade sedan länge.

– Vi har dagsläger på två 
olika ställen de tre sommar-

veckorna före midsommar. 
På Drumsö och på eftiset 
Humlan vid Johanneskyr-
kan, säger barnledare Leo 
Niemi.

I första hand är det för för-
staklassister som lägren ord-
nas men även några andra-
klassister och enstaka tred-
jeklassister har rymts med. 

Bara på Drumsö är  40 barn 
anmälda.

Niemi ser enbart positivt 
på att församlingen ordnar 
dagsläger för barn.

– Vi får en bra möjlighet att 
möta barn och familjer och 
synas och finnas till för dem 
i vardagen, säger han.

För få anmälningar
Dagsläger för skolbarn ver-
kar ordnas främst i huvud-
stadsregionen. På mindre or-
ter ordnar församlingen ofta 
barnläger.

I Åbo brukar dagsläger 
också vara populära och full-
bokade men i år blev lägret 
inhiberat på grund av för få 
anmälningar. 

– Vet inte riktigt vad det 
beror på men en orsak kan 
vara att lägret gick lite för 

långt in i veckoslutet, säger 
ungdomsarbetsledare Anni-
ka Niemelä.

 I Åbo brukar församling-
en ordna ett tvånättersläger 
men det borde vara minst tio 
anmälda för att det ska bli av.

– Vi får ta nya tag till näs-
ta år i stället, säger Niemelä.

Vill ha kontinuitet
I Borgå ordnas inga dagsläger 
för skolbarn. Församlingen 
har i stället bokat in ett lä-
ger för fyra till sexåriga barn.

– Jag hade gärna sett att vi 
hade lite flera barn med oss 
på lägret, säger ungdomsar-
betsledare Gun Geisor.

Hon tycker att dagsläger är 
en viktig verksamhetsform 
men säger att det kanske inte 
riktigt kommit i gång på all-
var i Borgå.

– Det har varit lite inkon-
sekvent de senaste åren. 
Dagslägren har nog ordnats 
under några år men sen har 
de av någon anledning fallit 
bort. Men den verksamhe-
ten är något vi hoppas ska 
få växa fram eftersom det 
finns efterfrågan på dagslä-
ger bland föräldrarna.

FöR FöRÄLdRaRna är det tacksamt att barnen kan vara på läger på sommaren då de själva jobbar. foTo: Sxc/eASTop

”Vi får bra möjlig-
het att möta barn 
och familjer och 
synas och finnas 
där för dem i var-
dagen.” 
Leo Niemi

Karleby tar gamla 
orglar till heders
kuLturhIStOrIA. två 
kulturhistoriskt värdefulla  
orglar som legat ned-
packade i karleby ska i 
bästa fall restaureras och 
tas i bruk igen .

TexT: JOhAN SANDBErG

–  Vi drömmer om att få bäg-
ge orglarna i spelbart skick 
igen, säger kantor Kristina 
Klingenberg. Men vi vet in-
te i vilket skick de är innan 
vi packat upp dem.

Det handlar om en Walck-
erorgel från 1881 och en Nor-
mannorgel från 1879. I drygt 
60 år har de legat nedpack-
ade på olika håll. 

Den 19 augusti börjar or-
gelbyggaren Martti Porthan 
och församlingarnas kanto-

rer att granska dem. Gransk-
ningen sker under en vecka 
och samfälligheten inbjuder 
intresserade att delta i det 
praktiska arbetet. 

Osäkerhetsmomenten är 
bland annat hur många delar 
som finns kvar av orglarna. 
En del av Walcker-orgelns 
pipor är i bruk idag i den or-
gel som finns i Marie kapell.

– I oktober får vi sedan 
ett kostnadsförslag på res-
taureringen, säger Kling-
enberg. Att få bägge orglar-
na i spelbart skick skulle va-
ra en kulturgärning som har 
ett stort värde även med eu-
ropeiska mått.

Kantorerna efterly-
ser också gamla fotografi-
er på orglarna. Delar av den 
vackra Normannorgelns fa-
sad finns nämligen bevarad.

WaLckERORgELn ÄR fortfarande delvis inpackad i sin origi-
nallåda. FoTo: karLEby kyrkLIga saMFäLLIghET

Sökes: social 
präst med kall
tEOLOGI. teologer som 
siktar på prästyrket tror 
fortfarande att en präst 
måste känna ett kall, 
visar en färsk undersök-
ning.

TexT: SOFIA tOrVALDS/kt 

Att känna ett kall känns som 
en viktig förutsättning för att 
välja prästbanan, men inte 
som lika viktigt om man sik-
tar på andra arbetsuppgifter 
inom teologin. Det visar Kati 
Niemeläs undersökning om 
teologers karriärval, studier 
och yrkesinriktning.

Niemeläs material visar 
att ett intresse för religion 
är det som lockat studeran-
de att välja just teologi. An-
dra viktiga motiv är en vilja 
att hjälpa, en önskan att få 
förverkliga sig själv och en 
känsla av andligt kall.

De som nyligen inlett si-
na teologistudier tycker in-
te att man ska bli präst ut-
an att känna ett kall. I takt 
med att studierna fortskriver 
tolkas kallelsekravet mindre 
strängt.

Teologerna tycker också 
att en präst måste vara so-
cial och intresserad av an-
dra människor.

Fråga i bokhandeln eller 
beställ direkt från förlaget:

Tfn: 06-324 2228
scriptum@scriptum.fi

www.scriptum.fi

Vårens nyheter från Scriptum
Anna Gullichsen: 
Hatten från 
Katalonien

Illustrerad kapitelbok 
för barn, där fyra kusi-
ners magiska äventyr 
hos mormor och mor-
far tar spännande och 
oväntade vändningar.

Ca pris: 22 €

Carita Nyström: 
Det börjar alltid med 
ett frö -  
Trädgårdshistorier

En inspirationsbok för 
trädgårdsvänner,  med 
stort urval fotografier 
tagna av författarens 
son, Dag Ågren.

Ca pris: 29 €

Bo Lönnqvist: 
Dödens ansikte - 
Tro och sed bland 
herre och folk

Boken beskriver några 
av de strategier männis-
kan skapat för att kom-
ma tillrätta med döden. 

Ca pris: 27 €
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Välkommen till Åland

Norra Esplanadgatan 3, 22100 Mariehamn
Tel. 018-14130, Fax 018-17130

parkhotel@vikingline.com   www.parkalandiahotel.com

 +358 (0) 400 947 000
goran.sundqvist@aland.net
www.resmedgoran.com

Res med
Göran!

MITT I STAN
Tel. 018-12 155 VARD. 9.00-18.00 LÖRD 9.00-15.00Tel. 018-12 155 VARD. 9 - 18 LÖRD 9 - 16    www.citylivs.ax

ÅLANDS FISKFÖRÄDLING AB
- produktion och försäljning av odlad regnbågslax och sik

- garanterat färsk och närproducerad inhemsk fisk av hög kvalitet
- säkra leveranser året runt

Fiskhamnsvägen 10, AX-22710 Föglö, Åland
Tel. 018-50 300

E-post: aland.fisk@aland.net

Ålands 
Senap

Vi ordnar er transport på ÅlandSkärgårdskommunen
BRÄNDÖ - ÅLAND

Brändö Lax Ab 
Fiskodlarföretag i den 
åländska skärgården
Tel. 0207280310
Fax. 020728320

Tel. 018-26311
Öppet: Mån-fre 08.30-16.30

info@vikinglinebuss.ax
www.vikinglinebuss.ax

OLLES EL
Bygatan 1,

Godby Tel. 41 300.

Ålands 
Budbilsservice Ab

Tel +358 (0)18 27590
Fax +358 (0)18 17826

Torggatan 9, Mariehamn
Tel. 018-19 226

Finlandssvenska kvalitetsresor med 
svenskspråkig reseledare och 

max. 20 resenärer.

tel. 0457-344 1132
www.martinsresor.ax

Tel. 018-41 287
fax. 018-41 287

För kortare eller längre vistelse
i lockande skärgårdsmiljö.

Besök www.brando.ax
och du hittar allt du behöver veta.

Obs! BRÄNDÖS läge - 
ca 2 timmar från Åbo

LÄNGTAR DU OCKSÅ EFTER SOMMAR?

Hitta våra böcker i sommar!

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi
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Vi har böcker för hängmattan och för regniga dagar!

Martin Lönnebo
Hjärtats sånger
En finstämd, efter-
tänksam bok för dig 
som vill utforska och 
träna din andlighet 
och tro. Innehåller 
bland annat 60 ny-
skrivna meditationer 
med en tillhörande 
bön.    
Inb. 27,90 €

John Ortberg
Livet jag längtar efter
Den här boken är ett 
försök att göra de 
heliga vanor, som 
kristna i århund-
raden har brukat, 
tillgängliga för 
vanliga människor. 
pocket 8,90 €

Göran Skytte
Förvandlingar
Göran Skytte 
drabbas av en 
stroke. Den följdes 
av ytterligare två. 
Arbetet med en ny 
bok fick ta en paus. 
När det satte igång 
igen hade det fått 
ett nytt fokus.
Inb. 29,90 €

Göran Skytte,
Wilfred Stinissen
Ansikte mot ansikte 
Samtal om tro och 
tvivel, synd och 
nåd och ondskans 
problem. Men också 
om vanlig vardag. Är 
det till exempel så att 
munkar tar semester?
pocket 8,90 €

Adrian Plass
Adrian Plass 
he(m)liga dagbok
Adrian Plass hu-
moristiska texter 
i dagboksform 
handlar om hur 
det ibland kan vara 
svårare än man tror 
att leva det perfekta 
kristna livet.
Pocket 8,90 €

En liten skillnad
Elva texter om 
kristet liv
Elva skribenter, 
elva berättelser. 
En bild av kristen-
domen som mot-
står alla försök att 
klämmas in i en 
mall eller fångas i 
en kliché.
Hft 24,90 € Yvonne Hoffman

Fånge hos tsaren
En spännande berättelse 
om Jöns och Lisen som blir 
tillfånga under Stora ofre-
dens tid. Inb. 22,90 €

Nina Colliander-Nyman 
och Maria Riska
Mat Rätt 
Barn, mat och hälsa
Tips på enkla och 
ekologiska lösningar i 
matlagning och livsstil. 
Bland annat många 
somriga recept!
Inb. 15 €

En teologi om kyrkan i det 
efterkristna samhället

patrik  hagman

»Att kyrkorna i Norden i vår tid står inför stora utmaningar är för-
modligen uppenbart för de flesta. Få teologer verkar emellertid ta 
dessa på fullt allvar. Undantaget heter Patrik Hagman. Efter folk kyrkan 
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 i tros- och 
livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet

»Inspirerande, tankeväckande och ställvis provocerande läsning. 
 Rekommenderas varmt för alla som funderar över de nordiska folk-
kyrkornas framtid.«

björn vikström, Biskop, Borgå stift

Efter folkkyrkan är en hybrid mellan en teologisk studie och ett debatt-
inlägg, ett försök att greppa de lutherska folkkyrkornas nuvarande 
 situation och söka en väg framåt. Patrik Hagman argumenterar för att 
folkkyrkornas kris i grunden är teologisk till sin natur och därför måste 
mötas med teologiskt arbete. De röster som han för in i diskussionen 
– Dietrich Bonhoeffer, Stanley Hauerwas, John Howard Yoder och Wil-
liam T. Cavanaugh – har sällan lyfts fram som relevanta i den nord-
iska kontexten, men här förs deras teologier i kontakt med konkreta 
problem och bekymmer i de lutherska kyrkornas vardag. Fram träder 
bilden av en möjlig kyrka där den gudstjänstfirande gemenskapen står i 
centrum, men på ett sätt som för vidare de nordiska lutherska kyrkornas 
höga ambitioner att vara en kyrka för hela samhället. Hagman visar att 
en sådan kyrka inte bara är möjlig utan redan är i vardande.

Patrik Hagman är 
teologie doktor, verksam vid Åbo 

akademi i Finland. Hans forskning 
koncentreras kring frågor om kristen 
asketism och politisk teologi. Han har 
tidigare gett ut The Asceticism of Isaac 
of Nineveh (Oxford University Press, 
2010) och Om kristet motstånd (Artos 

bokförlag/Fontana Media 2011). 

isbn 978-91-7580-643-3

9 789175 806433

artos

Patrik Hagman
Efter folkkyrkan
En teologi om kyrkan i det 
efterkristna samhället
”Inspirerande, tankeväck-
ande och ställvis provo-
cerande läsning.” Biskop 
Björn Vikström 
Hft. 25,90 €

Missionsfesten 7–9 juni
Helsingfors mässcentrum i Böle

Kyrkans Ungdoms 
sommardagar 8 juni
Nykarleby församlingshem

Kulturen vid ån 13 juni
Esbo centrum

Kyrkans Ungdoms 
sommarläger 23–28 juli
Pieksämäki

Citrondricka
4 citroner

kallt vatten
2,5 dl ekologiskt socker eller florsocker

Halvera citronerna och pressa saften ur dem. Häll saften och 
sockret i en ren, stor plastflaska genom en tratt. Fyll på med 
kallt vatten och skruva på korken. Skaka tills sockret har löst 

sig. Servera i glas med frysta jordgubbar!
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vågA FRågA

Förlåtelsen ett uppdrag
Vem får ge Guds förlåtelse åt andra 
människor? är det bara präster eller 
kan vem som helst göra det? undrar 
en läsare i veckans fråga.

BaRMhÄRtighEt, nåd och förlåtelse är oer-
hört centrala begrepp i den kristna tron. 
Och det är viktigt att det som de står för 
inte bara förblir begrepp som vi tyck-
er är viktiga, utan att allt det som vi lä-
ser in i dem får bli en tillämpad verk-
lighet i våra liv.

Ett viktigt steg i det sammanhang-
et är insikten om att vi alla är syndare 
och behöver förlåtelse.

att vaRa medveten om sin synd är en bra 
början på förlåtelsens väg. Att vara medveten om synden 
handlar inte om att oupphörligt ”vältra” sig i den.

Däremot är det viktigt att minnas kung Davids ord i Ps. 32 
där han först beskriver vilket lidande han upplevde med-
an han försökte hemlighålla sin synd för Gud och sedan ger 
uttryck för den lycka han fylldes av när han burit fram be-
kännelsen och tagit emot förlåtelsen. 

FöR att människor ska kunna dela Davids lycka har för-
samlingen fått uppdraget att förvalta förlåtelsen. I Kateke-
sen 1999 läser vi i avsnittet om bikten följande: ”Vi kan be-
känna vår synd för Gud i den gemensamma gudstjänsten, 
vid personlig bikt eller i stilla bön. När samvetet plågar oss 
och inte ger oss någon ro, kan vi bikta oss för en präst eller 
en kristen medmänniska. Den som tar emot en personlig 
bikt har förbundit sig att tiga om det som sägs vid den per-
sonliga bikten.”

katEkESEn FORtSÄttER: ”Den som biktar sig får personligen 
ta till sig den förlåtelse och tröst som avges vid bikten. Or-
den som uttalas till syndernas förlåtelse är vissa och san-
na, ty Gud har lovat att de är hans egna ord.”

FöR gud ska vi varje dag bekänna alla våra synder. För vår 
medmänniska ska vi bekänna de synder, genom vilka vi 
brutit mot honom. När en medmänniska ber oss om för-
låtelse är han eller hon inte hjälpt av överslätande ord om 
att det inte var så farligt. I stället hjälper vi vår medmän-
niska att bli fri från våndan genom att tydligt och klart ut-
tala förlåtelsens ord.

SOM kRiStna är vi på grund av allt det Jesus gjort för oss kall-
lade att leva i frihet. Som medmänniskor har vi uppdraget 
att hjälpa varandra att hitta den friheten och friden. Att ut-
tala förlåtelsens ord är därför ett uppdrag vi fått att förval-
ta både som präster och lekmän.

 ¶ Jan-ErIk nyMan
är prost och 
pensionerad 
kyrkoherde från 
Jakobstad och 
svarar på frågor 
om tro och kyrka.

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

På tväREn eRIKA RÖnngåRd

Att vifta med det kyrkliga kortet
I början av året lärde Anu 
Silfverberg oss att det finns 
ett mammakort som man 

kan (men kan-
ske inte all-
tid borde) vif-
ta med in-
för sin omgiv-
ning. på min 
arbetsplats är 

vi i stället utrustade med 
det så kallade kyrkliga kor-
tet. När jag var alldeles ny 
på jobbet - ja faktiskt re-
dan innan jag hunnit flyt-
ta ner till Helsingfors för att 
börja – använde jag det för 
att övertyga en hyresvärd 
om hur skötsam jag var. Det 
räckte med att säga att jag 

skulle jobba på kyrkpres-
sen.

När det gäller kyrkpres-
senkortet viftar man sna-
rare med det stunden inn-
an man inser att man kan-
ske hellre låtit bli. Som den 
där gången när jag delade 
skjuts med en för mig all-
deles ny bekantskap, en 

gladlynt och pratsam per-
son som ofta kryddar si-
na utsagor med en eller an-
nan svordom. ända tills jag 
svarar på frågan om var jag 
jobbar. Tänker efter gör jag 
först när jag märker att det 
kommer något lite häm-
mat över medpassagera-
rens svada.

med människor som kän-
ner mig går det lättare, 
kanske för att de mötena 
ger utrymme att i lugn och 
ro låta de olika uppfattning-
arna om kyrkan och kyr-
kans folk mötas.

Jag som en gång ordna-
de sommarbostad nästan 
bara genom att nämna det 

magiska ordet kyrkpressen 
upplevde sedan min första 
sommar på den omtala-
de arbetsplatsen och lärde 
mig att det är väldigt vanligt 
folk som jag delar kaffe-
bord med. Att vi har lika väl 
och illa putsade glorior som 
främlingarna i bussen på 
väg till helt andra arbeten. 

Stränga men 
omtyckta ledare
EFtIS. På eftiset 
Tallkotten trivs barnen 
bra trots att ledarna  
själva kallar sig 
stränga och konser-
vativa. – Trots stränga 
regler har vi ett stort 
hjärta!

TexT ocH foTo:  
tOMAS VON MArtENS

– Eftis är inte bara en för-
varingsplats för barnen. Det  
verkar som om många skul-
le tycka det. Eftis är väldigt 
viktigt för barnen och för-
äldrarna, säger Tallkottens 
ansvariga ledare Anne-Ma-
rie Martikainen.

Tallkottens eftis finns i 
Södra Haga i Helsingfors. 
Eftiset är ett av Petrus för-
samlings tre eftermiddags-
klubbar. De två övriga finns 
i Munksnäs (Friddan) och 
Sockenbacka.

Martikainen har arbetat i 
tretton år på eftiset och sett 
många barn och syskonska-
ror komma och gå genom 
åren.

– Jag har till och med bli-
vit bjuden på studentkalas av 
ett tidigare eftisbarn.

På Tallkotten satsar man 
extra mycket på trivsel, 
trygghet och fri lek.

– Vi är stränga och konser-
vativa tanter, säger hjälple-
dare Merit Törnroos-Mon-
tonen och skrattar.

Törnroos-Montonen har 
under sina drygt tio år i bran-
schen sett många olika efti-
sar och hon har arbetat för 
flera olika arbetsgivare.

– Ingenstans finns något 
som liknar det som görs här 
på Tallkotten av Anne-Ma-
rie. Det kan jag intyga, säger 
Törnroos-Montonen.

Enligt henne beror det på 
att Anne-Marie lägger ned 
hela sin energi och själ i ef-
tisarbetet.

– Konkret handlar det om 
en lugn och fin stämning. Vi 
har klara gränser och regler 
och vi satsar mycket på att 
lära barnen vett och etikett. 
Många föräldrar i dag har in-
te tid att diskutera ordentligt 

med sina barn eller lära dem 
grundläggande saker, säger 
Martikainen.

 Tallkotten har ingen egen 
gård så barnen träffas och 
blir kvar på skolgården till-
sammans med eftisperso-
nalen. 

– Senast klockan två kom-
mer vi till eftiset, äter mel-
lanmål och börjar med läx-
läsningen, säger Martikai-
nen.

Lugna diskussioner
Som mellanmål serveras 
exempelvis spenatplättar, 
karelska piroger, morots-
plättar, cornflakes, yoghurt, 

frukt och grönsaker.
Flera av barnen intygar att 

de tycker om mellanmålet.
– Om det är något som är 

aktuellt och kommer upp i 
samtal med barnen så dis-
kuterar vi det. Barnen är så 
lugna vid matbordet och ib-
land kan vi sitta en hel tim-
me och diskutera olika sa-
ker, säger Martikainen.

Kyrkliga och andra hög-
tider firas med dekoratio-
ner och högtidsenlig duk-
ning. Finlandssvenska tra-
ditioner som Lucia firas gi-
vetvis också.

– Vi har bordsbön var-
je dag och nu senast har vi 

exempelvis talat om pings-
ten och läst om den från Bar-
nens bibel.

Det är viktigt att läsa högt 
för barnen.

På eftis tillbringar bar-
nen största delen av sin tid, 
en längre tid än vad de är på 
skolan eller vaken tid hem-
ma med föräldrarna.

– Det är fint att få vara till-
sammans med barnen den 
här tiden. Vi värdesätter 
också högt den goda kon-
takten som uppstår mellan 
oss eftisledare och föräld-
rar. Vårt gemensamma mål 
är glada, trygga och socia-
la barn, säger Martikainen. 

taLLkOttEnS EFtiSBaRn tillsammans med sina ledare. Högst uppe till vänster ansvariga 
ledare Anne-marie martikainen och höger om trappan merit Törnroos-montonen. 
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Har 
sett 250 
fängelser
TexT ocH foTo:  
JOhAN SANDBErG

Men ännu har Nina Åström inte sett in-
sidan av ett fängelse i Finland. Det ska 
hon få göra första gången i höst. Före 
det ska hon göra en resa till fängelser i 
både Ukraina och Ryssland.

– Det är något med östfängelser-
na som gör att fångarna förstår att det 
handar om liv och död. Livet är tufft på 
många sätt, och det är det också utan-
för fängelserna. 

Därför lyssnar också fångarna till vad 
hon har att säga.

– De tar emot budskapet jättebra. 
Många har kommit till sin vägs än-
de. Ingen bryr sig om dem och fäng-
elset kan vara tusentals kilometer från 
hemorten. I den situationen blir man 
mottaglig.

I varje fängelse hon besökt finns en 
liten grupp kristna. Gruppens storlek 
varierar från en handfull till ett tret-
tiotal. 

Hon gör cirka fyra fängelseresor var-
je år. Varje resa varar i en vecka och 
under den tiden försöker teamet Nina 
Åström reser med hinna med så många 
fängelser som möjligt.

– Om fängelserna ligger nära var-
andra hinner vi med två fängelser per 
dag, säger hon.

De jobbar med fängelsepastorer och 
före detta fångar som kommit till tro. 
Men varken då hon sitter inklämd i 
en bil mellan två tidigare fångar eller 
sjunger i fängelserna känner hon sig 
otrygg.

– Det är bara en gång jag känt mig 
hotad under ett fängelsebesök. Men då 
var situationen sådan att även alla an-
dra, också fångarna och vakterna, kän-
de sig hotade.

Efter uppträdandena samtalar tea-

met med fångarna som vill ha böck-
er signerade och ibland fotografera sig 
med gästerna.

– Det har hänt att jag funnit mig i si-
tuationer då jag varit helt omgiven av 
fångar medan vakterna står lite på sidan 
om. Skulle de vilja skada mig då kan de 
lätt göra det. Men jag känner mig res-
pekterad, även som kvinna.

Skakig i benen
Hon minns speciellt en gång när hon 
signerade böcker i ett fängelse där det 
var kallt. Fångarna märkte att hon frös 
för plötsligt kände hon att en stor, varm 
fångjacka lades över hennes axlar. 

– Det kändes häftigt, som om jag 
symboliskt var en i gänget.

Sedan våren 2001 har Nina Åström 
gjort sina resor till fängelser och dro-
grehabiliteringar i forna Sovjetunionen. 
Hon har rest ända till Vladivostok vid 
Japanska havet.

– Innan jag började tyckte jag att de 
som jobbar där själva bör ha samma 
bakgrund för att ha något att komma 
med. Men hösten 2000 spelade jag på en 
konferens där Reijo Loikkanen och Ilk-
ka Puhakka var talare. De frågade mig 
om jag vill komma med när de åker till 
Ryssland. Jag var mycket tveksam. Vad 
har jag, en medelklasskvinna som bott 
tryggt hela mitt liv, att ge där? Jag ha-
de aldrig tidigare varit i Ryssland och 
inte hade jag någon större lust att fa-
ra dit heller.

Hon följde ändå uppmaningen att be 
för saken. Några månader senare be-
kräftade Gud att hon ska fara. Den för-
sta resan gick till Murmansk. 

– Jag var lite skakig i benen när vi 
for, men nästan med detsamma så kän-
des det som hemma. Mänskligt sett är 
det inte förnuftigt. Jag blev förvånad då 
jag första gången talade om Jesus där, 
för de lyssnade på mig och trodde på 
vad jag sa. 

Och det händer att fångar kommer 
till tro under besöken. Men det får hon 
vanligtvis veta först senare av fängel-
sepastorerna.

– Då blir jag riktigt förvånad. Tänk att 
det händer på riktigt. Men man måste 
inse att man är en länk i en kedja, ibland 
sår man fröet som leder till att någon 
kommer till tro, ibland vattnar man och 
ibland får man vara med om att skörda.

I början var hon utsänd av Kan-
san Raamattuseura. Numera har Nina 
Åström en egen understödsring.

Viktigt att vara sig själv 
Nina Åström förstod att Gud ser oss re-
dan innan vi är födda då hon upptäck-
te att Gud förberett henne för det här 
uppdraget ända sedan hon var barn. 
Det har han gjort bland annat genom 
hennes mammas sätt att förhålla sig 
till människor.

– Mina brister och det jag gått igenom 
har gett mig respekt för andra män-
niskor. Jag har inte svårt att respekte-
ra en fånge.

Men fångarnas attityder imponerar 
heller inte på henne.

–  Det finns typer som på allt sätt för-
söker få en i obalans. Men när man ler 
mot dem och är trygg i den man är i 
Herren så smälter de nog. Åldersmäs-
sigt kunde många av dem vara mina sö-
ner. Det är bara den helige Ande som 
kan nå dem. Det har han gjort då nå-
gon som varit så rädd att han inte tit-
tar upp vågar lyfta blicken. 

– Vi bara har något extraordinärt och 
härligt, Guds nåd, som vi delar en stund 
med dem.

I fängelsemiljön är det är viktigt va-
ra sig själv.

– Jag behöver inte vara tuff för att 
passa in där. Är någon där tuff så är han 
verkligen det. Försöker man vara någon 
annan än den man är blir man snabbt 
genomskådad. 

– Det är en sliten fras, men ändå så 
sann, att vi får så mycket själva av fäng-
elsebesöken. Vi får både av fångarna 
men också av människorna vi jobbar 
med. Kontaktpersonerna är speciel-
la typer genom att de sett allt möjligt. 
De flesta av dem hade jag nog inte velat 
dela bil med i deras tidigare liv.

Under en picknick i en skog berättade 
värden plötsligt att han varit gangster-
boss och lett den kriminella verksam-
heten i staden de befann sig i. 

– I sådana sammanhang, när deras 
ögon lyser som lampor, ser man nå-
got av Jesus. De gör sitt yttersta för att 
Guds rike ska ha framgång, de tjänar 
och predikar. Det ger oss jättemycket. 

En fånge har inspirerat Nina Åström 
till sången Freedom Within Prison Walls.

– Han kom fram efter en konsert i S:t 
Petersburg och berättade att han suttit 
i fängelse i över trettio år och ännu ha-
de några år kvar. Men han visste vad vi 
pratade om eftersom han redan kom-
mit till tro. Han sa att fängelsemurar-
na bara är ett temporärt hinder. Och 
man såg på honom att han kände sig 
fri fast han satt i fängelse. Friheten i Je-
sus är mycket mera värdefull än fri-

undER RESORna 
har musikern 
Nina åström 
även funnit en 
evangelist i sig. 

MISSION. Under drygt tio år har musikern Nina Åström 
evangeliserat i mellan 250 till 300 fängelser i Ryssland, 
Baltikum, Kirgizistan, Ukraina samt i två västfängelser i 
Kanada och Holland. Arbetet är inte slut med det, för i 
det forna Sovjet finns cirka tusen fängelser.
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FångaRna viSaR både respekt och intresse för det Nina åström har att säga.  

heten man har då man inte sitter bak-
om galler. Man är inte fri om man in-
te tillhör Jesus.

– Det öppnade också mina ögon för 
fångenskapen i väst. Varje lyxiga och 

vackra fasad kan dölja en stor tragedi. 
Man kan stöta på fångar som tränat så 
att de fått en respektingivande mus-
kulös kropp. Men blicken kan visa en 
människa som längtar efter att bli sedd. 

”Friheten i Jesus 
är mycket mera 
värdefull än fri-
heten man har 
då man inte sit-
ter bakom gal-
ler.”

Samma sak kan gälla den som kör i en 
fin Merca. Man ska vara beredd att tala 
om Jesus med dem alla.

Obrukat andligt kapital
Till en början reste Nina Åström med 
Puhakkas och Loikkanens team tillsam-
mans med musikerkollegerna Kaarle 
Mannila eller Kimmo Suomela. Men för 
att hinna besöka flera fängelser delade 
gruppen på sig. Numera har hon ofta 
en musiker med sig från Finland och 
en ljudkille från Riga som talar ryska. 
Dessutom ingår tolk och lokala vär-
dar, vanligtvis en fängelsepastor och 
hans team.

– Jag lärde mig att bli evangelist av 
Ilkka Puhakka och jag bakar in evang-
eliet i mitt program. 

Hon uppför sin egen musik och för-
söker ta med några ryskspråkiga sång-
er till vilka hon skrivit ner texten fo-
netiskt.

– Åhörarna uppskattar att vi är pro-
fessionella. Först vill vi att de ska veta 
att vi kan det vi gör. Kimmo och Kaar-
le är virtuoser på sina instrument vil-
ket ger dem en bra utgångspunkt hos 
de unga männen. När vi fått förtroende 

börjar jag mer och mer presentera Je-
sus. Till sist brukar vi ge dem en möj-
lighet att be tillsammans. Jag hänvisar 
dem till fängelspastorn som ska fort-
sätta arbetet bland dem. Jag uppmanar 
dem också att läsa Bibeln och söka upp 
en kristen gemenskap.

Under sina resor har Nina Åström 
också sett Svenskfinland utifrån.

–  Vi har jättemycket andligt kapital 
som inte brukas. Många har varit tro-
ende länge och fått lära sig så mycket 
att de borde kunna ge ut av det. Många 
av dem jag jobbar med har varit troen-
de mycket kortare tid än jag och ändå 
är de pastorer.

Hon säger att alla kristna borde re-
sa för att få möta trossyskon i sina eg-
na sammanhang. När man en gång 
mött dem och upptäckt att de tycker 
om samma saker som vi blir man ald-
rig mer densamma. 

– Vi tror att det är svårt för mig att gö-
ra. Det kan vara svårt ibland, men det 
är roligt. Det positiva överväger miljon-
tals gånger. Det är mer meningsfyllt och 
givande än man någonsin kunde tro.

Mer information ninaastrom.com
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Ett offer 
för fosterlandet
TexT: SOFIA tOrVALDS

Varför lägger armén så stor möda på att 
ta hand om dem som stupat?

Niko Huttunen, som är docent vid 
teologiska fakulteten i Helsingfors, har 
i många år som en sorts hobby varit fö-
reläsare vid olika försvarskurser. Efter 
att han föreläst om underhåll av stupa-
de för kompanifältväblar började han 
forska i hur systemet kom till.

– Folk talar inte längre om dem som 
stupade. De personliga minnena av 
dem har bleknat, att man minns har 
blivit institutionaliserat.

För några veckor sedan firades De 
stupades dag. Just den typen av insti-
tutionaliserat firande kan väcka kri-
tik i dag.

– De stupades dag kom till efter vin-
terkriget på order av Mannerheim. Da-
gen är tillägnad inte bara de stupade 
från vinterkriget utan också dem som 
dog under inbördeskriget 1918 – bå-
de vita och röda. Det var intressant att 
en vit general gav en sådan order. Det 
säger något om stämningen efter vin-
terkriget men också om honom själv.

Måste få komma hem
Varken under inbördeskriget 1918 eller 
under vinterkriget 1939 var det helt klart 
hur och var de döda skulle begravas.

– År 1918 uppstod samma traditioner 
på bägge sidorna: de stupade transpor-
terades till sina hemorter, där de be-
gravdes i hjältegravar. De röda tänkte 
sig att det skulle gå att begrava de döda 
tillfälligt och sedan samla dem i en stor 
hjältegrav – ett revolutionsmonument. 
Men det väckte enormt motstånd och 
man var tvungen att transportera dem 
till sina hemtrakter i stället.

År 1939 var man inne på samma tan-
ke: att begrava de stupade i fältgravar. 
Men det gick ingen med på. Folk bröt 
mot reglementet. Då ändrade armén på 
reglerna – och det är ovanligt.

I Finland verkar det ha varit speciellt 
viktigt att de stupade fått komma ”hem”.

– Till exempel i Tysklands armé, 
som var en förebild för Finland, an-
vände man sig av fältgravar i närheten 
av slagfälten. Det gjorde man naturligt-
vis också för att man hade rent praktis-
ka transportproblem. Men i Finland har 
man transporterat stupade hem ock-
så på sommaren, och det kunde va-
ra verkligt jobbigt på grund av lukten.

Värst var det under anfallskriget 
1941 och under reträtten 1944 då den 

finska armén led stora förluster.
– Ibland begravdes stupade tillfäl-

ligt. Det ledde till komplicerade flytt-
ningsoperationer: ibland grävdes krop-
par upp och ner igen upprepade gånger.

Det här säger någonting om hurda-
na emotionella impulser de stupades 
kroppar gav upphov till, menar Hut-
tunen. Det finns ett stort behov som är 
kopplat till de fysiska kropparna.

– Det känns nästan irrationellt, men 
armén och ett samhälle i kris tillåter 
också irrationella handlingar om de tjä-
nar det rätta syftet.

Den ryska armén fäste ingen större 
uppmärksamhet vid underhåll av de 
stupade. År 1941 när finländarna av-
ancerade på nytt hittade de ryska sol-
dater från vinterkriget som aldrig bli-
vit begravda. På den ryska sidan på-
verkade de stora mängden stupade lik 
stridsmoralen.

– När nya trupper kom såg de stora 
områden där de låg en massa lik som 
aldrig begravts, och det hade definitivt 
en demoraliserande effekt. Det här är 
en orsak till att de som stupat måste 
tas om hand.

Samarbete med kyrkan
När någon stupade kom det ett offici-
ellt meddelande som den lokala för-
samlingens präst hade i uppgift att le-
verera personligen.

– Det var en uppgift som kändes väl-
digt tung ute i församlingarna, det har 
jag förstått när jag talat med gamla präs-
ter. Prästen blev en sorts dödskorp. När 
han gick på byn sneglade alla på ho-
nom: Till vem är han på väg? Han kom-
mer väl inte till oss?

I idealfallet skulle kompanichefen 
skriva ett brev som kom fram senare: 

ett personligt brev. Och sedan, kanske 
några månader senare, kom kroppen 
till den lokala järnvägsstationen. Där 
tog skyddskåren hand om den döda 
och såg till att det blev en begravning 
med militära hedersbetygelser, oftast 
på hemförsamlingens begravnings-
plats. Och prästen förväntades erbju-
da inte bara andligt stöd utan också ta-
la för fosterlandet.

– Här kommer själavårdens politis-
ka dimension fram. Man sa: det här är 
det värdefullaste ni hade att ge, er son, 
er man, och ändå måste ni ge det här 
offret för fosterlandet. Det var ett rått 
spel. Försvarar du de egna eller fien-
den? Det blev också en själavårdsfråga.

Då Finland låg i krig var berättelsen 
om hjälteoffret fortfarande på ett själv-
klart sätt ihopkopplad med den krist-
na berättelsen.

– Där fanns en koppling till Jesus of-
ferdöd. Medan de anhöriga fick emotio-
nell rätt att sörja styrdes sorgen åt rätt 
håll. Jesus lidande mäter det värde Gud 
ger oss, eftersom Jesus dog för oss. I det 
här fallet är det staten som är det vär-
defulla: vårt fosterland är så viktigt att 
männen var redo att offra sitt liv för det.

Om det uppstår en tanke om att nå-
gon dött förgäves är det farligt för staten.

– Den tanken använder fienden i sin 
propaganda: ni dör till ingen nytta. Men 
då ska man minnas att allt är propagan-
da. Också alternativet. Och vem tjänar 
det? På den tiden stod man på den fin-
ska statens sida, mot Sovjetunionen. 
Men om man inte stod på den finska 
statens sida, då hade man egentligen 
ställt sig på Sovjetunionens sida. Så rått 
var spelet. Du var tvungen att välja si-
da och dra konsekvenserna.

För alla präster var det inte en själv-
klarhet att det var så här det skulle gå 
till. Pastor Stenvall i Närpes fick en an-
märkning om hur han skött den saken.

– Det hade att göra med att det fanns 
problem med desertörer i svenska Öst-
erbotten. Men det var inte bara i Öster-
botten unga män deserterade – också 
på många ”röda” orter var det många 
som inte hörsammade arméns kallelse.

Ceremonierna förenade
Arméns underhåll har i uppdrag att 
svara på olika behov: mat, kläder, in-
kvartering. De andliga behoven är be-
hov som ökar under en kris och som 
måste beaktas. Så är det än i dag, då 
militärprästen i egenskap av tjänste-
man ansvarar för att se till att de in-
kallades andliga behov blir bemötta, 

oberoende av trosriktning.
Bataljonens präst hade som uppgift 

att se till att de stupade togs om hand 
och att de kom vidare till evakuerings-
centraler för de stupade. Det här gjorde 
att prästerna under de häftigaste stri-
derna koncentrerade sig helt på att ta 
hand om de döda i stället för att vårda 
dem som levde.

– Det var ett problem för dem som 
gjorde jobbet, säger Huttunen.

Vinterkriget var kanske tyngst för 
dem som tog hand om de stupade ef-
tersom man improviserade hela syste-
met. När en enhet behövde mera am-
munition skickade man ett transport-
medel – som ofta drogs av en häst. Den 
tomma vagnen fylldes med lik och åter-
vände fylld med ammunition. På det 
viset fördes liken till evakueringscen-
traler för stupade, och därifrån skick-
ades de vidare en och en.

– På vintern kunde det betyda att li-
ken måste tinas upp innan de kunde 
tvättas och sändas vidare.

Niko Huttunens artikel om underhåll 
av stupade innehåller en anekdot om 
en officersänka som krävde att hen-
nes man – en adelsman – skulle sän-
das hem omedelbart. Det kom till och 
med ett telegram från självaste Man-
nerheim om att officerens kvarlevor 
skulle vidare genast.

Men vad kunde man göra? frågade sig 
den soldat som tog emot telegrammet. 
Adelsmannen låg i samma hög som al-
la andra. I sinom tid skulle man hinna 
fram till just honom.

–  Men man förstår det där bekymret 
mitt i sorgen: Var är han? Han stupa-
de redan för två månader sedan, var-
för har vi inte fått hem honom än? Det 
är något vi inte tänker på så länge sys-
temet fungerar.

En hjältebegravning skulle vara li-
ka högtidlig varje gång, oberoende av 
den dödas militärgrad eller samhälle-
liga status. Ceremonierna hade en för-
enande funktion efter de sår inbördes-
kriget rev upp. Till en början var det ba-
ra de som stupade som fick en hjälte-
begravning, men när kriget drog ut på 
tiden inlemmades allt fler: till exem-
pel sådana som dött i sjukdomar eller 
olyckor. Bara de som dömts till döden 
till exempel för att de deserterat läm-
nades utanför hjältegravarna.

– Enligt min tolkning säger det nå-
gonting om krigströttheten. Man ville 
inte att de som inte ”dög” skulle väcka 
bitterhet. Alla som dog måste få ligga 
under hjälteglorian.

”Prästen blev en 
sorts dödskorp. 
När han gick på 
byn sneglade al-
la på honom: till 
vem är han på 
väg? han kom-
mer väl inte till 
oss?”
Niko Huttunen

StuPADE. Under vinterkriget uppstod ett system som 
gäller än i dag – de finländare som stupar tas alltid om 
hand, och de skickas alltid hem. Niko Huttunen har 
forskat i varför det är så.

dOcEnt nikO Huttunen har forskat i varför det var vik-
tigt både för soldater och deras anhöriga att de stupade 
skickades hem och fick en värdig begravning. 
FoTo: soFIa TorVaLDs
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FinLÄndSka StupadE läggs i kistor i kollaa, loimola i juli 1941. (översta bilden.)

StupadE LÄggS i tillfälliga fältgravar i Tolvajärvi i augusti 1941. (ovan till vänster.)

EvakuERingScEntRaL FöR stupade vid Hangöfronten i juli 1941. (ovan)

MinnESFESt FöR stupade hjältar. (Till vänster.)

FoTon: sa-kUVa
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en berättelse som 
öppnar för egna insikter
BOk

Amerikauret

Författare: vibeke olsson
Förlag: libris 2013

Att kalla Vibeke Olssons 
böcker för historiska roma-
ner är att måla in dem i ett 
för litet hörn. vibeke ols-

sons berättelser handlar 
om att vara människa och 
det historiska kommer lik-
som på köpet. Inte som en 
pedagogisk underton utan 
snarare som en insikt. ge-
nom att ta del av hennes 
skildring av vad det är att 
vara människa i den givna 
historiska kontexten hjälper 
hon också sin läsare att för-

stå historien som något an-
nat än en räcka goda och 
dåliga beslut som tidigare 

generationer fattat. I säll-
skap med vibeke olssons 
Bricken är det lätt att förstå 
varför äldsta barnets möj-
lighet till utbildning blir ett 
hot i stället för en möjlighet. 
Det är inte långt till insikten 
att jag själv antagligen hade 
känt likadant.

I den fjärde boken om 
Bricken har hon hunnit bli 
vuxen för länge sedan. ofta 
vandrar hennes tankar än-
då tillbaka till det som varit 
– till den stora strejken un-
der barndomen, till vägarna 

livet har tagit sedan dess. 
Det är sekelskifte och bryt-
ningstid på gång. Den synli-
ga striden handlar om såg-
verksarbetarnas rätt att or-
ganisera sig, om arbetarnas 
kamp för att få stå star-
ka tillsammans. Den osynli-
ga förändringen ser läsaren 
i äldsta sonen Nikanor, den 
studiebegåvade pojken som 
står på tröskeln inte bara till 
läroverket utan till klass-
bytet. Det är här Brickens 
rädsla stiger in: att Nika-
nor ska bli en främling. In-

te bara för det bättre folket, 
vilkas bakgrund han ald-
rig kan dela, utan ännu mer: 
att han ska bli en främ-
ling bland sina egna. Brick-
ens identitet som arbeta-
re är stark och stolt, men 
Amerikauret är också en 
skildring av den unga bap-
tistkyrkan i Sverige. Det är 
en församling där klasser-
na möts – men klasskillna-
derna består i de flesta fall 
också innanför församling-
ens väggar.

Att läsa vibeke olsson 

Historielöst 
samhälle 
gör oss ensamma

Hon är översållad av priser. I februa-
ri fick hon samfundet de Nios vinter-
pris och kunglig medalj för framstå-
ende konstnärliga insatser. I sommar 
mottar hon Birger Normanpriset. Sam-
tidigt är Vibeke Olsson Falk en av Sve-
riges mest lästa författare.

– Jag har fått ett gensvar som är helt 
fantastiskt, säger hon ödmjukt när vi 
träffas i familjen Falks lägenhet på Bon-
degatan i Stockholm. En lägenhet de 
snart ska byta för gott mot huset i Ryg-
gesbo utanför Edsbyn, där familjen haft 
sitt sommarviste i många år, vilket ock-
så är Valters föräldrahem.

Det blir ett efterlängtat, men sam-
tidigt svårt, uppbrott från lägenheten 
som varit hennes hem i 30 år. De flesta 
av Vibeke Olssons romaner har kom-
mit till vid skrivbordet här.

Nu är hon aktuell med Amerikau-
ret, fjärde boken i sviten om Bricken 
på Svartvik. En vardagsnära skildring 
om 1800-talets sågverksarbetare i söd-
ra Norrland.

Huvudpersonen Bricken har vi fått 
följa från barndomen till uttjänt sju-
barnsmamma. Från hungersnöd i Väs-
terbotten till Sundsvallsstrejken 1879. 
Det senare en händelse som alltid fas-
cinerat den historieintresserade Vibeke 
Olsson, vars romaner kräver noggrann 
research i arkiv, böcker och på internet.

– Men jag brukar säga att det jag gör 
nu är rätt enkelt jämfört med resear-
chen till Hedningarnas förgård och de an-
dra böckerna om romarriket. Fakta till 
Brickenböckerna kan jag ju hitta här 
i Sverige och på svenska. Numera är 
jag ofta i Svartvik, jag har fått ett så-
dant gensvar och så många vänner där.

klyftorna ökar
Medan hon bjuder på hembakade bul-
lar och nybryggt kaffe säger hon efter-
tänksamt att slutet av 1800-talet är en 
tid som egentligen ligger väldigt nära 
vår egen och att det inte var så läng-

FörFAttArPOrträtt. Vibeke Olsson är en av Sveriges mest lästa 
författare. Hon skriver romaner som kräver research – nu senast om 
sågverksarbetare i 1800-talets Norrland.

TexT: ANNIkA AhLEFELt  foTo: MIkAEL M JOhANSSON

esedan fattigdomen var ett reellt hot.
På frågan om hon tror att fattigdo-

men är på väg tillbaka i finanskrisernas 
spår, säger hon att den ju redan är här.

– Se på antalet utförsäkrade. Klyf-
torna ökar i samhället. Vem som helst 
som har haft otur kan hamna i utan-
förskap, och förlorar man boendet kan 
det gå snabbt. Det är väldigt oroande.

– Vi är alla rädda för att bli gamla och 
sjuka och hamna i ålderdomens och 
de vinstdrivande vårdföretagens klor. 
Det är samma ångest som de kände på 
Brickens tid då de utarbetade fick gå 
på socknen.

Aningslösheten beror på vår his-
torielöshet, menar hon, och säger att 
ensamheten är priset för vår livsstil i 
dag, liksom surrogatmödrar, tiggarna 
på våra gator, jakten på papperslösa och 
hästkött i maten.

– Inte för att det är något fel på häst-
kött. Men det är falskheten i det hela.

kristna har ansvar
Vår historielöshet gäller också religio-
nen, anser hon.

– Historien med Omar Mustafa vi-
sar att det finns någon slags berörings-
skräck och en stor okunskap. Men det 
är vi kristna som har ansvar för under-
visningen. Man ska inte klaga på skolan.

Vibeke Olsson, däremot, understry-
ker väckelserörelsens stora betydelse 
för demokratins framväxt i böckerna 
om Bricken.

– Det var i frikyrkan människor lär-
de sig demokrati, det var i frikyrkan de 
lärde sig att alla är lika mycket värda 
och att man kunde gå samman och på-
verka. Därför ansågs den farlig.

Här citerar hon också diktaren Birger 
Norman, om att korsets armar bryter 
hjulets välde. Att intresset för den tidi-
ga industrialismen fortfarande är stort 
hos henne är tydligt.

– Ja. Jag tröttnar egentligen aldrig på 
ett ämne. Jag fortsätter att bära det med 

”Vi är alla rädda 
för att bli gam-
la och sjuka och 
hamna i ålder-
domens och de 
vinstdrivande 
vårdföretagens 
klor.”
Vibeke Olsson

mig, även när jag är färdigskriven.
Hon visar upp Adrian Goldsworthys 

stora verk om Ceasar, som just nu lig-
ger på nattygsbordet. Romartiden, som 
hon sammanlagt skrivit tio böcker om, 
blev hon intresserad av när hon läste 
teologi. Även om det bitvis var ett hårt 
och grymt samhälle.

Samtidigt var det också demokra-
tiskt och modernt för sin tid, har hon 
sagt i andra intervjuer.

Inte färdig med Bricken
Vibeke Olsson är utbildad baptistpas-
tor och arbetade i Elimkyrkan på Öst-
ermalm i Stockholm många år.

Men det var på 80-talet, församling-
en har flyttat till en ny kyrka, och Vi-
beke Olsson varit författare på heltid 
de senaste sjutton åren.

Men sina framtida böcker vill hon 
inte sia så mycket om.

– Jag har ett monogamt förhållande 
till mina böcker och skriver en i taget. 
Men än känner jag mig inte färdig med 
Bricken. Det blir kanske två böcker till 
i den serien.

Exakt hur hennes böcker utformas 
kan hon heller inte säga i förväg. Hon 
har en yttre ram, hon vet vad som ska 
hända, men hur hennes figurer kom-
mer att reagera på det hon utsätter dem 
för vet hon inte.

– Men jag tror det förflutna ska bli 
mer närvarande i nästa bok, precis som 
det är hos oss alla när vi blir äldre, li-
te mer om skymning och nåd, kanske.

vibEkE oLsson

•	Aktuell: med boken Amerikauret, 
fjärde boken om Bricken på Svartvik.
•	Familj: valter falk och dottern Nae-
mi, 20 år.
•	Senast sedda film: Das Boot på dvd.
•	Lyssnar på: rock. och pop i alla for-
mer. chris rea, robyn, larz kristerz 
och gammal progg, visor, klassiskt 
och dragspel. Det kanske är enkla-
re att säga vad jag inte gillar: jazz. Sån 
där tradig tradjazz.
•	Motto: ”Strö rosor för varandra. Tör-
nen strör så många andra.” Som vi 
skrev i varandras poesiböcker när vi 
var tonåringar.
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viBEkE OLSSOn 
tröttnar aldrig 
på ett ämne. 
– Jag fortsätter 
att bära det med 
mig.

är också att känna en stor 
fröjd och tacksamhet över 
att hennes personer aldrig 
blir en- eller tvådimensio-
nella, aldrig ensidigt onda 
eller goda. Att de är oförut-
sägbara som livet självt och 
inte passar in i den förvän-
tade mallen. och omkring 
dem: livet, dess kamp och 
skönhet om vartannat.

Brickens liv är hårt. Den 
riktigt farliga fattigdo-
men väntar alltid runt hör-
net, beredd att kasta sig 
över den som inte läng-

re har krafter nog att käm-
pa emot. Det finns en kort 
passage när Bricken tän-
ker på hur bra det är att 
man kan köpa billigt blå-
tyg numera samtidigt som 
hon undrar vad det bety-
der för de engelska textil-
arbetarnas arbetsvillkor. li-
kaså funderar hon över de 
stora slakterierna i Ameri-
ka och vad de innebär för 
djuren. Det här är passager 
som snuddar lite för nära 
vid vår egen tid och Brick-
ens solidaritet känns plöts-

ligt som en sentida efter-
konstruktion.

Amerikauret slutar i ett 
försiktigt återfunnet hopp, i 
en stund när tryggheten åt-
minstone tillfälligt är åter-
ställd. Här skulle man kun-
na tänka sig att författaren 
sätter definitiv punkt efter 
fyra böcker – men för egen 
del vill jag fortfarande ve-
ta hur det fortsatta livet för 
Bricken och hennes familj 
kommer att se ut.

 ¶ ErIka rÖnngårD

Upptäck Bibeln tillsammans 
med kon rmanden!

Bibeln, Libris kon rmandutgåva

Ö V E R S ÄT T N I N G :  Bibel 2000 VIKT: 552 g 

MÅTT: 130 x 185 mm, inbunden, mjuka pärmar 

med relieftryck, 1296 sidor + 53 sidor i färg

STORORD Varje ord på omslaget kan 
bli minst en hel lektion! Läs, leta, 
diskutera, välj, fundera – och se 
vad Bibeln har att säga om det 
som är viktigt!

Hämta ett ark

 med bokmärken på 

www.bibelforlaget.se

Konfi rmationslärarens 

och församlingens sida
Plats för hälsningar (med bibelverser!) 

från ledare, konfi rmandfaddrar, 

dopfaddrar och vänner

För alla i gruppen

Överallt i Bibeln: 

Ordbilder – att hitta och 

minnas, kartor, faktarutor, bokintron

5

minnas, kartor, faktarutor, bokintron

5

Överallt i Bibeln: 

märkband 
såklart!

Libris förlag

LIBRIS NYA KONFIRMANDUTGÅVA av 
Bibeln har två huvudpersoner: 
Jesus som är Bibelns kärna och 
stjärna och den unga människa 
som närmar sig Bibeln och tron.

Ordet konfi rmand nämns 
ingenstans – men allt är 

utformat med fokus på 
konfi rmandens och 
konfi rmandgruppens 
behov.
Libris bibelutgåvor 

är sedan 1999 en 
garanti för att du som 

konfi rmandlärare har en 
komplett bibel och dessutom 
ett gediget pedagogiskt ma-
terial med mycket bibelfakta, 
presenterat på ett tidlöst sätt 
– konfi rmandbibeln blir en 
bibel att ta med vidare i livet 
och leva med varje dag.
Vår nya utgåva  visar på 
Jesus hela vägen från Gamla 
testamentet till vår tid och 
innehåller massor av läsin-
spiration. 
Välkommen in i världens 
viktigaste bok!

Beställ hos oss: www.fontanamedia.fi  • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi 

22
28,- 
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Jobbar mot kaoset

FinSka MiSSiOnSSÄLLSkapEtS regionchef i Nepal och pakistan, Ben Westerling, har besökt det hårt drabbade gränsom-
rådet peshawar. – vi hade poliseskort med oss överallt, säger han. 

TexT: JOhAN MyrSkOG

FOTO: MAy WIkStöM

– Om någon väl får i gång en mobb så 
går den inte längre att stoppa, säger 
Ben Westerling som är Finska mis-
sionsällskapets regionchef i Nepal och 
Pakistan.

Enligt Westerling är lagen om att den 
som smädar profeten Muhammed ska 
straffas en orsak till att kristna kan bli 
så hårt utsatta i Pakistan.

– Om det uppstår en tvist eller en 
konflikt så kan den ena parten plöts-
ligt anklaga den andra för att ha smä-
dat profeten Muhammed, och den an-
dra kan inte värja sig eftersom det var-
ken går att bevisa att han gjort fel el-
ler att han inte gjort det.

– Fast det finns en dialog mellan 
muslimer och kristna finns det alltid 
de som inte vill de kristna väl, säger 
Westerling.

200 husbränder
Tidigare i vår inträffade ett sådant fall 
i Lahoretrakten. Efter en tvist blev en 
kristen man anklagad för att ha smä-
dat profeten Muhammed och till följd 
av det här brändes cirka 200 kristna 
hem ned av en mobb på 2 000 per-
soner. Någon hade hetsat upp folket 
mot de kristna.

– Det är så lätt att elda upp den sto-
ra massan. Frågan är vem som gör det, 
säger Ben Westerling och tillägger att-
det på 80-talet var vanligt att maktha-
vare i Nepal ”köpte” en mobb för att 
kunna genomföra sin vilja. 

– Liknande arrangemang förekom-
mer ännu i dag bland de olika parti-
erna.

Westerling har varit i kontakt med 
en pastor i Pakistan som jobbar med 
att hjälpa de familjer som förlorat allt 
på grund av husbränderna. Pastorn var 
själv på plats då det hände.

Ben Westerling har också själv be-
sökt Pakistan. Han kände sig myck-
et väl omhändertagen och tyckte att 
människorna var gästvänliga.

– Vi hade poliseskort med oss över-
allt, förutom när någon från Pesha-
war stift körde omkring oss i Pesha-
war, berättar han.

– Men jag kände mig inte alls otrygg 
trots att det sprängdes en bomb i en 
moské under den första kvällen jag 
var där.

Westerling betonar att han omöjligt 
kan lära känna området genom att bara 
läsa böcker, googla eller läsa nyheter.

– Jag har haft svårt att hitta en or-
dentlig karta över Pakistan och Pes-
hawar-Tank-området.

Som ny regionchef  kände han att det 
var ett mycket givande besök.  

– Jag fick så många intryck då jag 
var där, säger han.

Ett oroligt land
I Pakistan bor det omkring 180 miljo-
ner människor varav några miljoner är 

kristna. De kristna är utspridda över 
hela landet men hör i regel till den fat-
tigare delen av befolkningen. De är ut-
satta därför att få för de fattigas talan.

Trots alla stridigheter förs det en dia-
log mellan kristna och muslimer.

– På Peshawar stifts område där 
Stiftsgården och St John’s katedral finns 
såg jag ett fint hus med texten ”Sunday 
School”. På väggen fanns ett plakat som 
berättade  att regeringen har finansie-
rat  söndagsskolhuset, säger Westerling.

En av orsakerna till oroligheterna 
i Peshawarområdet är att det ligger i 
gränsområdet till Afghanistan. Där fö-
rekommer regelbundna stridigheter 
mellan regeringstrupper och talibaner.

– Jag hörde av någon att det är säkra-
re att röra sig i Afghanistan än i Pakis-
tan. Vem vet? säger Westerling

Om säkerheten mättes på en skala 

”Jag kände mig 
inte alls otrygg 
trots att det 
sprängdes en 
bomb i en mos-
ké första kvällen 
jag var där.”
Ben Westerling

mellan ett och fem låg risksiffran he-
la tiden på fyra då Ben Westerling be-
sökte området.

– Där finns massor med vapen, väg-
spärrar och olika slags kontroller. Det 
är tyvärr ett väldigt våldsamt land, sä-
ger han.

Ständigt i riskzonen
Trots att området är så utsatt har Finska 
missionsällskapet en medarbetare på 
ett sjukhus i Tank. Hon vistas enbart på 
sjukhusområdet, ett cirka 300 gånger 
300 meter stort område. Ska hon där-
ifrån måste  hon ha poliseskort. Det är 
alldeles för farligt annars.

– Detsamma gällde oss då vi besökte 
henne. Det kändes ovanligt att hela ti-
den resa med poliseskort, säger Wes-
terling.

Precis som i resten av sitt arbete litar 

Ben Westerling och hustrun Mia på att 
Gud leder dem i deras arbete, inte bara 
i Nepal utan också i Pakistan.

– Man inser mycket snabbt att man 
inte kommer någonvart och att man in-
te räcker till på egen hand, säger Wes-
terling.

PAkIStAN. I det kaotiska 
Peshawarområdet i Pakis-
tan trappas våldet upp. Mitt i 
kaoset försöker kyrkan växa 
fram.

kRistnA i PAkistAn

•	Det bor 180 miljoner invånare i pa-
kistan varav några miljoner är kristna.
•	kristendomen är den tredje största 
religionen i pakistan.
•	ungefär hälften av de kristna är ka-
toliker och andra hälften är protes-
tanter.
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ÅBOLANDS PrOStErI 

 ¶ VäStÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 2.6. kl 12: Högmässa i kyrkan, 
grönqvist, lehtonen.
On 5.6. kl 18: veckomässa i kyr-
kan, Sepponen, lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 2.6.: Ingen gudstjänst i Nagu.
korpo kapellförsamling:
Sö 2.6. kl 11: Högmässa med kon-
firmation, killström, granlund.

 ¶ ÅBO
to. 30.5: kl. 19 mässa i Skarpskyt-
tekapellet, Audas
sö. 2.6: kl. 12 Högmässa i Skarp-
skyttekapellet, Bäck, Danielsson.
ons. 5.6: kl. 13-15 Sommarcafé i 
Aurelia (1 vån.)
to. 6.6: kl. 19 mässa i Skarpskyt-
tekapellet, mullo
Prosteriutfärd 26.6.2013: mera 
information på www.abosven-
skaforsamling.fi

ÅLANDS PrOStErI

 ¶ hAMMArLAND
2.6 Andra söndagen efter pingst: 
gudstjänst i Hammarlands kyrka 
kl 12. Ingemar Johansson, carl 
micael Dan

 ¶ JOMALA
Sön 2.6 kl. 11: Högmässa erick-
son, Hansen.
Ons 5.6 kl. 14: Nattvardsguds-
tjänst i kyrkan för äldre Syrén, 
Hansen, rehn-Isaksson.

 ¶ SuND-VÅrDö
Söndag 2.6 kl. 11.00: 
Högmässa i Sunds kyrka. Juanita 
fagerholm-urch.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NärPES PrOStErI

 ¶ kOrSNäS
to 30/5 18.00: konfirmandföräld-
rasamling i församlingshemmet.
Fre 31/5 9.30: Barndagvårdens 
vårandakt i kyrkan.
Lö 1/6 10.00: Skolavslutnings-
gudstjänst i kyrkan.
Sö 2/6 11.00: gudstjänst i kyrkan, 
guy kronqvist, erica Nygård.
Må 3/6: Skriftskolutfärd. Bussen 
startar från Harrström 8.50, Tak-
lax 9.05, Bjurbäck 9.15, korsnäs 
9.25, molpe 9.40.
ti 4/6: 9.00-15.00 Skriftskola 
på Strandhyddan. Buss från 
Harrström 8.05 via Taklax 8.20, 
Bjurbäck 8.25, korsnäs 8.35, 
molpe 8.45.
On 5/6: 15.00-21.00 Skriftskola 
på Strandhyddan. Buss från Harr-
ström 14.00,  Taklax 14.20, Bjur-
bäck 14.30, korsnäs 14.40, molpe 
14.50. föräldrarna inbjuds till kl. 
19.00.
to 6/6: 9 10.00-16.00 Skriftskola 

i församlingshemmet. Albaprov-
ning, övning. kl. 15.00 fotogra-
fering.
Fre 7/6 9.00-15.00: Skriftskola 
på Strandhyddan. Buss från Harr-
ström 8.05 via Taklax 8.20, Bjur-
bäck 8.25, korsnäs 8.35, molpe 
8.45.

 ¶ krIStINEStAD
GuDStJäNStEr
Lappfjärd: sö 2.6 kl 10 gudstjänst 
i kyrkan, eklöf, martikainen.
kristinestad: sö 2.6. kl 12 Hög-
mässa i kyrkan, Saarinen, Nilsson.
ANNAN VErkSAMhEt
Ekumenisk bönesamling: to 30.5 
kl 19 i Skaftung metodistkapell.
School´s out: lö 1.6 kl 20 ung-
domssamlling i magasinet i lfd.
Möte: 2.6 kl 18 i Dagsmark böne-
hus, J. martikainen, Nådehjonen

 ¶ NärPES
www.narpesforsamling.fi
kyrkan: 2 sö e pingst 2.6 kl 10 
gudstjänst lassus, D.lövdahl. lö 
1.6 kl 9 Skolgudstjänst för åk 1-6 
lassus, lindén.
Fridskär: lö 1.6 kl 19 Säsongöpp-
ning Tomi Tornberg tal, sång av 
övermark kyrkokör.

 ¶ PörtOM
Lö 1.6 kl. 9: Skolgudstjänst i kyr-
kan. Sundqvist, Wargh, pörtom 
skola.
Sö 2.6 kl. 12: gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, Wikstedt. 
Församlingsresa 30.7-1.8: Sasta-
mala-Tavastehus-kangasala, info 
och anmälningar till linda Tours 
senast 28.6 tel. (06) 224 3350.
Stenriktningstalko: måndagar 3e 
10e 17e Juni kl. 19-21 på gravgår-
den. Ta med järnstång och spade.

 ¶ öVErMArk
to 30.5. kl. 10: Bön i församlings-
hemmet.
to 30.5. kl. 14: Andakt på Alvina.
to 30.5. kl. 15: Andakt på Sol-
gärdet.
Lö 1.6. kl. 9: Skolgudstjänst i 
kyrkan. lars-erik Björkstrand och 
Wikstedt
Sö 2.6. kl. 10: gudstjänst. Sund-
qvist och Wikstedt.
Församlingsresa 30.7-1.8: Sasta-
mala-Tavastehus-kangasala, info 
och anmälningar till linda tours 
senast 28.6 tel. (06) 224 3350.

kOrShOLMS PrOStErI

 ¶ BErGö
ungdomskväll-avslutning: fre 31 
5 kl 20:00 i församlingshemmet
högmässa: sö 2 6 kl 14 Tomi Torn-
berg, Harri kahlos

 ¶ kOrShOLM
högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Berg, 
Nordqvist-källström.

 ¶ kVEVLAx
Skolgudstjänst: lö kl 10, pred. 

Anders lundström, kant. yngve 
Svarvar.
högmässa: sö kl 10, lundström, 
Andrén.
Bönestund: i krubban för konfir-
mandlägret må-to kl 21.
Manskören övar: to kl 20 i fh.

 ¶ MALAx
Andakt hhN på Eva hemmet: to 
30.5 kl 13.
Daghemmens och dagbarnens 
vårandakt: fre 31.5 kl 9.45 i kyr-
kan. Norrback, Brunell.
Lågstadieskolornas sommar-
gudstjänst: lö 1.6 kl 9.30 i kyrkan. 
Norrback, katri lax.
högmässa: sö 2.6 kl 10 i kyrkan. 
Norrback, katri lax. oBS! kyrktaxi 
som beställs dagen före: ågren 
0400-185707 från rainebäck, 
lähdesmäki 050-5110025 från 
Norrback och lähdesmäki 0500-
665353 från öjna.
Ledig tjänst: malax församling sö-
ker en barnledare (63 % av heltid, 
24 veckotimmar) till ordinarie be-
fattning fr.o.m. 1.9.2013. läs mer 
på www.malaxforsamling.fi 

 ¶ PEtALAx
högmässa: sö 2 6 kl 11 Tomi Torn-
berg, Harri kahlos

 ¶ rEPLOt
Gudstjänst: i replot sö kl. 10. ka-
ski, Wargh.
högmässa: i Björkögården sö kl. 
12.30. kaski, Wargh.

 ¶ SOLF
Gudstjänst: sö kl. 10, Henrik öst-
man, peter Brunell.

 ¶ VASA
trEFALDIGhEtSkyrkAN
högmässa: sö kl. 13, Hans Boije, 
malin lindblom, rickard mitts.
Aftonmusik: ons 5.6 kl. 19.30, 
Topias laatu, tenor, Tuomas 
laatu, baryton, monica Heikius, 
sopran, Dan Andersson, orgel. 
fritt inträde.

 ¶ VörÅ
Vörå
Fr 31.5 kl. 9.30: Dagisandakt i 
kyrkan. Nyman, lindgren, gran-
holm.
Lö 1.6 kl. 9.30: Skolgudstjänst 
i kyrkan. T klemets, granholm. 
karvsor skola medverkar.
Sö 2.6 kl. 10: gudstjänst i kyrkan. 
T klemets, granholm.
ti 4.6 kl. 10-11: Samling i lek-
parken för barn med vuxen vid 
fh. fortsätter varje tisdag under 
sommaren.
Oravais
to 30.5 kl. 13.30: Andakt på Sol-
rosen och kl.14.15 på gullvivan.
Fr 31.5 kl. 9.30: Skolgudstjänst. I 
klemets, Streng.
Sö 2.6 kl. 10: gudstjänst i kyrkan. 
granlund, Streng.
Sö 23.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan. 
I klemets, c Nordqvist. De som 
firar 60 eller 70 år sedan konfir-
mationen samlas efter högmäs-
san till samkväm i fh. Anmälningar 
tfn 3844300 senast 14.6.
Maxmo
Fr 31.5 kl. 9.30: gudstjänst för 
skola och daghem i kyrkan. gran-

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

Annonsera i kyrkpressen! 
Björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi  
leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

bEtRAktELsEn boRIS SAlo

Pengar eller livet!
kyRkOåREt haR Sina poänger. Nu är det upp till bevis! 
Söndagarna efter pingst vill hjälpa oss att integrera och 
praktisera det som jul, påsk och pingst gett oss. Och det 
börjar med pengar!

Egentligen är det inte så märkvärdigt. Jesus talade myck-
et om pengar. Och vårt liv kretsar mycket kring peng-
ar: Ekonomisk depression, bankväsendet i Grekland och 
Cypern, skandaler, skatter i olika former, räntor och va-
lutakurser, rea och rabattkuponger, löneförhandlingar, 
lotto, den svarta marknaden och den gråa skattezonen.

Lukasevangeliets sextonde kapitel handlar om peng-
ar, vår inställning till och vårt förvaltande av dem. Där 
finns två liknelser – bland annat den om den fattige La-
sarus och den rike mannen. Och där finns Jesu beving-
ade ord: ”Ingen tjänare kan tjäna två herrar ... Ni kan 
inte tjäna både Gud och mammon” (ett ord för peng-
ar och rikedom).

pEngaR ÄR FöRStåS neutrala i sig. Aposteln Paulus skrev 
inte att pengar är roten till allt ont, utan att kärleken till 
pengar är roten till allt ont. Han noterade redan på sin 
tid i brevet till den unge kyrkoherden Timotheos att en 
osund inställning till pengar hade förstört livet för många. 

Kunde man säga att den som inte kan avstå egentligen 
inte äger något? Och att det är bara det som vi är villi-
ga att avstå som vi äger. För i annat fall så äger pengar-
na oss. Styr oss. Jag kommer att tänka på en smalfilm 
för flera decennier sedan. Budskapet var att den som 
springer efter och jagar pengar förr eller senare själv 
blir jagad av pengar.

Jesus berättar i liknelsen om den rike mannen. Han, 
som likt Joakim von Anka vadade i pengar, hade sin 
guldpeng som ikon och såg allt genom sina dollarögon 
där förblindelsen för den fattige vid hans port var total. 
Vad är poängen? Undervisning om vad som händer ef-
ter döden? Nej, det är att pressa berättelsen. Att alla fat-
tiga kommer till Abrahams sköte vid sin död? Nej, det 
skulle ju ta bort all motivation att hjälpa den fattige i dag. 

Det handlar ytterst om omvändelse. Också av plån-
boken och bankkontot. En omvändelse till honom som 
profeterna och lagen talar om. En omvändelse som vitt-
nar om att allt är hans. Vi är bara förvaltare. Och att vi 
egentligen bara äger det vi är beredda att avstå.

Har Jesus inte sagt att den som vill rädda sitt eget liv 
ska mista det – och att den som är beredd att mista li-
vet för hans skull ska vinna det?

Boris Salo är kaplan i Jakobstads svenska församling.

Gideoniterna är en in-
ternationell kristen or-
ganisation som delar ut 
biblar och Nya testa-
menten. mest kända är 
gideoniterna för de bi-
blar som de placerar i 
hotellrum, men de de-
lar också ut Nya testa-
menten till bland annat 
skolelever, studerande 
och militärer.

gideoniterna grun-
dades av amerikanska 
handelsresande 1899. 
Numera verkar gideoni-
terna i 179 länder. I fin-
land har organisationen 
funnits sedan 1951.
källa: Wikipedia

i KlARSpRåK

”Gud, jag ber 
varken om rike-
dom eller fattig-
dom, men ge mig 
det jag behöver 
och förmåga att 
förvalta det.”
följ kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

190, 365, 203:5, 
406, 219 (N), 381.
psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

PsALmföRsLAg

Flyktiga och bestående skatter
Den här söndagen handlar om de oförgängliga him-
melska skatterna och om de förgängliga och bedrägli-
ga jordiska rikedomarna.

Att sträva efter rikedom leder till själviska gärning-
ar. Att älska gud är att enligt hans vilja tjäna sin nästa. 
Här är kristus vårt föredöme. Han var rik men blev fat-
tig för att göra oss rika.

om Helgen
Förbundet Kyrkans Ungdoms 
Sommarläger i Pieksämäki

www.kyrkansungdom.nu

VÄGMÄRKEN
med Peter Halldorf m.fl.
Mångsidigt program för alla åldrar!

Obs! Anmäl senast 15.6. 
tfn 06-7220527

23–28.7 2013
”Lyssnar de in-
te till Mose och 
profeterna, då lå-
ter de inte överty-
ga sig ens om nå-
gon står upp från 
de döda.”

Läs mera i  
Luk. 16:19-31

”Bakom varje hög 
av sand finns guld 
för den som le-
tar.”

Mammornas smyck-
eskväll i Grankulla 
dagklubb onsdag 5.6 
kl 17.30.

uR evAngelIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
31.5–6.6

FörStA LäSNINGEN
pred. 5:9-14 
eller Dan. 5:1-9, 13-17, 
25-30

ANDrA LäSNINGEN
1 Joh. 4:16-21

EVANGELIuM
luk. 16:19-31

Andra söndagen efter 
pingst. Temat är ”för-
gängliga och oförgängli-
ga skatter”.

HELgEns TexTeRILLUsTraTIon: sonJa baCkLUnD
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lund, Bäck. program av skolorna.
Sö 2.6 kl. 12: gudstjänst i kyrkan. 
granlund, Bäck.
On 5.6 kl. 14.30: Andakt vid ma-
rielund. granlund.

PEDErSörE PrOStErI

 ¶ ESSE
Fr 11.30: Skolgudstjänst i esse 
kyrka, granlund, Johansson.
-13.30: Andakt i esselunden, 
granlund, Johansson.
Sö 12: gudstjänst, klingenberg, 
Johansson. oBS tiden!
-14: Sammankomst i punsar bö-
nehus, Jorma pesämaa. radiering 
98,0 mhz.
JuNItOrSDAGAr kl.10-12: lek i 
parken vid Henriksborg (sommar-
variant av föräldra-barn). Ta med 
egen picknick!
Församlingens BArNLäGEr: hålls 
10-11.6 för åk 1-3 och 12-14.6 för 
åk 4-6. kontakta barnledarna tfn 
0403 100 456 eller ungd.arb.leda-
ren tfn 0403 100 455 för anmälan 
och mera info. Sista anmälnings-
dag 31.5.2013.

 ¶ JAkOBStAD
Fr: församlingskansliet öppet kl. 
10-12.
19: ”School’s out”, i fc ungd.utr. 
Se ungbloggen.fi
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Björk, 
Salo, östman, sång Heidi Stor-
backa. församlingspastor Jan-
gustav Björk välsignas till tjänst.
15: Sammankomst i Skutnäs 
bönehus.
18: fokus i fc, peter Silfverberg.
ti 13: ”kvar i stan” i fc, andakt 
Salo.

 ¶ krONOBy
Skolgudstjänst för lågstadiesko-
lorna: lö 9.00, Norrback, ellfolk-
lasén, fyrklövern
högmässa: sö 10.00 ventin, 
ellfolk-lasén, Slotte-Bäck-Storå 
läslag
Barndag & barnläger: 17-18.6 
mera info gröna församlingsbla-
det.

 ¶ LArSMO
to 30.5 kl. 17.30 Nattvard vid 
Sandlunden: Sjöblom, Wiklund.
kl. 19 karagruppen: samlas hos 
Timo prittinen (Sandörsgränden 
28). medverkande bl.a. Samuel 
Snellman, Thomas fagerholm, 
Nils Johansson och folke lassila. 
Bastu, trevlig samvaro. knytkalas.
Fre 31.5 kl. 19.30 ungdomssam-
ling: i xodus. ”School is out”
Lö 1.6 kl. 9 Lågstadiernas av-
slutningsgudstjänst: Sjöblom, 
Wiklund.
Sö 2.6 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, 
Wiklund. kyrkvärd: Byggmästar, 
Strömsholm.
Må 3.6 kl. 10 Sommarskriftskolan 
2013: inleds i kyrkan.

 ¶ NEDErVEtIL
Skolgudstjänst: lö 8.30 för låg-
stadiet.
högmässa: sö 10, khden, kantorn.
Sökes: person intresserad av ung-
domsarbete, dagklubbsarbete, 
samt församlingsmästaruppgifter, 
totalt ca 30 veckotimmar. kon-
takta khden 050-3039976!

 ¶ NykArLEBy
Missionsnight fight (fotboll) i Ny-
karleby till förmån för missionen: 
Anmäl senast fre 8.6. pris 35 €/
lag. mer info: www.nykarleby-
ung.fi
ku:s sommardagar den 8 – 9.6 i 
Nykarleby
öppethållningstider på pastors-
kanslierna 1.6 – 31.8.2013: 
Nykarleby mån 9-12, tisd stängt, 
ons 13-16, tors 10-13, munsala tis 
9 -12, fre 9-12, Jeppo mån 13-15, 
ons 9-12
NykArLEBy
Fr kl 9 Finsk skolgudstjänst: 
-kl 13.40 Skolgudstjänst: högsta-
diet, gymnasiet, 
-kl 17 Musikinstitutets elevkon-
sert: i fh
Lö kl 9 Skolgudstjänst: lågsta-
dierna
-kl 19 Schools out: samling för 
ungdomar i fh
Sö kl 10 högmässa: edman, 
Sandvik, ringwall
to kl 9 talkostädning: i kyrkan
MuNSALA
Lö kl 9.30 Skolgudstjänst. 
Sö kl 10 Gudstjänst: forslund, 
enroth.

50-års konfirmandträff 23.6: an-
mäl senast 14.6 till munsala kansli, 
tfn 040-147 0120. 
JEPPO
Lö kl 8.30: Skolgudstjänst, Holm-
berg
Sö kl 12: Högmässa, Holmberg, 
enroth.
50-års konfirmandträff, midsom-
mardagen 22.6: anmäl till Jeppo 
pastorskansli 067642153 el Harry 
Holmberg 050 5740551

 ¶ PEDErSörE
Andakt: Idag 17.30 i pedersheim, 
kållby fridsförening
ungdomssamling: fr 20 i lyjo, 
purmo, School’s out party, grill-
kväll och knytkalas (ingen samling 
i forsby)
Gudstjänst: Sö 10 i kyrkan, erik-
son, Sandstedt-granvik, D. Hägg-
blom, textläsare Birgitta Holmvik, 
dörrvärdar östensö
Sammankomst: Sö 15 i flynäng-
ens bönehus, Seppo Tupeli
Avskedskonsert: Sö 19 i kyrkan, 
tf kantor Jan-eriks Nyholm i pen-
sion, orgel Nyholm, diktläsning 
eva kronqvist, andakt erikson

 ¶ PurMO
Andakt: i purmohemmet idag 
to kl 14
Skolgudstjänst: i kyrkan lö 1.6 kl 
7.45 khden och kantorn. 
högmässa: i kyrkan sö 2.6 kl 10 
khden och kantorn
Skriftskola: i kyrkhemmet 5-7 
och11-12.6 kl 10-14

 ¶ tErJärV
öppet hus för ungdomar: fr 31.5 
kl 19, förs.h.
Skolgudstjänst: lö 1.6 kl 9 khden, 
kantorn.
Gudstjänst: sö 2.6 kl 10, khden, 
kantorn. 
Andakt och Gemenskap: sö 2.6 kl 
19 i kortjärvi, B. Söderbacka.
Skriftskolläger: i Hummelholmen 
3-7.6

REgion 2

DOMPrOStErIEt

BOrGÅ
Sö 2.6 kL. 10: guDSTJäNST i Svartbäck-
Spjutsunds skärgårdskyrka 
Wilén, Johan Terho, Söderström
kL. 12: HögmäSSA I DomkyrkAN med 
kaplansinstallation 
mats lindgård, mia Anderssén-löf, 
kontraktsprost Helene liljeström, Tol-
lander, Söderström, cornicines Borgo-
ensis, solist Nelly Söderström. kyrkkaffe 
med anledning av kaplansinstallationen 
i församlingshemmet.
OrGELkVArt I DOMkyrkAN: ti 4.6 
kl. 12 mikael Helenelund, to 6.6. kl. 12 
Jarkko yli-Annala
MIDSOMMArFESt PÅ PELLINGE kurS-
GÅrD 21.6 kL. 14: 
välkommen och fira midsommarafton 
vid havet! Busstransport från försam-
lingshemmet runebergsgatan 24 kl. 
14.00 och retur ca. kl. 20.00. försam-
lingen bjuder på korv och saft/kaffe och 
man får gärna ta med egen matsäck. 
Avgift för festen: vuxna 20 €/ barn gra-
tis. ledare är kristina och ville kunttu. 
Bindande anmälan till vivan Antman 
senast 12.6 tfn 019 661 1221 eller e-post: 
borga.domkyrkoforsamling@evl. fi.

LAPPträSk
to 30 kl 9.15: vårgudstjänst i kyrkan 
för barn i skola och dagis, cå, vT. Alla 
välkomna!
Sö 2 kl 12: mässa i kyrkan, cå, vT
On 5 kl 12.30: orgelkvart i kyrkan, vT

LILJENDAL
Skolavslutningsgudstjänst: lö 1.6 kl 9 i 
kyrkan. Sävträsk skola, HD/AJ.
Gudstjänst: sö 2.6 kl 10 i kyrkan. HD/AJ.
Skriftskola: ti 4.6-fre 7.6, må 10.6-to 
13.6 på mariagården.
Pastorskansliet: semesterstängt 3.6-
9.6 samt 24.6-14.7.

LOVISA
Morgonkaffe: to 30.5 kl 8.30 i Tikva.
högmässa: sö 2.6 kl 12 i lovisa kyrka, 
Silfvergren, kantola.
Föräldramöte sommarskriban: ons 5.6 
kl 18 i församlingsgården.
Det finns ännu platser på barnläger: 2 
12-14.6 för årskurs 1-4, anmälningar till 
gy.kaustell@evl.fi.
Juniorlägret: 17-20.6 för årskurs 5-7, 
anmälningar till ann-mari.karlsson@
evl.fi

PErNÅ
högmässa: sö 2.6 kl. 10.00 i kyrkan, 
minna Silfvergrén, paula Jokinen.
Församlingsutfärd till Pojo on 5.6:  Start 
kl. 9 från kyrkans parkeringsplats, 9.15 
forsby Neste station, 9.20 ABc. 
Pernå församlingskansli har flyttat till 
nya utrymmen i Prästgården. Besöks-

adress: Backstensstrand 49. kansliet 
öppet må-on kl. 9-12, telefonväxeln tel  
044-7229242 öppen vardagar kl. 9-15.

SIBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO kyrkA: Sö kl 12 magnus riska, 
Anders ekberg.
Missionsfest i helsingfors 7-9.6: i mäs-
scentret i östra Böle (finska missions-
sällskapet). Ingen förhandsanmälan 
behövs. vid ankomsten, anmäl dig till 
svenska festkansliet.

hELSINGFOrS PrOStErI

JOhANNES
www.helsingforsforsamlingar.fi/jo-
hannes
Fre 31.5
kl.10: familjeträff. utfärd till Svart-
holmen för anmälda. Sista för våren. 
ollberg.
kl.12.15: Sista veckolunchen för våren. 
Högbergssalen (kl.12.15-13.30). Hög-
bergsgatan 10 e, 2 vån. frivillig avgift.
Sö 2.6
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Au-
das, Sundblom lindberg, löfman. Sista 
kyrkkaffet före sommarperioden.
Må 3.6: 
konfirmationsläger, lekis 1, börjar. 
ti 4.6
kl.12: lunchmusik i gamla kyrkan. 
On 5.6
kl.14: Sommarcafé i S:t Jacobs kyrka. 
Drumsö.

MAttEuS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MAttEuSkyrkAN: åbohusv. 3
Sö 2.6 kl. 12: högm, forsén, Anders 
forsman. kyrkkaffe.
On 5.6 kl. 12-14: Trettio minuter som-
marmusik med katri vesanen, orgel. 
kaffeservering efteråt, Stefan forsén 
och Anders forsman.
öStErSuNDOM kyrkA: kapellvägen 65
Sö 2.6 kl. 10: högm, Ahlfors, Anders 
forsman. kyrkkaffe.
DEGErö: Humleuddsvägen 15
Må 3.6 kl. 17.30-20: grillkväll på laa-
jaranta. gemenskap, utelekar, spel och 
aktiviteter för alla åldrar. vi avslutar 
med allsång och andakt. Inomhus vid 
regn. Serveringsavgift 2 euro. Ingen 
anm., meddela ev. dieter till kansliet tfn 
(09)2340 7300. medv. Helena rönn-
berg, catarina Bärlund-palm.
tvåspråkig missionsfest hålls 7-9 juni: i 
mässcentrum i Helsingfors. om du är in-
tresserad att delta men inte vill ta dig dit 
på egen hand kan du kontakta försam-
lingens kansli så ordnar vi en gemensam 
utfärd antingen fredagkväll den 7.6 eller 
lördag eftermiddag den 8.6. på fredag-
kväll består programmet av en tvåsprå-
kig Tomasmässa och en finskspråkig 
gospelkonsert och på lördag eftermid-
dag 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.
to 4.7 kvällsutfärd till kulturcentret 
Sofia i Nordsjö: 
Avfärd från matteuskyrkan ca. kl.16.30. 
vi deltar i nattvardsmässan i den heliga 
vishetens kapell kl.17. efter det får vi in-
formation om verksamheten, får even-
tuellt se en konstutställning och avslutar 
med kvällste och en semla som var och 
en betalar själv. Info: cecilia forsén, tfn 
050-380 3976. Anm. till kansliet senast 
27.6 tfn (09) 2340 7300
to 11.7 utfärd till Iittala Glascenter : 
Start från matteuskyrkan kl. 9. guidad 
tur i glasfabriken och glasmuseet. lunch 
i lasimäen ravintola. efter lunchen ser vi 
naivisternas sommarutställning och av-
slutar med att besöka de olika butikerna 
som finns på området. resans pris är 
45 €. eventuellt förmiddags- och efter-
middagskaffe står var och en för själv. 
Anm. kansliet senast 4.7 tfn (09) 2340 
7300.

PEtruS
www.petrusforsamling.net
sö 2.6:
- kl. 
10 högmässa: i munksnäs kyrka (Te-
gelstigen 6). Bonde, varho. kyrkkaffe.
- kl. 12 högmässa: i åggelby gamla 
kyrka (Brofogdevägen 12). Sandell, Hilli.

hELSINGFOrS PrOStErI
LEkhOLMENS SOMMArPrOGrAM: 
Holmen öppnar den 3 juni. 
gudstjänster 
I juni firas högmässor söndagar kl. 11.00 
och veckomässor onsdagar kl. 20.00. 
I juli och augusti firas gudstjänsterna i 
regel på söndag kväll.
En kväll på Lekholmen 13-14 juni: 
för studerande och unga vuxna. Anmäl-
ningar till sini.sundqvist@evl.fi senast 
den 6.6. mera information på lekhol-
mens hemsida och facebooksida.
Sommardagar med FkS 26-28 juli: 
lägret för lite äldre ungdomar. mera 
info och anmälningar: facebook.com/
Sommardagar
Lekholmens Säsongavslutning: 10-11 
augusti med musik, grillfest etc. Anmäl 
om ditt deltagande till holmledaren 050 
465 3410.
Lekholmens båt-tidtabell 3.6-11.8: 
m/s Norsö må-lö från Degerö kl. 8.00, 
10.00 (kan utebli vid läger), 11.00, 14.30 
och 17.30 (ti, on, to även 20.45). retur 
kl.10.30, 11.30, 15.00, 18.00 (ti, on, to 
även 21.15). I Degerö 11.00, 12.00, 15.30, 
18.30 (ti, on, to även 21.45). Söndagar 
från Degerö till lekholmen 9.00, 10.00, 
12.30, 18.00, 19.00, retur 10.30, 13.00, 
18.30, 19.30. Biljetter tur retur över 17 år 
3,50, 10-17 år 2,00, barn gratis. 
Ingen trafik under midsommaren 21-
23.6.
Missionsfest to 7-Sö 9.6.2013 i hel-
singfors: 
Temat för missionsfesten är ”Du har 
ett uppdrag”. en programhelhet kring 
Henrik Smedjebacka och hans livsgär-
ning inleder den svenska delen av 

på randen till sommarlovet
efter ett långt läsår hägrar sommarlovet alldeles runt 
hörnet för alla skolbarn och lärare. 

Innan det är dags att springa ut till den väntande 
sommarledigheten samlas man till skolgudstjänst och 
sjunger Den blomstertid nu kommer. läs din försam-
lings annonsering för närmare information om skolor-
nas och dagklubbarnas gudstjänster!

skoLgustjänstER

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 31.5 mia Anderssén-löf, Borgå 
Lö 1.6 8.53 familjeandakt. Anna ed-
gren läser ur Djurens andaktsbok. Må 
3.6 laura Hellsten, åbo ti 4.6 Joan-
na Nylund, Helsingfors (repris från 
3.8.2011) Ons 5.6 Stefan löv, Jakob-
stad to 6.6 camilla koskinen-Skrif-
vars, grankulla.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 31.5 Johan klingenberg läser ur 
John Bunyans bok Kristens resa Lö 
1.6 17.58 ett ord inför helgen, Jakob-
stads kyrka. Sö 2.6 martin fagerudd, 
vanda Må 3.6 Hedvig långbacka, 
Helsingfors ti 4.6 Tua Sandell, Hel-
singfors (repris från 20.7.2011) Ons 
5.6 fredrik martin, ekenäs to 6.6 
kristina fernström, Helsingfors (re-
pris).

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 2.6 gudstjänst med ebeneser-
församlingen i Jakobstad. predikant: 
Stefan löv. mötesledare och före-
bedjare: markus Smeds. lovsångsle-
dare: monica penttala. Sång: ebene-
serkyrkans lovsångsteam.

RADio & Tv

VEGA VEGA VEGA

Marjamäki Ab

Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt

VÅR ERFARENHET –  ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Även gravstenar m.m.
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missionsfesten. I fredagens tvåspråkiga 
Tomasmässa predikar biskop Björn 
vikström, i mässan på lördag kväll 
blandas många språk och traditioner. 
under veckoslutet bjuds dessutom på 
högklassig gospelmusik, meditativa 
program, hälsningar från missionärer (på 
plats och via video), barnprogram mm. 
Se www.finskamissionssällskapet.fi/
missionsfest.
Församlingarnas samtalstjänst: dejour-
erar på tfn 01019-0072 (från utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. en 
webbaserad hjälptjänst finns på adres-
sen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, 
e-postadress eller andra uppgifter som 
kan leda till identifiering utan väljer själv 
en signatur och ett lösenord. ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
kampens kapells öppethållningstider: 
kampens kapell är öppet för möten 
mellan människor och stillhet varda-
gar klockan 7-20 och under veckoslut 
klockan 10-18.
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

DEutSChE GEMEINDE
So 2.6. 11 uhr: konfirmationsgottes-
dienst mit Abendmahl (erik panzig)

INtErNAtIONAL EVANGELICAL 
ChurCh
Sunday Service in English 
10.00: mellunmäki parish center, add-
ress: korvatunturintie 2, Helsinki
14.00: christ church, address: Apollon-
katu 5, Helsinki
16.30: espoo cathedral parish, address: 
kirkkoranta 2, espoo
Sunday School arranged. Join us for 
church coffee after the service!

MELLErStA NyLANDS PrOStErI

ESBO
högmässa sö 2.6: esbo domkyrka kl. 
12.15. von martens, kronlund, malmgren.
Musik i sommarkvällen: esbo dom-
kyrka, kyrkparken 5, sö 2.6 kl. 17-20 
orgelmaraton. Sommarkonsertserien 

fortsätter varje sö kl. 19 t.o.m. 11.8. fritt 
inträde & program. Arr. esbo sv. förs. 
och espoon tuomiokirkkosrk.
Orgelnatt och aria: esbo domkyrka var-
je to kl. 22, 6.6-29.8. mer info, program 
& biljetter: www.urkuyofestival.fi/
Grillkväll: Södrik kapell, kirstigården 3, 
ti 4.6 kl. 17. von martens, kronlund. mis-
sionär outi laukkanen medverkar.
Pensionärsläger: mataskärs lägercen-
trum, mataskärv. 3, 10-13.7. morgon 
och aftonandakter i kapellet, sång, 
högläsning, promenader, diskussioner, 
möjlighet till egen tid och vila. Ankomst 
till lägret on 10.7 kl. 11.30, gemensam 
måltid kl. 12. lö 13.7 avslutar vi lägret kl. 
13.30. Ta med lakan och dynvar, hand-
duk och toalettgrejor, kläder enligt vä-
derlek, egna mediciner och värkmedi-
ciner. lägrets pris är 50 euro, räkningen 
skickas hem. med på lägret är majvi 
Andersson-Sjögren, Hannele Nygård 
och carita Tupola-Savonius. Anmälan 
senast 14.6 till majvi, 040 531 1044 eller 
Hannele, 040 531 1045. meddela om du 
behöver transport!
Andakt i sommarkvällen inför kulturen 
vid ån: esbo domkyrka on 12.6 kl. 22, 
rönnberg, kronlund, malmgren. Serve-
ring i klockstapeln före andakten.
kulturen vid ån: glatt och familjevänligt 
program på lagstads bollplan, lagstads 
skola, lagstad hembygdsgård och esbo 
domkyrka to 13.6 kl. 14-20. mer info: 
www.kulturenvidan.fi
Församlingsretreat: Snoan i lappvik, 
Hangö 4-6.10. Temat är ”kraften som 
bär”. retreatledare kyrkoherde roger 
rönnberg. Anmälningar senast 13.9, 
ann-christin.lintula@evl.fi.

GrANkuLLA
Sö 2.6 kl 12 högmässa: ulrik Sandell, 
Barbro Smeds. kaffe i nedre salen.
On 5.6 kl 17.30 Mammornas smyckes-
kväll: i dagklubben.

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 7.6 till jenny.aker-
lund@evl.fi.
uteförsäljning vid Oasen och på för-

Tvåspråkig missionsfest
årets missionsfest är tvåspråkig och ordnas i Helsing-
fors den 7–9 juni vid mässcentrum i Böle. De svensk-
språkiga festdagarna är ett samarbete med matteus, 
Johannes och petrus församlingar i Helsingfors.

årets festtema är ”Du har ett uppdrag”. Det väck-
er tankar kring hur man kan engagera sig i den globala 
kyrkans arbete både i finland och internationellt. I det 
svenskspråkiga programmet deltar gäster från etiopien 
och Thailand. läs mer på www.finskamissionssällska-
pet.fi/missionsfest

missionsfEst I HelSIngFoRS

Helsingfors kyrkliga samfällighets  gemensamma 
kyrkofullmäktige  sammanträder torsdagen 
den 13 juni 2013 klockan 18 i Församlingarnas hus, 
Tredje linjen 22.

Helsingfors, den 20 maj 2013
Ordförande

En förteckning över ärenden som kommer att 
föredras 
vid sammanträdet är från och med 5.6.2013 framlagd 
på anslagstavlorna vid Helsingfors församlingars 
pastorsexpeditioner och hos den kyrkliga samfällig-
hetens registratur, adress Tredje linjen 22.

Föredragningslistan och protokollet kan läsas på 
webben: luottamus.helsinginseurakunnat.fi/kvsto. 
Föredragningslistan publiceras ca en vecka före mötet 
och protokollet ca en vecka efter respektive möte.

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND mottar
donationer och testamenten för sitt arbete med att stöda det
finlandssvenska musiklivet.

Vi förvaltar också flera fonder som uppkommit genom donationer
eller som instiftats för att hedra bemärkta musikpersoner i
 Svenskfinland.

Genom att göra en inbetalning till någon av fonderna är Du med
och understöder det finlandssvenska musiklivet.

För mer information, kontakta
Verksamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-3206812
Finlands svenska sång- och musikförbund
Hovrättsesplanaden 15 C 36, 65100 Vasa

Verksamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-320 6800
Finlands svenska sång- och musikförbund
Nedretorget 1A, 65100 Vasa

Sommaren + lite långresor…
Göta Kanal 12-14.7

Hemliga resan 15-20.7
Kolmården 9-11.8
Sydafrika 6-17.10

Beijing med Mathias Nylund 2-9.11

Allt detta och mycket, mycket mer… 
Äventyret börjar hos oss!

KANTORSTJÄNSTEN 
i Rikssvenska Olaus Petri 
församlingen lediganslås. 

50%  A kantor, lön enligt 
avtal. Ansökningstid t.o.m 
25.06-13.
Information om tjänsten 
k.h Timo Viinikka 
tel 0458561727. 
Hemsida olauspetri.�

Domkapitlets nya telefonnummer:
Kjell Andersson, vaktmästare                  040 142 5210
Björn Vikström, biskop                  040 142 5216
Kasten Österholm, lagfaren assessor                 040 142 5214
Sixten Ekstrand, stiftsdekan                  040 142 5215
Clas Abrahamsson, notarie                  040 142 5211
Margareta Puiras, stiftssekreterare                 040 142 5217
Jan Hellberg, stiftssekreterare                  040 142 5219
Tua Sandell, stiftssekreterare                  040 142 5220
Madeleine Wendelin, stiftssekreterare (från 1.8.2013)  040 142 5221
Susanne Lönnqvist, biskopens sekreterare                      040 142 5213
Kristina Rosqvist, byråsekreterare (förvaltning)            040 142 5212
Christine Tallberg, byråsekreterare (verksamhet)          040 142 5218
Vårt fax nummer är samma som tidigare 019-585 705

http://sanktjohannes.info
2.6 kl 11 gudstjänst i Biblion. 
Kyrkkaffe, föredrag: kyrkoåret/ 
pingstkretsen.

samlingshemmets parkeringsplats 
FrEDAG 31.5 kl. 10-13: potatisgröt, 
bröd, kakor, stickat och virkat. lotteri. 
lopptorg mm. måndagsgruppen säljer 
till förmån för missionen och Tisdags-
gruppen till förmån för församlingens 
diakoni.
högmässa: sö 2.6 kl.10 i Haapajärvi 
kyrka. Höglund och Joki. Ina Söderlund, 
violin, medverkar. kyrkkaffe. välkomna!
högmässa: sö 2.6 kl.12 i kyrkslätts 
kyrka. Höglund och Joki. Ina Söderlund, 
violin, medverkar.
Försäljning av saker med patina: ons 
5.6 kl. 9-13 på kyrkslätts torg. försälj-
ning av lite värdefullare second hand 
föremål. väderförbehåll. Arr.: kyrkslätts 
svenska och finska församlingar.
Loppis i Gesterby: ons 5.6 kl. 15-17. 
Adress: Silverhagen 6. Nästa gång: 3.7. 
Info: gunne pettersson tel. 0500 462 
243 eller gun.pettersson@evl.fi
Missionsfest i helsingfors 7-9.6: Hel-
singfors mässcentrum. Ingen anmälan 
behövs. Hela programmet fås från pas-
torskansliet eller på nätet. för transport 
kontakta rune lith tel. 0500 687 023.
Friluftsgudstjänst och basar på Stor-
raula: sö 14.7 kl. 13, Höglund, Stewen. 
missionär outi laukkanen berättar om 
sitt arbete i Taiwan. försäljning av hem-
bakat, grönsaker m.m. Servering, lotteri 
och mete. Bil kl. 12.15 från mikaeligården 
via bussterminalen, församlingshem-
met och volsvägen till Stor-raula. retur 
efter festen. Transport ordnas vid behov 
från andra byar. kontakta rune lith tel. 
0500 687 023.   
OBS! Ingen högmässa i kyrkslätts kyrka 
kl. 12.
Sommargudstjänst i Obbnäs havs-
kapell: sö 21.7 kl. 14, lovén, Stewen. 
Anmälningar senast onsdag 17.7 via län-
ken merikappeli.com på nätet. endast 
för finländska medborgare! försenade 
anmälningar kan inte behandlas av 
försvarsmakten. för transport vänli-
gen kontakta pastorskansliet tel. (09) 
8050 8292. Till gudstjänsten medtags 
fotoförsett ID-kort, som uppvisas vid 
porten till området.
Lägerdag på räfsö för utvecklings-
hämmade: sö 11.8. pris: 7 €. Info och 
anmälningar senast den 31.7 till gunne 
pettersson tel. 0500 462 243.
rekreationsdagar för pensionärer på 
räfsö: 12-15.8 tillsammans med Sjun-
deå svenska församling. pris: 80 €. 
Anmälningar senast den 5.7 till gunne 
pettersson tel. 0500 462 243 eller gun.
pettersson@evl.fi
Anhörigvårdarnas utfärd till räfsö: 
må 19.8. pris: 7 €. Anmälningar senast 
den 5.8 till gunne pettersson tel. 0500 
462 243.
höstläger på Dagö i Estland: 13-15.9 
tillsammans med vår vänförsamling 
Harju risti. kom med och upplev en 
vacker höst med omväxlande program! 
Info och anmälningar: Birgitta lindell tel. 
050- 376 1489.
kyrkoherdeämbetet har öppet: må-fr 
kl. 9-11.30 och kl. 12.30-15 under juni, 
juli och augusti. Tel. (09) 8050 8292, 
epost kyrkslatts.svenska.forsamling@
evl.fi
Mera info på www.kyrkslattsvenska.fi  

tAMMErFOrS
Sö 2.6. Gudstjänst med sommarsånger: 
kl 10.30 i pyynikki församlingshem, kim 
rantala och paula Sirén. kyrkkaffe.

VANDA
högmässa: sö 2.6.2013  kl. 10.  liturg 
Anu paavola, predikant martin fagerudd, 
ass. kaj Andersson, kantor Ingmar Hok-
kanen. medarbetarkören sjunger. efteråt 
kyrkkaffe i Bagarstugan med avskeds-
fest för diakon carita Dahlberg som går 
i pension. 
Pastorskansliets öppettider juni – au-
gusti 2013: är måndag – torsdag kl. 
9-13. fredag stängt.
Prästdejour: tisdag-torsdag under som-
marmånaderna.

rASEBOrGS PrOStErI

BrOMArV
Sö 2.6 kl. 13: Högmässa, Bergman, 
lindgård, 1963-års konfirmander deltar

EkENäS
högmässa: sö 2.6 kl.10, m.cleve, 
N.Burgmann.
tvåspråkig festgudstjänst: Dagen för 
försvarets fanfest ti 4.6 kl.10 i ekenäs 
kyrka, Anders lindström, markus Weck-
ström, Niels Burgmann.
Se hela annonsen i VN samt www.eke-
nasforsamling.fi

hANGö
Sö 2.6 Ionamässa kl. 18 i täktom ka-
pell:, T.Sjöblom, r. Näse.

INGÅ
Lö 1.6 kl 9.00: Skolgudstjänst i Degerby 
kyrka. Tom Hellsten.
Sö 2.6, 2 s. e. pingst, kl 10.00: Hög-
mässa i Ingå kyrka. Tom Hellsten, mari-
anne gustafsson Burgmann.
ti 4.6 kl 14.00-15.30: eftermiddags-
kaffe i prästgården, med litet program kl 
14.30. Tom Hellsten.
ti 4.6 kl 18.30: gudstjänstgruppen 
samlas i rosenberg. Torsten Sandell.
On 5.6 kl 19.00: konsert i Ingå kyrka. 
Hanna Haapamäki, blockflöjt och ba-
rockflöjt. Anna franzon, cembalo. fritt 
inträde, programblad 5 €.
On 5.6 kl 17.00-21.00: Talko på rövass 
lägergård. församlingen bjuder på 
kvällsbit. möjlighet till bastu finns. Till-
läggsuppgifter fås av kyrkoherde Tor-
sten Sandell, tfn 0500-584 839.
Verksamhet på finska:
Su 2.6, 2. s. helluntaista, klo 12.00: 
messu Inkoon kirkossa. Tom Hellsten, 
marianne gustafsson Burgmann.

kArIS
tvåspråkig högmässa på svenska och 
teckenspråk: Sö 2.6 kl. 10 i S:ta katarina 
kyrka. Terlinden; lindberg; Söderström.
Anmälningar: till höstens dagklubbar tas 
emot av barnledarna, tfn. 044 755 3626 
el. 044 755 3630.
kaffehörnan öppen: alla torsdagar kl. 
13-14.45 under juni-augusti.

KungÖRelSeR

TjänSTeR

Det är i regel din lokalförsam-
ling som erbjuder dig Kyrk-
pressen. Adress- och namnän-
dringar sker automatiskt. Om 
det dröjer, kontakta pastor-
skansliet i din församling! 

“Fel adress,
fel namn!?”

SJuNDEÅ
Mässa: sö 2.6 kl. 12 i kyrkan, Ismo Turu-
nen, Hanna Noro.
Dagklubben har lediga platser i höstens 
grupper och tar gärna emot nya barn: 
(f.2008-2010). öppet hus tis. 4.6 kl. 10-
14 i lugnet i Sjundeå kby. Närmare info, 
pastorskansliet 09 819 0910.

SNAPPErtuNA
sö 2.6 kl 12: gudstjänst med markus 
Weckström och pia Nygård

tENALA
Sö 2.6 kl. 10: gudstjänst, Bergman, 
lindroos

 
 

ESBO StIFt

LOJO
Sö 9.6 kl. 13.00: friluftgudstjänst i 
vivamo i Heliga Birgittas kapell. raimo 
kuismanen, Timo Saario. kaffe.
Vid behov av taxi till gudstjänst, mässa 
eller svenska kretsen: kontakta chauf-
fören marko kytölä tel 040 546 5549 
senast dagen innan. 
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
0400 012 390

050 329 4444, 050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi
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Fixarna i Matteus är redo att rycka ut
I Matteus församling har 
vi  under flera års tid satsat 
medvetet på att öka lekman-
namedverkan i mässan. Men 
det är inte enbart i högmäs-
san lekmännen kan göra en 
insats. Kanske i ännu högre 
grad på andra områden. Då 
de ekonomiska resurserna 
minskar blir det allt vikti-
gare att lekmännen tar sitt 
ansvar. Församlingen kan 
inte fungera endast med de 
anställda; varje medlem kan 
göra en insats.

Det finns många försam-
lingsmedlemmar som vill 
räcka en hjälpande hand 
till en medmänniska. För att 
kordinera utbud och efter-
frågan på hjälpinsatser har 
vi i Matteus församling bil-
dat en ”Fixargrupp”, som är 
villig att ställa upp då nå-
gon behöver en handräck-
ning. Sådana fixare finns re-
dan i en del församlingar. På 
finskt håll kallar man sig för 
”Nikkaristit”.

En i och för sig enkel sak, 
som att byta batteri i en 
brandvarnare, kan vara nog 
så svår om man är gammal 
eller till exempel har svårt 
att röra sig. Andra uppgif-
ter fixarna kan åta sig är att 
byta en glödlampa, ställa 

in TV-kana-
ler, sätta upp 
en tavla och 
liknande. Fix-
arna kan också 
hjälpa till med att kontak-
ta yrkesmän om det är frå-
ga om sådana arbeten som 
kräver yrkeskunskap, så-
som elinstallationer. Även 

tillfällig hjälp med att reda 
upp i köket, städa och krat-
ta kan komma ifråga. Veck-
ostädningar åtar sig gruppen 
dock inte!

Den som har hjälpbe-
hov av ovan nämnt slag 
kan kontakta församling-
ens kansli, som förmedlar 
uppgiften till någon i fixar-

gruppen. Arbetet är gratis.
Varje man och kvinna, 

som vill komma med i fix-
argruppen är välkommen. 
Tag kontakt med försam-
lingen. Du är välkommen 
med i verksamheten.

 ¶ kaI ahoLa

i min
föRsAmLing

på BiLdEn syns några av fixargruppens medlemmar. från vänster Helge lund, mattias 
gädda, mikael Sjögren och kai Ahola.

BErättA OM DIN FörSAMLING! 
Den här sidan finns till för dig. roliga verksamhetsidéer, festliga jubi-
leum eller en viktig gemenskap. Skriv, fotografera och berätta om vad 
som händer i DIN församling! Skicka in din artikel till redaktionen@kyrk-
pressen.fi. redaktionen väljer och redigerar materialet.

MARKnAd

öNSkAS hyrA
rökfria, skötsamma, ishock-
eyspelande studerande systrar 
från österbotten söker 2-3 rums 
lägenhet i  esbo (Alberga) från 1.8. 
Tel. 0504355260.

Önskas hyra liten lägenhet i
Åbo fr.o.m. augusti. Jag är
från Österbotten och skall
börja studera historia.
Tel 044-2855998

EUROPA 

Flera resor på vår hemsida!
www.ot-resor.fi KuVi 3603/00/MjMv, SMAL 21495

(06- 318 4000

OT-resor 2013

SOMMAR I NORDEN

Vandringsresa till Österrike
En vecka i ett vandringsparadis utan 

motstycke, med sakkunnig ledning vand-
rar vi i omväxlande miljöer och upplever 

storslagna naturscenerier. 6-15.9.

Kalabrien
Resan då du upplever den verkliga, 

genuina italienska vardagen och får njuta 
av ljuvlig mat. 19-27.9.

Sicilien – Solens ö 
Medelhavets största ö lockar med vacker 
natur och spännande historia. 26.9-4.10. 

Toscana
Ett av de vackraste landskapen i Italien. 
Resa med sju nätter på samma hotell 
direkt vid havet i badorten Viareggio. 

8-15.10.

Piemonte
En resa med tryffel och vin! Givetvis 

besöker vi den berömda tryffelmarknaden 
i Alba. 17-22.10.

Öland
Sveriges minsta och soligaste landskap. 

1-5.7.

Legoland – Köpenhamn
Två nätter i Köpenhamn – en hel dag på 

Legoland! 15-20.7. 

Kolmården
En heldag i Nordens största djurpark. 

12-14.7, 19-21.7, 2-4.8.

Allsång på Skansen
Vi följer TV-programmet från Solliden-
scenen direkt. 22-25.7, 29.7-1.8, 5-8.8. 

Astrid Lindgrens Sagovärld
De bekanta miljöerna från Astrid 

Lindgrens sagor. 29.7-1.8.

Lofoten 
En riktig Lofotenresa med tre nätter i 

rorbu. 29.7-4.8.

Hardangervidda
Med buss, båt och tåg kring den 

storslagna Hardangervidda. 7-14.8. 

Gotland
Visby och Gotland i sommarskrud – 

populärt med rätta. 26-30.7.

Vallarnas Friluftsteater  
Med farsen ”Livat i Parken” och två nätter 

i Göteborg. 30.7-3.8.

Tel. 018-28 040. www.alandsresor.fi

Njut av fina sommardagar i den vackra åländska skärgården 
med röd granit som glöder i solens strålar. Bada bastu på 
kvällen och ta ett svalkande dopp i havet. Välj din favorit 

bland våra över 400 stugor på härliga Åland!

Semesterstuga från 199 €

Stugsemester på Åland

Bekanta dig med gästernas betyg och boka sommarens  
semesterstuga nu på www.alandsresor.fi/stugsemester

ÅLAND

2013
www.alandsre

so
r.fi 

2013
www.alandsre

so
r.fi 

Ahvenanmaa

Lugn, pålitlig, kvinnlig
studerande söker etta/tvåa i
centrala Helsingfors. Rökfri.
Tel. 040-5586386/Stella

Lärare söker 2-rummare i
centrala Helsingfors. Gärna i
eller i närheten av Tölö. Röker
ej, har inga husdjur. Caroline
0407412456

Universitetsstuderande mor
med 3-årig son söker eget
hem i Hfors. fr.o.m .1.7 Tel.
0405006203.

Storåkersvägen 3,
00720 Helsingfors,
tel. 020 7931130

Pålitlig maskinhandel i över 30 år!Service! 
Reservdelar! 
Transport! 

Bruks-
anvisning! 

Husqvarna 

2590€
Från

Raider
åk-gräsklippare

VI HAR STORT URVAL AV 
ÅK-GRÄSKLIPPARE!

VI HAR FLYTTAT, VÅR NYA ADRESS:
WWW.OLENIUS.FI

Storåkersvägen 3, Helsingfors (Ring I och Åggelby korsning)Storåkers g

Motorsåg
Husqvarna   135

259€

Gräsklippare
Husqvarna   M46

289€

Jan-gustav Björk och Hans Boije vigdes till präster i Borgå 
domkyrka söndagen den 26 maj. foto: linnea ekstrand.
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missionsstiftEt gRundSSAnnIngAR

onödigt tala om splittring i vår kyrka
Kyrkpressens för det mesta 
välinitierade och kloka re-
daktör Tomas von Martens 
presenterar i KP 20/2013 
det så kallade missionsstif-
tet. Artikeln publicerar ock-
så en ståtlig bild av den ny-
installerade biskopen Sora-
mies som är försedd med 
kräkla och iförd biskops-
kåpa och mitra.

Varför ge så stort utrym-
me åt en ytterst marginell 
fraktion inom vår lutherska 
folkkyrka? En liten notis 
på undanskymd plats ha-
de räckt. Det är helt onö-

digt att tala om splittring in-
om vår kyrka. KP kunde i 
stället lite oftare redogöra 
för det konstruktiva arbe-
te som görs på gräsrotsni-

vå i våra församlingar. Som 
frivillig församlingsarbeta-
re har jag på nära håll kun-
nat följa med och glädja mig 
åt mina hemförsamling-
ars verksamhet i Åbo och 
i Ekenäs. 

I von Martens artikel 
kommer också min präst-
broder Leif Eriksson till 
tals. Han säger ”att präs-
ter som öppet förnekar 
kristna grundsanninger 
får fortsätta som präster”, 
medan man vill ”avkraga 
präster som är måna om 
centrala kristna sanning-

ar”. Men de senare avser 
han uppenbarligen mis-
sionsstiftets präster.

Men vilka präster är 
det som förnekar krist-
na grundsanningar? Bor-
de inte Leif Eriksson sä-
ga vem det är fråga om så 
att vi enkla kyrkokrist-
na med våra legitima bi-
skopars hjälp kan driva ut 
dylika ulvar i fårakläder?

kaRL-guStav SandELin
pastor, Ekenäs

blev det mål, 
eller?
en snabb tolkning av kyr-
komötets beslut är att 
samfällighetsmodellen 
gick framåt, församlings-
medlemmarna fick mer 
makt och kyrkostyrel-
sen fick i uppdrag att be-
reda den slutliga lagstift-

ningen med klara instruk-
tioner. Bollen är i mål och 
besluten tydliga. men det 
är uppenbart att målka-
meran avslöjar sanning-
en: det segrande må-
let var helt tydligt offside 
och frågan är om det ska 
godkännas.
Docent kari Latvus 
i kirkonkellari

kyRkomötEt oFFSIde

”Det som fat-
tas i folkkyrkan är 
gudsprat som al-
la kan delta i, var 
och en efter sina 
förutsättningar.”
Kyrkosekreterare Cris-
tina Grenholm disku-
terar folkkyrkan i Kyr-
kans Tidning. 

foLkkyRkA TRo

Motreformation 
på gång?

”i SvERigE är man minst fem år fö-
re oss”, konstaterar teologen Patrik 
Hagman, nyligen intervjuad bland 
annat i Kyrkpressen och Meddelan-
den från ÅA, angående sin nya bok 
”Efter folkkyrkan”. Och vi som alltid 
brukar häckla svenskarna för deras 

vattuvälling! Men kanske man i Sverige har insett 
att kyrkans kris är allvarlig, just på grund av att 
sekulariseringen redan gått så långt. Medan man 
hos oss invaggat sig i den falska föreställningen 
att kyrkan fortfarande är stark. 

Hagmans kritik är uppfriskande. Jag har inte 
läst boken, men budskapet förefaller tydligt. Kyr-
kan är en kamel vars rygg håller på att brista. Då 
tänker jag inte, och knappast heller Hagman, på 
de konflikter som fått biskoparna att (försiktigt) 
visa Missionsprovinsen på porten, utan på hela 
folkkyrkans fortsatta existens.

Jag är inte teolog, men jag har för mig att Hag-
man företräder den ”motreformation” man kan 
förnimma som en underström i vår kyrka. Han 
vill explicit förpassa den lutherska tvåregements-
läran till historien, och efterlyser en återgång till 
en kyrka som lever som hon lär. Och som består 
av verkliga gemenskaper där handlingen står i 
centrum. Det sistnämnda representerar, såvitt 
jag förstår, ett katolskt tänkande; det är vad vi 
gör som är det centrala, inte det vi säger. Och det 
tillsammans, i levande församlingar.

Så ÄR dEt intE i vår kyrka. Den andel som aktivt 
tjänar Gud är försvinnande liten, medan resten 
utgörs av kunder som konsumerar sakral servi-
ce när det behagar dem, betjänade av anställda 
som förvaltar anden på tjänstetid.

Jag har alltid varit en förespråkare för folkkyr-
kan som idé. ”Alla med”, som det heter inom 
idrotten, men jag inser att ekvationen blir omöjlig. 
Vi lever redan på lånad tid, och har allt skäl att föl-
ja med utvecklingen i Sve-
rige. De har brottats med de 
teologiska grundproblemen 
på ett helt annat sätt än vi.

Även om jag fortfarande 
vill tro på folkkyrkan fläm-
tar den sammanbindan-
de kraften, eller Den Heli-
ge Ande om ni så vill, redan 
oroväckande svagt. Vår kyr-
ka är ju ett slags ”statskyrka light”, som bygger på 
att majoriteten delar ett minimum av gemensam 
tro, manifesterat i dop och kyrkoskatt. Men in-
te så mycket mer. Medan de som tar kyrkans ord 
på allvar och lever ut sin tro betraktas med djup 
misstänksamhet eftersom deras värderingar in-
te alltid går i takt med omvärldens.

Och däri ligger väl en av Hagmans viktiga po-
änger; det är inte alltid omvärlden som har rätt. 
Men så resonerar kyrkan i dag, det vill säga rät-
tar sig successivt efter omvärlden. Då får vi det 
Hagman kallar ”köpslåendets teologi”, där kyr-
kan blir en professionaliserad tjänsteproducent 
bland andra. 

Då är någon form av väckelse sannolikt en-
da vägen ut.

Thomas Rosenberg är sociolog, skriftställare 
och samtidsanalytiker.

”Det är inte all-
tid omvärlden 
som har rätt.”

inkAst THoMAS RoSenbeRg
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oPinion InFoRMATIon

”Varför ge så stort 
utrymme åt en yt-
terst marginell 
fraktion inom vår 
lutherska folkkyr-
ka?”

RikssvEnskA I boRgå STIFT

Mera svenska i stiftet!
På en arbetsplats är en riks-
svensk värd lika mycket som 
tio finlandssvenskar rent 
språkligt. Finlandssvenskar-
na anpassar sig vilket riks-
svensken inte kan. Gissa vem 
administrationen föredrar!

Enligt notarie Clas Ab-
rahamsson vid domkapit-
let (Se förra KP) kan riks-
svenska präster inte accep-
teras eftersom de inte kan 
”klara sig i vardagliga si-
tuationer”. Ja, åtminstone 
klarar de inte av ordergiv-
ning från administrationen 
på finska. Det gör däremot 
tvåspråkiga, men de hänger 
inte alltid med i det livsvik-
tiga finliret på svenska. Un-
der täckmanteln tvåspråkig 

döljer sig ofta en person med 
en begränsad eller utarmad 
svenska.

På mitt yttersta vill jag in-
te ligga och vara tillmötes-
gående mot någon språkligt 
begränsad själasörjare. Det 
ska finnas en stark svensk 
kultur som bär upp språket. 

Det börjar bli ont om sådant 
på finlandssvenskt håll.

Borgå stift är i minoritet 
och underkastat de finska 
stiften i den administrativa 
praktiken. Det är därför för-
ståeligt om kyrkan på Åland 
önskar gå sin egen väg. 

Tvåspråkigheten ska be-
rika landet, heter det. Ja-
visst. Det innebär att vi ska 
ha något svenskt att erbju-
da våra finska systrar och 
bröder. Exempelvis en riks-
svensk präst.

LEiF höckERStEdt
Ekenäs

”På mitt ytters-
ta vill jag inte ligga 
och vara tillmötes-
gående mot någon 
språkligt begränsad 
själasörjare.”

KONSTÄMNEN
 Bildkonst *)

 Fotokonst *)

 Mode *)

 Seriekonst och grafisk design *) 
 Inredning och formgivning *)

 Dans
 Teater

SPRÅK OCH VETENSKAP
 Språk och turism
 Ett år på finska
 Ruotsia ruotsiksi
 Around the world in 8 months
 Natur och medicin
 Juridiska programmet
Vi har också en Tionde klass!

*) Möjlighet till vidare studier på universitetsnivå i England, University for the Creative Arts.

VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA

Pumpviken 3, 10300 Karis    |    019 222 6025    |    info@vnf.fi    |    www.vnf.fi

HAR DU REDAN PLANER FÖR NÄSTA LÄSÅR?
Vill du satsa på språk? Natur- eller rättsvetenskap? Drömmer du om att stå på 
scenen, eller om att arbeta som fotograf eller designer? På VNF kan du under 
ett år förbereda dig för vidare studier. Eller kanske du känner för ett mellanår, 
lite tid för att tänka på framtiden? Hur som helst – satsa på dig själv!
Läsåret 2013–2014 kan du välja bland följande studielinjer:

DIREKTANSÖKAN
10.6 och 5.8.2013
Läs mer på hemsidan!

Visste du att ...

Tidningen trycks på ett 
finländskt miljömärkt papper 

som till största delen 
består av returpapper.

Kyrkpressen 
sparar skog!
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NäStA VECkA plockar vi upp pinnen efter fjolårets bibelstafett.
Boka era biljetter hos oss!

Tfn. 06-224 3350
www.lindatours.com

Korsholmsesplanaden 38, Vasa
Tel: 06-3197700 | info@multitronic.fi 

Öppet: Vardagar 9-18 | Lördag stängt

WWW.MULTITRONIC.FI

Multitronic sommarrea 24.5–9.6

Ny iMac.
Prestanda och design. I framkant.

Den nya fantastiska iMacen har en stilig 
widescreenskärm, nyaste fyrkärniga processorerna 
från Intel, supersnabb NVIDIA-gra k – allt detta i ett 
häpnasväckande tunnt skal, endast 5 mm längs kanterna.

Besök iTronic. 
Din närmaste Apple-expert.
www.itronic.  | T. 06 319 7780 | E info@itronic.  | Hovrättsesplanaden 19, 65100, Vasa | Vardagar 9-17, Lördag 10-14

TM och © 2013 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

sommarreapris! 439€ sommarreapris! 79€ sommarreapris! 489€ 

HP 4540s 
15.6”  |  Intel Core i3-3110M | 4GB minne | 320GB hårddisk | 
Windows 8 Pro 

HP ProDisplay P201 
20” LED | 16:9 | 1600x900 | anslutningar DVI,VGA | svarstid 5ms 

ASUS VivoTab TF600T 64GB WiFi
VivoTab är ultratunn (8,7 mm) och ultralätt (675 g) och passar 
perfekt för underhållning. Den ljusstarka 1 080p Full HD 
Super IPS+-skärmen på 11,6 tum ger levande färger och en 
betraktningsvinkel som gör den perfekt för mobil fi lmvisning.

Kolla in våra övriga erbjudanden! www.multitronic. /rea

Perfekt till hemmakontoret 
eller som surfdator!

20” SKÄRM FRÅN HP TILL OTROLIGT PRIS

Begränsat antal till specialpris.

*Tangentbordet på bilden ingår EJ, fi nns som tillval (169€)


