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Sid LEDAREN: Berättelsen om Päivi Räsänens tal
är en sorglig historia med många skikt. För kyrkan
är det läge för hälsosam självkritik.
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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Reaktioner
med fel adressat
ALLt började med att en lokaltidning fanns på plats och rapporterade från ett sammanhang som
största delen av finländarna annars hade ryckt på
axlarna åt. Inrikesminister Päivi Räsänens famösa inlägg på Folkmissionens sommarevenemang
fick återigen räkneverket hos eroakirkosta att gå
hett. Tusentals finländare klippte banden med
den kyrka de dittills hade tillhört. Därför att …
Här börjar tolkningarna av vad som egentligen hände spreta friskt. I vissa fall har kurvorna
dragits så raka i resonemanget att det inte längre spelade så stor roll vad hon faktiskt hade sagt.
Paradoxalt nog verkar själva ordalydelsen i det
ursprungliga talet ha haft minst betydelse av allt,
eftersom så många kommentarer skrivits utan att
man verkar ha läst det överhuvudtaget.
Den sorgliga historien har många skikt. Ett av
dem handlar om partiledaren som sänder politiska testballonger till sina egna, i tron att ingen
annan hör. Däri glömde hon att hon också råkar
vara hela folkets inrikesminister, alltid och var
hon än rör sig. Det är ansvarslöst.
Ett annat skikt handlar om reaktionen, där det
enda maktmedlet man hade att ta till var det som
samma talare har lärt folket att använda förut: utskrivningsknappen. Däri glömde man att adressaten inte var den rätta.
Ytterligare ett skikt handlar om den skog av
mikrofoner som stuckits under näsan på semestrande biskopar och kyrkliga höjdare, vilka i vissa fall skyndat sig att säga att just den här medlemmen ju inte är kyrkans representant. Det är
visserligen sant ur ett organisationsschematiskt
perspektiv, men lär inte just folkkyrkan att alla
dess medlemmar är Kyrkan? Eller är det alla utom Päivi Räsänen – och nästa talare vars grodor
leder till kyrklig massflykt? Visst är det bra att
vara tydlig. Men om kyrkliga nyheter med negativa förtecken uppfattas som en förutsägbar och
dåligt regisserad dockteater reser sig åskådarna och går. Besvikelsen gäller inte bara minister
Räsänen. Man har helt enkelt fått nog av alltsammans.
Det här är en tragedi också
för kyrkan och läge för hälsosam självkritik.

”Man har helt
enkelt fått nog
av alltsammans.”

Undersökningar visar att
kyrkliga nyheter som får stort
medialt genomslag leder till
att folk skriver ut sig. Det gäller vare sig nyheten är positiv eller negativ, och naturligt
nog är en negativ nyhet ett starkare incitament
än en positiv. Tolkningen har varit att publiciteten gör att folk får ögonen på en kyrka som de
känner att de inte längre har någon relation till.
Men i hettan är det lätt hänt att bara en sanning
ryms i taget. I skymundan finns fortfarande kyrkan som sitter på de ensammas och sjukas sängkant, lyssnar på de trasigas livsberättelser, glatt
uppmuntrar de unga att tänka gott om sig själva
och om det liv de har framför sig. Överallt finns
fortfarande den kyrka som inte bara gör - för kyrkan är primärt ingen serviceinstans – utan den
kyrka som är: en gemenskap (hur klyschigt det
än låter) av tro, hopp och kärlek. Den kärnan borde poleras lika flitigt som den publika imagen.

PROFILEN: Heidi Finnilä
”Nu är det på det här viset att mamma är jättesjuk
och mamma är också sjuk i huvudet.”

Inget att sopa
under mattan
I sex månader gick journalisten Heidi Finnilä omkring
med svåra fysiska symptom. Läkarna hittade inget fel
på henne och hon fortsatte att jobba. Tillslut insåg hon
själv att problemet var psykiskt.
Text och Foto: Michaela Rosenback
För Heidi Finnilä har livet alltid rullat på
i den högsta växeln. Hon är en hängiven
journalist, programledare på Obs debatt,
trebarnsmamma och en person som inte
är rädd för att väcka diskussion med sina
åsikter. Så har det alltid varit, fram till år
2009 då kroppen sade ifrån. Ordentligt.
– Det började med väldigt fysiska
symptom och jag förstod inte vad det var
jag hade. Först fick jag nackspärr och sedan fortsatte det med smärta överallt. Mina muskler och leder värkte, min mage
fungerade inte och maten hölls inte i mig.
Jag magrade tio kilo på väldigt kort tid. Eftersom jag magrade så frös jag hela tiden.
Heidi Finnilä växte upp på Drumsö
och tillbringade sina barndomssomrar
vid sommarstugan på Strömsö i Vasa.
I gymnasiet var hon klassens primus och
präglades av prestationskrav och en vilja att uträtta något. Under sina studier i
Nordiska språk-och litteratur fick hon
in foten på Yle och sen har det rullat på.
– Att jag ville bli journalist utkristalliserade sig ganska tidigt. Min drivkraft i det här yrket är att jag i grund
och botten är en glad person men också att jag är en väldigt upprörd individ.
Om jag inte var journalist så skulle jag
skriva insändare varje dag.
Heidi Finnilä hade inte en tanke på att
det var just den här höga ambitionsnivån och känslan av att alltid behöva vara den som har helheltsansvaret, både
hemma och på jobbet, som gjorde henne sjuk. Inte heller läkarna förstod var
det verkliga problemet låg. Därför tog
det länge innan hon fick rätt diagnos.
– Läkarna gissade att det var en autoimmunolog reaktion efter ett virus. Det blev en ond cirkel av starka
värkmediciner och magsår på grund
av det. Sedan fick jag lugnande piller
på grund av biverkningarna av medicinerna. Och jag bara fortsatte jobba.
Det tog över sex månader innan hon
insåg att hennes symptom inte bott-
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nade i en fysisk sjukdom.
– Det kom till en punkt när jag sa till
den läkare som behandlade mig att ”vet
du vad, nu behöver jag en psykiater”. Han
svarade mig ”men du är ju inte den typen som drabbas av utbrändhet”. I efterhand har jag insett att det är precis
sådana som jag som insjuknar.

Svårt sjuk

När Heidi Finnilä mådde som sämst bad
hon sin man att ta henne med till en eutanasiklinik i Schweiz eftersom hon inte klarade av att leva som en misslyckad människa. Han svarade att hon pratar
strunt och att hon naturligtvis kommer
att bli frisk. Familjen har varit en väldigt
viktig spelbricka i Heidis tillfrisknande.
– Jag är så otroligt privilegierad som
får ha den familj jag har. Det som jag sörjer allra mest är att mina barn behövde se det. Men jag tog genast den linjen
att det här behöver vi prata om. Det är
ingenting vi sopar under mattan. Nu är
det på det här viset att mamma är jättesjuk och mamma är också sjuk i huvudet. Vi talade om det och vi stängde aldrig dörrarna till vårt hem och gjorde det
till en sjukstuga, utan ungar och vänner
kom och gick. Det härligaste var då barnens vänner kom in till mig där jag låg
i min säng med värmedynor, filtar och
26 grader inne och sa ”Hej, Heidi, har
du alls en bättre dag i dag?”. Jag tror att
det är det viktigaste, våga tala om det.
Hon var sjukskriven i sex månader
och återvände efter den tiden till sitt
jobb som programledare på Yle.
– Ibland trodde jag att det skulle vara
svårt att hitta tillbaka till passionen för
journalistiken. När det var som mörkast
kunde jag bara titta på Friends och Will
& Grace. Jag kunde inte titta på tv och jag
kunde inte läsa tidningar. Jag var rädd
för att jag aldrig mer skulle klara av det
jobbet. Jag minns en gång när jag satt hos
mina föräldrar och tittade på ett veten-

skapsprogram med min pappa. Mitt i allt
blev jag arg för där stod en kvinnlig, snygg
journalist och förklarade någonting. Då
tänkte jag att där står hon och här sitter
jag och det kommer aldrig mer att bli något av mig. Men då sa min pappa att ”nå,
vet du, hon har säkert också PMS ibland
och inte mår hon säkert heller alltid bra.
Hon är nog precis som du”.
Heidi Finnilä minns inte exakt när
passionen för jobbet kom tillbaka, men
den kom. I dag tycker hon åter igen att
hon har världens roligaste jobb.

Att leva lagom

När hon var som allra sjukast så hände
det att hon bad. Tron har inte en central roll i hennes vardag men hon tycker att det är viktigt att ständigt föra en
diskussion om rätt och fel.
– Lite Gud skadar inte och lite moralfrågor skadar inte heller.
För henne är tolerans och respekt de
viktigaste rättesnörena.
– Jag tror på en högre makt, jag tror
på Gud. Det som är komplicerat för mig
är treenigheten och jag tycker att det är
brutalt med Jesus som hänger på korset.
När vi för religiösa samtal här hemma
men mina barn som är ganska ateistiska
brukar jag säga åt ungarna att kristendomen ändå har lagt en väldigt viktig grund
för vår västerländska kultur och den demokrati som vi har. Respekten för varje människa, för mig är det kristendom.
I dag är hon helt frisk men kan fortfarande tycka att det är väldigt svårt att
slå ner på takten.
– Tyvärr är det lite så att jag har gått
tillbaka till samma tempo och samma
krav som jag hade innan jag blev sjuk.
Men det jag har lärt mig är att när jag har
pressat mig själv under en lång arbetsdag och kommer hem så behöver jag inte ytterligare sätta igång med tvätten utan då får jag lägga mig på soffan och glo.
Heidi Finniläs familj består, förutom
av fem personer, också av ett marsvin,
en kanin och en hundvalp. De hjälper
henne att bli bättre på att inse att hon inte behöver eller ens kan styra över allt.
– Jag kan inte kontrollera allt vad djuren hittar på och för mig är det terapeutiskt att ha sådana okontrollerbara
element i mitt liv. Till exempel bet vår
kanin sönder vår lädersoffa och nu ser
den ut som en schweizerost. Men det
är något jag fått lära mig att leva med.
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Den nyaste familjemedlemmen Shiro, en japansk
spets, hjälper Heidi Finnilä
att lätta på sitt kontrollbehov. Nu har det gått drygt
tre år sedan hon drabbades
av utmattningssyndrom.

Heidi Finnilä
Bor på Drumsö tillsammans med sin man,
tre barn, ett marsvin,
en kanin och en hund.
Studerade Nordiska
språk- och litteratur
vid Helsingfors universitet.
jobbar som journalist
på yle, leder programmet Obs debatt.

Pilgrimshärbärge rustas upp på Kökar

Franciskusfest. Årets
Franciskusfest på Kökar,
Åland, hade omkring 500
besökare. På programmet
stod bland annat en workshop på temat ”att avstå”
med biskop emeritus Lennart Koskinen och författaren Ulla-Lena Lundberg.
En mer praktisk programpunkt var städandet
av den gamla prästgårdsladugården – den där kor-

na Äpplan och Godan håller
till i Lundbergs roman Is –
som ska bli ett enkelt pilgrimshärbärge.
Christian Pleijel, som
valdes till ny ordförande
iför föreningen Franciskus
på Kökar rf, berättar att
föreningen mottagit en donation om 30 000 svenska kronor.
– De pengarna är i första
hand avsedda för pilgrims-

härbärget.
Till söndagens gudstjänst anlände fyrtio katoliker med buss från Mariehamn. Först hölls en luthersk gudstjänst, sedan en
katolsk.
– Många lutheraner valde att stanna kvar på den
katolska delen och att gå
till nattvarden. De tog inte emot sakramenten, men
lät sig välsignas av den ka-

tolske patern, som ett uttryck för att kyrkorna borde vara mer integrerade,
berättar Pleijel.
städning av ladugården:
en frikyrkopastor (Lars
Thillman), en ortodox kristen (Ivan från Bulgarien),
kyrkoherden (Peter Karlsson) och en biskop (Lennart
Koskinen) skyfflar träck.
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På jakt efter Chydenius grav
Gravplats. Frågan om var stadens
store son Anders Chydenius med säkerhet är begraven är ännu obesvarad i Karleby. Med hjälp av DNA-prover ska man
nu försöka få svar på frågan.
Text: Johan SandberG
Vad hände med Anders
Chydenius kropp efter att
han dog den 1 februari 1803?
Det är tämligen klart att han
först lades i en gravkammare på Katarine gravgård. Men
den gravkammare som han
själv varit med om att bestämma utseendet på var en
tillfällig vintergrav.
– Vi vet inte med säkerhet var Anders Chydenius
grav finns, säger kyrkoherde Peter Kankkonen i Karleby svenska församling.
Professor Pentti Virrankoski som skrivit en bok
om hans liv menar att hans
grift är på Katarine. Men det
finns en lokal tradition som
säger att Chydenius drängar tog kroppen och jordade den under kyrkgolvet i
Karleby sockenkyrka.
Under medeltiden ville
folk begravas så nära kyrkans kor som möjligt. Där
ansågs den döde vara bäst
skyddad från djävulens
ränker. De bästa gravplatserna var alltså under själva
kyrkgolvet. När pesten härjade i Karleby under 1710–
11 förbjöd myndigheterna
att pestoffer begravs i kyrkorna. Pestoffren begravdes utanför staden. Den
gravgården började kal�las Katarine gravgård 1777.

DNA-prov från ättling

Johan Hydenius som senare blev kyrkoherde i Kelviå
publicerade 1765 en kritisk
avhandling mot seden att

”Kan vi verifiera att
hans grav är i Karleby
sockenkyrka är det
en stor sak för hans
hemstad.”
Peter Kankkonen

begrava i kyrkor. Han såg
inga bibliska motiveringar till den. Han såg snarare olägenheter som en avskyvärd stank i kyrkan och
en smittohärd för dödliga
sjukdomar.
Hans avhandling torde ha
medverkat till att man helt
slutade begrava i kyrkorna.
Från 1774 började Karlebyborna bygga gravkammare
på Katarine.
När Chydenius dog 1803
var begravning under
kyrkgolvet alltså förbjudet.
Men Kankkonen ser det ändå som en beaktansvärd teori att han ligger där.
– När man installerade
centralvärme i kyrkan på
1953–54 grävde man under korgolvet och fann ett
skelett i en sandbädd. Det
låg ovanpå Jakob Chydenius, Anders pappa. Kraniet fördes till Helsingfors
där man gjorde en fantomritning och lät jämföra det
med det porträtt han lät
måla av sig på 1700-talet.
Det finns påfallande likheter.
Anders Chydenius själv
hade inga barn, men det
hade hans bror Samuel.
En av hans ättlingar i rakt
nedstigande led är villig
att ge DNA-prov för att det
ska kunna jämföras med
det kranium som hittades
i sockenkyrkan.
– Nu lever vi i spännande tider. Kan vi verifiera
att hans grav är i Karleby
sockenkyrka är det en stor
sak för hans hemstad, säger Kankkonen. Det är ganska unikt att man inte med
säkerhet kunnat påvisa var
en så stor man är begraven.
I Karleby vet man var alla
som gravlagts på 1800-talet
och senare ligger begravda. För den dokumentationen står apotekaren Conrad Sovelius som redan på
1880-talet gjorde en inventering av gravgårdarna. Men Anders Chydenius är ett undantag.

Begravdes bygdens store son Anders Chydenius här under kyrkgolvet i Karleby sockenkyrka? Det får ett DNA-prov
utvisa. FOTO: KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING/ TAINA LAMMINEN

Anders Chydenius
• Föddes 26 februari 1729 i Sotkamo i Österbotten, dog 1
februari 1803. Var präst, läkare, riksdagsledamot samt nationalekonomisk och politisk skriftställare.
• Son till Jakob Chydenius och Hedvig Hornæus. Jakob var
kaplan i Sotkamo och senare kyrkoherde i Gamlakarleby.
• Gift sedan 1755 med Beata Magdalena Mellberg.
• Brodern Samuel (1727–1757) var en känd naturforskare
och uppfinnare.
• Studerade vid Kungliga Akademien i Åbo och Uppsala
universitet. Blev filosofie kandidat i Åbo 1753 och magister 1754. Redan året innan blev han prästvigd och kaplan i
Nedervetil. Därifrån flyttades han 1770 som kyrkoherde till
Gamlakarleby där han verkade till sin död.
• Under studietiden ägnade han sig åt naturvetenskap.

Påven övergrepp

Starkare lag
skyddar barn

Påve Franciskus stärker Vatikanens lagar mot
övergrepp på minderåriga.
Brott mot barn innefattar därmed även sexuellt
utnyttjande av barn. Med
förändringen vill Vatikanen
bättre anpassa sin lag-

kyrkan framtid
stiftning till internationella riktlinjer, skriver BBC på
sin webbplats. Lagen omfattar alla präster och lekmän som arbetar i Vatikanstaten. Revideringen är
ett steg i påvens kamp att
försöka förbättra katolska
kyrkans rykte efter de senaste årens övergreppsskandaler.

FOTO: GETTYIMAGES

”Kyrkans verksamhetskultur
måste ställa om
klockan till medborgarsamhällets
tid. Den behöver
medlemmarnas
kunnande och inte
bara en publik.”
Biskop Irja Askola

Tillverkade läkemedel, skrev recept och genomförde operationer främst på ögonsjuka. Han uppfann ett ögonvatten
samt var en ivrig vän av koppympning. Tillika visade han
sig vara en nitisk själasörjare och dugande praktisk jordbrukare.
• Ägnade sin lediga tid åt studier i nationalekonomi, främst
av Nordencrantz och de franska fysiokraternas skrifter.
Gav ut flera skrifter av vilka Den nationnale winsten (1765)
är den främsta.
• Valdes av Österbottens kaplaner som ombud till 1765–
1766 års riksdag där han starkt bidrog till lösningen av frågorna om stapelstadstvånget och bondeseglationen.
Lyckades genomdriva ett förslag till stånden om censurens
avskaffande.

världen korruption

Religiösa minst korrumperade

Enligt organisationen Transparency Internationals undersökning anses religiösa institutioner vara betydligt
mindre utsatta för korruption än många andra institutioner. Politiska partier hör till de mest korrupta institutionerna liksom polisväsen.
114 000 människor deltog i undersökningen som
omfattade 107 länder. 27 procent av de svarande sade
sig de senaste året ha betalat en muta för att till exempel kunna köpa en lägenhet. Enligt undersökningen
är Finland ett av de minst korrumperade länderna.
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Räsänenallergi
drabbar kyrkan

Ju längre beslutet om Dickursby kyrka drar ut på tiden,
dess mer skjuts drömmen om den svenska församlingens
S:t Larsgården på framtiden.

Ingen adress för
Vanda svenska
församling
MÖGELKYRKA. Ska
Vanda stad drabbas av en
ödekyrka mitt i Dickursby
centrum? Församlingen
vill riva och bygga nytt
men staden vill ha kvar
byggnaden i 1960-talsstil.
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM
I juni i år beslöt Dickursby
finska församling att överge sin kyrka, den som ligger
mitt emot Vanda stadshus.
Byggnaden från 1960-talet
är sjuk och flera av församlingens anställda har symptom, både på grund av mögel och av asbest som lossnar från slitna golv.
Vanda kyrkliga samfällighet har låtit utföra flera konditionstest och konstaterat att kyrkan blir för
dyr att renovera med nuvarande ansträngda finanser.
I stället vill samfälligheten
riva kyrkan och bygga nytt.
Men Museiverket har klassat kyrkan som en skyddad
byggnad eftersom den tillsammans med stadshuset
bildar en enhetlig, offentlig
miljö mitt i Dickursby.
Det är Vanda stad som
ska bevilja rivningstillstånd och innan samfälligheten kan bygga nytt behövs en stadsplaneändring
som staden ska göra. Samfälligheten har förhandlat
med Vanda stad som satsat
stora pengar på att renovera sitt stadshus.
– För oss räcker det om fasaderna på kyrkan bibehålls,
säger biträdande stadsdirek-

tör Juha-Veikko Nikulainen.
Det räcker antagligen också
för Museiverket, men problemet är att ”sjukdomen”
delvis sitter just i tegelväggarna. Vanda samfällighet
har också andra problembyggnader och har inte råd
med en dyr renovering, än
mindre med den tilläggsbyggnad som Dickursby
kyrka skulle kräva för att
bli funktionsduglig. Situationen har gått i stå.
Tikkurilan seurakunta flyttar efter semesterperioden all sin verksamhet
till andra utrymmen. Vanda svenska församling har
sina utrymmen i en flygelbyggnad till Dickursby kyrka
och ska också flytta trots att
läget inte är lika akut.
– Våra utrymmen ingår
inte i samma ventilationssystem, förklarar tf kyrkoherde Anu Paavola men til�lägger att församlingen inte kunnat använda källarvåningens utrymmen. På
grund av den sjuka byggnaden får man vistas där högst
fyra timmar i sträck. Därför
har bland annat föräldrakaféet fått flytta.
Paavola säger att man tittat
på olika alternativ. ViAndkören som övat i Dickursby
kyrka har redan flyttat övningarna till Helsingegården, den lokala UF-lokalen. Dit är också dagklubben på väg.
– Vi måste veta var den
ska börja. Det är föräldrakväll redan den 15 augusti,
säger Paavola.
Men i övrigt saknar församlingen en höstadress.

KONSERVATISM. Inrikesminister Päivi Räsänen
upplevs som en belastning
både för sin kyrka och sitt
parti. Men hennes uttalanden ryms inom kyrkans
läroramar och i partiet
finns ingen som har axlar
breda nog att ta över.
Text: ROLF AF HÄLLSTRÖM

Professor Kimmo Grönlund
vid Åbo Akademi säger att de
kristdemokratiska väljarna i
ekonomiska frågor är splittrade längs den traditionella höger-vänsterskalan. Det
gemensamma för kd-väljarna är värdekonservatismen.
– Det är viktigt för en partiledare som Päivi Räsänen att
tala om det som är gemensamt och använda de kodord
som hör hemma i partiet, säger Grönlund.
Folkmissionen, en av
väckelserörelserna inom
kyrkan, är hemmaplan för
minister Räsänen. Folkmissionens ledare stod faddrar
när Kristliga förbundet, som
partiet då hette, slog igenom
på 70-talet.
Väckelserörelserna i all
ära, men det är en väldigt liten del av befolkningen för
vilken Bibeln är en guide för
deras liv.
– Att tala som Räsänen talar låter mycket främmande
i sekulära öron.
Politiskt är abortfrågan
en icke-fråga i dagens Finland, menar Grönlund. Men
på den frågan skapade Räsänen själv som ung läkare den
plattform dom förde henne
till riksdagen. I höstas väckte det stor uppmärksamhet
när hon som kyrkominister
lät frågan dominera sitt tal till
kyrkomötet.
Grönlund säger att religionens plats i politiken är aktuell särskilt inom muslimska
länder. I Turkiets sekulära
storstäder pågår en protest
mot premiärminister Erdogans muslimska AKP-parti.
Krisen i Egypten handlar om
den muslimska politiska rörelsens framtid och sharialagens ställning. Hos oss reagerar folk om en minister
hänvisar till Bibeln. Räsänen talade som partiordfö-

rande men hennes uttalanden tolkas alltid som en ministers åsikter. En minister
måste hålla sig till rättsstatens principer och praxis.
– Det var det som folk reagerade på, säger Grönlund.
Stiftsdekan Sixten Ekstrand som från hösten tar
över som chef för kyrkans
central för det svenska arbetet säger att Bibeln och luthersk tvåregementslära inte
kan jämföras med sharia på
det sättet.
– Att införa sharia innebär att religiösa bestämmelser står ovanför lagen, säger
Ekstrand. I den lutherska
kyrkan utgår man primärt

Nu är Smith ansvarig ledare för all musik- och
konstverksamhet i församlingen Mt.Ennon Baptist
Church i staden Clinton utanför Washington DC. Bland
annat leder han körer och
koordinerar församlingens
gudstjänster. Men det är
genom gospelmusiken han
har hittat sitt kall.

– Jag ser det som om jag
har en speciell kallelse att
göra just gospelmusik och
att min uppgift är att dela
evangeliets goda budskap
om Jesus genom musiken.
Smith är en erfaren dirigent och har hållit gospelworkshoppar i olika länder i
närmare tjugo år. Även om
länderna är olika tycker han

Inrikesminister Päivi
Räsänen ryms inom
kyrkans läroramar
men väcker ändå
starka känslor.
FOTO: KP-ARKIV/
CHRISTA MICKELSSON
från laglydigheten. Det normala är att överhetens bud
kommer i första hand. Men
blir det en personlig konflikt mellan det egna samvetet och mänskliga bud går
samvetet före.
– I Bibeln, kyrkohandboken och den nya katekesen står det klart att en kristen måste älska Gud mer
än människor, säger Ekstrand. Det här representerar vår kyrkas officiella lära,
godkänd av kyrkomötet på
2000-talet. Till den delen står
minister Räsänens tal i linje
med den lutherska kyrkans
lärouppfattning.
Ekstrand säger att det i

Räsänens tal inte direkt finns
någon uppmaning till civil
olydnad. Att vilja förändra
lagar är legitimt också för en
minister.
Grönlund säger att alla KDväljare inte tänker som Folkmissionen. Under sin föregående ledare Bjarne Kallis hade KD en bredare inriktning.
Grönlund ser en parallell till
KD:s dilemma hos Svenska
folkpartiet. Inom SFP drömmer vissa om att partiet skulle växa till ett stort liberalt
parti med finska röster, andra håller sig strikt till språket. Partiordföranden har en
viktig roll och Räsänen håller en mera extrem riktning.

gospelhelg gästdirigent

Gospelmusiker
inspirerar körer
Amerikanen Gerald T Smith
är gästdirigent på Gospelhelg 2013 i Helsingfors. Helgen är ett evenemang för
alla ungdoms- och gospelkörer.
Redan från barnsben har

Smith haft en nära kontakt
till musiken och lärde sig tidigt att spela piano.
– Ofta kom jag hem efter
gudstjänsterna och försökte spela sånger jag hört där.
Jag smög in i min systers
rum och använde hennes
lilla hemorgel. På det sättet
lärde jag mig snart att spela på gehör.

att alla har mycket gemensamt med varandra.
– Kärleken till Gud och
kärleken till gospelmusiken
är något som förenar.
Gospelhelg 2013 går av
stapeln i september och
därmed också Smiths första besök till Finland.
– Jag vet inte så mycket om Finland förutom att

Sverige är grannland och
huvudstaden är Helsingfors.
Med andra ord ser jag fram
emot att möta nya människor som jag får dela gospelupplevelsen med.
¶¶per stenberg/KP
Information och anmälning till
Gospelhelg 2013 (27–29.9.2013)
på adressen gospelhelg2013.
blogspot.com
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Idrott och tro

På tv-skärmen syns
en arena full av hejande idrottsfantaster. På
startlinjen står idrottarna. Vältränade, fokuserade, taggade. Redo att
göra allt vad de kan för
att vinna. Korsa mållinjen
först av alla. Spänningen är påtaglig även hemma i soffan.
Jag har alltid fascinerats av tanken på hur alla idrottsmän lyckas behålla motivationen. Hålla
blicken fokuserad på det
stora målet under månader av svett och träning. Själv ger jag ju upp
så fort det lite pickar till
i musklerna på min egen
joggingrunda.
Det här kom jag att
tänka på när jag läste
den nyutgivna andaktsboken Puls, Om tro och
idrott – för vinnare och
alla oss andra. Nyskrivna
texter om kristen tro och
träningsglädje vill motivera, trösta och uppmuntra unga människor som kämpar med
idrottsvärldens krav och
förväntningar. Hur tacklar
man motgångar när man
kämpat och gett sitt allt?
På vilket sätt finns Gud
med i idrotten? Tänkvärda och personliga texter
skrivna av både idrottsutövare och bänkidrottare varvas med bön och
bibelord. Puls vill inspirera och ge energi.
Men att kämpa hör inte bara idrotten till. Vi
brottas alla för att nå våra mål. Varje dag, stora
som små. Om vi är fokuserade så lyckas vi men
lika ofta förlorar vi. Som
en av textförfattarna
konstaterar i en av bokens mer berörande texter är alla med om saker som är jobbiga. Så är
det att vara människa.
Vår tillvaro pendlar ständigt mellan att vi har det
bra och mindre bra. Han
kämpade för sitt liv under vattenytan i tsunamikatastrofen. Vi kämpar
med våra egna bekymmer. Om vi tror på oss
själva och inte ger upp så
är oddsen att vi lyckas
mycket större.

¶¶sara

ekstrand
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Gör sig
redo för
den stora
berättelsen
Berättarkonst. Efter två böcker om Markusevangeliet och några försök att berätta delar av det är kaplan
Boris Salo i Jakobstad redo för nästa utmaning: Han ska
berätta hela evangeliet.
Text och Foto: Johan Sandberg
– Jag drivs av en önskan att få komma
ut bland folk och berätta vad evangeliet
handlar om, säger Boris Salo.
Startskottet för Salo var insikten
om att de nytestamenliga författarna
skrev sina verk för att läsas från början till slut.
– Som författare vill jag inte att någon ska plocka fram två eller tre rader
på sidan 75 ur en av mina böcker och
hålla en utläggning om det. Vi använder
perikopsystemet – ett system med predikotexter för kyrkoåret. Det har sina
fördelar men det är väldigt sällan vi tar
del av en skrift från början till slut. Och
det måste vi på något sätt få tillbaka.
Han fascineras av styrkan som ligger i berättandet.
– Det är skönt att bara få berätta med
Bibelns egna ord utan att komma med
en uttolkning eller förklaring.

Skrevs för romarna

Salo kallar Markusevangeliet världslitteraturens mest lästa och översatta verk. Det bygger han på att Bibeln
är den överlägset mest spridda boken
och att man oftast börjar med Markusoch Johannesevangelierna när Bibeln
översätts till ett nytt språk.
– Markus skrev sitt evangelium för
att berätta vad kristen tro handlar om
för Romarriket. Det är det mest dramatiska evangeliet och det skrevs för
en sekulär omgivning. Mycket tyder
på att det är en ögonvittnesskildring
som Petrus är källan till. Jag tror att vi
i dag börjar vara i den situationen att
många i Finland inte vet vad evangeliet handlar om.

Änglar på sommarteater
SommarTeater
Lumpänglar

Johansson, Boris Bränn,
Conny Kulla, Anders Österberg med flera.

Oravais Teater
Text och regi: Annika
Åman
Musik: Charlotta Kerbs
I rollerna: Alexandra
Mangs, Kaija Grannas, Pia
Simons, Lena Österberg,
Heidi Nyman, Anci Holm,
Roland Engström, Ulf

Om livet på textilfabriken
i Oravais berättar Annika
Åmans nyskrivna pjäs som
hon också regisserar.
Det märks att hon rör sig i
områden hon känner till väl.
Hon känner fabriksområdet,
spelplatsen och skådespelarna. En del roller sitter så

Föreställningen Den stora berättelsen ger
Boris Salo i Rotundan i Campus Allegro
i Jakobstad under Jakobs Dagar-veckan
onsdagen den 24.7 klockan 19. Till sin
hjälp har han Lasse Hjelt som regissör
och Håkan Streng som står för musiken.
Håkan Streng kommer att gestalta
folkets reaktioner och sjunga några bibeltexter till egna melodier.
– Jag kommer att säga reaktionerna
i toner, säger Streng.
– Att ha musik ser jag som ett bra
komplement. Det finns saker som aldrig blir rätt hur man än säger det. Hur
ska man till exempel gestalta Jesu rop
på korset: Min Gud, min Gud, varför
har du övergivit mig? Där kan musiken vara till en hjälp, säger Salo.

Började memorera

Boris Salos intresse för Markusevangeliet har vuxit fram medan han skrivit två böcker om evangeliet.
– I samband med det började jag memorera texten.
Det ledde också till ett samarbete
med Trygve Erikson. Han skrev pjäsen Mästarens väg som uppfördes på
Frank Mangs Center i Närpes under
två somrar.
I Närpes gjorde Boris Salo rollen som
Jesus.
– Jag gillar att stå på scen, men det
var skönt att Trygve byggt upp pjäsen
med Jesu repliker ur Markusevangeliet.
Mina repliker bestod då av det som jag
memorerat under flera år. För mig var
det en direkt förkunnelse. Jag behövde bara lära mig att spela tillsammans
med de övriga.

bra att man undrar om skådespelarna över huvudtaget gör något annat än att
bara vara sig själva. Även de
yngsta barnen sköter sina
roller väl.
Pjäsen är en dokumentation av lokalhistora utan att
för den skull vara obegriplig
för dem som saknar koppling till Oravais. Handlingen
kunde vara förlagd till vilken
fabriksort som helst.
Det är ett drama som
innehåller det mesta: kärlek, svek, försoning och

Förberedelserna är i full
gång. Boris Salo får hjälp
med berättandet av Håkan
Streng och Lasse Hjelt.

mycket humor. Liv tar dramatiskt slut och nytt liv
föds. Känslorna kastar mellan skratt och gråt, även
bland publiken.
Det är helt klart kvinnornas pjäs. Männen på fabriksområdet sysselsätter
sig med att gömma spriten
och organisera föreningslivet. Men runt arbetarbostäderna styr kvinnorna. I den
grova jargongen bland arbetarkvinnorna blir männen ibland snudd på objektifierade.

Välbekant men ändå nytt

Mästarens väg var ändå något annat. Nu
är han ensam. Men han har redan prövat
på att berätta olika avsnitt ur evangeliet.
– Jag har berättat evangeliet i två olika omgångar tidigare. Jag har också berättat olika avsnitt ur det i skriftskolan och passionsberättelsen för elever i Pedersöre gymnasium. Då söndagens text varit ur Markus har jag också
tagit tillfället i akt och berättat texten
i gudstjänsten.
Men ändå känns det som en ny sak
att berätta hela evangeliet.
– Det känns lite som att gå ut på vattnet. För det handlar om att memorera en så stor textmassa. Föreställningen tar två och en halv timme.
I det här skedet ger han inga löften
om flera föreställningar.
– Vi får se hur det känns efter den
här första gången. Om det känns bra
är jag nog öppen för att göra om det

Pjäsen presenterar också en ensam troende Amerikaänka som får sin beskärda del av arbetskamraternas gliringar. I övrigt
dominerar inte den andliga dimensionen. Men änkan är inte utstött ur gemenskapen, snarare tvärtom. Här delar alla, oavsett
livsåskådning, både glädje
och sorg. Det är en gemenskap som sannolikt känns
igen på många arbetsplatser än i dag.
Den enkla och vackra

musiken av Charlotta Kerbs
förtjänar ett speciellt omnämnande.
Premiärpubliken gav de
medverkande välförtjänta
stående ovationer. Som om
den kom med en hälsning
från gångna generationer
lumpänglar landade en vit
fjäril på Annika Åmans arm.
Det var en stark och berörande sommarteaterkväll, komplett med tillhörande regnskur. Bara myggen saknades.
¶¶Johan

Sandberg
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Våga Fråga

Lycka är små ting
Många som lider av ångest och depression får mera symtom om somrarna då de vanliga rutinerna bryts.
Vad kan man göra för att förbättra
situationen?
Sommar, semester och sol är för de flesta
förknippade med glädje och lycka. Men
inte för alla. En del upplever sommaren och våren som en extra tung tid.
¶¶Maria SundNu MÅSTE man vara glad och social!
gren-lIllQVIST
Nu ska man gå på fest och grilla med
är kognitiv
goda vänner. Nu ska man umgås med
psykoterapeut
släkt som man inte sett röken av under
och svarar på
idetiden. Alla dessa måsten och ”alla”
läsarfrågor
glada människor kan kännas som ett
om familj och
hån gentemot ens egen nedstämdhet.
relationer.
Det kan hända att vi måste acceptera
att vi inte hör till den ”lyckliga” skaran utan att vi hör till de
mer ”olyckliga”. Åtminstone för tillfället. En tröst kan vara
att sommaren, semestern och värmen är övergående. Allt
är förgängligt, så även sommaren! Så småningom återgår
livet och rutinerna till det normala. Vi får gå till arbete och
skola. Vi får fortsätta med våra hobbyer. Festerna tar slut.
Rutiner i samspel med Skalmans väckarklocka är till godo
för oss alla. Har vi tendens att bli nedstämda och få ångest
under sommaren bör vi se till att sova på nätterna och stiga upp på morgnarna. Även se till att vi äter på någorlunda
regelbundna tider. Om vi tycker att dagarna blir för långa
och enahanda kan vi se till att ha något program planerat
varje dag. Det kan vara att gå på loppis, gå på sommarteater, besöka en vän, gå till biblioteket, hyra en film eller gå
på gym. Eller varför inte baka semlor eller plocka bär. Gärna
gå en promenad eller springa en tur varje dag. Försök hitta
åtminstone tre positiva saker per dag. Det kan vara fåglarnas sång, det kan vara doften från en blommande ros eller
sommarpratarens fina ord. Kanske gå på en konsert, ta in
musiken med alla sinnen, vara totalt närvarande. Inte tänka framåt eller bakåt. Bara vara i nuet, just nu. Blunda och
fokusera inåt. Låt dig bli berörd om musiken rör dig.

hela också på andra ställen, säger Salo.
När han äntrar scenen gör han det i
rollen som Markus, berättaren. Det är
sparsamt med rekvisita, bara en båtkuliss och en stol. Den första akten handlar mycket om händelserna vid Genesarets sjö.

Ingen traditionell teater

Enligt Lasse Hjelt består utmaningarna i berättandet i att vara trovärdig och
fängslande .
– Eftersom det bara finns lite rekvisita så ska det sagda ordet vara det som
fängslar. Som regissör försöker jag hjälpa Boris att variera kontakten till pu-

bliken utan att han ska vara alltför påflugen.
Berättandet är ingen traditionell teater. Men det är heller ingen läsning
av bibeltexten.
– Det är tre olika grejer, säger Hjelt.
När du läser är du mest ensam. När du
berättar för du ett samtal med någon
annan. Det kan också vara en publik
som inte ger något verbalt svar. Teater
är mera yvigt än berättandet. Där ingår stora betoningar och väl uttänkta
pauser. Nu berättar Boris den här historien som han tycker är värd att föra
vidare. Han berättar vad som händer
och missar han något väsentligt så tar

”Det känns lite som att gå ut på vattnet.”

han om det, precis som man gör i en
naturlig konversation.

Berättartraditionen lever än

Ursprungligen berättade man innehållet i evangelierna för varandra.
– I något skede skrevs berättelsen ner
och man fortsatte berätta för varandra
utgående från den skrivna texten, säger Salo Att var och en läser texten ur
sin egen Bibel har egentligen kommit
väldigt sent. Det kom dels med reformationen och dels med boktryckarkonsten.
Det finns en berättartraditon som lever även i vår tid. Lasse Hjelt har både
spelat och regisserat den här sortens
uppföranden tidigare.
Salo har sett och hört skådespelare från Uleåborgs teater berätta Markusevangeliet på finska. På finlandssvenskt håll har också Stina Ekblad berättat Lukasevangeliet.

Unna dig att må bra. Besök en frisör eller gå till en massör.
Ta ett dopp i havet eller sjön, bada i en riktig bastu. Koka
gott kaffe eller te, läs en god bok eller bläddra i en vacker bok. Ring en god vän eller gå på träff med en god vän.
Ett annat sätt att höja vår sinnestämning kan vara att göra något för någon annan. Kanske finns det någon i vår omgivning som är ensam och behöver sällskap. Kanske vi kan
besöka en vän eller släkting som vi inte träffat på länge. Ofta
är vi rädda för att störa men jag tror inte att vi behöver vara speciellt rädda för det. De flesta blir glada av ett besök.
Man har gjort undersökningar om människors lycka och
välmående och kommit fram till att vägen till lycka oftast
består av små ting. Jag tror att vi behöver bli bättre på att
observera allt som finns runt om oss: både människor och
natur. Vi behöver fokusera på människors positiva egenskaper. Att hjälpa andra är också något som bevisligen ger
oss välbefinnande. Det goda jag gör ger gott tillbaka till mig.
Man brukar säga att glädje smittar och det stämmer.

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

På Tvären SARA EKSTRAND

Ändrade planer
Häromdagen hamnade jag
ofrivilligt i Karleby. Min tanke var att åka tåg genom
landet till de
österbottniska slätterna för att stiga av i Bennäs
som så många
gånger tidiga-

re. Just den här dagen var
det ändå mycket viktigt att
jag steg av vid precis rätt
station. Min första intervju
med en riktig Jakobstadsbo
var nämligen inbokad samma eftermiddag. Tidsschemat var väl genomtänkt för
att hinna i god tid till avtalad mötesplats. Men en liten

detalj ställde till ett mycket
oförutsett problem. Tågdörren gick inte att öppna.
Jag har alltid haft lite svårt
för klichéaktiga uttryck men
i det här sammanhanget är
ett sådant på sin plats. Det
blir aldrig som man tänkt
sig. När man i förtvivlan
står på ett tåg och försöker

öppna en dörr med en modern, högteknologisk, grönt
blinkande knapp – utan resultat. Känner hur paniken
växer i kroppen. Ser hur övriga passagerare glatt hälsar
på sina välkomstkommittéer på perrongen utanför.
När perfektionisten inom
en inser att minutschemat

kommer att slängas i papperskorgen. Tåget som sakta börjar röra på sig. Nästa,
Karleby.
För mig är det ofta ett
hårt slag när något går
snett. Men än en gång fick
mitt välorganiserade jag en
liten påminnelse om att det
är bäst att skratta när allt

inte går helt enligt planerna.
Det finns lösningar på det
mesta. En taxi bromsade in
framför mitt intervjuobjekt
en hel minut tidigare än avtalat. Ingen skada skedd.
Jag kan bara konstatera att om man mot sin vilja hittar sig själv i Karleby så
är det inte hela världen.
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Fyra gubbar och en båt
TRÄFFPUNKT. Nästa
vecka sjösätts Ingå församlings förbindelsebåt,
upprustad av ett kunnigt
gäng på tio frivilliga som
samlats inom församlingens ”träffpunkt för gubbar”. – I en skärgårdsförsamling ska församlingen
syssla med samma saker
som medlemmarna,
säger församlingspastor
Tom Hellsten.
Text OCH FOTO:
rolf af hällström
Den nymålade båten ser enorm ut där
den står ensam på sin trailer i en annars tom vinteruppläggningshall för
båtar. Fyra karlar håller på att plocka
ner ställningarna för plasttältet som
täckt båten under målningen. En man
i blå snickaroverall balanserar högst
upp när det hörs en smäll.
– Söta öde, säger Karel Kakko nere på båtdäcket. Det är en liten pik
”oss karlar emellan” åt projektets primus motor, församlingspastor Tom
Hellsten, som odlat just det uttrycket
när det smällt på fingrarna. Starkare
kraftuttryck än så anses inte lämpliga
för en präst, speciellt inte här där det
är högt till tak som i en kyrka.
Kakko tittar med godkännande min
på den blåmålade båten medan han
drar bort jesustejpen som skyddar avvisarlisten under målningen (alltså
grejen som går runt båten och tar emot
stötarna). Han är marinarkitekt till
utbildningen, jobbar som redaktör på
motorbåtstidskriften Kippari och är
en av de experter som båtklubbarnas
folk vänder sig till när det behövs ett
konditionsutlåtnade i samband med
båtaffärer. Tycker ett superproffs som
han att båten är sjöduglig och anpassad för vad den ska användas till kan
församlingen vara lugn.
Den del av skrovet som ska ligga i
vattnet får vänta med färg till nästa år.
– Den här säsongen är så pass kort,
säger Kakko och ger en liten föreläsning om dagens miljövänliga bottenmålningsteknik med självpolerande
färger som släpper tunna lager av färg
med vidhängande alger och snäckor.
Slipandet och tejpandet var arbetsdrygt. Det tog tiotals dagsverken.
– Själva målandet gick sedan relativt snabbt, säger Ossi Väänänen,
pensionerad maskiningenjör och en
av tiotalet aktiva i ”båtklubben”.
Carl Johan Westin kör fram sin
traktor, kopplar på båttrailern och
drar ut den 8,7 meter långa skönheten i dagsljuset. Westin har nyss pensionerat sig från jordbruket som han
haft uppe i Bredslätt by men har alla maskiner kvar. Dagens jordbrukare är ju egentligen metallarbetare, Westin har både svarv och svets i
sin verkstad.
Alla tre verkar påfallande nöjda
med den här typens församlingsaktivitet. Dessutom är båten inget självändamål utan har en plats i församlingens verksamhetsplan.

Målningen har lyckats bra, säger från vänster Tom Hellsten, Karel Kakko, Karl-Erik Westin och Ossi Väänänen. Sammanlagt har runt tio
personer deltagit i Ingå församlings båtklubb.

Församlingspastor Tom Hellsten är nöjd med den nygamla församlingsbåten.

Tar emot båtdonationer

”Den har ett
stort fördäck
och är ypperlig
att forsla material med.”
Karel Kakko

Projektet med en församlingsbåt startade lämpligt nog vid ett förrättningskaffe. Pastor Hellsten hade förrättat
välsignelse av hemmet hos Karel Kakko som flyttade till Ingå med sin familj senaste sommar. Hellsten är lycklig ägare av bland annat en sex meters ombyggd mahognybåt och Kakko som sagt superproffs i branschen.
Att de kom att prata båtar vid kaffet
var inte långsökt precis. Dessutom
hade Hellsten redan länge funderat
på en lämplig verksamhetsform att
erbjuda för ”den grupp församlingsbor som är svårast att nå”.
Kyrkoherde Torsten Sandells funderingar följde samma linjer – han är
delägare i en elvametersbåt – så diskussionen ledde till att församling-

en satte in en annons i lokaltidningen om att den tar emot båtdonationer. Samtidigt tipsade man om att detta var ett projekt lämpligt för herrar
i mogen ålder.
– Vi erbjöds femton olika båtar, säger Hellsten som jobbat i Ingå församling sedan 2011. Det var båtar i mycket varierande skick och storlek, ända
från en 12 meters båt från 1908 som
seglat på norska Atlantvatten till mindre fiskarbåtar. En och annan kanske
också mindre väl hållen.

gergården på Orslandet som ligger på
skärgårdssidan av Barösund. Men stilenligare är förstås att åka båt från Ingå hamn.
Trots att båten ser stor ut är den så
pass liten att det inte krävs några förarpapper för att köra den.
– Vi kommer att ordna med utbildning så att praktiskt taget alla i klubben kan köra båten. Jag hoppas på att
tre, fyra av dem kan ställa upp som
förare, säger Hellsten.

Del i verksamhetsplan

Själva båten är alltså en donation och de
tio gubbarna har gjort många dagsverken. På Ingådagen för någon vecka sedan ordnade församlingen med lotteri.
– Allt har tiggts ihop, säger Tom
Hellsten om båtprojektet.
Församlingen har haft goda kontakter genom sina frivilliga. En av karlarna i projektet har tidigare jobbat hos
färgfirman Hempels som sponsrat all
färg som gått åt till glasfiberskrovet.
I sjön ska båten om en vecka. Namnet är redan avslöjat i lokalpressen
men ett fempoängstips kunde vara
att gråstenskyrkan i Ingå är tillägnad
detta sjöfararnas skyddshelgon. Fyra
poäng att det kan skrivas med både c
och k. Tre poäng att julgubben härstammar från detta helgon.
Nere vid lägergården Rövass ligger
redan den andra båten som församlingen tagit emot, en fin Summabyggd
fiskarbåt med förhytt. Den kräver mer
omfattande reparationer och blir ett
större projekt än glasfiberbåten. Men
det är en sak för nästa höst.

Båten skulle inte bara vara ett renoveringsobjekt utan ingå som en del i
församlingens verksamhetsplan att
bättre nyttja sina markresurser. Ingå församling äger flera holmar, bland
annat största delen av Stora Fagerö,
en naturskön holme på hela 70 hektar
rakt utanför Ingå småbåtshamn. Där
rustar församlingen som bäst upp ett
fiskartorp som utfärdsmål.
Så församlingen kunde välja och
vraka. Bäst lämpad var en akterruffad – en båt där kajutan ligger i bakre delen av båten – Sunmar 8700 i
glasfiber.
– Den har ett stort fördäck och är
ypperlig att forsla material med, säger Kakko. Det går bra att forsla folk
också, tolv personer ryms fint.
Redan i sommar ska det bli aktuellt med en del turer, till Stora Fagerö
och Jussarö bland annat. Också transporterna till församlingens lägergård
Rövass är aktuella. Det går visserligen också att åka landvägen ut till lä-

Namn efter kyrkan
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Mikko Ryyppö packar ner Nya testamenten för leverans till Gideoniterna i Ryssland.

Här trycks över fem
miljoner biblar per år
Bibeltryck. Fem och en halv miljoner biblar
och annan litteratur med kristen koppling kommer varje år ut ur tryckpressarna i St Michel
Print. Tryckeriet är det enda i Norden som kan
trycka och binda böcker på tunnpapper.
Text och Foto:
Johan SAndberg
Men det är inte bara evangelium som
trycks i S:t Michel. Här trycks också
lagen. De senaste upplagorna av lagböcker från Finland, Sverige och Norge härstammar härifrån.
– Den svenska lagboken Sveriges Rikes Lag är lite intressant, säger Heikki
Suomala, vd för St Michel Print.
Den senaste upplagan av Sveriges lag
har 4 700 sidor och är 76 millimeter
tjock. Den närmar sig 80 millimeter,
gränsen för hur tjocka verk tryckeriet
klarar av att binda till en bok.

– Tekniskt kan vi gå upp till närmare
5 000 sidor, säger Suomala. Lagen har
getts ut i ett band i över 150 år. Nästa
upplaga av Finlands lag som trycks i
sommar kommer också i ett band.
Sammanlagt trycker St Michel Print
mellan sju och åtta miljoner böcker
på tunnpapper per år. Lagböckernas
andel är cirka tio procent. Dessutom
trycker tryckeriet farmaceutiska kataloger, ordböcker och lite bipacksedlar för medicinförpackningar. Största andelen, närmare två tredjedelar av
produktionen, hör ändå till det tryckeriet kallar religiös litteratur.
– Men det är bara kristna böcker
vi trycker. Det har vi ett principbeslut på.

”Varje år
kommer det
nya språk att
jobba med.”
Heikki Suomala

Global bibelvärld

De flesta böcker som St Michel Print
trycker är Nya testamenten. Men man
trycker också hela Biblar, psalmböcker
och andra kristna böcker på tunnpapper.
– Från början av åttiotalet har vi
tryckt biblar för trettio länder på 52
olika språk, säger Suomala. Varje år
kommer det nya språk att jobba med.
Bibelvärlden är global och otroligt intressant i dag.
Det innebär också en hel del resdagar för Suomala och övriga försäljare.
– Jag har i medeltal 70–80 resdagar
per år. I fjol blev det ganska många, 110
resdagar. Den enda möjligheten att klara sig på marknaden är att vara aktiv.
Följaktligen går åttio procent av produktionen på export. Största delen går
till Ryssland (17 procent), Ukraina (9
procent), Sverige och Norge (8 procent), Tyskland och Rumänien (7 procent) och Malawi (4 procent). De senaste tio åren har tryckeriet sålt till 61
länder. Böcker på ryska och tyska har
dominerat. Men det har blivit allt fler
spanska böcker.
– Läget varierar från år till år. I dag
motsvarar ryskan cirka 25 procent av
produktionen och tyskan mellan fem
och tio procent. I allmänhet har vi

tryckt relativt många böcker för CEEområdet (Central- och Östeuropa).
Ur bokhyllan plockar Suomala fram
en bibel som företaget tryckt på tshiluba, ett språk som mindre än två miljoner personer talar i Kongo.
– Afrika är ett av de snabbast växande områdena för biblar i dag, men
också Asien och Sydamerika.

De viktiga fonterna

För tryckeriet innebär varje nytt språk
att man måste kontrollera att programvaran stöder språket.
– Vi dubbelcheckar att vi har alla de
fonter vi behöver.
En av de stora och långvariga kunderna är Gideoniterna.
– Vi har tryckt åt Gideoniterna till
cirka 30 länder, alla CEE-länder, Rysland och Ukraina men också flera länder i Afrika.
Tunnpapperssegmentet är ändå
smalt. Av de trehundra bokförlagen i
Finland är det endast femton som har
något att göra med tunnpapper.
– Vi har samarbetat praktiskt taget
med alla bibelförlag i Finland och Sverige. Årligen samarbetar vi med mellan 70–80 bokförlag.
För St Michel Print är kundservicen
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Heikki Suomala, vd för St Michel Print, tycker att bibelvärlden är global och ytterst intressant. Markku Puntanen till vänster.

viktig. Det är också språkkunskaperna. Den här intervjun gjordes på svenska. Också alla de anställda Kyrkpressen mötte på tryckeriets kontor talade svenska.
– Alla tror att alla i Sverige kan engelska. Men så är inte fallet.
Själv har Suomala lärt sig svenska genom sitt tidigare jobb inom skogsmaskinsindustrin.
– Det är lite svårt att få personal som
talar flera språk och har hög motivation till S:t Michel. Men det finns ändå
folk som gärna flyttar till staden från en
större ort när barnen börjar gå i skolan.

Pappret är tunnare

Papperstjockleken som St Michel Print
trycker på varierar mellan 25 och 50
gram per kvadratmeter. Vanligtvis används 31 grams papper.
– För att vara tunnpapper är det ganska tjockt, säger Suomala.
Som jämförelse kan nämnas att vanligt tidningspapper är cirka 43 gram
medan kopieringspapper är cirka 80
gram.
– Bibelpappret är i princip samma
papper som används i cigarretter. Det
är baserat på kemisk cellulosa.
St Michel Print köper tunnpappret
från Tervakoski som specialiserat sig på
bestruket papper. Det har en slätare och
glansigare yta som står emot fukt bättre.
– De flesta bibelpapperstillverkarna
gör obestruket papper. Det bestrukna
pappret har en högre kvalitet vilket ger
oss en fördel.
Pappersfabriken i Tervakoski hör
numera till österrikiska Delfort Group. Fabriken är Finlands äldsta pappersfabrik och den har tidigare ägts
bland andra av Finlands Bank.
Enligt Suomala finns det flera fördelar med att trycka på tunnpapper jämfört med tjockare papper. Förutom att

”Om allt inom EU som i
dag trycks på
70 grams papper skulle tryckas på 40 eller 50
grams papper
kunde vi förminska transportkostnaderna i hela Europa.”
Heikki Suomala

boken ser elegant ut hålls den också
öppen när man slår upp den.
– Men det finns också en logistisk
aspekt, säger han. Ju tunnare papper
som används desto flera böcker ryms
i en container. Om allt inom EU som i
dag trycks på 70 grams papper skulle tryckas på 40 eller 50 grams papper
kunde vi förminska transportkostnaderna i hela Europa. Det som kräver
fjorton lastbilar att transportera kan
minskas till åtta lastbilar.
Det kemiskt framställda pappret kräver också mindre energi i tillverkningsprocessen än det mekaniska.
Att trycka på tunnpapper kräver
speciell yrkeskunskap. Erfarenheten
är viktig, både för dem som jobbar i
bokbinderiet och i tryckeriet.
– Vi har nyanställt erfarna tryckare
som kan och vet allt om att trycka när
de kommer. Efter några veckor konstaterar de att lärotiden bara börjat.
Suomala berättar att skillnaden består i hur man justerar maskinerna och
med vilken hastighet man kör dem.
De ska gå långsammare än i normala
tryckpressar. I binderiet handlar det
mycket om tryckluftsteknik.

Tidningshus med bilförsäljning

Tryckeriet i S:t Michel har anor från
1889. Då grundade läraren Jaakko Haniel Päivärinta en tidning och ett tryckeri under namnet Suomi. Under kriget,
då huvudstaben var förlagd till S:t Michel, anlitade staben tryckeriet.
Numera går tidningen och koncernen under namnet Länsi-Savo. I koncernen ingår också tidningen Itä-Savo som utkommer i Nyslott, nio veckotidningar, en lokalradio och St Michel
Print. Och en bilåterförsäljning.
En bilförsäljning?
– Ja, min far Esko som var vd tidigare
har en bakgrund som köpman. Han ha-

de också erfarenhet av bilhandel. Butiken var till salu och Länsi-Savo köpte den, förklarar Jukka Tikka, LänsiSavos nuvarande styrelseordförande.
Koncernen omsätter 60 miljoner euro och har 400 anställda. St Michel Print
omsatte cirka nio miljoner euro 2012
och har sextio anställda. Familjen Tikka är koncernens största ägare.
– Att det är ett familjeföretag med
lång historia märks på att vår långsiktiga vision är att stanna kvar. I större
bolag som ägs av investerare kan allt
hända över en natt.

Tolkovaja Biblia var först

St Michel Print specialiserade sig på
tunnpapper på åttiotalet. Idén kom
från företagets dåvarande tryckeridirektör. Evangeliipress i Örebro hade fått
en stor beställning av ortodoxa Tolkovaja Biblia i Ryssland. Evangeliipress
behövde tilläggskapacitet och LänsiSavo hade en ny Timson-tryckmaskin i rätt format.
– Något andligt intresse låg inte bakom satsningen, säger Tikka.
Tolkovaja Biblia blev det första större
bibelprojektet som trycktes i S:t Michel.
– Jag har hört att en ortodox präst
kom från Ryssland till S:t Michel för
att välsigna den första lastbilen som
lämnade tryckeriet, säger Suomala.
På nittiotalet sålde St Michel Print
ut sitt arktryck till en av sina anställda som fortsatte verksamheten i ett
nytt bolag.
– Det är en klar linjedragning att satsa endast på tunnpapper.
I dag har St Michel Print fyra Timson- tryckpressar samt maskiner för
bokbindning. För fyra år sedan övergick tryckeriet till CTP-printer som
skriver ut direkt på tryckplåten.
– Vi var troligen det sista tryckeriet
i Finland som arbetade med konven-

tionell film. Vi hade svårt att hitta en
printer för våra behov.

Inga synergieffekter

Koncernens tidningar har egna tryckpressar och trycks inte på St Michel Print.
– Dagstidningarna är vår huvudprodukt, säger Tikka.
Länsi-Savo som kommer ut i S:t Michel har en upplaga på 22 000 och ItäSavo i Nyslott 16 000.
– Vi har bekymmer med upplagan –
den sjunker två–tre procent om året,
säger Tikka. Men många av våra läsare
är äldre och den digitala revolutionen
är inte lika häftig. Men upplagan sjunker, det hjälps inte.
Några större synergieffekter av att
trycka både tidningar och på tunnpapper ser Tikka inte.
– Men de hänger ändå ihop och båda
branscherna är ytterst intressanta. Tidningarna är lokala medan marknaden
för tunnpapperstryck är global.

Religionen intresserar

De främsta konkurrenterna till St Michel Print finns i Kina och Indien. I Europa finns tolv konkurrenter och någon även i Sydamerika.
– Vår fördel jämfört med Kina är att
leveranstiden i Kina är lång, fem till sex
veckor. Dessutom ökar prisnivån där
hela tiden. Många kunder har också reagerat på att det är svårt att skapa långvariga relationer till Kina då personalomsättningen där är stor. De unga kineserna är karriärmedvetna och byter
ofta arbetsplats, säger Suomala.
Suomala har lagt märke till att många
kunder intresserar sig för religionen i
Finland.
– Vi diskuterar rätt ofta skillnaden
mellan att vara lutheran, katolik eller ortodox. Det görs ändå ingen stor
sak av det.
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Sveriges lag. 4 700 sidor och 76 millimeter tjock.

lådor med psalmböcker till församlingarna i Borgå stift.

Bibelpärmar på polska.

Lassi Pylkkänen mäter trycksvärtan i en rysk Bibel.

Bibelböcker på 2 544 språk
• Bibeln är världens mest
översatta bok. I slutet av
2012 var åtminstone en hel
bok i Bibeln översatt till
2 544 språk. I dagens läge är Nya eller Gamla testamentet tillgängligt på
1 249 språk och hela bibeln
på 486 språk. Att översätta
hela Bibeln tar i medeltal 12
år. Man uppskattar att det
finns 6 000–7 000 språk i
världen.
• Inom ramen för projektet Bibeln till Finlands släkter utkom i fjol Psaltaren
på vepsä (östersjöfinskt
språk), Jonas bok på livvi
(karelskt språk) och Johannesevangeliet på mansiska
(sibiriskt språk).
• ”En god bibelöversättning är trogen de hebreiska
och grekiska grundtexterna, är språkligt av hög kvalitet och beaktar den antropologiska och kulturella
kontexten”, säger chefen
för bibelöversättningsarbetet vid Finska Bibelsällskapet, Seppo Sipilä.
• Hundra olika språk når
över 500 miljoner läsare.
• De förenade bibelsällskapen (The United Bible Societies, UBS) startade i slutet av 2012 ett projekt inom
vilket bibelsällskapens
översättare inom 1 000 da-

gar, dvs. inom ungefär tre
år, ska göra 100 nya översättningar. Av de här 100 är
45 de första översättningarna någonsin, en fullständig bibelöversättning utkommer på 29 språk och
en nyare översättning av en
redan befintlig utgåva på 26
språk.
• Sammanlagt når de här
100 olika bibelöversättningarna över 500 miljoner människor. Översättningarna har en stor andlig
betydelse för såväl enskilda kristna, kyrkor som hela
folkgrupper.
• Nätverket Förenade bibelsällskapen är världens
största aktör inom bibelöversättning och -utgivning.
Nätverket är med i 450 bibelöversättningsprojekt i
olika delar av världen. Finska bibelsällskapet är medlem i nätverket Förenade
bibelsällskapen. (KT)

Här görs det pärmar med guldtryck. Markku Puotanen och Heikki Suomala övervakar.
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Ingegerd tel 3471017

Välkommen till Vasa
Företagare, se hit!
Reklamartiklar & Affärsgåvor med
Specialisering på Väskor

Har Din båt stort
innerutrymme för last,
höga sidor, går mjukt i sjön,
planar vid 10 knop och
drar lite bensin ???
Om inte så har vi den !!

Skräddarsydda väskor
i nonwoven, bomull polyester, nylon, PU eller
bamboo material för
din affärsverksamhet,
marknadsföring eller
för t.ex mässor.

Vi utför alla typer av RENOVERINGAR
påalla
land
ochav
i skärgården
Vi utför
RENOVERINGAR
•typer
målning och
tapetsering
•
montering
av
parkett- och laminatgolv
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och i skärgården
• rör- och elarbeten
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• målning och tapetsering
•
• våtrumsarbeten
montering av parkett- och laminatgolv
•
av tak
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• tvätt
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•
målning
av tak och fasader
• våtrumsarbeten
• tvätt
staketavoch
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•
takterrasser
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önskemål
• målning
av tak och fasader
• staket
nybyggen
mycket
merkundens
•
och och
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enligt

www.mbk.fi

önskemål
Oy Maalaamo MBK Måleri
Ab Mjölnaregatan 14 , 65100 Vasa
www.mbk.fi
• nybyggen och mycket mer

Tel. 06-322 1313 Fax: 06-322 3060

Oy Maalaamo MBK Måleri Ab Mjölnaregatan 14 , 65100 Vasa
Tel. 06-322 1313 Fax: 06-322 3060

ww

Vi har även andra specialgjorda affärsgåvor
5,2 x 2 m , 440 kg för era kunder eller anställda.
30 - 60 hk
30 knop / 2 pers / 50 hk
Reklamväskor
är ett enkelt och effektivt
27 knop / 4 pers / 50
hk
sätt att synas och kommunicera med sin omgivning.
< 0,5 l / sjömil
Med rätt design, färg och kvalitet kan du stärka ditt varumärke.

Ta kontakt för mera information!

SE
DEMO
FILMERNA

Rmp 8950,-

Tel. +358 505899724
sales@wasaasiantrading.com
www.wasaasiantrading.com

Vi utför följande
arbeten inom
byggnadsbranschen:

SF

Rakennus
Bygg

- Renoveringar
- Nybyggen
Centralgatan 34 B 9
- Målningsarbeten
65320 VASA
- Badrumsrenoveringar
(VTT:s)
- Sanering av vattenskador Ola Forsbacka )050-562 2485
Stefan Snåfs )050- 430 3970
- Inredningsarbeten
- Takrenoveringar
namn.efternamn@rakbyggsf.fi

Tel.
06-315 7100
7RUJSDUNHULQJHQV
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VARDAGAR  
lördagar 8.30-16.00

(ANDTVËTT VAXNING
OCH STËDNING
5TAN
TIDSBESTËLLNING
Vi finns på nedre plan.
Tfn: 0400-902 111
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Kaffehuset August

Arholmsv. 64a
65410 Sundom
0500 - 660684

Musikfestspelens Meny
( i kraft alla dagar under festspelen )

Sundom böckling serverad på knäckebröd
Med vispat gräslökssmör och sallad, Coste d´Espere Chardonnay 12 cl
&&&
Dragon smaksatt Kalvsaute´ med späda grönsaker och nypotatis
Eller
Ångad Torskrygg med citronsmör,fänkål och dillstuvad potatis
Les Carabénes Pinot Noir 16cl.
&&&
Rabarberpaj med vaniljsås, Cadillac Liquoreux semillon 8cl.
Menyns pris 35,00€ / person, Vinpaket 19,00€ / Person
Mot uppvisande av konsertbiljett ger vi 5,00€ i rabatt på menyn

Kaffehuset August Hovrättsesplanaden 13 Vasa
Öppet Må-Lö 09.00-23.00 Sö 11.00-23.00
Tel. 06 32 00 555 www.kaffehusetaugust.fi

Platser kvar på följande höstresor:
*7-16.10 La Bella Italia
*2-9.11 Beijing med Mathias Nylund

Umeå-resor:

Torsdag 25.7, 1.8, 15.8
Lördag 27.7, 14.9

Musikal- och teaterresor:

*18-20.10 Musikalsuccén Priscilla Queen Of
The Desert i Stockholm, en dag i Stockholm
*21-24.11 Musikalsuccén Priscilla Queen Of
The Desert i Stockholm, en natt på hotell
*5-8.12 Steninge Slott och Stockholm, möjlighet
att se ’30-årsfesten’ med Galenskaparna
och After Shave samt Priscilla Queen Of The Desert
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VASA
BETONG
BESTÄLLNINGAR (06) 320 8150 - (06) 320 8100

FABRIKSBETONG - TRANSPORT – PUMPNING
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Julresor:

*22-24.11 Jultomtens verkstadsby i Rovaniemi
*5-8.12 Julmarknad i romantiska Rüdesheim

Allt detta och mycket, mycket mer…
Se mer info på vår hemsida!

SOMM
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ww.paro.fi

Välkommen till Vasa
Barnungdomso. familjebowling

Automatisk
poängräkning!

Ruskaresa
Vandringar och utfärder.
Bussresa med start från Vasa.
Logi med helpension vid Raitismaja
(innehåller morgonmål, lunchmatsäck,
middag och kvällsmål).
Pris 410 euro per person

* Mode i vintagestil
* Inredning och presenter
* Lokala produkter

VASA BOWLINGHALL

Krutkällarevägen 2, 65100 Vasa Tel. (06) 317 2257
www.vklvbf.com

Allt till sommarens fester, hittar Du hos
Olivia´s i Vasa Saluhall.
Vasaesplanaden 18 tel. 06-312 4002
Smakliga luncher vardagar kl. 10.30-14.45

Bokningar & förfrågningar:
06-3180 900 / 0400 126 830

Välkommen!
Sommaröppet: Må-Fre 10-17, lö 10-14

Skeppsredaregatan 3, 65710 Vasa
Tel. 050-5431528

www.raitismaja.fi

Vi finns där
kunderna
finns

MAREN KOMMER....

Ju bättre vi känner våra kunder
desto bättre kan vi hjälpa dem.
LokalTapiola erbjuder lokal och
personlig försäkringsbetjäning
precis som namnet säger.

VASA FÄRG AB
Smedsbyvägen 17
Välkommen!

Efterfrågade
PANU husfärg
hos oss!

VÄRICITYBOMILJÖ

Köpmansgatan 16,
Jakobstad

llllllllllllllll

llllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllll

• Träskydd • trädskyddsimpregnering
• träolja
llllllllllllllllllllllllllll

Tegelbruksgatan 47,

Det är alltid lättare att besöka en
bekant försäkringssakkunnig på
orten.
Välkommen!

Tjänsteleverantörer: Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag, lokalförsäkringsföreningar och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola

Trädgårdsmaskiner från oss!
Varför pruta på säkerheten
eller kvaliteten

Ultralätta motorsågar

Högtryckstvätt

för t.ex.
gallringar

STIHL RE 98

399 €
Stihl MS 181
• Volym 32 cm • 4,3 kg Erbj. 299 €
Stihl MS 192 CE

• Volym 30 cm3 • 3,4 kg Erbj.

199

Grästrimmer

deller!

Nya mo

STIHL FS 38

199

€

€

Arbeta säkert
och användarvänligt med
STIHL skyddsutrustning!
Fråga efter
paketpris.

Smidiga gräsklippare

3

Hydrostatdrivna
STIGA Villa

ÅKGRÄSKLIPPARE
Frontmonterat
Combiaggregat

fr.

2450 €

Robust bioklippare!

Testvinnare!

Viking MB 2 R

249 €

STIGA Multiclip 50 EURO
Klippbredd 48 cm. Klipphöjd
5 lägen mellan 31-75 mm.
Briggs & Stratton motor.

299 €
Cirkelv. 15,
65100 Vasa

De populära yrkesröjsågarna

Viking flisare

GRÄSUTRUSTNING PÅ KÖPET

GE150

OBS! Dubbla vinkelväxlar
Stihl FS 410

399 €

Erbj.

Stihl FS 460
Erbj.

tel. 06-318 2950
0500-364 688

www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

765 €

895 €

Stihl FS 490
Erbj.

995 €

Stenhagavägen 2, 65300 Vasa.
Tel. (06)356 3500
Öppethållningstider må-fre 7-19, lördag 9-15
Företagstjänst betjänar vardagar kl. 8-16
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KRYSSET JULI
Konstruerat av Britt-Mari Andtfolk

MIDSOMMARkryssets lösning
Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Margaretha Lundgren, Helsingfors, Nina Hellén, Jakobstad och Berit Ekholm,
Ekenäs.

Skicka in!

Vinn
böcker
!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 13 augusti 2013 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors. Märk kuvertet ”Julikrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års
översättning. Lycka till!

Namn & adress:

E-post:
(Fyll i, så får du aktuell information från Kyrkpressen
och Fontana Media.)
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UR Evangeliet
”Akta er för de
falska profeterna som kommer
till er förklädda till
får men i sitt inre
är rovlystna vargar.”
Läs mera i
Matt. 7:15-23.

OM Helgen

Runt Knuten

Allt är inte guld som glimmar
En kristen människa måste kämpa för att skilja
sanning från lögn
och rätt från orätt.
Om hon känner
Gud och frågar
efter hans vilja
leds hon fram till
sanningen.

#bönetwitter
”Herre hjälp oss
att tålmodigt söka skilja sanning
från lögn och leva
enligt din vilja.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
ILLUSTRATION: Sonja Backlund

Sanning och sken
Då jag går omkring i trädgården följer jag med fruktträdens blomning. I år var det varmt och det fanns pollinerande insekter under blomningstiden. Mycket riktigt
har det börjat växa kart på träden och det ser ut att bli
ett bra äppel- och plommonår. Däremot tog körsbären
stryk av den sena våren liksom enbuskarna som ännu är bruna och illamående. De goda frukterna är eftertraktade medan de usla blir hängande kvar i träden.
Jesus jämför profeterna, det vill säga den som är ledare för folket i religiös, andlig och politisk mening, med
fruktträden. Det är inte lätt att veta om det människor
säger är rätt och riktigt. Det är själva handlingen och
frukten av handlingen som avgör om orden och tankarna är riktiga och rätta. Men eftersom orden handlar om
profeterna, ledarna, kan vi tänka att de inte berör mig .
Jag är väl ingen ledare eller profet. Men en av poängerna med Jesu undervisning är att vi alla, liksom fruktträden, är skapade för att bära god frukt. Det är inte möjligt för mig eller för dig att skjuta vårt ansvar ifrån oss.
Det följer med uppdraget vi har att bära frukt.
Respekten för allt levande gör att vi ibland tvekar inför
de val vi gör. Vem har rätt? Vem står för sanningen? Ibland kan det vara svårt att skilja mellan olika slags sanningar och veta vad som är rättvisa. Men i längden visar det sig nog vilken sanning som bär frukt och vem
som är rättvis.
Det är lätt att vara efterklok och tänka att andra borde
ha vetat bättre. Kärlekens dubbla bud är inte alltid entydigt men det pekar i varje fall på vårt ansvar för varandra
och vårt uppdrag att söka efter sanning och Guds vilja. Det
förvekligas i vårt livssätt. Hur vi bemöter varandra och omgivningen ger uttryck för vår livshållning. Då lärjungarna drömmer om makt i det nya riket som ska komma tar
Jesus barnen som exempel. Om ni inte blir som barnen
kommer ni aldrig in i Guds rike – det är tankeväckande.
I liknelsen om fruktträdet som inte bar frukt vill trädgårdens herre hugga bort det ofruktsamma trädet för att
ge rum åt träd som bär frukt. Men trädgårdsmästaren vet
att goda träd ska bära frukt. Han tar trädet i försvar och
lovar sköta och ta hand om det så att det bär frukt nästa år. På samma sätt får vi vända oss till mästaren Kristus och be om vishet och mod att bära frukt. Det innebär också en förståelse för att vi inte alltid förmår bära frukt. Vår djupaste längtan handlar om frid och fred,
om glädje och kärlek.

Björn Öhman är kyrkoherde i Åbo svenska församling.

Varje torsdag.

Munsala kyrka söndag
28 juli kl. 20.

INSIDAN
Betraktelsen Björn Öhman

”Saxofonmusik från visa till
psalm.”

Allt mellan
himmel och jord.

Första läsningen
5 Mos. 12:32-13:4
eller Job 28:7-16, 23-28
Andra läsningen
1 Joh. 4:1-6
Evangelium
Matt. 7:15-23
Nionde söndagen efter
pingst. Temat är ”Sanning och sken”.

Psalmförslag
203, 167, 334,
330, 471 (N),
468:3.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

I Klarspråk
Kapell är ett mindre kyrkoutrymme som kan användas för gudstjänster, förrättningar och andakter. Ordet kommer
från latinets capella som
betyder ”kort kappa”
och syftar på den plats
där den helige Martin av
Tours kappa förvarades.
Kapellet kan vara en
fristående byggnad eller en del av en större byggnad – antingen i
form av ett sidokapell i
en kyrka eller exempelvis som en del av ett lägerområde, sjukhus eller
shoppingcenter. En del
kapell byggs för speciella användningsområden,
t.ex. begravningskapell
och dopkapell.
Källor: evl.fi, Wikipedia.

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

KALENDERN
19.7–1.8
Domprosteriet
¶¶ Borgå
SÖ 21.7 KL. 10: MÄSSA I EMSALÖ
KAPELL, Lindgård, Johan Terho,
Camilla Wiksten-Rönnbacka
KL. 10: MÄSSA MED SKRIFTSKOLA
I S:T OLOFS KAPELL PELLINGE
Puska, konfirmander, hjälpledare
KL. 12: HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN
Smeds, Johan Terho, WikstenRönnbacka
TI 23.7 KL. 12: ORGELKVART I
DOMKYRKAN, Sanna Huttunen
KL.19: MUSIK I SOMMARKVÄLLEN I SVARTBÄCK-SPJUTSUNDS
SKÄRGÅRDSKYRKA
Tema ”Kärlekens sånger”, Wiksten-Rönnbacka, sång, Emelie
Adolfsson, piano, Anne Starck,
flöjt, Dan Rönnbacka, bas
ON 24.7 KL. 19: LÄSMÖTE i Qvis
Vilhelms Mathastuga, Vessö,
Anderssén-Löf, Söderström
TO 25.7 KL. 12: ORGELKVART I
DOMKYRKAN Camilla WikstenRönnbacka
TO 25.7 KL. 14: KAFFEANDAKT I
CAFÉ ANKARET, Terho, WikstenRönnbacka
TO 25.7 KL. 20: SOMMARKONSERT I DOMKYRKAN, Marja Turu,
kantele, Pia Vilermo, flöjt
SÖ 28.7 KL. 10: MÄSSA I KULLO
BYKYRKA, Smeds, Johan Terho,
Söderström
KL. 12: HÖGMÄSSA MED KONFIRMATION I DOMKYRKAN, (Pellinge
1) Puska, Smeds, WikstenRönnbacka.
TI 30.7 KL. 12: ORGELKVART I
DOMKYRKAN, Sanna Huttunen
TO 1.8 KL. 12: ORGELKVART I
DOMKYRKAN Camilla WikstenRönnbacka
TO 1.8 KL. 20: SOMMARKONSERT
I DOMKYRKAN, Medeltidsensemblen Ruber
¶¶ Lappträsk
Sö 21 kl 12: Mässa i kyrkan, pastor
Stina Lindgård (församlingens tf
kyrkoherde till årsskiftet), kantor
Rita Bergman. Agricolas döttrar
med Denise Lindh och Rita Bergman medverkar.
Sö 28 kl 12: Mässa i kyrkan, SL,
kantor Henna Simola
Kantor Vera Tollander på semester 15.7-18.8
¶¶ Liljendal
Högmässa: sö 21.7 kl 13 i kyrkan.
AW/Oliver Wu. OBS! Tiden!
Gudstjänst: sö 28.7 kl 13 i kyrkan.
AW/OW. OBS! Tiden!
Pastorskansliet: är t.o.m 31.8 öppet må och on kl 9-12.
Receptmottagningen på Mariagården: är stängd under diakonissans semester t.o.m. 4.8.
¶¶ Lovisa
Gudstjänst: sö 21.7 kl 12 i kyrkan,
Blom, Kantola
Sommarcafé: ti 23.7 kl 13 i församlingshemmet
Konsert: ons 24.7 kl 19 i kyrkan,

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

Herman Wallén sång, Lena Wallén piano
Högmässa: sö 28.7 kl 12 i kyrkan,
af Hällström, Kantola
Sommarcafé: ti 30.7 kl 13 i församlingshemmet
Utfärd till Högholmen: to 1.8. Start
kl.10. Gratis transport, inträdet
betalar var och en själv. Anm. till
kansliet 044-722 9200, senast 30.7
¶¶ Pernå
Högmässa: sö 21.7 kl. 10.00 i kyrkan, Anita Widell, Rita Bergman
Konsert: on 24.7 kl. 18.00 i
Sarvsalö kapell. Sång: Camilla
Wiksten-Rönnbacka, flöjt: Anne
Starck, piano: Emelie Adolfsson,
bas: Dan Rönnbacka
Taizémässa: sö 28.7 kl. 18.00 i
kyrkan, Anita Widell, Paula Jokinen
Läsmöte: to 1.8 kl. 18.00 hos Nina
och Christoffer Sundberg i Härpe
Pernå pastorskansli stängt v. 29:
Pastorskansliet i Lovisa, Drottninggatan 22, har öppet vardagar
kl. 9-12. Telefonväxeln, 044-7229
200, öppen vardagar kl. 9-15.
¶¶ Sibbo
S:t SIGFRID: Sö kl 12 mässa Katja
Korpi, Anders Ekberg.
Sö 28.7 kl 12 mässa Katja Korpi,
Kerstin Öhman.
Missionsauktion: i N Paipis bykyrka Ti 23.7 kl 19. Inledning Charlotte Steffansson.
Sommarmusik i Sibbo:
To 25.7 kl 19:30 i Sibbo gamla
kyrka S:t Sigfrid. Barockensemblen Argo.
To 1.8 kl 19:30 i Sibbo Kyrka. DagUlrik Almqvist, orgel. Fritt inträde,
programblad 5€.

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
Sö 21.7
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Ray, Audas, Almqvist.
Må 22.7
kl.13-15: Sommarcafé i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatuplanet.
Frände.
Ti 23.7
kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
On 24.7
kl.14: Sommarcafé i S:t Jacobs
kyrka. Drumsö.
kl.19: Orgelsommarkonsert i Johanneskyrkan. Henrico Steven,
orgel.
To 25.7
kl.12: Klavertramp i Berghälls
kyrka. Temat i år är amerikansk
orgelmusik. Efteråt servering och
presentation av musiken i kyrkans
kapellsal.
Sö 28.7
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Audas, Djupsjöbacka, Almqvist.
Må 29.7
kl.13-15: Sommarcafé i Hörnan,
Högbergsgatan 10, gatuplanet.
Frände.
Ti 30.7
kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
On 31.7
kl.14: Sommarcafé i S:t Jacobs
kyrka. Drumsö.
kl.19: Orgelsommarkonsert i Gamla
kyrkan. Eero Annale, orgel.

Övrigt: Sommarutfärd 13.8 till
Fagervik och Westerby Gård. Start
från Kiasma kl.10. Pris 25€. Sista
anmälningsdag 2.8. Päivikki Ahonen: paivikki.ahonen@evl.fi / 09
2340 7717.
¶¶ Matteus
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Sö 21.7 kl. 12: högm, Hallvar, Mauriz Brunell. Kyrkkaffe
Ti 23.7 kl. 19 Exultate, jubilate!:
Anna Immonen sopran, Katri Vesanen orgel, Hanna Varis piano. Med
metro till musiken konsert. Fritt
inträde, program 5 euro. Mera info:
www.metrollamusiikkiin.fi
Sö 28.7 kl. 12: högm, Hallvar, Mauriz Brunell. Kyrkkaffe
On 31.7 kl. 12-14: Trettio minuter
sommarmusik med Hanna Varis,
orgel och piano. Kaffeservering efteråt, Helena Rönnberg och Mauriz
Brunell.
DEGERÖ KYRKA: Rävsundsvägen 13
Sö 21.7 kl. 10: högm, Hallvar, Mauriz Brunell. Kyrkkaffe
To 8.8 Kvällsutfärd till Sjömanskyrkan i Nordsjö:
Avfärd från Matteuskyrkan kl.17. Vi
besöker kyrkan där sjömanspräst
Jaakko Laasio berättar om verksamheten och håller en andakt. Vi
klättrar upp i hamntornet och beundrar utsikten och avslutar med
kvällste och smörgås som var och
en betalar själv.
Anm. till kansliet senast 5.8 före
kl.12 tfn (09)2340 7300.
¶¶ Petrus
www.petrusforsamling.net
sö 21.7:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka (Tegelstigen 6). Bonde,
Varho.
- kl. 12 Gudstjänst: i Åggelby
gamla kyrka (Brofogdevägen 12).
Otto Granlund, Varho.
sö 28.7:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka (Tegelstigen 6). Bonde,
Varho.
- kl. 12 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka (Brofogdevägen 12). Sandell,
Varho.
to 1.8:
- kl. 17 SommarPuls: på Seuris
(Månsasvägen 21). Kom med på
en trevlig stund ute på gräsmattan
i solskenet. :-) Grillen står varm,
så ta med dig något gott att grilla.
Passa på att träffa härliga människor som också är i stan på sommaren. Vi ses!
Puls startar igen i Månsas kyrka
(Skogsbäcksvägen 15) söndag 18.8,
kl. 15.30.
Allsång på Björkebo: Har du hört
om ”Allsång på Skansen”? Nu blir
det ”Allsång på Björkebo” lördagen den 17 augusti med start kl. 13
från Vespervägen 12. Björkebo är
församlingens sommarhem i Nummela (Hurrinpolku 20). Vi sjunger
och får höra sång. Servering med
salt och sött till kaffet. Avslutning
med andakt i det lilla Björkebokapellet. Återfärd ca kl. 16.30. Anmälan senast 14.8 till församlingens
kansli 09-2340 7100.
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RADIO & TV

Andrum kl. 6.54

VEGA

(med repris 8.54)
Fre 19.7 Jan-Erik Lindqvist, Helsingfors (repris) Lö 20.7 8.53 Familjeandakt. Anna Edgren läser ur Djurens andaktsbok. (repris)
Må 22.7 Karin Saarukka, Nedervetil Ti 23.7
Per Stenberg, Karleby Ons 24.7 Marica Enlund, Sibbo To 25.7 Gun Erikson-Blomfelt,
Helsingfors Fre 26.7 Hilkka Olkinuora, Ingå (repris) Lö 27.7 8.53 Familjeandakt. Anna Edgren läser ur Djurens andaktsbok. (re-

¶¶ Helsingfors prosteri
LEKHOLMENS SOMMARPROGRAM.
Gudstjänster:
I juli och augusti firas gudstjänsterna i regel på söndag kväll.
Kontaktuppgifter:
Telefon: Holmledare 050-4653410
för holmbor och besökare.
Väggtelefon: 09-6985513 för lägerdeltagare och föräldrar.
Postadress: Lekholmen, Humleuddsvägen 15, 00840 Helsingfors.
E-post: lekholmen@evl.fi (fram
till 11.8)
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 fram
till 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.
Mer info om holmen: www.lekholmen.fi
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll
kl.20-24. En webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.
fi/natjour
Användaren behöver inte uppge
namn, e-postadress eller andra
uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur och
ett lösenord. Ring eller skriv när Du
behöver stöd!
Kampens kapells öppethållningstider: Kampens kapell är öppet
för möten mellan människor och
stillhet vardagar klockan 7-20 och
under veckoslut klockan 10-18.
Mer info:
www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ Deutsche Gemeinde
So 21.7. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Panzig)
So 28.7. um 11 Uhr: Gottesdienst
(K. Röker)

Mellersta Nylands prosteri
¶¶ Esbo
Högmässor:
Esbo domkyrka sö 21.7 kl. 12.15.
Kanckos, Kronlund. Kyrkkaffe i
klockstapeln.
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5,
sö 28.7 kl. 12.15. Jäntti, Dahlbäck.
Kyrkkaffe i klockstapeln.
Kvällsmässa: Karabacka kapell,
Karabackav. 12, to 18.7 kl. 18.30.
Sten, Kronlund.
Musik i sommarkvällen: Esbo
domkyrka sö 28.7 kl. 19. Sabine
Kaipainen, mezzosopran & traverso, Tuomas Kaipainen, blockflöjt
& oboe, Irina Lampén, orgel. Fritt
inträde & program. Arr. i samarb.
m. Espoon tuomiokirkkosrk.
Sommarsamling: Karabacka kapell, Karabackav. 12, to 1.8 kl. 1315, Heikkinen, Malmgren.
Orgelnatt och aria: Esbo domkyrka varje to kl. 22 t.o.m. 29.8. Mer
info www.urkuyofestival.fi/

pris) Må 29.7 Gun Geisor, Borgå Ti 30.7 Helena Salenius, Helsingfors Ons 31.7 Sofia
Torvalds, Esbo (repris) To 1.8 Jonas Bergenstad, Helsingfors

Aftonandakt kl. 19.15

VEGA

Fre 19.7 Birgitta Strandberg-Rasmus, Nykarleby Lö 20.7 17.58 Ett ord inför helgen, Jakobstads kyrka. Sö 21.7 Sixten Ekstrand,
Borgå Må 22.7 Lucas Snellman läser ur Frank
Mangs bok Fungerande liv (repris) Ti 23.7

¶¶ Grankulla
Sö 21.7 kl 12 Högmässa: Carola Tonberg-Skogström, Barbro
Smeds. Kaffe i nedre salen.
Ti 23.7 kl 9.30-11 Diakonimottagning.
kl 13.30 Sommarcafé: på kyrkans
innergård.
Sö 28.7 kl 12 Högmässa: Sara
Medberg, Barbro Smeds. Kaffe i
nedre salen.
Ti 30.7 kl 9.30-11 Diakonimottagning.
kl 13.30 Sommarcafé: på kyrkans
innergård.
Sommarkonsert: kl 18 i Grankulla
kyrka. Musik från 1600-talets
London. Argo ensemble: Kajsa
Dahlbäck, sopran; Solmund Nystabakk, luta och Heidi Peltoniemi,
cello. Programblad 5 € till förmån
för Kyrkans Utlandshjälp.
¶¶ Kyrkslätt
Café Sommartid: tors 19.7 kl. 1315 i församlingshemmet i centrum,
Församlingsvägen 1. Välkomna!
Högmässa: sö 22.7 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Wasström, Joki.
Sommargudstjänst i Obbnäs
Havskapell: sö 22.7 kl. 14. Wasström, Joki. Gudstjänstbesökarna,
som har anmält sig inom utsatt tid
till pastorskansliet, bör ta fotoförsett ID-kort med till gudstjänsten.
Försenade anmälningar kan inte
behandlas av försvarsmakten.
Högmässa: sö 28.7 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Lovén, Joki.
Gudstjänst på Räfsö i den kåtaformade lägerkyrkan St. Nikolaus: sö 5.8 kl. 11.30. Lovén, Joki.
Kom på en utfärdsdag till Räfsö
för hela familjen! Även busstransport: Haapajärvi kyrka start
kl. 9.15, Masaby kyrka kl. 9.40,
församlingshemmets parkeringsplats start kl. 10.00. M/s Christine
avgår kl. 10.30 från Motaleffs
strand. Retur kl. 16 från Räfsö. Om
man vill komma med egen båt
till Räfsö vänligen tag kontakt i
förväg med Micke Dannberg om
lämplig bryggplats per tel. 040
543 7048. Laxsoppa och kaffe/
te/saft, 10 €/familj eller 5 €/pers.
Man kan simma och paddla under
dagens lopp. Anmälningar senast
den 30.7 per tel. 040 350 8213
eller epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi. OBS! Ingen högmässa varken i Haapajärvi kyrka
eller i Kyrkslätts kyrka denna dag.
Välsignelse av förstaklassister:
sö 12.8. kl. 18 i Kyrkslätts kyrka.
Heikel-Nyberg, Stewen.
Kyrkslätts kyrka – vägkyrka: Kyrkan är öppen för besökare må-fre
kl. 10-18 t.o.m. den 17.8, med
undantag av tider som reserverats
för förrättningar.
Kyrkoherdeämbetet har öppet:
må-fr kl. 9-11.30 och 12.30-15
under juni, juli och augusti.
Kyrkoherdeämbetets nya telefonnummer är 040 350 8213.
¶¶ Tammerfors
Sö 21.7. Gudstjänst: kl 10.30 i
Pyynikki församlingshem, Antero
Eskolin och Tuija Mattila.
Ons 24.7: Flöjtmusik & kaffe kl 14,
i Pyynikki församlingshem med
flöjtkvartetten Arma, som fått
sitt namn efter den första kvinnliga flöjtisten i Tammerfors Arma
Pahlman.
Sö 28.7: Mässa med taizé sånger
kl 10.30 i Pyynikki församlingshem, Kim Rantala, Paula Sirén och
Eila-Sisko Kanerva. Kyrkkaffe.
30.7.-6.8: Konfirmandläger på
Lemböte, Åland.

¶¶ Vanda
Högmässa: sö 21.7 kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars. Anu Paavola, Isa
Tuhkalainen.
Högmässa: sö 28.7 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. Kaj Andersson, Isa Tuhkalainen.
Sommarsamling: ons 31.7 kl. 14
i Bagarstugan, Kurirvägen 1. Andakt, sång och kaffe. Annakatri
Aho, Kaj Andersson och Isa Tuhkalainen medverkar.
Vanda internationella barockfestival heter nu BRQ Vantaa festival: Konserter i Helsinge kyrka
S:t Lars och S:t Lars kapell 4-11.8.
För närmare program och info, se
www.brq.fi.
Pastorskansliets öppettider: juni
– augusti 2013 är måndag-torsdag kl. 9-13. Fredag stängt.
Prästdejour: tisdag-torsdag under
sommarmånaderna.

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
Sö 21.7 kl. 18: Kvällsmässa, Monica Cleve, Pia Nygård
Sö 28.7 kl. 13: Gudstjänst, Bergman, Nygård
Kl. 16: Konsert med familjerna
Järvi och Gräsbeck
¶¶ Ekenäs
Konsert: fr 19.7 kl.20 i kyrkan,
Janne Schaffer (SWE), gitarr, Markus Wargh (SWE), orgel.
Högmässa: sö 21.7 kl.10 i kyrkan,
M.Cleve, S.Forsman.
Lunchkonsert: on 24.7 kl.12 i kyrkan, Katarina Kvarnström, sång,
Päivi Mäkinen, gitarr, Hanna Noro,
flöjt.
Högmässa: sö 28.7 kl.10 i kyrkan,
M.Cleve, A.Storbacka.
Se hela annonsen i VN samt
www.ekenasforsamling.fi
¶¶ Hangö
Sö 21.7: Högmässa i kyrkan kl. 12,
A. Laxell, E. Alatalo.
To 25.7: Café Adolf & Alexandra kl.
14-15.30 i församlingshemmets
trädgård, Parkg. 7.
To 25.7: Konsert i kyrkan kl. 19,
Steven Wilkinson, gitarr. Fritt inträde, programblad 10 €.
Sö 28.7: Högmässa i kyrkan kl. 12,
A. Laxell, E. Alatalo.
To 1.8: Café Adolf & Alexandra kl.
14-15.30 i församlingshemmets
trädgård, Parkg. 7.
¶¶ Ingå
Sö 21.7, 9 s. e. pingst, kl 10.00:
Högmässa i Ingå kyrka. Eeva
Makweri, Pia Nygård.
Ti 23.7 kl 14.00-15.30: Eftermiddagskaffe i prästgården, med litet
program kl 14.30. Tom Hellsten.
Inne eller ute, beroende på vädret.
Lö 27.7 kl 18.00: Allsångskväll i
Wallhalla, Barösund. Tom Hellsten, Pia Nygård m.fl. Kaffeservering och lotteri till förmån för
skolbyggen i Haiti via Kyrkans
Utlanshjälp.
Sö 28.7, 10 s. e. pingst, kl 10.00:
Högmässa i Ingå kyrka. Tom Hellsten, Pia Nygård.
Ti 30.7 kl 14.00-15.30: Eftermiddagskaffe i prästgården, med litet
program kl 14.30. Seija Korhonen.
Inne eller ute, beroende på vädret.
On 31.7 kl 19.00: Konsert i Ingå
kyrka. Professor Olli Porthan, orgel. Programblad 5 €.
¶¶ Karis
Högmässa: Sö 21.7 kl. 10 i S:ta Katarina kyrka. Raunio; Westerlund.
Kyrkkaffe. Kyrktaxi från centrum.
Gudstjänst: Sö 28.7 kl. 10 i S:ta

Maria Sten, Helsingfors (repris) Ons 24.7 Bibelstudium över Filipperbrevet med StigOlof Fernström (repris) To 25.7 Hans Växby,
Helsingfors Fre 26.7 Wivan Nygård-Fagerudd
(repris) Lö 27.7 17.58 Ett ord inför helgen, Jakobstads kyrka. Sö 28.7 Sixten Ekstrand,
Borgå Må 29.7 Lucas Snellman läser ur Frank
Mangs bok Fungerande liv (repris) Ti 30.7
Gunilla Teir, Lappfjärd Ons 31.7 Bibelstudium
över Filipperbrevet med Stig-Olof Fernström
(repris) To 1.8 Mia Anderssén-Löf, Borgå.

Katarina kyrka. Raunio; Forsman.
Kyrkkaffe.
Cembalokonsert: Må 29.7 kl. 20 i
S:ta Katarina kyrka med Catalina
Vicens
Andakt: To 1.8 kl. 14 i Servicehuset, Felix Fromsgatan 6. Terlinden.
¶¶ Sjundeå
Mässa: sö 21.7 kl. 12 i kyrkan, Maria Venhola, Hanna Noro.
Allsång med enkel mässa: sö 28.7
kl. 18 i Hembygdsmuseet, Ismo
Turunen, Hanna Noro. VoxMix kören deltar under ledning av Tommy Lundström. Om det regnar
samlas vi i församlingshemmet.
¶¶ Snappertuna
sö 21.7 kl 15: sommargudstjänst på
Sandnäsudd. Markus Weckström
och Pia Nygård.
sö 28.7 kl 18: kvällsgudstjänst med
Markus Weckström och Pia Nygård
¶¶ Tenala
Sö 21.7 kl. 10: Gudstjänst, Tuija
Wilman, Gunnar Westman
Sö 28.7 kl. 18: Kvällsmässa,
Bergman, Westman

Esbo stift
¶¶ Lojo
Sö 21.7 kl. 13.00: Högmässa i
Virkby kyrka. Kyrktaxi.
Sö 11.8 kl. 13.00: Gudstjänst i Virkby kyrka. Nya ettornas välsignelse
inför skolstarten. Raimo Kuismanen. Kyrktaxi.
Vid behov av taxi till gudstjänst,
mässa eller svenska kretsen: kontakta chauffören Marko Kytölä tel
040 546 5549 senast dagen innan.
Taxin kostar 5,00€ tur och retur

Region 2
Åbolands prosteri
Väståboland

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 21.7. kl 10: Högmässa i kyrkan, Backström, Ollila.
Sö 21.7. kl 14.15: Sommargudstjänst på
Björkholm, Backström, Ollila. Busstransport från församlingshemmet kl 13.15,
förbindelsebåten från Granvik kl 13.50,
retur från Björkholm kl 15.35.
Ti 23.7. kl 20: Andakt på Bläsnäsudden,
Backström.
On 24.7. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Backström, Ollila.
Lö 27.7. kl 16: Sommarsamling hos Keth
Sainio i Vepo. Busstransport från församlingshemmet kl 15.45.
Sö 28.7. kl 10: Högmässa i kyrkan, Sepponen, Ollila.
On 31.7. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Sepponen, Ollila.
To 1.8. kl 19: Kvällsmässa i Qvidja kapell,
Grönqvist, Ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 21.7. kl 11: Högmässa i Nagu kyrka,
Killström, Granlund.
On 24.7. kl 20: ”Musik i sommarkvällen”
i Nagu kyrka.
Sö 28.7. kl 13.30: Kesäjumalanpalvelus
Seilin kirkossa, Killström, Granlund.
On 31.7. kl 20: ”Musik i sommarkvällen”
i Nagu kyrka.
Korpo kapellförsamling:
Lö 20.7 kl 18: ”Folkliga koraler”. Helgmålsmusik i Korpo kyrka, Gunveig
Österman textläsning, Torolf Öhman fiol,
Kari Niemi dragspel, Björn Svahnström
bas, Mikael Granlund harmonium. Fritt
inträde, frivillig kollekt för orgelfonden.
Sö 21.7. kl 15: Gudstjänst i Norrskata
kyrka, Killström, Granlund.
Sö 21.7. kl 18: Högmässa i Korpo kyrka
(St. Mikaelskapellet), Killström, Granlund.
Sö 28.7. kl 10: Suomenkielinen messu
Korppoon kirkossa, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 21.7. kl 11: Gudstjänst i Houtskär
kyrka, Paavo Norkko.
Sö 28.7. kl 11: Högmässa i Houtskär
kyrka, Harry S. Backström.

Åbo

to. 18.7: kl. 19 Mässa i Skarpskytteka-

Gudstjänst kl. 13.03

Sö 28.7 Spelmansgudstjänst från Rosenlunds trädgård i Jakobstad. Predikant: BoGöran Åstrand. Musik: Pedersöre Spelmanslag. Sång: Via Vitae (Norge) och
Sångens Vänner.

pellet, Westergård.
sö. 21.7: kl. 12 Friluftsgudstjänst på
Aurelias innergård, Mullo, Westergård,
Forsman.
ons. 24.7: kl. 13-15 Sommarcafé i Aurelia
(1 vån.)
to. 25.7: kl. 19 Mässa i Skarpskyttekapellet, Westergård.
sö. 28.7: kl. 12 Högmässa i Skarpskyttekapellet, Westergård, Forsman.
ons. 31.7: kl. 13-15 Sommarcafé i Aurelia
(1 vån.)
Församlingsbyrån på Auragatan 18 har
öppet i juli enligt följande: må-to 10-14
och fr. 8-12.

Ålands prosteri
Hammarland

21.7 Nionde söndagen efter pingst:
Gudstjänst vid Minneslunden kl 12.
Mårten Andersson, Carl Micael Dan.
24.7: Konsert i Hammarlands kyrka kl
20.Karin Johansson, Carl Micael Dan.
28.7 Tionde söndagen efter pingst:
Högmässa i Hammarlands kyrka kl 12.
Ingemar Johansson, Carl Micael Dan.

Jomala

Fre 19.7 kl. 20: Konsert, kören Kosk,
Estland
Sö 21.7 kl. 11: Gudstjänst, Erickson,
Hansen
Sö 28.7 kl. 11: Högmässa, Erickson,
Hansen

Sund-Vårdö

21.7 Högmässa: i Sunds kyrka kl. 11.
Juanita Fagerholm-Urch, Benita Muukkonen.
21.7 Friluftsgudstjänst: på Sessers hembygdsgård, Lövö kl. 13. Eva Lindblom,
Benita Muukkonen.
24.7 Orgelkonsert: i Vårdö kyrka kl. 20.
Adam Klarecki.
25.7 Auktion: i bönehuset i Vårdö kl.
18.30.
28.7 Högmässa: i Vårdö kyrka kl. 11.
Sirkkaliisa Enqvist, Benita Muukkonen.

Närpes prosteri
Korsnäs

Sö 21/7 kl 18: Högmässa, Cay-Håkan
Englund, Jasmine Nedergård
On 24/7 kl 19: Sommarsamling på
Strandhyddan med kocken Bertel Lindvik, de sjungande systrarna Andtfolk,
Gunhild Westberg, Jasmine Nedergård.
Servering.
Sö 28/7 kl 11: Gudstjänst, Guy Kronqvist
och Jasmine Nedergård

Kristinestad

Evangeliföreningens sommarfest: fr
19.7 kl 19 i Skaftung bykyrka, Lisen och
Bernhard Söderbacka, Majgret Lillsjö,
M.Saarinen, Nådehjonen, lö 20.7 kl 19 i
Sideby kyrka, Iris och Boris. Sandberg,
Märta Norrback, musik och sång fam.
Lindskog
Högmässa: sö 21.7 kl 10 i Lappfjärds
kyrka, Saarinen Martikainen
Högmässa: sö 21.7 kl 12 i Ulrica Eleonora,
Saarinen, Martikainen
Sommarcafé: on 24.7 kl 18.30 på Jonnsborg lägergård i Sideby
Gudstjänst: sö 28.7 kl 10 i Lappfjärds
kyrka, Eklöf, Nilsson
Sommarsamling på Carlsro: sö 28.7. kl
13, Lars Nisula och Tjöck spelmanslag
Högmässa: sö 28.7 kl 18 i Sideby, Eklöf,
Nilsson
Församlingsresa: on 14.8 till Jakobstad
och Kronoby. Anmäl till pastorskansliet
före 1.8, tel: 2211073.

Närpes

Kyrkan: 9 sönd. e. pingst sö 21.7 kl. 10
Högmässa Lövdahl, Anne Hätönen.
Sö 28.7 kl. 10 Gudstjänst Lassus, Anne
Hätönen. Sö 28.7 kl. 18 Kvällsmusik Anne Hätönen klavikord, blockflöjt o. Senni
Valtonen kantele, nyckelharpa. Fritt
inträde. Ti 30.7 kl. 18 Kyrkogårdsvandring
Närpes guideklubb.
Fridskär: Fre 26.7 kl. 19 Sångkväll Bengt
Forsblom o. Ulf Sundqvist, tal. Lö 27.7 kl.
15-17 Eftermiddag med missionstema
sångstund med Britt-Mari o. Gun-Helen
Andtfolk. Kl. 17.30 Fridskärsmiddag. Kl.
19 Missionskväll Olof Jern o. Evans Orori,
tal. Sång av Britt-Mari o. Gun-Helen
Andtfolk.

Pörtom

VEGA

Sö 21.7 Gudstjänst med Jakobstads svenska församling. Predikant och liturg: Åsa
Turpeinen. Kantor: Martin Klemets. Sång:
Johannes Ahlvik.

Tor 18.7 kl. 18: Friluftsvandring och andakt vid Kajane. Gemensam start från
kyrkan 17.30. Egen matsäck medtages
Lör 20.7 kl. 16: Lastning av EstlandsLastbil. Frivilliga behövs. Servering.
Sön 21.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Sundqvist, Lidman.
Sön 21.7 kl. 15: Kyrktorpet, Sundqvist,
Lidman.
Ti 23.7 kl. 18: Kyrkogårdsvandring på
Pörtom gravgård med guider. Pris 5
euro.

Ons 24.7 Andakter: kl. 15.15: Pörtehemmet. kl. 16: Prästhagen, Kecklund.
Sön 28.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan,
Sundqvist, Lidman.
To 1.8 kl. 20: Musik i augustikvällen
Marja Korkala.
Barn och vuxenläger på Fridskär 2-3.8
För dessa läger: Anmäl senast en
vecka före lägret börjar till Lillemor 050
5711966 eller fridskär 0400 652767. Församlingen betalar halva lägeravgiften.

Övermark

Sö 21.7. kl. 12: Friluftsgudstjänst på Högåsen. Sundqvist och Lidman.
To 25.7. kl. 10: Bön i församlinghemmet.
Sö 28.7. kl. 12: Gudstjänst. Sundqvist
och Lidman.
To 1.8. kl. 14: Andakt på Alvina.
To 1.8. kl. 15: Andakt på Solgärdet.

Korsholms prosteri
Bergö

Sö 21.7 kl 14: Högmässa, Englund, Patrik Vidjeskog
Sö 28.7 kl 14: Gudstjänst, Englund, Patrik Vidjeskog
Församlingspastorn är på semester
31.7-1.9. Vikarien nås på tjänstetelefon
050-5951070.

Korsholm

Allsång på Kyrkbacken: idag torsdag kl
18, vid regn i församlingshemmet, Berg,
Westerlund, servering.
Högmässa: sö kl 10 i kyrkan, Rune Fant,
Berg, Westerlund, kyrkkaffe i kyrkan.
Gudstjänst: sö 28.7. kl 10 i kyrkan, Berg,
Westerlund.
Högmässa: sö 28.7. kl 12 i Smedsby församlingsgård, Berg, Westerlund.
Församlingsutfärd: fre 23.8. till Jakobstad och Pörkenäs, start kl 9.30 fr
Smedsby församlingsgård, taxi fr övriga
byar till församlingsgården, resans pris
35€, anm senast 19.8. till pastorskansliet tel: 3560500.
Diakonimottagningen är stängd: 2228.7.
Prosteriets handikapp- och pensionärsläger: 20-23.8. på Alskathemmet, avgift
70€, egna lakan medtas, anm senast
9.8. till pastorskansliet tel 356 0500.
Prosteriets handikapputfärd: ti 27.8. till
Alskathemmet, avgift 10€, anm senast
15.8. till pastorskansliet tel 356 0500.

Kvevlax

Kvällsgudstjänst: sö 21.7 kl 18.00, Östman, Andrén
Högmässa: sö 28.7 kl 10, Lundström,
Vidjeskog
Prosteriets handikapp- och pensionärsläger: 20-23.8 på Alskathemmet,
anmälan senast 9.8 till pastorskansliet
tel. 346 2300, lägrets pris 70 €, egna
lakan medtas.
Prosteriets handikapputfärd: ti 27.8 till
Alskathemmet, anmälan senast 15.8 till
pastorskansliet tel. 346 2300. Pris 10 €.
Khde Lundström: i tjänst från 26.7
Kaplan Östman: har semester 24.725.8.

Malax

Tvåspråkigt sommarcafé: to 18.7 kl 18 i
KH. Servering. Brunell.
Högmässa: sö 21.7 kl 10 i kyrkan. Norrback, Brunell.
Andakt HHN på Eva hemmet: to 25.7
kl 13.
Gudstjänst: sö 28.7 kl 10 i kyrkan. Norrback, Katri Lax.
Prosteriets handikappläger: 20-23.8
på Alskathemmet. Anm. senast 9.8 till
kansliet, 3651048.
Prosteriets handikapputfärd: ti 27.8 till
Alskat. Anm. senast 15.8 till kansliet,
3651048.

Petalax

Högmässa: sö 21 7 kl 11 Englund, Vidjeskog
Musik i sommarkväll: to 25 7 kl 19 i församlingshemmet Kristoffer Streng och
Stefan Jansson
Gudstjänst: sö 28 7 kl 11 Englund, Kahlos
Samling på Tistronskär: on 31 7 kl 19
Markus Ventin, Iris Sjöberg, Harri Kahlos.
Servering. Taxin startar kl 18 i ÅgrenLolax-Långtået-PensionärshemmetVästervägen

Replot

Gudstjänst: i Replot sö 21.7 kl. 10. Kaski,
Sten.
Friluftsmöte: i Replot sö 21.7 kl. 14 hos
Ann och Tom Mattsén, Kuggvägen 32.
Vid regn i församlingshemmet. Besök
av familjen Ove och Eva Gädda, Kaski,
Sten, sångprogram, servering.
Högmässa: i Replot sö 28.7 kl. 10. Kaski,
Sten.
Gudstjänst: i Björkö sö 28.7 kl. 12.30.
Kaski Sten.

Solf

Kristen sång på Stundars 20-21.7.
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Friluftsmöte: lö kl.19 på Stundars, Bröderna Edberg & Daybreak rangers.
Konsert: lö kl.21.30 i kyrkan, Kvevlax
ekumeniska kyrkokör.
Gudstjänst: sö kl.12 i kyrkan, Bröderna
Edberg, Johan Candelin, Henrik Östman.
Program för barn: sö kl.14 på Stundars
med Mårten Streng.
Friluftsmöte: sö kl.14.30 på Stundars,
Bröderna Edberg, Johan Candelin.
Offer för Martyrkyrkans vänner. I händelse av regn hålls mötena i kyrkan.
Volleyboll: sö kl.18 vid Kronvik lägergård.
Gudstjänst: sö 28.7 kl.18. Anders Lundström, Patrik Vidjeskog.
Konsert: to 1.8 kl.21 i kyrkan, musikfestspelen i Korsholm.
De som firar 50-årsminnet av sin konfirmation deltar i högmässan 4.8.2013.
Anmälan senast 29.7.2013.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö 21.7 kl. 13, Janne Hänninen, Monica Heikius.
Stenarna berättar-rundvandring på
Gamla begravningsplan: ti 23.7 kl. 18.
Samling vid porten mot centrum. Efteråt
kaffeserv. i kapellet.
Aftonmusik: ons 24.7 kl. 19.30. Katariina
Järvinen, sopran, Christine Bengtsson,
piano. Fritt inträde.
Konfirmationsmässa: sö 28.7 kl. 13,
Mattias Boije, Malin Lindblom, Monica
Heikius.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Gudstjänst: sö 28.7 kl. 10, Malin Lindblom, Dan Andersson
ALSKAT LÄGERGÅRD
Lägermässa: sö 21.7 kl. 11, Marco Harju,
Mattias Boije, Monica Heikius.
KRONVIK LÄGERGÅRD
Utomhusgudstjänst: sö 21.7 kl. 18, Malin
Lindblom, Richard Mitts.
Barnläger på Alskat: 29-31.7, för åk
1-6, pris 30€ inklusive busstransport.
Anmälan senast 22.7 till Hanna Östman,
hanna.ostman@evl.fi tel. 044 4808342.

Vörå

Idag 18.7. kl. 19: Konsert i Vörå kyrka
med Bandangokvintetten från Sverige.
Fritt inträde. Kollekt.
Sö 21.7 kl. 14: Friluftsgudstjänst vid
Kyrkstrand. Snellman, Bäck.
Lö 27.7 kl. 19: Sommarfest i Keskis
bönehus. Kristian Nyman, Vängruppen,
Strängband m.m. Servering.
Vörå
Sö 21.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Snellman, Bäck.
Sö 28.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Lillas, Bäck.
Sö 28.7. kl. 14: Finsk friluftsgudstjänst
vid Kyrkstrand. Rune Fant, Streng
Oravais
Sö 21.7 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Granlund, Streng.
On 24.7 kl 14.15: Andakt i Oravais Närsjukhus och kl 15.00 på Solängen.
On 24.7 kl. 20: Konsert i kyrkan (obs.
platsen!) Kristoffer Streng, sång. Stefan
Jansson, piano. Fritt inträde. Kollekt.
To 25.7 kl. 13.30: Andakt på Solrosen
och kl.14.15 på Gullvivan.
Sö 28.7 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
Granlund, Streng.
On 31.7 kl. 20: Aftonmusik i kapellet.
Erik & Lasse Nygård, Regionora-kvartetten, L-E Björkstrand. Fritt inträde.
Kollekt.
Maxmo
Sö 21.7 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan. Granlund, Streng.
Sö 28.7 kl. 12: Gudstjänst i kyrkan.
Granlund, Bäck.
Fr 2.8 kl. 19: Inledningsmöte i Fh. Rigmor Holst, Granlund.
Lö 3.8 kl. 13: Sommarmöte. Rigmor
Holst från Kanal 10 Norge.
kl. 14: Undervisning - Det uppmuntrande uppdraget.
Lö 3.8 kl. 19: Kvällsmöte på Maxmo
dansbana. Rigmor Holst m.fl. Church Hill
Boys, Simon Granlund, Kristoffer Streng
m.fl. Kollekt. Servering.
Sö 4.8 kl. 17.30: Kvällsmässa i kyrkan.
Holst, Granlund, Bäck, kyrkokören.

Pedersöre prosteri
Esse

Fr 20: Ungdomssamling i församlingsstugan, Silfverberg.
Lö 18: Sommarmusik och helgmålsringning i kyrkan, Lilius, damkvartett,
Granlund.
-19.30: Öppet hus i församlingsstugan.
Sö 10: Högmässa, Granlund, Silfverberg,
Lilius. Ansvarsby: Ytteresse övre.
Ti 19.30: Öppet hus i församlingsstugan.
Fr 13.30: Andakt i Esselunden, Silfverberg, Lilius.
-20: Ungdomssamling i församlingsstugan, Silfverberg.
Lö 19.30: Öppet hus i församlingsstugan.
Sö 13: Friluftsgudstjänst vid Henriksborg, Portin, Silfverberg, Lilius. Servering. Ansvarsby: Ytteresse nedre. OBS
tiden! (vid regn hålls gudstjänsten inne i
Henriksborg).
Ti 19.30: Öppet hus i församlingsstugan.
LOPPIS och CAFÈ den 8.7.2013: gav 850
€ till nya församlingshemmet. TACK till
alla som kom!

Jakobstad

Sö 10 Gudstjänst: på Nanoq, Åsa Turpeinen, kantor Martin Klemets, sång
Johannes Ahlvik. Servering. Buss från
torget kl. 9.15 via kyrkan och återfärd kl.
12.00. Radiering.
OBS!: Ingen gudstjänst i kyrkan kl.12.00.
21 Aftontapto: i klockstapeln vid Jakobstads kyrka, Niclas Nylund, barytonhorn.
Må 8-9: Ekumenisk tvåspråkig morgonbön i Betania.
Ti 8-9: Ekumenisk tvåspråkig morgonbön i Jakobstads kyrka.
13 ”Kvar i stan”: i FC. Gäst: Emilia Kuni.
20 Konsert: med Jacob Gospel, Via
Vitae, Joy Kids och Tomas Höglund i

Skolparken.
On 8-9: Ekumenisk tvåspråkig morgonbön i Ebeneser.
12 Lunchmusik: med Via Vitae i Jakobstads kyrka.
19 Föreställningen ”Den stora berättelsen”: i Campus Rotundan. Boris Salo
återger Markusevangeliet, regi Lars
Hjelt, sång Håkan Streng. Förhandsbokning tfn 0403 100 410 eller jsv@evl.fi
19 Bröllopsmusik: i Jakobstads kyrka,
Martin Klemets, Sanna Heikkilä.
To 8-9: Ekumenisk tvåspråkig morgonbön i Pingstkyrkan.
12 Lunchmusik: i Jakobstads kyrka, GloriEss, dir. Anna-Karin Johansson.
19 Spelmansgudstjänst: vid Rosenlunds
prästgård, Bo-Göran Åstrand, Pedersöre
spelmanslag, Sångens Vänner, Via Vitae.
Radiering.
Fr 8-9: Ekumenisk tvåspråkig morgonbön i Metodistkyrkan.
12 Lunchmusik: i Jakobstads kyrka,
Ann-Christin Storrank, Linda Laukkonen, Siv Piispanen, Lisen Södö.
Lö 10-14 Kaffe: i klockstapeln till förmån
för församlingens missionsprojekt. Lotteri. Sång av Raimo & Boris m.fl. och kl.
13 sång av Via Vitae.
19 ”De vackraste sommarsångerna”: i
Jakobstads kyrka, Cantate, Lisen Södö,
andakt Åsa Turpeinen.
20-24 Grillfest: vid klockstapeln invid
Jakobstads kyrka.
23 Midnattskonsert: i Pedersöre kyrka.
Kören Via Vitae, Lisen Södö, andakt
Boris Salo.
Sö 10 Tvåspråkig ekumenisk gudstjänst: i Skolparken, predikant Jockum
Krokfors, mötesledare Peter Sundqvist,
Nancy Wang-Hedström, musik av
Ebeneserteam, Gospel Riders. Efteråt
servering.
18 Kvällsmässa: i Jakobstads kyrka,
Emilia Kuni, Åsa Turpeinen, Martin
Klemets.
Ti 13 ”Kvar i stan”: i FC, Björk, Klemets.

Kronoby

Ungdomssamling: lö 19.30 i Sommarh.
Gudstjänst: sö 18, Anders Store, Aira
Kentala, OBS tiden!
Gudstjänst: sö 18 (28.7) Timo Saitajoki,
Aira Kentala, OBS tiden!
Hospitalspredikan: on 19 (31.7) Daniel
Norrback

Larsmo

To 18.7 kl. 13 – 15 Sommarcafé: i Holm
bönehus.
Fre 19.7 kl. 19.30 Ungdomssamling: i
Xodus.
Lö 20.7 kl. 19 Lördagssamling: i församlingshemmet, Lassila m.fl.
Sö 21.7 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Enkvist, sång av Mats Löf. Kyrkvärd: Björn,
Björnvik, Långstranden. Kyrkkaffe.
To 25.7 kl. 17.30 Nattvard: vid Sandlunden, Lassila, Enkvist.
Fre 26.7 kl. 19.30 Ungdomssamling: i
Xodus.
Sö 28.7 kl. 10 Högmässa: Lassila, Enkvist. Kyrkvärd: Bosund gårdsnummer.

Nedervetil

Andakt med HHN: fr 13 i servicecentret.
Högmässa: sö 10, khden, kantorn.
Sommarafton i kyrkan: sö 19.30, Thomas och Helen. Kaffeservering fr 19.
Finsk mässa: sö (28.7) 10, khden, Aira
Kentala

Nykarleby

NYKARLEBY
Sö 21.7 kl 10 Högmässa: i kyrkan, Sandvik, Ringwall
-kl 18 Allsång vid Tullmagasinet: vid
Andra Sjön. L-J Sandvik, P Stenberg, K
Lundqvist, kompgrupp.
On 24.7 kl 18 Ordets Andakt i tidebönstradition: i kyrkan
To 25.7 kl 9 Talko: vid missionsstugan
Sö 28.7 kl 10 Gudstjänst: i kyrkan, Edman, Ringwall
Må 29.7 kl 19 Föräldrakväll: inför
skriftskollägret i fh
MUNSALA
Sö 21.7 kl 12 Gudstjänst: i kyrkan, Sandvik, Ringwall
Sö 28.7 kl 10 Högmässa: i kyrkan, Forslund, Enroth
-kl 20 Musik i skymningen: i kyrkan.
Håkan Mattjus, saxofonmusik från visa
till psalm
JEPPO
Lö 20.7 kl 19.30 Sång i sommarkvällen:
i bönehuset. Åke och Ann-Lis Lillas, Birgitta Sarelin, Gunvor Skogman. Evangelisk körsång i Jeppo under 1900-talet
Sö 21.7 kl 10 Högmässa: Holmberg,
Lö 27.7 kl 18 Helgmålsmusik: Jeppo kyrkorgel 50 år, Birgitta Sarelin
Sö 28.7 kl 12 Gudstjänst: Forslund,
Enroth

Pedersöre

Andakt i Pedersheim:
- Fr 19.7 kl. 14 Erikson, D. Häggblom
- To 25.7 kl. 17.30 Kållby fridsförening
- Må 29.7 kl. 13 Sångandakt vid Sinnenas stig, Häggblom
Gudstjänster:
- Sö 21.7 kl. 10 i kyrkan, Erikson, D.
Häggblom, sång Frank Berger, textläsare
Gurli Sjöberg, dörrvärdar Bennäs
- Sö 28.7 kl. 10 i kyrkan, lit. Erikson,
pred. Kurt Cederberg, D. Häggblom,
textläsare Kristina Fors, dörrvärdar
Bennäs
Sommarsamling: Sö 28.7 kl. 14 Plassen i
Lepplax, Erikson, D. Häggblom, Pedersöre blåsorkester, dir. Mikael Björklund ,
vid regn i Lepplax bykyrka
Sammankomst i Flynängens bönehus:
- Sö 21.7 kl. 15 och Sö 28.7 kl. 15 Seppo
Tupeli
Konserter i kyrkan:
- Sö 21.7 kl. 20 Musik i sommarkvällen,
baryton Johannes Ahlvik, orgel SvenOlof Ray
- Lö 27.7 kl. 23 Midnattskonsert, kören
Via Vitae, Norge
- Sö 28.7 kl. 20 Musik i sommarkvällen,
klassisk saxofon Carl-Henrik Fernandi,

orgel Markus Wargh
Missionsstugan: Må 22.7 Församlingens
loppis öppet kl. 10-19
Församlingskansliet stängt: tisdagar i
juli. Vid brådskande ärenden kontakta tf
kyrkoherde S. Erikson tfn 040-3100442
(till 28.7) o. H. Häggblom tfn 0403100441 (från 29.7).
Ungdomarnas program vid Hällsand
sommarhem:
- Fr 19.7 och 26.7 kl. 20 Ungdomssamling Night Café, drop- in från kl. 19
- Lö 20.7 kl. 20 Movie Night
- Ti 23.7 och 30.7 kl. 19 Tisdagschill
- Lö 27.7 Grillfest vid klockstapeln i
Jeppis

Purmo

Musik i sommarkvällen: i Emaus lö 20.7
kl. 20. Niclas Nylund
Högmässa: i kyrkan sö 21.7 kl 10. T
Portin och R Blomqvist
Gudstjänst: i kyrkan sö 28.7 kl 10 T
Portin och R Blomqvist
Andakt: i Purmohemmet to 1.8 kl 14

Terjärv

Högmässa: sö 10, khden, Stefan Lönnqvist
Andakt och gemenskap: sö 19 i Kortjärvi, Bengt Strengell
Gudstjänst: sö 10 (28.7), khden, kantorn, Bill Ravall sång
Städtalko: Ett stort tack till alla som
deltog i städtalkot i Terjärv kyrka.

LEDIGA TJÄNSTER
Församlingsrådet	
  i	
  Petrus	
  församling	
  lediganslår	
  en

Kantorstjänst	
  på	
  60	
  %	
  (högre	
  högskoleexamen	
  /	
  B-‐kantor)
Behörighetskrav:	
  Tjänsten	
  förutsä6er	
  a6	
  den	
  sökande	
  bör	
  ha	
  av	
  biskopsmötet	
  godkänd	
  högre	
  hög-‐	
  
skoleexamen	
  och	
  e6	
  bre6	
  musikaliskt	
  kunnande.	
  Kantorn	
  kommer	
  a6	
  arbeta	
  med	
  gudstjänster,	
  
förrä6ningar	
  och	
  kyrkokör	
  (1/3	
  av	
  arbetsHden)	
  och	
  med	
  barn-‐	
  och	
  ungdomsmusik	
  (2/3	
  av	
  arbetsHden).	
  
Av	
  den	
  sökande	
  krävs	
  utmärkt	
  förmåga	
  a6	
  använda	
  svenska	
  i	
  tal	
  och	
  skriL,	
  samt	
  god	
  förmåga	
  a6
använda	
  ﬁnska	
  i	
  tal	
  och	
  skriL.	
  Erfarenhet	
  av	
  församlingsarbete	
  räknas	
  som	
  en	
  merit.	
  
Den	
  sökande	
  bör	
  vara	
  medlem	
  i	
  Finlands	
  ev.	
  luth.	
  kyrka,	
  och	
  känd	
  för	
  kristligt	
  leverne.
Arbetsteam:	
  Som	
  kantor	
  på	
  60	
  %	
  i	
  Petrus	
  församling	
  arbetar	
  man	
  i	
  e6	
  team	
  som	
  består	
  av	
  en	
  B-‐kantor	
  
på	
  100	
  %	
  (ledande	
  kantor),	
  en	
  musikledare	
  på	
  60	
  %	
  samt	
  innehavaren	
  av	
  den	
  nu	
  lediganslagna	
  tjänsten.
Lön:	
  Tjänsten	
  är	
  placerad	
  i	
  kravgrupp	
  601	
  med	
  därHllhörande	
  löneförmåner.
AnsökningsCd:	
  Ansökningarna	
  riktas	
  Hll	
  församlingsrådet	
  i	
  Petrus	
  församling	
  och	
  bör	
  ﬁnnas	
  Hllhanda	
  
på	
  församlingens	
  kansli,	
  Vespervägen	
  12A,	
  00320	
  Helsingfors,	
  senast	
  12.8.2013	
  kl.16:00.
Informa(on	
  om	
  ansökningshandlingar	
  och	
  språkkrav	
  ﬁnns	
  på	
  församlingens	
  webbplats:	
  h<p://goo.gl/
2IdKC
Närmare	
  informaCon:	
  Kyrkoherde	
  Bengt	
  Lassus,	
  Zn	
  050-‐551	
  4807	
  
eller	
  via	
  e-‐post	
  bengt.lassus@evl.ﬁ.

Marknad
Önskas hyra
Blivande textillärarstuderande söker en förmånlig etta eller tvåa i
centrala Vasa till hösten. Vänligen
kontakta mig på telefonnummer:
040 912 08 20.
Hjälp! 4pers. familj söker 3-4r
lgh i området Eira-RödbergetGräsviken. Vi är pålitliga och skötsamma. Vänligen kontakta Malin
tel. 0503595005
Önskas hyra etta eller liten tvåa
i Brändö eller dess närhet när
jag inleder studier i Vasa fr.o.m
augusti. Elouise Englund 044 354
3555
Ungt skötsamt par önskar hyra
studiebostad, gärna nära Åbo
Akademi eller i Åbo centrum. (allt
beaktas) Så fort som möjligt,
senast fr.o.m. 15.8. Rök- och
djurfri, säker hyra. 040-1561563
e.bjornvik@gmail.com
Skötsam 19-årig kvinna från Nykarleby önskar hyra studiebostad
i Helsingfors nära Arabiastranden,
fr.o.m augusti. / Ida 0503830814
Rökfritt och skötsamt ungt arbetande par från Österbotten & Nyland önskar hyra lägenhet(tvåatrea) i Helsingfors fr.o.m Augusti/
September 2013. Inga husdjur.
Kontakt: 00358503098894 Michaela Lipkin
Skötsam 21-årig kvinna från
Jakobstad önskar hyra billig etta
eller dela bostad i Hfors, helst
nära Haga från 15.8.2013. Tel.
050-4071621 el. jessica.fors@
gmail.com

Skötsam & rökfri studerande
önskar hyra etta i centrala
Åbo fr.o.m. 1.8.2013. tel.
050-3202670 / Rebecka

Skötsam ÅA studerande
söker etta i centrala Åbo!
Rök- och djurfri! Tel:
0505969000

Rökfri och skötsam ped.stud.
flicka önskar hyra etta i Vasa
fr.om. 1.9. Ring 0400-268994.

Vi är ett skötsamt och rökfritt
par som söker en liten bostad
i Helsingfors. Kontakta gärna
Katarina Tel: 0505208675,
jaatkat@gmail.com

Rökfri stud flicka från
Österbotten önskar hyra
större etta el. tvåa nära Åbo
Akademi. Tel:050-3099786
Skötsam, rökfri tjej önskar
hyra en 1:a i Vasa (nära
Roparnäs) from. 1.7.
Tfn.0503432907
Jag är en
hälsovårdsstuderande flicka
från Österbotten som önskar
hyra en etta i centrala Åbo.
Rök och spritfri. Ring Jenna på
telefon: 0407661902 eller
skicka e-post till
jenna.vestman@anvianet.fi
En skötsam blivande
Hankenstuderande från
Kimitoön söker etta i
Helsingfors .Ring 0408432789
/Ellinor
Studielägenhet sökes för 1-2
pers i Helsingforstrakten
fr.o.m hösten. Max 450e/pers
Tel:0503700297
Kvinnlig österbottnisk
studerande söker liten
lägenhet i Ekenäs, gärna
möblerad. Fr. o.m. slutet av
augusti. Tel. 0503238274

Börjar mina studier i Novia
kommande höst och därmed
letar efter en etta i centrum
av Åbo. Inga husdjur och
rökfri. tel. 0400595866
Rökfri 30årig kvinna söker
lägenhet för max 6mån, max
650e/mån ifrån H:fors.
jaylou83@gmail.com

Skötsam larsmoflicka önskar
hyra en etta i centrala Åbo. tel.
050 4358294/Nathalie
Önskar hyra 1:a eller liten 2:a i
centrum eller Vöråstan,men
allt beaktas!
Är en skötsam och icke
rökande studerande vid Åbo
Akademi
Tel: 040-5053612

Par med baby önskar hyra
2-3r+k i centrum av Vasa
fr.o.m 1.8. Tel.
+358503055654/ Julia
Hej! Förnuftig kvinnlig
mag.stud. 25år söker rökfri 1a
i Sthlm. Tia 040 841 8874
Önskas hyra etta i centrum av
Borgå till skötsam
Pellingeflicka som skall
studera i Helsingfors men vill
bo i Borgå. tel:0405266824

Studerande önskar hyra
bostad i Helsingfors p.g.a
studier vid Svenska
Handelshögskolan. Rökfri och
inga husdjur.
Tel. 0407623260/Patricia

Ungt par söker fin tvåa i Åbo centrum inför kommande studier.
Tel: 045 652 7849

En juridikstuderande önskar
hyra en liten etta eller tvåa i
Vasa centrum, Brändö eller
Vöråstan. 0405094409

uthyres
2 r + kök, badr., balk. 57 m2 på
Drumsö, Parksvängen. h. 900 €.
Tfn. 0405196890

Önskas hyra. Jag är en
skötsam flicka som börjar
studer rättsvetenskap vid ÅA
och söker nu en etta el.
motsv. centrala Åbo. Vänligen
ring 0500663352 eller sänd
mail muljens@abo.fi

Etta (27m2 )i bra skick
uthyres vid vårdberget i Åbo.
Hyra 490€ + vatten 22€.
Tel:040-5692586

http://sanktjohannes.info
21.7 kl 14 friluftsgudstjänst
hos H&M Ahlskog Lepplaxv.
186 Lepplax. Egen kaffekorg.
Vid regn i Lepplax bykyrka.

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

Gravstenar av
erkänd kvalitet från
Kaavin Kivi.

Ortens begravningsbyrå sedan 1951

Nykarleby Begravningsbyrå
Stefan Lindgård | Topeliusesplanaden 23 | Tel. 722 0369
eller 0400-913 090 | www.begravningsbyra.fi

Auktoriserad av
Finlands Begravningsbyråers Förbund

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
Verksamhetsledare
Toni Sjöblom.
Sjöblom. tfn
Toni
tfn 06-3206812
06-320 6800
Finlands svenska
svenska sångFinlands
sång- och
och musikförbund
musikförbund
Hovrättsesplanaden
15Vasa
C 36, 65100 Vasa
Nedretorget
1A, 65100

Charter- och
beställningstrafik
• både in- och utrikes
• för alla målgrupper
• Ny buss med miljövänlig
T4 motor
E4

Kenneth Engsbo, 050 349 1135

www.charterbusengsbo.fi
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San Clemente är känd för mosaiken i
högkoret.
Den som vänder blicken upp mot taket
ser det här. FOTON: WIKIMEDIA

På marknivå är
San Clemente
en medeltida
basilika.
FOTO: COLOURBOX

312
e Kr

Kejsar Konstantin
segrar över sin medkejsare i slaget vid
Ponte Milvio och utfärdar religionsfrihetsedikt.

323

Kejsaren sammankallar till stort kyrkomöte i Nicaea.

330

Konstantinopel
grundas som ny huvudstad.

394

Kristendomen blir
enda tillåtna religion i
romarriket.

410

Rom stormas och
plundras av visigoterna.

476

avsätts den siste västromerska kejsaren, Odovacer blir
kung.

Kyrka i tre våningar
KYRKSERIE. Den här kyrkan kan man
läsa som en historiebok, lager för lager.
Det är San Clemente som står i tur i KP:s
serie om tidiga kristna kyrkor i Rom.
TEXT: HEDVIG LÅNGBACKA
Vänner av klassiska engelska deckare känner kanske
igen den här miljön? Kyrka
i centrum av Rom, i tre våningar eller lager – nederst
ett Mithras-tempel, på mellanvåningen en tidig kristen
kyrka och på marknivån en
medeltida basilika. Allt omhändertaget av irländska dominikanermunkar.
Kyrkan där intrigen i Ngaio
Marsh’s bok Allt kan hända i
Rom utspelar sig finns på riktigt. Den fascinerande ”trevåningskyrkan” San Clemente ligger bara två stenkast från Colosseum och är
helgad åt en av de tidiga påvarna, Clemens I (ca 91-101).
Som flera andra av de i mina
ögon allra finaste romerska
kyrkorna har San Clemente
en föga imponerande fasad.
Den är vacker men mycket

enkel. Det spännande finns
på insidan.
I hela Rom lever som känt
olika historiska lager sida vid
sida eller på varandra. San
Clemente är ett typexempel
på det här – besökaren får
förflytta sig genom seklerna
längs smala branta trappor.

Trolsk stämning

Allra längst ner finns det lämningar av ett Mithras-tempel. Vid den tid under första
århundradet då kristendomen småningom fick fotfäste i staden Rom fanns det en
uppsjö av olika trosriktningar och sekter att välja mellan
– inte så olikt vår egen tid.
Förutom den officiella
statsreligionen fanns flera
egyptiska och persiska trossystem som vann anhängare: gnostisimen, zoroatris-

men och kulter som dyrkade till exempel Isis, Serapis
eller Mithras och som höll sina sammankomster i privata hem. Myndigheterna tolererade de flesta, förutsatt
att de troende i övrigt fyllde
sina plikter mot samhället.
Mithraskulten var en av
flera mysteriereligioner. Den
påminner i viss mån om senare tiders frimureri. Bakom
den konkreta världen tänkte sig anhängarna en djupare sanning, en god gud, som
män (och bara män ) kunde
komma nära och förstå genom en serie riter och övningar. En viktig del av kulten var gemensamma måltider. Så de rester som Mithras-tempelbesökaren ser är
ett altare omgivet av stenbänkar under San Clemente. I finländska ögon påmin-

”Det fanns en
uppsjö av olika trosriktningar
och sekter att välja mellan – inte så
olikt vår egen tid.”

ner det faktiskt litet om en
bastu. Där får man då tänka sig att deltagarna i gudstjänsten suttit eller legat till
bords.
Nere i den djupa källaren
är stämningen trolsk. Det
ekar en del och man hör
sorlet av vatten från en urgammal underjordisk ledning. Lokalen är bara svagt
upplyst så det gamla altaret
får en märklig lyster.
Men Mithras-kulten och
småningom alla de andra religionerna fick på 300-talet
ge vika för den, som man då
uppfattade det, judiska sekten kristendomen som växte sig riktigt stark under kejsar Konstantins beskydd. Då
har det troligvis gått så att de
som ägde huset raserade en
del av det gamla templet och
byggde en ny kyrka ovanpå.
Arkeologerna tror att kyrkan
började byggas under slutet
av 300-talet.

Slavarnas apostel

Mellanvåningen i San Clemente är låg och trång och
inte alls imponerande men
full av minnen av den gamla
kyrkan som delvis i sin tur raserades när den nya byggdes

på 1100-talet. Konsthistoriskt intressanta fresker från
700- och 800-talen täcker
en del av väggarna. På en av
dem kan man se Clemens lida martyrdöden i Svarta havet, dit han hade blivit förvisad efter att ha haft alltför stor framgång med sina
predikningar i det första århundradets Rom.
Den här kontakten till
Svarta havet är orsaken till
att det i ett annat hörn av
den gamla kyrkan finns ett
altare tillägnat Kyrillos eller
slavarnas apostel som han
kallas tillsammans med brodern Methodios. De här båda 800-talsmunkarna fick i
uppdrag att översätta Bibeln
till slaviska språk och kom
under den processen att skapa ett nytt alfabet, det glagolitiska, som är ett förstadium till det kyrilliska som
nu används av flertalet slaviska språk. Enligt legenden
hittade de här missionärerna gamle Clemens kvarlevor i en stad på Krimhalvön och hämtade dem tillbaka till Rom. Kyrillos begravdes sedan själv här i kyrkan.
Flera väggplattor med kyrilliska inskrifter påminner

om att det här var tider då
teologiska diskussionsvågor
visserligen gick mycket höga men då alla kristna fortfarande kunde sägas höra till
samma världsvida kyrka.

Mästerverk i mosaik

Den ”nya”, översta kyrkan
har så mycket vackert och
intressant att berätta om att
det för ett kort besök gäller
att välja en sak av många. Jag
väljer mosaiken i högkoret.
Med oändligt tålamod och
oändlig skicklighet arbetade
troligen mosaikläggare från
Konstantinopel med att skapa ett mästerverk som skulle leda alla besökares tankar till en högre och skönare verklighet.
Mitt i den, för mig just
hänförande, kompositionen finns korset med vår
Frälsare. Över, under och
bredvid honom på korsarmarna sitter vita duvor, renhetens, oskuldens och Andens symboler. Som en påminnelse om att all denna
skönhet finns till tack vare
Hans offer.
Ingen dum tanke att ta
med sig på väg ut i denna av
skönhet dignande stad!
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En semesterkappsäck med böcker!

INKAST ANN-CHRISTINE MARTTINEN

”

Ljus och
taggtråd

”

Hoffman bjuder på
en spännande och
lärorik läsupplevelse
med många
oväntade svängar.
Västra Nyland

Det känns som detta
är en flock som behövs, en ung rörelse
framåt i gemensamma försök till godhet.
Nya Åland

Mitt emot en vacker, vit moské står en
liten förfallen kyrka. Då jag stiger in
fladdrar tiotals ängsliga duvor ut ur
sina bon från det som en gång varit
den grekisk-ortodoxa kyrkans ikonostas. I väggskrevorna växer ogräs,
golvet är fullt av sand, fjädrar och
duvavfall. Fönsterluckorna gapar utan glas. Mot en
vägg, där det en gång funnits ett altare, har någon
ställt en illafaren ikon av papp. Framför ikonen
finns en klump smält stearin. Någon har bett här.
Den lilla kyrkan ligger i norra Cypern, i den del
som ockuperades av Turkiet år 1974. Strömmar
av grekcyprioter flydde från norr till öns södra
delar, lämnade hem, arbete och kyrkor. Turkarna flydde i motsatt riktning, lämnade hem, arbete och moskéer. FN upprättade en buffertzon
mellan delarna. Fast båda parter säger att de vill
lösa problemet fortsätter konflikten. Tullstationer, taggtråd, sandsäckar och -tunnor finns kvar
och kan iakttas på nära håll i den delade huvudstaden Nicosia.
Det mest besynnerliga exemplet på olöst konflikt finns i staden Famagusta på det ockuperade
området. Stadsdelen Varosha var en gång Cyperns
Riviera, med underbara sandstränder, boulevarder och hälften av hela Cyperns hotellrum. Vid
invasionen flydde de skräckslagna grekcyprioterna söderut. Eftersom man inte kunde komma överens om Varoshas öde omgavs hela härligheten med taggtråd och isolerades totalt från
den övriga staden. Varken ditt eller mitt!
Varosha är ett Törnrosaslott – utan invånare.
Allt är fortfarande som det var för 40 år sedan då
invånarna flydde i panik: lämnade dukade bord,
kylskåp fyllda med mat, bäddade sängar. Nu smulas byggnaderna sönder, våning för våning, hissarna har rämnat ner i hisschakten. Ännu tre år
efter invasionen brann enstaka lampor och spred
ett svagt ljus över spökstaden.
Bitterhet hörs i samtalen. ”Jag vägrar besöka den
ockuperade sidan, vägrar att visa upp mitt pass i
mitt eget land”, sade en grekcypriot.
Sedan var det påsknattens gudstjänst. Jag hade
ofta deltagit, för mamma var ortodox. Men här
var det annorlunda. Bara en bråkdel av församlingen rymdes in i kyrkan. På
kyrkbacken brann en enorm
brasa: ”Judas-bränning pågår”, fick jag veta. Lågorna
var skrämmande höga, som
kyrktornet! Efter att församlingen vandrat runt kyrkan
och ropat ”Kristus är uppstånden” blev det liv i luckan.
Då hösslet i kyrkan bara fortsatte, röt prästen: ”Håll mun,
gudstjänsten fortsätter!”
Folket bar brinnande ljus i
händerna och ljus i lyktor. De
förde försiktigt hem ljusen både till fots och i bilar. Kyrkans eld får inte slockna på vägen. Hemma vandrade de med ljusen i alla rum och välsignade hemmet.
”Gammal är kyrkan, Herrens hus, står medan
människoverk falla.”

”Allt är fortfarande som det
var för 40 år sedan då invånarna flydde i panik.”

Ann-Christine Marttinen är filosofie magister och tidigare missionär.

En liten skillnad – Elva texter om kristet liv
Red. Patrik Hagman och Liisa Mendelin
Elva skribenter, elva berättelser. En bild av
kristendomen som motstår alla försök att
fångas i en kliché. Hft 24,90 €

Anna Brummer
Hjulen på bussen går runt
Den efterfrågade sångboken och dubbel-cd:n finns
nu igen att fås!
Inb. 25 €, dubbel-cd 20 €

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

Välkommen 9–11.8.2013 till Terjärv och

Center

Evangeliföreningens

NINA ÅSTRÖM

& Kenyamissionens 50-årsjubileum!

19.7 kl. 19:00

missionsfest
Motto är ”Kristi KärleK driver oss”.
• Festplats är Terjärv kyrka om inte annat anges.
• Arrangörer är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF) och Terjärv
församling.
• Särskilt barn- och ungdomsprogram ordnas vid flera tillfällen.
• Hela programmet finns på www.slef.fi!

Besök av
Gospel Riders
7XSF, vittnesbörd,
konsert,servering...
Kom ihåg! Mangsveckan med Stojan
Gajicki8-11.8!
Senaste nytt hittar du lätt på vår hemsida!

FREDAG 9 AUGUSTI

14.30 Välkomstmöte. Timo Saitajoki, Brita Jern, Terjärv strängband.
16.00 Bibelstudium. Det blev stor glädje i den staden – evangeliet kommer till Samaria, Rune Imberg. Sång av Alf & Ronny.
19.00 Kvällsmöte. Kristian Norrback, Ingemar Klemets, Heidi Orori, Forna Ungdomskören. Paus med servering.
21.30 Kvällsmässa. Jan-Erik Sandström. Kvartettsång.
LÖRDAG 10 AUGUSTI

9.00 Morgonandakt i församlingshemmet. Bernhard Söderbacka.
10.00 Missionssamling. Albert Häggblom. Intervju, Johanna och Jonny Wargh. Missionärssträngbandet.
12.30 Bibelstudium. Han fortsatte glad sin resa – den förste afrikanen får ta emot
evangeliet, Rune Imberg. Syskonkören.
14.00 Samlingar i bönehusen och i Terjärv skola samt Seurat kirkossa.
• Småbönders bönehus. Samling kring Sionsharpan, Ronny Borgmästars, Joel Norrvik,
Johnny Vidjeskog.
• Högnabba bönehus. Ingvar Dahlbacka, Lisen Söderbacka, Teresekvartetten.
• Kortjärvi bönehus. Bengt Djupsjöbacka, Torolf Nygård, Solveig Mikkonen, Kerstin
Nilsson, Iris Sandberg.
• Seurat kirkossa. Esa Luomaranta, Ahti Pakkala. Osmo Åivo. Lauluryhmä Mariat,
Sonja Smedjebacka.
• Terjärv skola. Att åka ut som missionär förr och nu, Helena Sandberg, Carina Häggblom, Majgret Lillsjö, Maj-Len Onditi.
16.00 Familjegudstjänst. Albert Häggblom. Festens barnkör. Intervju, Eva och Ove
Gädda.
19.00 Missionärsvälsignelse av Eva och Ove Gädda. Ingvar Dahlbacka.
Missionskväll – Kenyamissionen 50 år. Olof Jern, Evans Orori, Linnéa Klemets.
Intervju, Märta Norrback. Ungdomskören Evangelicum. Folkhögskolans lystringssånger. Paus med servering.

www.frankmangscenter.fi
Frank Mangs Center,
Kristinestadsvägen 884, 64240 Närpes

GRATIS KORV & KAFFE
Lörd 20.7 9-14 vid SALE i

KVEVLAX
Sång & Musik! Hojar och Bilar!
Gospel Riders kl. 9:00-10:00
Arr: församlingarna i Kvevlax

Visste du att ...

Kyrkpressen
sparar skog!

Tidningen trycks på ett
finländskt miljömärkt papper
som till största delen
består av returpapper.

SÖNDAG 11 AUGUSTI

10.00 Högmässa med nattvard. Timo Saitajoki, Boris Sandberg. Terjärv kyrkokör.
Radiering för 18.8.
13.00 Missionsfest. Kristian Sjöbacka, Göran Stenlund. Ungdomskören Evangelicum.
Karasträngbandet.

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

Yvonne Hoffman
Fånge hos tsaren
En spännande berättelse om Jöns
och Lisen som blir tillfångatagna under Stora ofredens tid. Inb. 22,90 €

Världen konflikt blogg ministeransvar

Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi
Fax: (09) 278 4138.

Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.

Insändare måste förses med skribentens
namn samt för redaktionens bruk även
adress och telefonnummer. Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall.

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

”Men riktiga martyrer, oskyldiga
som lider döden
för sin tro, tillhör
inte historien utan
i högsta grad nutiden.”
Elisabeth Sandlund i
Dagen om dagens krig
som dödar oskyldiga.

Bäst lämpad

”Ska kyrkans angelägenheter i regeringen vila på
den som bäst kan sköta dem eller finns det anledning att i fortsättningen överföra ansvaret till
någon som klarar av att
sköta sina uppgifter på
ett neutralt sätt”, frågar sig Ville Jalovaara på

sin blogg på kotimaa24.fi,
gällande inrikesminister
Päivi Räsänens senaste
uttalanden.
Under regeringsförhandlingarna 2011 förflyttades ansvaret för kyrkofrågor till inrikesministeriet efter att ha legat på
kulturministerns bord sedan självständigheten.

I NÄSTA nummer som utkommer den 1 augusti träffar vi en
ungdomsledare från Tjeckien som drömmer stort.
Vasa

Alla tiders kortpaket

DRAGSPELSFESTIVAL
SÖNDAG 4.8 kl. 14

Dragspelsgrupperna TRO,HOPP o Kärlek och Selekta.
Ett 20-tal dragspelare, bas Olav Eliasson, elgitarr Christine Eliasson. Allsång
Innehåller: 40 st. blandade kort såsom Grattis, Barn,
och solosång av: Estrid Hjorth, Rolf Sjöbacka, Sven-Erik Syrén m.fl.
Djur, Tänkvärda ord, Bibelspråk samt 3 st. dubbla kort
Tal Helge Stenmark. Servering, fritt inträde, bokbord.
Stående bord i Restaurangen från kl. 11: Förrätt, varmrätt och efterrätt, kaffe
á 25€/pers. Ring och beställ bord till tel. 050-365 7331 direkt till Torsten i Härmä,
eller till Syrén tel 050-301 6598.
Kör från Oravais till Kimo och sedan mot Alahärmä efter Kuoppalavägen ca. 10 km.
Du som kommer norrifrån sväng i Ytterjeppo efter väg 19 mot Alahärmä, före centrum sväng till höger efter Kuoppalavägen ca 7 km, skyltar finns uppsatt.
Engsbo buss: avgår kl 11.45 fr. Stenco i Övermalax, Elektriska och Bygdegården
NYHET
11.55, via Bränno 12.00, Vasa stadshus 12.20, Smedsby Vallonia 12.30.
Sammanlagt 14 sånger
Bussavgift 25€ /pers.Ring om bussen till Syrén 050-3016598 senast 2.8

Välkommen på Festival till en insjö, njuta av naturen

arr. BB-Teamet

CD

10,00€

19,00€ /
paket

På vägen hem, Gud är trofast, Det urgamla kors
allt förvandlar, Då är Han där, Lyckodrömmar, Gud
har omsorg om dej, Livets källor flödar, Underbara
balsam, Tätt vid korset, Gud i dina händer, En liten stund med Jesus, Jag har hört om ett land, Min
sång skall bli om Jesus, Lär mig din väg
Sång av: Brita Vikström, Frida Ådahl, Janne Nyholm Estrid Hjort, Marjatta Ärnfors, Anne-Gurine
och Daniel Oskarsson, Övermark Pensionärskör,
Olav Eliasson m.fl.

NYHET

NYHET

Led mig hem, Det kommer
en ny tid, Det ljusnar nu,
Det blev så stilla, Lita på
NYHET din Gud, Medan skymmningen sig sänker, Det gryr
NYHET
Rune Månsson berättar mot dag,
en Signe är tolv år och lever också om sin väg in i profe- Sammanl. 20 sånger

Vardagsmirakler är
hjärtevärmande samling
av sanna berättelser hämtade ur vanliga människors
liv. De har alla blivit berörda på ett övernaturligt sätt
genom mirakulösa ingripanden, besvarad bön och
änglabesök.
128 sidor 21,50€

ett rätt vanligt liv. Hon virkar, bakar, simmar och har
en bästis i Hanna. Signe
har börjat fundera på vad
som är meningsfullt.
98 sidor

18,90€

tisk tjänst. Berit Simonsson
och John Lidman ger praktiska kommentarer till profetisk funktion. Boris Salo
medverkar.
128 sidor

SYRÉNS BOKHANDEL
I MAXMO
Tisdag 23 juli kl 13-18

Billiga böcker från 1€-2€ och 3€-4€
cd skivor med Curt & Roland, Bosse & Anita, Janne,
Frank Mangs, Birgitta & Svante m.fl. Pris från 2€/st
Grattis kort m.fl. motiv á 30 cent dubbla kort á 1€ /st,
Massor med vackra tavlor från 2,50€.

Vi bjuder på kaffe med dopp. Välkommen

En liten pojkes häpnadsväckande berättelse om
sitt besök i himlen
Nu till specialpris
206 sidor Resa i natten, Ett ljus jag
ser på andra sidan bron,
Kulspetspennor 1€/st. Styrkan i hans hand, Det
1. Blott en dag ett ögon- namnet skall skimra som
en stjärna, Drömmen
blick i sänder
2. Var dag är en sällsam om ett paradis, När det
skymmer
gåva
Sammanlagt 19 sånger
3. Blyertspennor, med text
CD 20,00€
10 st. för 1€

2 CD 25,00€

CD 20,00€

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

CD 20,00€

17,00€

Från kyrkan efter Norrfjärdsvägen

14,90€

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

Nåd over allt förnuft,
Några hade kommit, Prylarna och himlen, Gud har
så många blommor, I ditt
hjärta lägga till, Glöm inte
bort att änglarna finns

2 CD 81 sånger
DVD 13 sånger
25,00€

Jag har hört om en
stad ovan molnen,
Guds källa har vatten
till fyllest, Gud i naturen, Han är min sång
och min glädje,
Sammanlagt 14 sånger

NYHET

O store Gud, Ovan där,
Genom allt, Min fader
vakar över mig, Så stor
är Jesus kärlek, Vad
gränslös kärlek, Jag
håller hans hand
Sammal. 12 sånger

CD 10,00€

NYHET

NYHET

I ett anspråkslöst hyreshus
sammanvävs
fyra människors liv i takt
med att krigets verklighet
tränger sig på.
350 sidor

CD 20,00€

Du är ljus och jag är
din, Aldrig ensam mer,
Till härlighetens hand,
Jesus är livet för mej,
Gyllne morgon, Mamma är det långt till himlen
Sammanl. 15 sånger

CD 20,00€
Ett trettiotal berättelser,
trovärdiga
ögonvittnesskildringar om nära - döden - upplevelser, möten
med änglar, och andra
fascinerade erfarenheter.
Det ger oss en fängslande inblick i livet.
270 sidor

NYHET
24,90€
25,00€
Sänd in din beställning till Sven-Erik Syréns förlag,
Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo,
tfn. 06-345 0190, 050-301 6598, svennesforlag@hotmail.com

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

– Den kvinna som går därborta har lidit mycket för sin tro. – Jaså! Vad har hon för tro?
– Att hon har 36 i skonummer …

HUNURIJÄRVI
I HÄRMÄ

