Sid LEDAREN: Påvens uppmärksammade intervju är snarast ett öppenhjärtigt samtal. Det
kan utmana alla troende till självrannsakan.
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PROFILEN: WU XINGHUI
”Guds kärlek är ett mycket attraktivt fenomen.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

”Jag är en
syndare”
makten och härligheten får ge vika
för bristen och ärligheten. Så kan
man tolka den omfattande intervjun med påven Franciskus i jesuiternas tidskrift
La Civiltà Cattolica. Den drog snabbt över världen,
först sorgfälligt översatt av andra katolska tidskrifter, senare snuttciterad i nyheter överallt.
Men ryckta ur sitt sammanhang gör dessa inte
honom rättvisa. Inte heller de djupa andliga tankar han förmedlar – tankar som tål att grunna på
oberoende av samfundstillhörighet.
det är nämligen inget kyrkopolitiskt slagträ Jorge Mario Bergoglio, alias påven Fransciskus, erbjuder. Den som vill förenkla det hela i termer av
”liberalt” eller ”konservativt” går grundligt vilse.
I stället bjuder intervjun en öppning ut ur just
sådana trånga diken, som bara är exempel på att
tron har slammat igen till en sorglig avart. Kranen till färskvattnet vrids på när den intervjuade
redan från början tar inledningsfrågan på allvar.
Den som lyder: Vem är Jorge Mario Bergoglio?
Den vitklädda man som leder 1,18 miljarder katoliker trevar så ärligt fram ett svar att man tror
honom: ”Jag vet inte vilken beskrivning som kommer närmast … Jag är en syndare. Det är den bästa beskrivningen. Det är inget talesätt, ingen kliché. Jag är en syndare.” (Anders Piltz översättning)
Från den inledningen löper intervjun vidare till
ett klart budskap om att det här med att vara kyrka handlar om att vara öppen, ödmjuk, kärleksfull och omfattande. Det är
följden av bekännelsen och
upptakten till alltsammans.
Mot den bakgrunden talar
Fransciskus om allt från sina egna misstag som ledare till kyrkans misstag att
förskansa sig i slutna kapell
och försvara sin egen mediokra tro genom att utesluta människor. I det här sammanhanget lyfter han fram
sitt uppmärksammade telefonsamtal till en homosexuell ung man som skrivit till honom, och att han
har mött många som känner att kyrkan förkastat och fördömt dem.
Själv har han fått reprimander för att han inte
talat tillräckligt om sexualetik och abortfrågor,
men menar att frågor som gäller dem alltid har
ett sammanhang och alltid handlar om individer,
som i Guds ögon inte förkastas eller förskjuts. ”Jag
är en kyrkans son, men det är inte nödvändigt att
tala om de här sakerna hela tiden.”
Det är en mild men klar varning för dogmatisk
blindhet. Att det inte får handla om att så älska det
perfekta att man missar poängen: Att den ickeperfekta alltid är älskad. Och att den närmsta berättelsen om en sådan individ alltid ackompanjeras av ens egna hjärtslag.

”Det är en mild
men klar varning
mot dogmatisk
blindhet.”

det här kan vara öppningen till ett försoningsverk, inte bara för den katolska kyrka som skakats av pedofilskandaler och maktkamp, utan för
alla kristna kyrkor.
Ja, vi är syndare. Alla. Allihop. Just därför tror
och hoppas vi dag för dag och ”blott en dag, ett
ögonblick i sänder”. I det livet slås dörrarna upp
till en gemenskap utan gränser.

Vi har
något att
ge er
I Europa tror man inte. I Asien växer tron till, säger Wu
Xianghui och tror att invandringen från länder utanför
Europa kan ge en fräschare inställning till andliga frågor
också i Finland.
Text och Foto: ROLF AF HÄLLSTRÖM
– Sisi, hon har inte kommit ännu, säger
kyrkvaktmästaren i Alphyddans kyrka
och slår en signal på mobilen.
Wu Xinghui, som det står i hennes
kinesiska pass, arbetar i den finska församlingen i Berghäll, den del av huvudstaden där flykten från kyrkan är som
störst. Inte ens att president Tarja Halonen dagen efter att hon blev ”civil”
igen skrev in sig i Kallio församling har
ändrat på det faktum att knappt hälften
av traktens befolkning hör till kyrkan.
För Wu är kyrkoflykten ett främmande fenomen. I hennes arbete kommer
folk till tro, låter döpa sig och går aktivt med i församlingslivet.
– Det är tillväxt hela tiden, säger hon
om den kinesiska församlingen eller
noggrant taget huvudstadsregionens
verksamhet på mandarinkinesiska
som har sin bas i Alphyddans kyrka.

”Vi samlas i kyrkan”

Wu Xinghui kommer från provinsen Gan
Su i nordöstra Kina. Närmaste storstad
är Xi An, känd som sidenvägens historiska ändpunkt och platsen för den kejserliga terrakottaarmén. Finnair öppnade direktflyg dit i somras.
Hennes man har doktorerat i akupunktur vid ett kinesiskt universitet.
Akupunktur används som vårdmetod
också hos oss. Helsingfors Universitet
annonserade i tidningen Science efter
en forskare med doktorsexamen för att
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medverka i ett projektteam med målet
att hitta en västerländsk förklaring till
fenomenet akupunktur. Hennes man
fick jobbet och paret Wu flyttade till
Helsingfors för åtta år sedan.
Några dagar efter sin ankomst frågade paret Wu en landsman om det finns
några aktiviteter på kinesiska i stan.
– Vi samlas i kyrkan, var svaret och
de fick ett varmt mottagande i det som
då hette International Christian Centre i Gräsviken. ICC har senare delat sig
i en luthersk och en oberoende gren.
Wu gick i kyrkan och på bibelstudier, bemöttes av vänliga människor.
Guds kärlek är ett mycket attraktivt
fenomen, säger hon om sin väg att bli
kristen.
– En gång när jag lade upp håret visste jag plötsligt vad jag skulle säga vid
dopet.
Hennes något kryptiska formulering
om att komma till tro beror på att det i
ICC är praxis att vuxna avger ett personligt vittnesbörd vid dopet.

Ateistisk uppväxt

Wu har vuxit upp i ett land där regeringen deklarerar att det inte finns någon Gud. När hon växte upp kände hon
inte till vare sig kristendom eller kyrka.
– Tro på dig själv, är regeringens budskap.
I dag är folk öppnare för trosfrågor, säger hon om sina hemtrakter

där buddhismen dominerar. I hennes hemstad finns numera en kyrka
där sex-sjuhundra personer samlas till
gudstjänst, oftast under lekmannaledning. Prästbristen är stor i Kina.
– Också min mor har för första gången besökt kyrkan, säger hon.
När hon kom till Finland visste varken hon själv eller folk hemma i Gan
Su något om landet.
– När folk nu frågar var jag bor och jag
säger Finland svarar alla ”Angry Birds”!
Någon kommer ännu ihåg Nokia.

Finlandssvensk examen

Själv hade Wu ingen examen när hon
kom hit, men hittade ett engelskspråkigt
utbildningsprogram vid finlandssvenska yrkeshögskolan Arcada. Tio studie-
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poäng i svenska räcker inte långt, så intervjun går på en blandning av engelska och finska.
– De flesta kom från Afrika, säger
hon om studierna som för henne tog
fem år då familjens två döttrar föddes
under studietiden.
På en fest för invandrare mötte hon
och hennes man ett finländskt par som
hör till den ortodoxa kyrkan.
– Så barnen har en finländsk ”ukki
och mummi”.
Sina egna föräldrar träffar hon vartannat år och längtan efter dem kan bli
stark, särskilt som hennes mor varit
sjuklig på senare tid. Den kinesiska ettbarnspolitiken leder inte bara till bortskämda barn, Wu säger att hon var ganska hjälplös när hon fick sitt eget hus-

Wu Xinghui trivs
i Helsingfors
men saknar sina
föräldrar.

håll. Den verkliga avigsidan med att inte ha syskon är att det blir fyra far- och
morföräldrar att ta hand om för en enda person.
– I Kina ska det helst ske hemma,
säger hon om framtidens mörka moln.

Mastigt söndagsprogram

Huvudstadsregionens församlingar har
fem huvudspråk i sitt invandrararbete: ryska, estniska, kinesiska, arabiska
och engelska. Samma dag Wu fick sin
geronomexamen fick hon en projekttjänst som diakon vid samfällighetens
mandarinkinesiska arbete. Det låter
som vägledning från ovan. Det lustiga
är att en geronom har specialkompetens inom åldringsvården men medelåldern i hennes församling är runt 30 år.

Ny missionstjänst vid domkapitlet lockade
stiftssekreterare. För en
vecka sedan gick ansökningstiden ut för den nyinrättade tjänsten som stiftssekreterare för mission och
internationellt arbete. Den
nya sekreteraren ska arbetar vid domkapitlet i Borgå
stift och får kolleger i alla
övriga stift.
Den nya tjänsten har
lockat flera sökande med
erfarenhet från olika områ-

den, både kyrkliga, akademiska och utanför kyrkan.
De som sökt tjänsten är
kaplanen i Johannes församling Tomas Ray, ekon.
dr Alfred Streng, tf redaktionssekreteraren vid Evankelis-luterilainen lähetysyhdistys Kylväjä, teol.
mag. Johanna Södö, teol.
dr Svante Lundgren, missionären (FMS), pastor
Outi Laukkanen, koordi-

natorn för frivilligverksamhet vid FRK teol. mag. Heidi Juslin-Sandin, ledaren för
den svenska verksamheten
vid Finlands ev-luth. Student- och Skolungdomsmission rf, teol.mag. Lilian
Lindén samt koordinatorn
för Karriärservice vid Högskolan Arcada, fil.mag. Sara Åström.

Den kinesiska församlingen är som
aktivast under veckoslutet. Speciellt
söndagen har ett mastigt program.
Den börjar med en grundkurs i finska,
sen följer en måltid, sedan körövning,
gudstjänst och efterföljade tebjudning.
De aktivaste orkar ännu med bönemöte innan det är dags för gemensam motion.
Andra och fjärde fredagen i månaden är det ”KangLi Nuorisoperhe piiri” skriver Wu i mitt anteckningsblock.
– Femtio, sextio människor brukar
komma, många jobbar på Nokia och
har sina små barn med sig.
Tyngdpunkten i världen förskjuts
från det gamla Europa mot Asien och
Afrika också när det gäller kristenheten.

antal fäder
”Jesus hade två fäder och ändå blev det
folk av honom. Det
blir också folk av barn
som har flera föräldrar på grund av skilsmässa eller dödsfall.”
Sagt av metodistpastor Bill
Campbell i Nashville, citerad i The Christian Post.

– När vi samlas kan vi säga åt folk att
Gud är här. Det är ett tecken för alla.

WU XINGHUI
geronom FRÅN YRKESHÖGSKOLAN
arcada.
diakon vid den kinesiskspråkiga
verksamheten i helsingfors
FÖrsamlingar.
GIFT, har två barn. Hennes man
driver en akupunkturklinik.

Kyrkhelg för utvecklingsstörda
karleby. Söndagen den
22.9 hölls en nationell kyrkhelg för utvecklingsstörda i
Karleby.
Kyrkhelgen är en tradition
från 1960-talet som startades av det finska förbundet
Kehitysvammaisten Tukiliitto. På 90-talet övertogs arrangörsansvaret av Kyrkostyrelsen.
– Från svenskt håll har vi
inte tagit del i den här hel-

gen. Vi har inte heller några
stiftsomfattande samlingar. Men vi träffas nog på regionnivå, berättar omsorgspräst Ben Thilman.
Till kyrkhelgen samlas årligen ungefär 700–1300 utvecklingsstörda och deras
anhöriga från olika delar av
Finland. I programmet ingår bland annat en biskopsmässa och en dagsfest.
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Snart ska
det löpa
också på
svenska

– När fler församlingar går med i Kipa
fylls också enheten i
Borgå av fler arbetstagare, tror enhetschef
Soili Wallin.

Kyrkans Servicecentral. Kipas
nyöppnade verksamhetsenhet i Borgå
ska garantera att församlingarnas ekonomiförvaltning sköts på lika villkor på
finska och svenska.
Text och foto: christa mickelsson
Det doftar nyrenoverat på
fjärde våningen på Mannerheimgatan 20 i Borgå. Här
finns det nyinredda kontor
som kyrkans servicecentral
Kipa tagit i bruk i september
i år. Servicechef Soili Wallin tar emot mig vid dörren.
– Så här ser våra utrymmen ut, säger hon och visar
mig runt i kontorlandskapet.
Här och där sitter människor och jobbar vid sina datorer men många platser är ännu tomma. När fler och fler
församlingar ansluter sig till
Kipa kommer platserna så
småningom att fyllas. 2017
ska alla församlingar, samfälligheter, stift och dess-

utom kyrkans centralfond
ha gått med i Kipa, kyrkans
riksomfattande experttjänst
inom bokföring och löneräkning.
– Vi har nyanställt tre bokförare och tre löneräknare
för den här enheten, berättar Wallin.
Rekryteringen har skett
via kyrkans intranet och öppen ansökan på mol.fi.
– Ett av kraven för anställning var tillräckliga kunskaper i svenska. Några av
de nyanställda har svenska
som modersmål, men alla
behärskar språket.
Soili Wallin själv har jobbat med Kipa i ett år. Fram

till september fanns hon
i Uleåborg vid Kipas huvudenhet.
– De första församligarna
kom med i Kipa förra hösten. Året som gått har varit
mycket intressant. Kipa är ju
en helt ny organisation inom kyrkan och allt är nytt

för både oss och kunderna.
Vid Borgåenheten har
september gått åt till personalutbildning.
– Alla nya här fördjupar sig
i de nya systemen.

Utmanande år

Tanken bakom Kipa är att

Tveksamt om inbesparingarna
tuff start. Avstampet för församlingarnas
centraliserade ekonomiförvaltning har kantats av
bristfälliga program och
språkförbistring.
Text: christa
mickelsson
Ekonomichef Kari Harju vid
Kronoby kyrkliga samfällig-

het är en av de första som tog
Kipa i bruk 1.1.2013.
– Programmet var ofullständigt och alla blev fruktansvärt överbelastade, både
vi på ekonomikontoret och
personalen på Kipa som inte hann med och måste göra slarvjobb. Jag hade aldrig tänkt att det skulle bli så
tufft.
– Min åsikt är att programmet togs i bruk alldeles för tidigt, säger Harju som tror att

det var den ekonomiska påfrestningen och rädslan för
att andra församlingar skulle skjuta på övergången som
gjorde att starten inte sköts
på trots uppenbara problem.
Han är inte övertygad om
att Kipa kommer att leda till
inbesparingar för församlingarna.
– Vår före detta kanslist
och min enda kollega gick
i pension i samband med
att vi gick med i Kipa. Ki-

pas uppskattning var att cirka 70 procent av hennes arbete skulle inbesparas. Men

Min åsikt är att
programmet togs
i bruk alldeles för
tidigt.
Kari Harju

församlingarnas personaloch ekonomiförvaltning ska
kunna skötas på ett kostnadseffektivt sätt. Församlingarna sluter avtal med
Kipa och betalar sedan för
tjänsterna i den utsträckning
de använder dem.
– Församlingarna är fort-

farande ansvariga för sina
ekonomier och det är också
församlingarnas sak att bestämma hur de vill organisera arbetet då de gått med.
Enligt uppgifter som Kyrkpressen fått (se artikeln nedan) råder det ett visst missnöje med Kipa i åtminsto-

min bedömning är att den
praktiska arbetsmängden
inte minskat. Vissa arbetsuppgifter går snabbare och
smidigare, som till exempel
fakturarotationen. Men andra uppgifter tar lika mycket eller mer tid. Nu vågar jag
inte nyanställa förrän jag säkert vet hur ekonomin kommer att se ut.
Trots övergången till Kipa säger Harju att han långt
sköter samma uppgifter som
tidigare.
– Vi sitter och skriver in
samma saker som vi gjorde förr. Skillnaden är att

det nu kallas förhandsbokningar och görs i ett nytt program på nätet.
Han säger att han inte är
emot Kipa i sig och förstår
beslutet bakom.
– Men fick vi ett effektivt
program som tjänar församlingarnas bästa?

Skjuta på starten?

Biskop Björn Vikström hör
till dem som var skeptiska till
Kipa som projekt från första
början. Hans bedömning är
att inkörningen varit svår för
de samfälligheter som gick
med i Kipa vid årsskiftet.

FRanciskus intervju

Debatt om
påveintervju

Förra veckans torsdag kom
en lång intervju med Franciskus, gjord efter hans
första halvår som katolska
kyrkans överhuvud. Den
publicerades samtidigt i en
lång rad av jesuitrörelsens
tidskrifter, bland annat i

svenska Signum. Intervjun
ledde genast till stora rubriker i medierna: ”Påven
säger att kyrkan är besatt
av homosexualitet, aborter
och preventivmedel”, ”påven tar ställning för homosexuella”.
Samtidigt menar en del
katolska kommentatorer att påven blivit missför-

Påven FRanciskus har gett
en intervju.

stådd eller att han åtminstone inte menade att kyrkan skulle ompröva sin linje
gällande de här frågorna.
– Det är stor uppståndelse i medierna, men för
oss katoliker innehåller inte påvens uttalanden något nytt gällande så kal�lade kontroversiella frågor,
säger redaktionssekretera-

re Katri Tenhunen vid Katolsk informationstjänst i
Helsingfors. Hon menar att
det inte är något exceptionellt med de citat medierna lyft fram.
Menar du till exempel att
budskapet om Guds räddande kärlek kommer före
de moraliska och religiösa
förpliktelserna?

– Ja. Som vi ser det har
påven inte gått in för någon
ny linje i de frågorna, säger
Tenhunen.
– Själv tycker jag att de
intervjupartier som ingen talar om är intressantast, till exempel det påven
säger om jesuiter, litteratur
och själavård.

¶¶Sofia

Torvalds
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Kipa
• Kipa står för Kyrkans servicecentral.
• Kipa erbjuder församlingsekonomierna riksomfattande experttjänster
inom bokföring och löneräkning.
• Kronoby, Korsholm, Raseborg och Hangö kyrkliga samfälligheter gick med
i Kipa 1.1.2013.
• 1.1.2013 går Borgå domkapitel, fem åländska församlingar och Rikssvenska
Olaus Petri församling med
i Kipa.
• År 2017 ska alla lutherska
församlingsekonomier ha
gått med i Kipa.

ne en del av de församlingar
som anslöt sig vid årsskiftet.
– Det program vi använder är helt nytt och det uppstår alltid störningar vid programbyten. Men jag förstår
församlingarna mycket väl
– både datasystemet och det
sätt vilket de arbetar på är

nya. Det är tungt och utmanande, säger Wallin.
Hon poängterar att det är
viktigt att församlingarna
har en plan för hur de tänker
sköta övergången till Kipa.
– Det går kanske inte alltid så enkelt. Det kräver tid
och resurser.
Det är här vid Kipas enhet
i Borgå som de svenskspråkiga församlingarna kommer att betjänas. Beroende
på utvecklingen kan också
några finska församlingar i
framtiden komma att betjänas i Borgå.
Under året som gått har
mycket resurser satts på att
slipa på översättningen av
dataprogrammet.
– Vi har jobbat hårt för att
få översättningen bättre. Vi
lägger hela tiden mera vikt
vid svenska språket och betjäningen av våra svenskspråkiga kunder. När fem
åländska församlingar går
med i Kipa 1.1.2014 kommer de att få all utbildning
på svenska.

– Konceptet var inte färdigt och utbildningen på
svenska har varit ytterst
bristfällig. Men det positiva
med Kipa är att personalen
verkligen försökt rätta till fel
efter hand och många saker har också börjat fungera bättre.
Målet är att Kipa ska spara in 7 miljoner euro per år
från och med 2018. Men Vikström tror att beräkningarna
är för optimistiska.
– Även stora samfälligheter har svårt att minska
personal i den utsträckning
som man tänkt sig. Förhopp-

ningsvis kommer inbesparingar ändå att uppnås på
längre sikt.
Björn Vikström hoppas nu
att församlingarna går med
i Kipa enligt sina ursprungliga planer.
– Att skjuta upp starten är
osolidariskt mot de samfälligheter som kämpat med
att komma till rätta med
barnsjukdomarna. Ju fler
som kommer med, desto
bättre möjligheter har vi
att kräva att servicen förbättras samt att programmens alla delar översätts
till svenska.

Frankrike konfessionslöshet

Strängare regler för extrem tro

Konfessionslösheten stärks i de franska skolorna med
hjälp av ett nytt regelverk. Det här är ett försök att bekämpa den religiösa extremism som sägs breda ut sig i
landets skolor, skriver Sändaren.
Ett tiotal olika regler ska ristas in över porten till varje skola. Ett exempel på de nya reglerna är att religiösa
extremister inte får påtvinga någon annan sin religion.
I de franska skolorna är religion inget separat ämne,
utan ingår i historieundervisningen.

Kristna pakistanier demonstrerar efter attacken i Peshawar. Lehtikuva/Reuters/Fayaz Aziz

Förtvivlan och ilska
efter bomberna

Pakistan. Kristna drog
ut på gatorna på olika
håll i Pakistan för att
demonstrera mot myndigheternas oförmåga att
skydda landets religiösa
minoriteter. Detta efter
söndagens attack mot
gudstjänstbesökare i
Peshawar.
Text: Johan Sandberg
May Wikström

Söndagens gudstjänst i All
Saints Church (Alla helgons
kyrka) hade nyss avslutats
och de 600 gudstjänstbesökarna var på väg ut då massiva explosioner skakade
kyrkan. Två självmordsbombare som infiltrerat sig
bland gudstjänstfirarna utlöste sina bomber bland besökarna som var på väg ut för
att ta del av matutdelningen
på gårdsplanen.
I attacken, som är en av de
värsta mot de kristna i landet, dog 81 personer och över
120 skadades. Bland de döda finns många barn, kvinnor och även de muslimska

dörrvakter som var posterade utanför kyrkan.
På Peshawarstiftets webbsajt uppger man att flera
söndagsskolbarn och körmedlemmar finns bland de
omkomna och att närliggande sjukhus kämpar med att
försöka rädda många sårade.
TTP Jundullah, en utbrytargrupp ur talibanrörelsen
TTP, har tagit på sig skulden
för attacken.
– De är islams fiender,
därför attackerar vi dem, säger gruppens talesman Ahmed Marwat. Vi kommer
att fortsätta våra attacker
mot ickemuslimer på pakistansk mark.
Huvudfåran inom TTP har
tagit avstånd från attacken
– Vi vägrar att ta på oss
det ansvaret. Attacken är
ett försök att sabotera fredsförhandlingarna mellan TTP
och regeringen, säger talesmannen Shahidullah Shahid.

FMS kondolerar

Finska Missionssällskapets
(FMS) verksamhetsledare
Seppo Rissanen och direktören för utrikesarbetet Rolf

Sverige Ministerkritik

Tar kritiken med ro

Nyutsedda arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantessons lämplighet har ifrågasatts av svenska medier på grund av hennes bakgrund i den frikyrkliga rörelsen Livets ord. Svantesson har bland annat varit ordförande för den abortkritiska organisationen Ja till liv.
Tidningen Världen idag skriver att en studioreporter
på Sveriges Radio kallade Svantesson för en ”tänkbar
stinkbomb”.
– Jag tror att Gud finns och att han vill att vi ska vårda skapelsen, säger Svantesson till Sändaren.

Steffansson har skickat kondoleanser till sin samarbetspartner Peshawar stift i anledning av attacken. Steffansson besökte den drabbade
kyrkan i mars i år.
– FMS ska nu försöka få
utrikesministeriet och EU
att öka påtryckningarna på
de pakistanska myndigheterna för att förbättra säkerheten för de religiösa minoriteterna i Pakistan. De upplever att myndigheterna inte
tar deras oro för sin säkerhet
på allvar, säger Steffansson.
FMS tidigare utsända i Pakistan Ann-Christine Marttinen bodde i Peshawar åren
1977-83.
– Jag är förtvivlad, säger
hon. Det här är så hemskt att
jag inte greppat det än. Det
här berör alla kristna i Pakistan oavsett var de bor.
Hon har inte i skrivande stund haft någon kontakt med sina kristna vänner i landet.
– Men mina muslimska
vänner skrev på Facebook
att de är olyckliga över det
som skett. Och kommentarerna till det visar också idel
förskräckelse.

När Marttinen bodde i
Peshawar var området runt
kyrkan tryggt.
– Då kunde jag i lugn och
ro promenera där med mina
döttrar. Jag var aldrig rädd.

Attacken fördöms

Biskopen i Peshawar stift,
Humphrey S. Peters, fördömer attacken på stiftets
webbsajt. Enligt biskopen är
attacken en följd av att regeringen inte har klarat av att garantera minoriteternas trygghet i nordvästra Pakistan.
Även premiärminister Nawaz Sharif fördömer bombdådet.
– Terrorister har ingen religion. Att angripa oskyldiga
civila är mot islams budskap
och alla religioner, säger han
i ett uttalande enligt AFP.
Två procent av Pakistans
befolkning på 180 miljoner
är kristna.
FMS har verkat i Pakistan
sedan 1960. I dag har FMS en
anställd i landet. Den personen verkar vid sjukhuset i
Tank, ungefär 200 kilometer söder om Peshawar.

näthat kyrklig tidning

Chefredaktörs avgång krävs

Kristdemokraten, fullmäktigeledamoten, pastor Mika
Ebeling har i ett brev till Helsingfors kyrkliga samfällighets fullmäktige krävt att chefredaktören för Kirkko ja
kaupunki Seppo Simola byts ut, skriver Kirkko ja kaupunki. Ebeling anser att Simolas ledare om Päivi Räsänen (17.7) var hatprat. Tisdagen efter ledaren utsattes kristdemokraternas partikansli för bombhot och
Ebeling menar att K&K är skyldig till uppvigling. Ebeling
hänvisar också till Anders Breivik och konstaterar att
politiskt våld inte är otänkbart i Norden.
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En man
som tar
sin tro
på allvar
70 ÅR. Det bästa med Borgå stift i historiskt perspektiv är att det goda kristna
inflytandet från Österbotten via präster
och anställda kommmit hit till Nyland,
säger med. och kir.dr Karl von Smitten.
Text och Foto: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Det började här på Lärkkulla, säger Karl von Smitten.
Stiftsgården i Karis var hans
inkörsport till kyrkan och
den kristna tron.
– Vi var försökskaniner för
dem som studerade till ungdomsledare, berättar han.
Med de studerande kom en
bit av det kristna Österbotten till hans nyländska hemort. När han i unga år gick
till Karis kyrka var den väl
fylld, till hälften med elever
som gick på folkakademin.
Lärkkullaeffekten märktes senare i Karis-Billnäs
samskola. När von Smitten
var ordförande för Katarinaringen, som den lokala kristliga gymnasistgruppen KGG
hette, hade den upp till femtiotalet aktiva medlemmar.
Under studietiden var Studentmissionen hans andliga hem.
– Vi var de kristna talibanerna, alla kyrkoherdars
skräck, säger han. Vårt fel
var att vi tog kristendomen
på allvar.

Stolliga regler

Sin yrkeskarriär har von
Smitten gjort som kirurg och
otaliga patienter känner honom som den empatiska cancerkirurgen på HUCS. I en
gammal intervju i Kyrkpressen står det att han att varje
gång han går till Stockmanns
varuhus träffar bröstcancerpatienter som han räddat till
livet.
När han jobbade på sjukhus irriterade han sig på
kommunalpolitiker som
gnällde över att sjukvården
är så dyr. Vid senaste kommunalval blev von Smitten
röstmagnet för SFP och är
i dag ordförande i grundtrygghetsnämnden i Raseborg.
– Vill man ha en god nivå på servicen så kostar det,
säger han.
Kommunernas problem är
att riksdagen stiftar lagar om
allt som en kommun ska göra utan att beakta kommu-

Kyrkpressen räknar ner till
Borgå stifts 90-årsjubileum
genom att runtom i stiftet intervjua församlingsmedlemmar
som fyller jämna år.

nernas betalningsförmåga.
Dessutom ger de
stolliga direktiv, säger
han och drar en historia om
ett resurserat boende i hemkommunen som de anhöriga
gillar och där patienter och
personal trivs.
– Men så kommer en centralbyråkrat med måttband
och säger att vessadörrarna
är för smala, att rummen ska
vara minst 20 kvadrat och att
somliga äldre sov i samma
rum och alla hade inte eget
wc. Då var loppet kört för
den enheten.
Detta trots att personerna
i samma rum kan vara dementa och omedvetna om
varandras existens. Det är
stolligt på samma sätt som
att alla över 64 klassas som
åldringar, säger von Smitten
som kommer till intervjun
direkt från sin mottagning
på Eira sjukhus.

Kristna fritt byte

Det är med kirurgin som med
sjöfarten, funderar han kring
vad som hänt under hans fyrtio år i branschen.
– Tidigare var det erfarenhet och fingertoppskänsla
som gällde. Nu är det tekniken.
Digitaliserade röntgenbilder och magnetkamera ger
en tredimensionell bild av
det ställe som ska opereras.
– Resultatet blir mera exakt. Dödligheten har gått
ner. Inom neurologin kan
man göra ofattbart mycket,
Om tekniken har gått
framåt ser von Smitten med
verklig sorg över den oerhört
starka sekulariseringen som
skett under samma period.
– Det är hisnande hur

Karl von Smitten har plockat med sig korset från sitt skrivbord hemma i Ekenäs för bilden framför hemkyrkan i Karis.
kristendomen förlorat terräng, säger han och jämför
med sin uppväxt i Karis. Det
räcker med att läsa Hufvudstadsbladet. För honom är
det en finlandssvensk plikt
att prenumerera på den.
– Islam, sexuella minoriteter och extremfeminister
får inte kritiseras. Men kristna som tar sin tro på allvar är
fritt byte i Husis, säger han.
Paradexemplet är hur kollegan i Kristliga läkarförbundet Päivi Räsänen behandlats genom åren.
Biskoparna verkar vara
fångar i det sekulära systemet och vågar inte säga vad
de tänker.
– Det är bara sannfinländarna som ärligt får säga vad
de tycker i Finland.

I nödens stund

Folkkyrkans och stiftets problem är enligt von Smitten

att en så liten del av medlemmarna tar kristendomen
på allvar. Också för många
kyrkligt förtroendevalda är
det fråga om politik, hur man
förvaltar egendom.
Den kristna patina som
finns kvar är ändå värdefull.
Det ska inte underskattas att
våra sockenkyrkor fortfarande är gudstjänstrum och
inte blivit loppmarknader. Vi
har fortfarande kvar en kris-

”Det är hisnande hur kristendomen förlorat terräng jämfört med
tiden för min uppväxt.”
Karl von Smitten

ten begravningskultur.
– Och i nödens stund, när
katastrofen drabbar, då finns
kyrkan där.
Det gör den inte utan
många medlemmar som
betalar sin kyrkoskatt. I den
nordiska kulturen där vi lever kan man inte på samma
sätt räkna med frivilliga bidrag som till exempel i den
anglosaxiska.
von Smitten säger att alla
präster i stiftet inte nödvändigtvis inser hur viktiga de
kyrkliga förrättningarna är
med tanke på det här.
Om prästen får en aldrig
så liten signal om att han är
välkommen på minnesstund
eller fest efter jordfästning
eller bröllop, då ska han gå,
tar han som exempel.
– En präst ska tycka om att
sitta bland folk, gillar man
inte det kan man inte göra
ett bra jobb. I mitt eget yrke

får man många gånger ta av
sin egen tid för att göra det
där lilla extra för patienten.
Det är ofta de små sakerna
som kan ha verkligt stor betydelse.
Mitt i all sekularisering
finns det också helt fantastiska saker, som skriftskolan
och församlingarnas ungdomsarbete.
– Jag känner både bävan
och tacksamhet, tänk att
ungdomar orkar komma till
kyrkan, säger han.
Han har hittat en osekulariserad oas också för sig själv.
När von Smitten flyttade till
Ekenäs gick han med i frimurarna. Det ledde till att
han fick allvarliga frågor av
sina tidiga trosvänner om
hur det står till med hans tro.
– Man kan inte vara medlem i frimurarna och ställa
sig negativ till kristendomen, är hans enkla svar.
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Glasyr för dig
som gillar att fixa

KYRKKAFFE. Veckans tilltugg är muffins
som du inte äter varje
dag: de smakar lakrits
och kröns med fluff.

Användbart fluff!

När man väl får kläm på fluffet kan det användas till det
mesta: tårtfyllning eller tårtglasyr, som fyllning i en rulltårta eller som här, på muffins.
Lakritspulver finns numera i de flesta butiker, ofta vid strössel- och sockerhyllan.

Celibat svår utmaning
Varför måste katolska präster och
biskopar leva i celibat? När infördes
celibatet i kyrkan? Har den helige
Ande verkligen lett kyrkan i denna
sak? undrar en läsare.
För att ge en rättvisande bild av hur
man på katolskt håll svarar på frågan
vill jag låna det svar som Marko Pit¶¶jan-erik ”nan- käniemi ger i Fråga prästen-spalten:
”Katolska prästers celibatlöfte bygger
ne” nyberg
är familjerådgivare på sakramentala prästämbetet. Präster
är Kristi ställföreträdare och därför ska
och svarar på
de efterlikna Jesus på alla möjliga sätt.
läsarfrågor
Jesus var ju ogift och därför ska också
om familj och
prästerna vara det. Dessutom ska präsrelationer.
ten ägna sig helt åt Kyrkan och församlingsmedlemmarna.”
Joseph Ratzinger, sedermera Benedictus, reflekterar: ”Det
som gör människor upprörda i dag när de tänker på celibatet
är, tror jag, att så många präster inte önskar det för sig själva, att de hycklar ett celibat som de inte lever upp till eller
har svårt leva upp till, eller att det vållar dem stora lidanden eftersom de inte riktigt klarar av det.” Fast han medger att löftet utgör en svår utmaning för de katolska prästerna är han inte villig att avstå från celibatet som en nödvändig del av prästämbetet. Jag tycker han skjuter problemet ifrån sig. Men lite senare i texten konstaterar han ändå
att ”vi inte heller får anse ett kyrkligt levandssätt som fastlagt en gång för alla, även om det har djupa rötter”. Vi får se
vad den reflektionen för med sig för framtida påvar.

Text och Foto:
KARIN ERLANDSSON
Fluff är inget för dem som
kräver exakta recept.
Men gillar man att experimentera och höfta, fixa,
trixa och lära sig vartefter,
är fluff roligt.
Fluff är helt enkelt mjukt
gelégodis som först smälter i grädde, därefter svalnar och slutligen vispas till
fluff.
Man måste pröva sig
fram. Huruvida fluffet blir
framgångsrikt beror på vilket godis man använder,
hur mycket godis man har
och hur sval blandningen
är innan man börjar vispa.
Här är några tips, baserade på misslyckanden jag
gjort: Fluff fungerar inte
med hårda gelékarameller. Det ska vara mjuka, i
stil med geléhallon, marshmallows och Kick. Det är
mycket viktigt att grädden svalnar ordentligt innan den vispas. Smält gärna godiset flera timmar, ja
till och med dagen innan
det ska vispas och användas. Blir fluffet för hårt kan
man tillsätta ovispad grädde. Blir det för löst kan man
dels vispa ännu mer, dels
sätta in fluffet i kylskåpet
igen och vänta ytterligare några timmar. Fluffet är
färdigt då det har den ungefärliga konsistensen av vispad grädde. Laktosfri grädde tar längre att vispa.

Våga Fråga

Här har fluffet
blivit glasyr för
muffins med
lakritssmak.

Lakritsmuffins
med geléhallonfluff
• 3 ägg
• 2 dl socker
• 3 dl vetemjöl
• 0,5 dl lakritspulver
• 1 tsk bakpulver
• 50 g smält smör

glasyr:

• 2 dl grädde
• ca 100 g geléhallon eller
annat mjukt gelégodis
• ev. ca 1 dl grädde

ovanpå:

• geléhallon, strössel

• Börja med fluffet, gärna dagen innan: Blanda 2 dl grädde
och godis i en kastrull. Värm
under omrörning tills godiset
smält. Det tar ett par minuter. Häll blandningen i en skål
och låt svalna i kylskåpet.
• Vispa fluffet till mjuka
toppar när det svalnat helt.
Tillsätt ovispad grädde om
fluffet är för hårt.
• Gör därefter muffinsen:
sätt ugnen på 200 grader.
• Rada ut ungefär åtta muf-

finsformar på en plåt.
• Smält smöret.
• Vispa ägg och socker pösigt.
• Tillsätt övriga ingredienser och blanda noga.
• Klicka ut smeten i formarna.
• Grädda cirka tio minuter.
• Låt muffinsen svalna.
• Spritsa eller klicka ut fluffet ovanpå.
• Garnera med godis och
strössel.

Karins kyrkkaffe

är en serie recept och tips på goda bakverk som lämpar
sig exempelvis för kaffestunden efter gudstjänsten. Läs
mera recept på Karins blogg: lopptorget.ratata.fi

Själva celibatet är inte problematiskt i sig. För en del människor är det en befrielse att få avstå från att aktivt leva ut
sin sexualitet. Men detta är något helt annat än att knyta ett
löfte om livslångt celibat till prästämbetet, vilket skedde år
1074. Påven Gregorius VII krävde dessutom att alla de präster som redan var gifta antingen skulle skilja sig från sina
hustrur eller avstå från prästämbetet.
Ratzinger påpekar att celibatet har en lång tradition i kyrkan före Gregorius. Det har att göra med hur synen på sexualiteten har utvecklats under kyrkans tvåtusenåriga historia. I det judiska samhället skattades sexualiteten framförallt för att den var förutsättningen för att få barn. ”Att dö
utan att ha fått barn betydde förr i tiden att ens liv inte haft
någon mening”, konstaterar Ratzinger. Celibatlöftet handlar alltså både om synen på prästens uppgift och på sexualiteten. I den lutherska kyrkans teologi är det församlingen, inte prästen, som representerar Kristus, och sexualiteten ses som ett uttryck för Guds pågående skapelseverk.
Att den helige Ande har lett kyrkan betyder inte att kyrkan alltid gjort rätt bedömningar. Några sådana genvägar till
sanning och godhet har kyrkan inte fått. Men Ratzinger säger att vi inte får anse ett kyrkligt levnadssätt som fastlagt
en gång för alla, även om det har djupa rötter. Där hör åtminstone jag Andens ledning. Framtiden får utvisa om man
inom den katolska kyrkan och alla andra kyrkor är beredd
att lyssna till Andens ledning och följa Kristus.

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 ROLF AF HÄLLSTRÖM

Pojken i bilstolen
Det gick en historia i
nätrymden om en stressad
svensk pappa som glömde
föra sin son till
dagis. Den lilla pojken blev
sittande fastspänd i bilstolen hela dagen.
När han hitta-

des var han död. Kommentarströmmen på nätet hade en glöd som brukar reserveras för homofober
och pedofiler, den olycksaliga pappan blev verbalt
lynchad.
En enda kommentar i
lynchkören ställde sig på
tvären. Det var en mam-

ma som frågade hur många
gånger vi som är föräldrar brustit i vår egen övervakning av våra barn. Kanske inte glömt dem i timmar, men så gott som alla har någon gång slarvat så
att det uppstått läge för en
livsfarlig olycka.
Själv har jag tappat bort

min då tvååriga dotter på
Västerlånggatan i Stockholm. Hon försvann i gågatans vimmel och resten av
familjen sökte henne åt fel
håll. När jag insåg att det
fanns tiotals tvärgator och
hundratals butiker dit hon
kunde ha försvunnit var det
inte utan att jag kunde för-

stå hur det kändes för pappan med sonen i bilstolen.
Låt vara att den lät som en
vandringssägen.
Vi fick tillbaka vår dotter i
andra ändan av Västerlånggatan av en rådig kvinna
som räddat tvååringen när
hon försökte korsa trafikleden förbi Gamla stan.

Ulla-Lena Lundbergs
”Is” ger annars en fin skildring av hur det är många
små samverkande orsaker som står bakom en tragisk olycka. Samma sak ville kommentatorn på tvären
ha fram. En enda liten orsak
åt rätt håll och ingen olycka
hade skett.
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framtidshoppet. Det vi vet om framtiden är väldigt begränsat. – Bibelns tal om himlen är inte till för att söva oss.
Mänsklighetens räddning och skapelsens räddning hör samman, säger teologen Mikael Tellbe.

Guds rike börjar
här och nu
Text: tomas von martens
illustration: malin aho
– Det vi vet om framtiden är naturligtvis väldigt begränsat. Det vi kan vara
någorlunda säkra på är att vi alla kommer att dö och att vår jord kommer att
må allt sämre om vi inte tar vara på
den. Detta borde vara tillräckligt för att
stämma oss till eftertanke och ta framtidsfrågorna på högsta allvar.
Det här säger den teologiska ”framtidsexperten” Mikael Tellbe. Han är
teologie doktor, lärare på Örebro Teologiska Högskola och pastor i Evangeliska Frikyrkan (EFK). Han har skrivit
flera böcker om det kristna framtidshoppet, bland annat Lammet och odjuret
– en guide till Uppenbarelseboken, och nu
senast Tillbaka till framiden – Vad vi påstår,
tror och vet om tidens slut (Libris 2013).
Bibelns tal om hoppet om himlen är
inte till för att söva kyrkan, utan för att
inge tro och mod.
– Talet om ”uppryckande” kan lätt få
oss att tro att vi lyfts bort till en kroppslös tillvaro. Men det kristna framtidshoppet om en himmel handlar inte om
ett liv bortom det fysiska och skapade. Det handlar snarare om föreningen mellan himmel och jord, mellan det
andliga och det fysiska, säger Tellbe.
Uppenbarelseboken talar om en ”ny
himmel och en ny jord”. I framtiden
kommer himmel och jord att vara ett.
Guds vilja i himlen kommer då även
att ske fullt ut på jorden.
– Det är en värld där Gud besegrat alla tillvarons destruktiva krafter:
varje nedbrytande cancertumör, varje orättfärdig och förtryckande makthavare och regim, de mest känslokalla våldsverkare och pedofiler, den djupaste livsångest och svåraste depression och den mest aggressiva ledvärk.
Enligt Tellbe är det en värld då hela
skapelsen är hel.
– Då står vi ansikte mot ansikte med

den Gud som delar och helar vår brustenhet, som upprättar våra trasiga relationer, den Gud som säger att det inte är kört, det är inte meningslöst, som
har historien i sin hand och som fyller oss med hopp där allt hopp tycktes vara ute. Detta är det kristna framtidshoppet.
Mikael Tellbe poängterar att livet inte i första hand går ut på att ”komma
till himlen när du dör”.
– För Jesus var Guds rike något högst
påtagligt och handlade om hur Gud är
på väg att upprätta människan och skapelsen. ”Guds rike” eller ”himmelriket” var inte heller något som enbart
handlade om framtiden. Guds kommande välde har sin början här och nu.
Guds rike syftar alltså inte till att föra
oss bort från den här världen, utan till
att göra oss till Guds medarbetare som
är med och förvandlar den här världen.

Lätt att gripas av uppgivenhet

– Vi lever i dag med gigantiska utmaningar när det gäller jordens miljö- och
klimatfrågor. Den globala uppvärmningen ses som en tickande bomb. Jordens befolkning har tredubblats på sjuttio år till mer än sju miljarder invånare. Hur länge kommer jordens resurser att räcka? frågar sig Tellbe
Mikael Tellbe säger att vår tids samhällsprofeter inte är de kristna förkunnarna utan vetenskapsmännen som talar om för oss att om vi inte gör radikala förändringar när det gäller konsumtion, exploatering och miljöfarliga
utsläpp så kommer vi snart att helt utarma vår jord.
– Det är lätt att gripas av en uppgivenhet och resignation inför framtidsfrågorna. ”Jorden kommer ändå att gå
under, vad kan jag göra åt det? Är det
inte lika bra att stilla invänta jordens
undergång och göra sig redo för Jesu
återkomst?”
Tellbe säger att Gud kämpar för sin
skapelse.
– För den som vänder sig till skapel-

”Det är en värld
där Gud besegrat all tillvarons destruktiva krafter, varje orättfärdig
och förtryckande makt.”
Mikael Tellbe

mig att en kristen engagerar sig för Guds
värld; att värna om skapelsen, att hela
tiden försöka tänka, välja och handla
miljösmart, säger Tellbe.
Han påpekar att det finns många
konkreta saker vi kan göra: sopsortera, släcka lampor, snåla med elen,
cykla eller ta tåget i stället för bilen,
undvika flyget när det går att ta tåget, inte handla matvaror som vi vet
har transporterats över halva jordklotet när det finns närproducerad mat,
och så vidare.

En rättvis Gud som dömer ondska

guds rike var något högst påtagligt för Jesus, säger teologen Mikael
Tellbe. Fotograf: Maria Brolin.

sens Gud hör därför frågor om omvändelse och miljö samman: att vända om
till Skaparen innebär att vi vänder om
från vår självtillvända livsstil och från
de destruktiva krafter som hotar att
bryta ner Guds skapelse. Mänsklighetens räddning och skapelsens räddning
hör samman.
Enligt Tellbe finns vår räddning i
insikten om en radikal förändring, att
människan vänder om från sitt medvetna trots och sin självtillvända livsstil.
– Men människan förmår inte rädda sig själv – hon behöver en frälsare.
För mig hör därför omvändelse, tro och
miljövård samman.
Medan vi väntar på Guds befrielse
av hela skapelsen kvarstår uppdraget:
att förvalta den värld så väl vi kan och
så länge tid är.
– Därför är det tämligen självklart för

– För många människor kan tanken på
en Gud som dömer låta som dåliga nyheter, men i grund och botten hör detta till de goda nyheterna, säger Tellbe.
Talet om den yttersta domen är central i Nya testamentets beskrivning av
vad som kommer att hända vid tidens
slut.
– Det handlar om hur Gud till slut dömer och fördömer all ondska och skipar rättvisa i världen.
Tellbe säger att om Gud skulle se
mellan fingrarna och inte bry sig om
all ondska och orättvisa, så skulle det
vara svårt för oss att vända oss till Honom i förtroende.
– Nej, Gud sopar inte ondskan under mattan. Driven av kärlek och rättvisa gör upp Gud med den.
Det är framför allt Jesus som talar
om ett helvete. Han använder en term
(”Gehenna”) som för den tidens judar
var känt som ett brinnande sopberg och
under Gamla testamentets tid en plats
för avguderi och barnoffer.
– Han använder ordet som en bild på
det öde som väntar djävulen och hans
änglar, men också dem som gör ont. Det
är intressant att lägga märke till att Jesus
aldrig använder begreppet när han talar till icke-judar. Genom talet om helvetet vill han varna sin samtids ledare
och få dem att ta ställning till hans person och budskap, säger Mikael Tellbe.
De tidiga kristna använde sällan ter-
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men ”helvete”. Utanför evangelierna
förekommer det endast en gång, i Jakobsbrevet. Paulus talar mer om ”undergång”, ”omintetgörande” eller ”förgörande” av det onda eller de onda.
– Detta har lett till olika teorier i kyrkans historia om vad helvetet egentligen kan innebära: en evig pina eller
ett utslocknande? I dag har det dessutom blivit mer populärt att betona
Guds enorma kärlek som frälser alla än att tala om att varje människa
har ett val.
För Tellbe handlar talet om helvetet
och evigt straff om att människan görs
ansvarig för sitt liv och sina handlingar.
– Mitt liv och mina livsval är inte
betydelselösa. Det finns en dubbel utgång. Men för en troende kan det vara viktigt att skilja mellan att bli bedömd och att bli fördömd. Alla människors livsverk kommer att bedömas, men endast den som genom sitt

det kristna
framtidshoppet
handlar inte om
ett liv bortom
det fysiska och
skapade.

liv och handlingar väljer att ta avstånd
från Guds räddning genom Jesus Kristus kommer till slut att fördömas, säger Tellbe.

Judar och kristna som utvalda

En del kristna tolkar Bibeln så att det
av Gud utvalda judiska folket i dag har
ersatts av dem som är troende kristna.
Enligt det synsättet är de kristna i dag
”Det nya Israel”. Finns det faror med
ett sådant här tankesätt?
– I kyrkans historia finns det gott om
exempel på hur en sådan uppfattning
lett till anti-semitiska uttalanden och
handlingar, säger Tellbe.
Den som tydligast behandlar frågan
om Israel i Nya testamentet är Paulus.

Utmärkande för hans beskrivning av
den kristna församlingen är att han använder många titlar och begrepp som i
Gamla testamentet endast används om
det judiska folket.
– Det här kan ge intryck av att den
kristna församlingen nu har ersatt Israel. Just detta menar de som företräder den så kallade ”ersättningsteologin”: i Guds frälsningsplan har det nya
förbundet ersatt det gamla och kristendomen ersatt judendomen.
Som Tellbe ser det kan Paulus förvisso tala om ”Guds Israel” som ett
uttryck för judar och icke-judar tillsammans i Jesus Kristus. Men det betyder inte att Gud har upphävt sitt förbund med Israel.

– Det är snarare så att detta förbund
nu fått sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Betoningen ligger på kontinuiteten mellan det judiska folket och den
kristna kyrkan. Det finns alltså ett folk
– inte två, ett förbund – inte två, en
frälsning – inte två.
Enligt Tellbe ser Paulus framför sig
ett folk – judar och icke-judar tillsammans. Inte så att ett folk tagit över eller ersatt ett annat.
– Det är snarare så att han menar att
ett folk (icke-judarna) har lyfts in i ett
annat (judarna).
Så långt Mikael Tellbe kan se talar
Paulus mot slutet av Romarbrevets elfte kapitel om Guds trofasthet mot sina
löften att rädda Israel i den sista tiden:
”då skall hela Israel bli räddat.”
– Israel kommer då att bli räddat på
samma sätt som den kristna församlingen: genom Jesus Kristus.
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Vem får ligga med vem?
Alla religiösa samfund vi känner till har
någon form av regler för sexuellt umgänge som har formats i en komplex
kulturell och religiös process.

Batseba stiger
ur badet i den här
1400-talsmålningen av Hans
Memling. Henne
kunde kung David
inte motstå trots
att hon var gift.

Text: christa mickelsson
Så långt vi kan blicka tillbaka har
mänsklig sexualitet varit nära sammanvävd med olika religiösa föreställningar och regleringar. Det säger religionsvetaren Dag Øistein Endsjø, som
är professor i religionsvetenskap vid
universitetet i Bergen.
– Det är svårt och kanske till och med
omöjligt att veta vad som kom först –
de kulturella sexmönstren eller de religiösa reglerna för sex. Vi vet inte om
det var så att olika sexuella påbud och
förbud uppkommit först och i efterhand
tilldelats religiös betydelse eller om det
var religionerna som grep in och förändrade vår sexualpraktik, säger han.
– Men det ser ut som om den otroliga mångfald och de intrikata religiösa sexualstrukturer som alla samhällen uppvisar har formats i en komplex
kulturell och religiös process.
Dag Øistein Endsjø är författare till
boken Sex och religion, som utkommit
på nio språk.
– Många glömmer att religion ofta
handlar lika mycket om handlingar,
hur man lever sitt liv, som om tro. Jag
tycker att det är viktigt att se närmare
på det, säger han som förklararing till
att han valt att forska i religion och sex.
Varför får man så lätt uppfattningen
att religioner är väldigt upptagna av
sex? Är det en felaktig bild som medierna ger eller ligger det något i det?
– Min bedömning är att många religioner faktiskt är rätt upptagna av sex.
Det här syns inte minst i de reaktioner
som uppstår då det görs ny lagstiftning
i frågor som tidigare speglade vissa religiösa övertygelser. Som i Finland, där
ni nu diskuterar det könsneutrala äktenskapet, kommenterar Endsjø.
Han tror att det finns en förklaring
till att alla kända religiösa samfund har
någon form av regler för sex.
– Konsekvenserna av att reglera
människors sexliv är många. Det handlar om vem som hör till din familj och
vem som blir din avkomma. När religionerna styr människors sexualliv styr
de därmed också deras liv, deras identitet och i förlängningen deras förståelse av vad det är att vara människa.
Därmed blir det mer förståeligt varför så många religioner lägger så stor
vikt vid sex.
– Inte minst blir det uppenbart när
det handlar om religioner som är fullständigt på det klara med att de inte längre kan kontrollera alla delar av
samhället. Får de bara sina regler om
samlevnad accepterade som allmänna regler, kommer ändå en stor del av
strukturerna för deras religiösa idealsamhälle att förverkligas.
Dag Øistein Endsjø säger också att de
kulturella och religiösa bestämmelserna kring sex historiskt sett fyllt funktioner som de på många ställen i världen i dag inte längre gör.
– Ett exempel på det här är att ett
viktigt behov tidigare var att kontrollera vem som är far till barnen. Tidigare
kunde det bara göras genom att kontrollera kvinnans sexualitet.

Föreställningar förändras

Enligt Dag Øistein Endsjø är kristendomen varken mera eller mindre fokuserad på sex än de andra världsre-

”Det är svårt att
veta vad som
kom först – de
kulturella sexmönstren eller
de religiösa reglerna för sex.”
Dag Øistein
Endsjø

– Kristna samfund har historiskt
fungerat som konserveringsmedel i
samhället och deras attityder gentemot sex har oftast förändrats först efter
att attityderna förändrats bland folket.
Men den katolska kyrkan fördömer till
exempel fortfarande formellt allt slags
sex utanför heterosexuella äktenskap
och inom äktenskapet alla typer av preventivmedel.

Frihet till och från

Dag Øistein Endsjø säger att kristendomen varken är mera eller mindre
fokuserad på sex än andra religioner.
ligionerna.
– Paulus hade en i grunden rätt negativ syn på sex och såg heterosexuella äktenskap som en nödlösning. Men
gradvis utvecklades det så att inomäktenskapligt sex sågs som något gott.

En av Endsjøs slutsatser i boken om sex
och religion är att det i dagens mångkulturella samhällen borde vara omöjligt att reglera mänsklig sexualitet efter en viss religions förhållningssätt
till sexualliv.
– Det kan man inte göra utan att
samtidigt åsidosätta både den individuella friheten och religionsfriheten för
dem som har andra religionssexuella övertygelser. Därför ligger de slutliga riktlinjerna för hur mänsklig sexualitet ska levas ut utanför det religiösa landskapet.

– Som jag ser det återstår bara tre
grundläggande principer som kan styra den mänskliga sexualiteten: frivillighet, samtycke och respekt. För det
första måste varje människa själv bestämma i vilken grad han eller hon
önskar följa eller inte följa olika religionssexuella regler. Varje människas individuella sexualitet måste också styras av eget samtycke och var och
en måste ha respekt för andra människors frivilliga val när det gäller deras sexualliv.
Enligt Endsjø kan det här för många
troende vara svårt att acceptera.
– Deras egna religionssexuella uppfattningar är så starka att de har ett behov att styra också andra människors
sexliv.
– Men om man drar det till sin spets
och frågar dessa människor om man i
stället ska tvinga dem att leva efter andra religionssexuella föreställningar än
dem de själva tror på, framstår kanske
inte frivillighet, samtycke och respekt
som lika fruktansvärda alternativ.
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Välkommen till Kronoby
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Vi servar och
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• obd-, stötdämpare
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Car Service
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även automat

• byggnads- och renoveringsarbeten
• grundarbeten
• inredningsarbeten av olika slag
• stommonteringar
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www.kbt.

KAITAJÄRVI TIMMERHUS, Kenneth tfn 0400 260 134

Nybyggnad och renoveringar,
tapetsering och kakelarbeten

Värme- och vatten installationer

Boes Ravall

Installation av bergsvärmepumpar

VVS-service
Dan’s

gsm 0400-884 963, Terjärv

TERJÄRV
Tfn 050-5593 025,
06-8676 417,

Kundnära, trygg och pålitlig service!
www.kronoby.fi/elverk
Tfn (06)824 2200 Fax (06)824 2220

– Dräneringsgrus
– Krossgrus för betongblandningar
– Bergs- och naturkross+sand
Emetstrand 310 Emetinranta
68700 Terjärv Teerijärvi
tel./fax (06) 864 9460
gsm 040 778 0032

– Grävmaskins- och jordschaktningsarbeten

Oy H. Huldén & Söner Ab

KULTURVECKORNA

Fredag 27.9, kl.18.00
Barnteaterpjäsen Nils Karlsson Pyssling vid Gillestugan.
Tisdag 8.10, kl.18.00
Cirkusföreställning med Sirkus Caliba vid Terjärv skolas
grusplan.

GSM 040-553 7336 eller 0400-162 503
Fax 864 8425

Onsdag 9.10, kl.18.00
Cirkusföreställning med Sirkus Caliba vid Nedervetil skolas
grusplan.

www. maggiesrestaurant.net

Det mesta inom byggnads.
Även timmerpanelförsäljning.
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ELINTARVIKKEET ja MAATALOUS
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0400 777 946 / Håkan Libäck
0500 465 167 / Anders Wikar
info@wltrecon.com

Flygfältsvägen 286, 68500 Kronoby • www.wltrecon.com

SMÅBÖNDERS
HANDELSLAG
tel. (06) 867 6659, 867 6639

Kb FysioVitalis Ky
Ditt livs
finansieringspaket.
Ju lättare,
desto bättre.

68700 Terjärv
Tel. (06) 867 5566

Skullbacka
Verkstad kb

Läs mer om ditt livs
finansieringspaket på
adressen op.fi/pengar

Skullbackavägen 105
Terjärv
Anders 040 778 9210
Johan 040 727 6005
Fax 06 8675068

Nedervetil församling
tel: 06-8648018

Måndag14.10
Höstlovs-resa till Kuopio för dig som fyllt 13.
Fredag 18.10
Premiär på teaterpjäsen ”n herrlian djessbå” i Gillestugan.

Söndag 27.10, kl.14.00
Konsert för sittande publik med Vörå Spelmansklubb i Terjärv
Uf-lokal.
Fredag 1.11, kl.18.00
Barnkonserten Mamma Mu med Apan Anders vid Nedervetil
skola.
Fredag 1.11
Premiär på teaterpjäsen Bröderna Östermans huskors i
Samlingshuset.
Söndag 3.11, kl.10.00-16.00.
Nytt&Gammalt-marknad vid Kronoby idrottshall.
Onsdag 6.11
Hela Karlebynejdens Svenska Dagen-fest vid Gillestugan.
Festtalare professor Sven-Erik Hansén,

www.skullbacka.fi

Terjärv församling
tel: 06-8675033

10.10-10.11
Årsutställning vid Herberts hus. Akvareller, pasteller och oljemålningar. Arr: Kronoby Ars-klubb

Lördag 26.10
En dagsresa till Sveriges Största Fyndmarknad i Arcushallen i
Luleå. Anmälningar på tel. 0400-262937/040-7079130.

Mats Stenbäck

Kronoby församling
tel: 06-8345016

Lördag 5.10
Bussresa till Haparanda. Anmälningar på numret
040-9622812.

12:24:28

AB PLÅTSLAGERI
Hellqvist & Snåre Oy
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Åsbackavägen 708, KRONOBY
Verkstaden:

Tfn 834 6510

Sune 0500 366 563, Kenneth 050 589 2427
• MASKINFALSADE PLÅTTAK • SKORSTENSBEKLÄDNINGAR
• TAKRÄNNOR OCH STUPRÖR
• GOLVVÄRMEPLÅTAR för skålat golv och vindsbjälklag.

Lördag 9.11
Teaterresa till Wasa Teater. Vi ser musikalen Fighting Star
kl.14.00.
Fredag 29.11, kl.19.00
Traditionell julkonsert i Kronoby kyrka med Skolkörerna i Kronoby Gymnasium och Ådalens skola samt med sångensembler verksamma i skolorna.
Lördag 7.12, kl.9.00-16.00
Julhus i Samlingshuset i Kronoby.
Söndag 15.12
Julkonsert i Nedervetil kyrka med körerna
Nice Noise och Nykarleby manskör
Info om Kulturveckorna tfn 8343 405 eller
kaisa.karlstrom@kronoby.fi
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Superpositivt
om kyrkan

Boken Religion för ateister av Alain
de Botton har i år
utkommit
som pocket på förlaget Brombergs.
de Botton är schweizisk-brittisk författare, filosof
och tv-producent. Religion för ateister har underrubriken En icketroendes handbok i
religionens användningsområden. Boken är
rikligt illustrerad och kan
rekommenderas som
den kanske mest positiva bok en ateist skrivit om religion någonsin
(inte för att jag har läst
dem alla).
Emellanåt fick jag en
känsla av att Alain de
Botton har förstått tro
och religion bättre än
många av oss troende.
Han koncentrerar sig
på kyrkan och kristendomen och visar hur kyrkan
som just institution har
sin största betydelse. Genom gudstjänster, liturgi,
syndabekännelse och allt
annat som hör till kyrkan
som institution förädlas
och fostras människan till
ett mera meningsfullt och
bättre liv än vad fallet vore utan allt detta.
de Botton är av den
åsikten att humanister
och ateister har mycket att lära sig av kyrkan som en organisation
som år ut och in upprepar samma tröst, förmaningar, uppmuntran och
stöd för den enskilda individen i hennes växande
som människa.
Människan klarar sig
inte utan detta moraliska stöd, anser de Botton som tycker att vår
tids individualism gått
för långt när den tror att
man kan leva helt ”fritt”
utan pedagogisk hjärntvätt och fostrande moraliska principer.
Han föreslår att kyrkans know-how används
som förebild för skapande av meningsfulla sekulära strukturer och ritualer, som ett nödvändigt
stöd i vårt vardagsliv.

¶¶Tomas

von Martens
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En plats
där det
finns tid
att sörja
Sorg. När Mikaela Soncks pojkvän begick självmord
fanns det folk som gick över till andra sidan gatan för
att slippa möta henne. Nu, många år senare, har hon
sammanställt en antologi vars mål är att uppmuntra
oss att tala om också det som gör riktigt ont.
Text och foto: Sofia Torvalds
Det började med att en av Mikaela Soncks nära vänner, jämnårig med
henne, låg för döden. Samtidigt blev
också en annan vän svårt sjuk och dog.
– Jag ville så gärna ta vara på det som
de tänkte, för de var i så dåligt skick
att de inte kunde skriva själva. Men det
blev för tungt. Jag tänkte att vem vill
läsa det här, vem kan läsa det här? Det
blev för stort.
I stället fick hon tanken att samla texter om sorg. Det kändes lättare: sorg är
ju inte bara död utan också andra förluster: skilsmässa eller sjukdom.
Hon känner sig motvillig inför tanken att gradera sorg. Det finns människor som kan reagera lika starkt på att
en hund dör som andra gör på att förlora sin mamma.
– Vi har alla en egen känslobarometer. Om en hunds död är det största man
varit med om fyller det hela den sorgekvot man har. Jag tror att alla någon
gång har känt en stark sorg, men för
olika svåra saker.

Ett sorgens rum

När Mikaela Sonck satte sig ner och
samlade texter till boken Naken. En antologi om sorg tänkte hon att hon ville
rikta sig till alla som någon gång känt
sorg. Själv tyckte hon att det var oerhört skönt att läsa de andra texterna:
hon kunde känna igen sig själv i dem
trots att hon själv aldrig varit med om
till exempel en skilsmässa.
Hon ville framför allt visa att det finns
plats att sörja, för det kände hon att det
inte fanns.
– Vi får inte ledigt från jobbet när vi
sörjer. När en nära går bort är vissa le-

diga från jobbet bara två dagar. Jag ville
visa att det är okej att sörja, det är naturligt och vi är många som sörjer. Det
kan nämligen kännas som om det inte
får ta något utrymme eftersom man inte
får prata om det. Då får man en känsla
av att det bara är jag som känner så här.
Borde vi då återuppta gamla ritualer
som att klä oss i svart när vi sörjer, eller ha svarta band runt armen?
– Jag tror att hälften av oss skulle ha
ett band! Och det skulle vara bra! Det
är hemskt att sorgen ska vara över så
snabbt. Om någon dött eller skilt sig eller fått en sjukdom: inte är sorgen över
efter två månader. Jag har själv haft en
allvarlig diagnos och blivit botad, men
sorgen ligger kvar. Jag är fortfarande
jätteorolig och rädd för att sjukdomen
ska komma tillbaka.
Sorgen måste få ta tid. Någon kanske
klarar av att snabbt gå vidare efter ett
dödsfall. Men för en annan tar det tio
år. Mikaela Sonck önskar att vi levde
i en värld där det känns naturligt och
rätt att prata också om dem som inte
finns längre.
Och varför pratar vi inte? Kanske för
att vi är rädda för sjukdom och skilsmässa, för allt det där som pekar åt
samma håll: mot döden. Sonck påpekar att i bondesamhället var döden och
den process som ledde till döden synlig.
I och med urbaniseringen har vi fjärmats från allt det.
– Förr hade man liken i farstun fram
till begravningen. Man kammade håret
och klädde dem fint, alla fick se människan som nu fått frid. I dag är det vanligt att barnen inte alls kommer med på
begravningen.

Allens mest tröstlösa film
film
Titel: Blue Jasmine
Regi: Woody Allen.
Huvudroller: Cate Blanchett och Alex Baldwin.
Woody Allens senaste film
Blue Jasmin är på många
sätt en mycket otypisk Allen-film. Här finns inget kvar av hans pratiga och

hysteriskt ironiska jargong.
Den stilen har Allen frångått i flera av sina senaste filmer, men i Blue Jasmin finns inte ett stråk kvar
av hans humor eller komiska förmåga.
Cate Blanchett spelar filmens huvudroll som Jeanette ”Jasmine” Francis.
Hon har vant sig vid ett liv i
överdådig lyx som hustru till
Harold ”Hal” Francis, spelad

cate Blanchetts rollfigur
Jasmine är inlåst i sitt eget
öde. Foto: FILMIKAMARI

I dag får man säga att man
är svag och det börjar vara
okej att säga att man går
i terapi. Men samtidigt
förväntas vi vara superstarka och hälsosamma
både fysiskt och psykiskt:
hingstar! Det går inte ihop,
säger Mikaela Sonck.

av Alec Baldwin.
Det angenämna jetset-livet förbyts till en mardröm
när Jasmines man Hal hamnar i finkan för ekonomiska
oegentligheter.
Inte nog med det, Jasmines syster Ginger och hennes man har investerat alla sina sparade pengar i ett
av Hals projekt som går om
intet. Jasmine som nu står
utan inkomster tvingas söka hjälp hos sin syster för
att få tak över huvudet. En
syster vars liv och man hon

Det kan kännas svårt att närma sig
dem som sörjer. Vad ska vi säga? Ska vi
beklaga sorgen, ska vi låtsas delta i den
fast vi inte ens känner den som dött?
– Vad jag skulle ha önskat att folk
frågat mig är: Hur mår du? Vissa dagar hade jag sagt att jag orkar inte prata
om det, och då hade vi pratat om annat. Men när man inte får den där frågan blir den som en växande, tickande bomb.

Att skapa en mening

Hälften av dagarna skulle hon kanske
ha behövt säga att hon har inte sovit på
en vecka och är jätteledsen.
– Men det är ganska sällan man får
den där frågan. Ska man ställa den krävs
förstås också att man har tid för varann,
tid att lyssna. Om någon börjar berätta
att hon inte sovit på en vecka kan man
inte säga att tåget går om två minuter.
Men undvikandet är värst.

tidigare föraktat för att de
inte hörde till de vackra och
framgångsrika.
Jasmine måste svälja sin
stolthet och lära sig umgås med ”vanligt” folk. Hon
gör sitt bästa för att försöka börja ett nytt liv. Hon vill
börja studera igen, skaffa sig ett eget yrke och bli
självständig. Det visar sig
vara lättare tänkt än gjort.
Allens poäng verkar vara
att våra livsval formar våra
karaktärer som vi sedan blir
lydiga offer för. Personerna

i filmen är helt fångade i sina egna starkt begränsade
personligheter.
Trots sin tröstlöshet är filmen absolut sevärd. Förutom duktigt skådespel
har Allen igen lyckats komma något sant och djupt
mänskligt på kornet. Filmen
väcker frågor om hur fria vi
egentligen är i våra avgörande livsval. De livsöden
som spelas fram i Blue Jasmine är tragiska. Allen ger
oss denna gång inget hopp.
¶¶tomas

von Martens
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En berättelse om rotlöshet
BOK
För många länder sen
Författare: Zinaida Lindén.

Hälften av Mikaela Soncks stora sorg
har varit pojkvännen Jyrkis död i självmord, den andra hälften har varit hennes ofrivilliga barnlöshet. När det gäller barnlösheten har hon försökt skapa en sorts mening i det som känts helt
meningslöst.
– Jag tänker att jag måste göra saker
som mammor inte kan göra. Jag måste
ta törnar som mammor kanske inte kan
ta. Jag kan föra debatter som andra inte
kan föra, jag kan resa till krigsdrabbade
områden, för dit kan man inte resa när
man har barn. Jag har volontärjobbat
på barnhem och skolor på ställen dit
jag skulle förbjuda min syster att åka,

för hon har fyra barn. Jag kan inte bara sitta hemma och se på tv och tänka
att det var så här det blev.

Ut ur bubblan

Hon har svårt för att försöka hitta något
gott med sorg och förluster, men en god
sak tycker hon ändå att de för med sig.
– Man blir medveten om sin egen
dödlighet, och det är hälsosamt. Ju fortare det sker, desto bättre. Man får ut
mera av livet. Det kan vara det som gör
att vissa byter sida på vägen när de möter en, de vill leva kvar i den där bubblan där man kan tro att bara man sköter sig och joggar och äter hälsosamt så

”Jag fattar inte hur döden kan vara ett sådant tabu! Det är lika absurt som att säga att kärleken inte
längre skulle vara rumsren.”

När själarna insjuknar
TEATER
”Håll dig vid liv än en dag”
Finska Nationalteaterns
Omapohja-scen.
Anställda tar med sig jobbet hem, folk gör allt mer
oavlönat arbete på sin fritid. I den finska nationalteaterns pjäs, eller bättre sagt pamflett, om psyk-

vården går sköterskan Eeva
mot alla regler och tar hem
sin unga patient Modesty
för att hon, som titeln lyder, ”hålls vid liv ännu en
dag”. Psykvårdsplatserna
är begränsade och Modesty den som enligt en cynisk avdelningsläkare verkar friskast och därför kan
skickas hem med en pillerburk från en multinationell
läkemedelsjätte i handen.

kan man alltid vara stark och vacker,
nästan odödlig. När de hör att en ung
människa har dött måste de tänka: Det
kan ju hända mig.
Eftersom vi har så svårt att förhålla oss till döden har vi också svårt för
folk som talar om den. Vi vill inte – som
Jeanette Björkqvist skriver i boken –
höra våra föräldrar berätta om hurdan
begravning de vill ha.
– Jag fattar inte hur döden kan vara
ett sådant tabu! Det är lika absurt som
att säga att kärleken inte längre skulle vara rumsren, säger Mikaela Sonck.
Själv läser hon alltid dödsannonserna omsorgsfullt. Hon kollar in födelsedatumet och läser versen och funderar
om det kanske var en sjukdom eller en
olycka eller självmord som låg bakom.
Sådant som gamla tanter gör?
– Ja, kanske det är det som är tantstämpeln. När man blivit medveten om
sin egen dödlighet, då är man tant!

Själva teaterhantverket är
förstklassigt och Jessica
Grabowsky gestaltar fint
hur en ung människa glider
in i depression, blir frånvarande, svarar ja och nej på
samma fråga och vill ingenting. Det skapar stor förtvivlan och ångest hos de
närmaste och den moraliska frågan ”vad tar du dig
till när en nära person insjuknar psykiskt” blir konkret. Konflikten mellan dem
som cyniskt håller vårdmaskineriet i gång och dem

som ser människor fara illa
är underhållande karrikerad. Klokast i pjäsen är patienten Pasi, gammal i gården och insatt i spelet. Men
han är skör och håller inte ihop.
I andra akten förkunnar
självaste WHO att depression blir vår näst vanligaste
folksjukdom år 2020.
– Ni 40 procent här till höger, ni får psykproblem.
Och ni resten är anhöriga till psykpatienter, skissar pjäsen det vi envisas

Zinaida Lindén följer författarskapets gyllene regel och
skriver om något hon verkar veta mycket om: rotlöshet i alla dess former. Läsaren får följa huvudpersonen Galina från barndomen i 1970-talets Leningrad
till tillvaron som diplomathustru bosatt i Åbo, med
skymtar av de länder som
legat däremellan.
Galina är på många sätt
en kvinna på drift i en synbart stabil tillvaro. Föräldralös och landlös rör sig hennes tankar till barndomens
stad och ungdomskärleken
Roman som hon, trots ett
relativt lyckligt äktenskap,
återknyter kontakten med.
Det verkliga föremålet för
hennes längtan är ändå de
förlorade föräldrarna, vars
intensiva kärlek till varandra
gav barnet en undanskymd
roll i familjen.
Föräldrarnas egensinniga symbios och ambitioner
står i kontrast till Galinas
egen tvehågsenhet. Hon
sörjer sin halvfärdiga utbildning och ointressanta roll
som diplomathustru; kärleken till barnen blir den fasta
punkten. Men tänk om de
också flyttar?
Galina har vuxit upp som
ateist. I Åbo sker en förvirrande kulturkrock med
kristna som åker på evangelisationsresor till Ryssland.
En ny och obekant rotlöshet
uppstår när dottern kommer hem och meddelar att
hon vill bli missionär. ”Men
du ville ju bli arkitekt …”
De tydligast utmejslade
karaktärerna är Galinas för-

äldrar, och dem skulle jag
gärna läsa mera om: glada
pappa patologen med sina obduktionsprotokoll på
soffbordet, den emanciperade mamman som ”inte ens kan tända gasugnen” och spenderar all tid
på jobbet som förlagsredaktör.
Boken känns stundvis så
självbiografisk att jag hinner
glömma att det är Galina,
inte Zinaida, som talar. Hon
sätter ord på främlingsskapet som de som vuxit upp i
Sovjet kan känna inför det
”nya” Ryssland, och på vad
det kan innebära att resa hem utan att längre hitta fram. Men framför allt är
det här en berättelse om
ett öde som många människor i världen delar: känslan av att ha blivit omkörd
av tiden, av att ha mist sitt
sammanhang och därigenom förmågan att passa in i
sitt eget liv.
För många länder sen är
också i allra högsta grad
en roman om den globala människan som obehindrat rör sig mellan länder, språk och kulturer men
som under den kosmopolitiska ytan är ensammare än
de flesta.
Det finns en rastlöshet i
berättelsen som kryper under skinnet på mig när jag
läser, och när jag är färdig
är huvudet fullt av tankar på
vad identitet egentligen är.
Rotlöshet – fysisk, själslig, andlig – är tillvaron på
ett gungfly där framåtrörelsen saknas. När en omvälvande hemlighet sent omsider avslöjas för Galina får
den en renande effekt –
man förstår att här, äntligen, finns förändringens frö.
Kanske kan sanningen bli
den nya fasta punkten?
¶¶Joanna

Nylund

Zinaida Lindén målar upp ett övertygande porträtt av den
ensamma kosmopoliten. FOTO: JANNE AALTONEN
med att kalla utveckling.
Expertisen vet att psykmediciner är bra, men bara när de följs upp med terapi. Terapi igen är hantverk
som inte kan rationaliseras. Så vinnaren i pjäsen är
datanörden som uppfinner
ett självvårdsprogram för
psykpatienter.
Författarregissörerna Marina Meinander och Kirsi Porkka har samma problem som Dante Alighieri
på 1300-talet: det går lättare att beskriva psykhel-

vetet än himmelriket. De
löser frågan genom att ta
programhäftet till hjälp och
redovisa för ”Keroputaan
malli” efter sjukhuset i Torneå dit psykvårdsfolk vallfärdrar från hela världen.
Nyckelordet är att någon lyssnar utan att genast
skriva ut en diagnos. Det är
de mänskliga kontakterna
som behövs, utan att man
för den skull slänger medicinskåpet.
¶¶Rolf

af Hällström
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Mixa och Matcha
frågesport. Mixa och matcha dina kunskaper i
Kyrkpressens frågesport. Vår nästa tävlande är Mikaela Nylander. Konstruerad av Jesper von Hertzen.

MEDTÄVLARE: Mikaela Nylander

Finländska ishockeylag & antal finska mästerskap

a) HIFK			
b) JYP			
c) Lukko			
d) Ilves			
e) TPS			

1) 16 st
2) 1 st
3) 7 st
4) 2 st
5) 11 st

Resultat: 1/5

Finlandssvenska kvinnliga författare & verk

a) Minna Lindeberg
b) Zinaida Lindén 		
c) Marianne Peltomaa
d) Jutta Zilliacus 		
e) Märta Tikkanen 		

Agatha Christies romaner på originalspråket &
överraskande svenska översättningar

a) The Mysterious Affair
at Styles
b) The Murder of Roger
Ackroyd
c) Lord Edgware Dies
d) Sad cypress		
e) Towards Zero		

1) Samvetskval

Resultat: 3/5

2) Dolken från Tunis
3) Klockan K
4) En dos stryknin
5) Tretton vid bordet

Resultat: 5/5
FOTO: Johan Hagström

Amerikanska flygplatser & städer

a) O’Hare		
b) Hartsfield		
c) LAX			
d) La Guardia		
e) Dulles			

1) New York
2) Atlanta
3) Los Angeles
4) Washington
5) Chicago

Resultat: 3/5
Kyrkpressens anställda & titel

a) Erika Rönngård 		
b) May Wikström		
c) Johan Sandberg		
d) Sofia Torvalds		
e) Malin Aho		

1) Layout
2) Annonsredaktör
3) Redaktör i Österbotten
4) Redaktör i Helsingfors
5) Ansvarig chefredaktör
Svaren:
Finländska ishockeylag & antal finska mästerskap: a-3,
b-4, c-2, d-1, e-5
Agatha Christies romaner på originalspråket & överraskande svenska översättningar: a-4, b-2, c-5, d-1, e-3
Kyrkpressens anställda & titel: a-2, b-5, c-3, d-4, e-1
Finlandssvenska kvinnliga författare & verk: a-5, b-3, c-4,
d-2, e-1
Amerikanska flygplatser & städer: a-5, b-2, c-3, d-1, e-4

Namn: Mikaela Nylander.
Ålder: 43.
Yrke eller titel: Riksdagsledamot.
Hemort: Borgå.
Favoritidrottsgren och/eller -lag: Tycker om stavgång
och simning, och favoritlag Akilles.
Favoritmat och -dryck: Allätare och absoluta favoritdryck champagne.
Lyssnar helst på: Tystnad.
Rekommendera en bok!: Mark Levengoods Gamla
tanter lägger inte ägg.
Skulle vilja resa till: Färöarna.
Tråkigaste hemgörat: Att skura toaletter.
Min åsikt om frågesporter: Utmanande och roliga.
Om jag vore en biblisk person så skulle jag vara: Jesu
moder Maria. Jag kan identifiera mig med alla mödrar.
Måtto eller slogan: Lev och låt andra leva.
Frågesportsresultat: 13/25.

1) Våldsam kärlek, Sofias egen
bok & Emma och Uno –
också en kärlekssaga
2) Pianostämmarens dotter,
Underbart är kort & Vägskäl
3) För många länder sedan,
Lindanserskan & Takakirves
- Tokyo
4) Och jag skall avlägsna din
slagg, Flickan i trappan &
Resan
5) Allan och Udo, I en grop i
Kalahari & Panterns språng

Resultat: 1/5

Är du

Finlands Lucia 2013?
Vi önskar att du är empatisk och utåtriktad och intresserad av
din omgivning. Du ska ha lätt för att få kontakt med olika slags
människor och vara bra på att jobba i team. Du får gärna vara
musikalisk och tycka om att sjunga, eftersom en viktig del av
luciauppdraget är att uppträda tillsammans med luciakören.
Vi önskar att du är stresstålig, eftersom dagarna många gånger
blir långa med flera uppträdanden per dag.
För att bli Lucia ska du ha fyllt 18 år. Du ska vara tillgänglig
för luciauppdrag från början av december till mitten av januari
och kunna delta i de tios dag 24.10.2013. Att vara lucia är ett
frivilliguppdrag och du får ingen lön.

www.lucia.fi

Anmäl ditt intresse för uppdraget
via Folkhälsans webbplats,
www.folkhalsan.fi/lucia senast
15.10.2013. Vi behöver också en
rekommendation från någon
närstående, foto och gärna en
ljudfil med valfri sång.
Det går också bra för andra att anmäla
en person som de anser vara lämplig
som Finlands Lucia och då behövs
kandidatens medgivande.
Vill du veta mera?
Kontakta kampanjer@folkhalsan.fi,
tfn 09 315 5613 eller läs mer på
www.folkhalsan.fi/lucia.

Luciainsamlingen samlar in medel för att stöda äldre som är ofrivilligt ensamma. Finlands Lucia förvaltas
av Folkhälsan i samarbete med Hufvudstadsbladet, Yle Fem och Radio Vega.

Finlands Lucia 2012 Julia Hanhikoski

Vill du vara Finlands Lucia 2013? Lucia arbetar för luciainsamlingen och gör
tillsammans med sina tärnor, luciakören, närmare 100 besök på bland annat
sjukhus och äldreboenden och uppträder på olika luciafester.
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UR Evangeliet
”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa
små. Jag säger er
att deras änglar i
himlen alltid ser
min himmelske
faders ansikte.”
Läs mera i
Matt. 18:1-6 (7-9) 10

OM Helgen

Runt Knuten

Nu tänder vi ljusen igen

Mikaelidagen, eller Mickelsmäss, markerar övergången
till vinterhalvåret. Förr var den en viktig dag när skörden skulle vara bärgad och djuren hemkomna från fäbodvallarna. Nu fick man tända ljus inomhus igen.
Mickelsmäss var också skördefesternas och marknadernas tid – en tradition som fortfarande lever kvar.
Mickelsmäss som skördefest har firats redan före Finland kristnades. När kristendomen kom till vårt land
kopplade man ihop firandet med först ärkeängeln Mikael och sedan också de andra änglarna.

INSIDAN
Betraktelsen catharina Englund

#bönetwitter
”Herre, jag är i
allt beroende av
Dig!”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

Helgens texter
ILLUSTRATION: Matilda Ekman

En förebild i tron
Barnet låg i pappas famn. Och grät. De korta fingrarna och
små tårna, den perfekt gjutna munnen. En perfekt skapelse, men så otröstlig. Pappas finskjorta klibbade mot ryggen och slipsen stramade om halsen. Mamma stod brevid
och försökte trösta och lugna barnet med trasa och napp,
men ingenting hjälpte. Barnet fortsatte att gallskrika. Det
var svårt för dopgästerna att koncentrera sig på orden och
bönerna. All uppmärksamhet låg på barnet. Skulle det
tystna? Så besvärande! Barnet fick vatten på sitt huvud
och orden hördes ”Jag döper dig i Faderns, Sonens och
den heliga Andens namn”. Svettpärlorna blänkte i pappas panna och han drog tyst en lättnandens suck när sista tonen på psalmen klingade ut.
Jesus säger: ”Omvänd er och bli som ett barn”(Matt 18:23) och ”Guds rike tillhör sådana som de” (Mark 10:14). I
evangelierna lyfter Jesus flera gånger fram barnen som
föredömen i tron. Men de orden kan kännas fjärran när
barnet gråter oavbrutet. Har barnen något att lära oss om
trons väsen? Alla barn, även de gråtiga och mera svårskötta barnen? Vad menar egentligen Jesus?
Barn är specialister på att ta emot kärlek. Spädbarn
kan inte göra någonting för att förtjäna kärlek. En liten
baby i kyrkans sakristia har etsat sig fast i mitt minne. Babyn satt i sin bilstol iklädd en tjock vinterhalare.
De korta knubbiga armarna var utsträckta. Den tjocka
halaren gjorde det omöjligt för barnet att böja armarna. Det visade med hela sin lilla kropp att det ville bli
upptaget i famnen. Det blev en bild för mig hur vi som
Guds barn får sträcka oss, med hela vårt liv, mot Gud
och ta emot Hans omsorg och kärlek. Vi kan inte arbeta så att vi kan förtjäna Guds kärlek. Han ger av sin nåd
och vi får ta emot.
Det lilla barnet är ärligt mot sig själv och andra. Om det
inte har det bra, så gråter det. Så småningom lär barnet
sig också att skratta. Vi får vara ärliga mot Gud. Psaltaren är full av ärliga böner inför Gud. Det finns rum för
glädje och lovsång, för klagan och sorg. Barnet lär oss
ärlighet i Gudsgemenskapen.
Barnen litar helt och fullt på sina föräldrar. Barnets
existens är helt beroende av föräldrarna eller någon annan vuxen som vårdar om barnet. När Jesus uppmanar
oss att göra oss små tänker Han kanske just på att vi får
vara beroende av Gud och lita på Honom. Tillit och tro
är väldigt nära varandra.
Barnet i förälderns famn, gråtande eller sovande utstrålar
trots allt trygghet. Trygghet hos Gud i livet just såsom det är.
Catharina Englund är präst i Jakobstad.

Första läsningen
1 Mos. 28:10-17
Andra läsningen
Upp. 12:7-12
Evangelium
Matt. 18:1-6 (7-9) 10
Mikaelidagen. Temat är
”Änglarnas dag”.

Psalmförslag
123, 124, 492,
177, 222 (N), 125.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

Veckans Person
Catharina Englund
bor i Jakobstad med
man, tre söner och en
hund. Hon arbetar som
sjukhuspräst och församlingspräst i Jakobstads svenska församling och tycker mycket om människomötena
i sitt arbete.
På fritiden motionerar hon gärna och ägnar sig då åt att springa,
paddla kanot, skida och
gå på gymnastik. De senaste åren har hon också återupptagit stickningen och lärt sig virka mormorsrutor. Dessutom tycker hon om att
resa och tycker att också planeringen och fantasierna om eventuella kommande resor ger
henne det lilla extra.

”Den tilltufsade
människan.”

Temakväll med Kjell
Blomberg to 3.10 kl 19 i
Purmo Kyrkhem.

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

KALENDERN
27.9–3.10
Domprosteriet
¶¶ Borgå
LÖ 28.9 KL. 19: MUSIK I DOMKYRKAN, Finländska kammarkören,
dir. Eric-Olof Söderström, Jarkko
Yli-Annala, orgel
SÖ 29.9 KL. 10: GUDSTJÄNST I
KULLO BYKYRKA, EisentrautSöderström, Söderström
Smeds, Eisentraut-Söderström,
Helenelund, Førde kyrkjekor från
Bergen, Norge.
Första gången som gudstjänstgrupp medverkar. Först ut är Anna
Henning-Lindbloms gudstjänstgrupp. Kollekt: Förbundet Kyrkans
Ungdom. Kyrkkaffe i församlingshemmet till förmån för Via Crucis.
Välkommen!
KL. 14: SKÖRDEFEST MED BORGÅ
KAMMARKÖR
i församlingshemmet. Servering
genast efter högmässan, musikprogram, lotteri till förmån för Via
Crucis 2014
Borgå Kammarkör sjunger Fem
sånger om hösten, med text av
Johan Bargum och musik av Kaj
Chydenius. Kören leds av EricOlof Söderström. Med i programmet finns också duett och solo
av körens egna sångare, samt
gästspel av kvartetten Just4Fun
och Fanny Söderström.
Lotteri och försäljning samt frivillig
kollekt till förmån för Via Crucis i
Borgå 2014.
TO 3.10 KL. 9: MÄSSA I MARIAGÅRDEN I TAIZÉSTIL, Wilén, Tollander
¶¶ Lappträsk
Sö 29.9 kl. 12: Familjemässa i kyrkan med musikalen Hemligheten.
Vi tackar också för skörden. Stina
Lindgård, Vera Tollander, Barnkörerna Diskanten och Barnklangen,
Anne Starck, flöjt, Reidar Tollander, piano.
Efter mässan missionslunch i
församlingshemmet. Lotteri för
missionen. Alla hjärtligt välkomna
ung och gammal.
Ti 1.10 kl. 13: Pensionärsträffen i
församlingshemmet, Eila Grahn
Sö 6.10 kl. 12: Högmässa i kyrkan.
Marthornas kyrksöndag, SL, VT,
Ungdomskören medverkar. Kyrkkaffe i församlingshemmet efter
mässan.
Programmet finns på: www.
lapptraskevl.fi. Vi finns också på
Facebook. Välkommen!
¶¶ Liljendal
Mikaelidagens högmässa: sö 29.9
kl 10 i kyrkan. HD/AJ. Gästpredikant: Leif Eriksson.
Höutandakt: sö 29.9 kl 12 på
Wårkulla. HD/AJ/Leif Eriksson.
Vuxen-Barngruppen: ti 1.10 kl 1011.45 på Kantorsgården
Andakt i servichuset: on 2.10 kl
14. HD/JS-A
¶¶ Lovisa
Gudstjänst: sö 29.9 kl 12 i kyrkan,
Blom, Aalto
Pensionärerna: ti 1.10 kl 13 i för-

MÅ
BRA

EN
ANNORLUNDA
HÄLSODAG

Lördag 12.10
kl. 9.30 - ca 15.45

Ekenäs församlingshem
Larssonsvägen 1

WORKSHOPAR: * Gymnastik * Vid brunnen * Ge oss det bröd vi
behöver * Gospel-allsång * Bli mer närvarande * Fixa av strandfynd
* Fixa av metalltråd
Broschyr fr. pastorskansliet, kyrkan, förs.hemmet samt på webbplatsen
Anmälning senast fredag 4.10: Pastorskansliet i Ekenäs 019-241
1060 eller via webbplatsen www.ekenasforsamling.fi
Info: 044-508 1527 yvonne.lindstrom@evl.fi
__________________________________
EKENÄS FÖRSAMLING - MITT I LIVET

Annonsera i Kyrkpressen!

Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi
Kyrkliga annonser: 09 612 61550, annons@kyrkpressen.fi

samlingsgården, gäst från HVC
Morgonmässa: ons 2.10 kl 8 i kyrkan, Blom
Morgonkaffe: to 3.10 kl 8.30 i Tikva
Puzzelkväll: to 3.10 kl 16.15 i Valkom kyrka
Församlingsafton i kulturella
tecken: sö 6.10 kl 16-20 i församlingshemmet. Utställning av
Eva-Lotta Bloms tavlor och Gy
Kaustells blyfotsdockor. Karl af
Hällström sjunger egna sånger kl 18
och visor kl 19.
¶¶ Pernå
Mikaelidagens tvåspråkiga familjemässa och skördefest: sö
30.9 kl. 10.00 i kyrkan, Minna Silfvergrén, Robert Lemberg, Paula
Jokinen. Barnkören och sånggruppen Inno medverkar. Kyrkkaffe i
Sockenstugan. Tag gärna med det
du odlat till kyrkan, där det välsignas. Efter mässan kan man köpa
av produkterna, intäkterna går till
missionsarbetet.
Pensionärssamling: on 3.10 kl.
13.00 i Forsby pens.hus, Ingegerd
Juntunen.
Mamma-middag: ti 9.10 kl. 18.00 i
Sockenstugan, pris 5 euro. Anmälan senast 5.10 tel. 019-5210700.
¶¶ Sibbo
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 familjemässa, Magnus Riska, Lauri Palin,
Isabella Munck. Kungens klubb
medv. Ingen söndagsskola.
Kvinnor mitt i livet: To 26.9 kl
18:30 på Prästgården. Katja Korpi.
KakaoClubben: Fr kl 9.30 i Kyrkoby församl.hem.
Träff för närståendevårdare: Fr kl
13-15 på Prästgården. Tvåspråkigt,
anmälan inte nödvändig. AnnChristine Wiik, Ulla-Maija Järviö.
Kungens klubb: Må kl 15:30 i Kyrkoby församl. hem.
Diakonisyföreningen: Må kl 18:30
hos Barbro Hindsberg, Gesterbyvägen 208.
Kaffekören, en sånggrupp för
daglediga: startar Ti kl 11 i Prästgården. Samvaro med kör och
kaffe. Lauri Palin.
Kyrkobröderna Fr 4.10 kl 18:30
i Kyrkoby församl. hem. Samuel
Lönnqvist talar om Jesu liknelser.

Helsingfors prosteri
¶¶ Johannes
Fr 27.9
kl. 10-11.30: Familjeträff i Hörnan.
Högbergsgatan 10, ingång via gården. Ollberg.
kl. 12.15-13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E.
Frivillig avgift. Välkommen på en
kort middagsbön i Johanneskyrkan
kl. 12.
Lö 28.9
kl. 18: Meditation med orgelmusik
i S:t Jacobs kyrka. Sjukhuspräst
Ann-Sofi Storbacka. Anders Larsson (Sverige) orgel.
kl. 20: Gospel-kvällsmässa i
Johanneskyrkan. Djupsjöbacka,
biskop Björn Vikström predikan.
Gospelkören His Master’s Noise
och Gerald T. Smith. Böckerman.
Sö 29.9
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Lindström. Henricson. Kyrkkaffe.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Busck-Nielsen, Djupsjöbacka, Enlund. Jubilate. Kyrkkaffe.
kl. 16.30: Gospelkonsert i Tempelplatsens kyrka. Gospelhelgens
körer.
Må 30.9
kl. 10-11.30: Tomas familjeträff. Tomas kyrkas dagklubb. Rönnvägen
16. Frände.
kl. 11: Cellträff i S:t Jacobs kyrka.
Gertrud Strandén.
Ti 1.10
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
Pekka Suikkanen.
kl. 13: Träffpunkt för seniorer &
daglediga. Högbergsgatan 10 E, vån
2. Ray, Böckerman
On 2.10
kl. 14: Diakoniträff i S:t Jacobs
kyrka. Salenius.
kl. 14: Mariakretsen i Tomas kyrka.
Frände.
kl. 18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Almqvist.
To 3.10
kl. 19-21: Regnbågscafé i Hörnan.
Planering för Regnbågsmässan
18.10. Ray
Middagsbön i Johanneskyrkan
må-fr kl. 12
¶¶ Matteus
Matteus hemsida:
www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusv. 3
Lö 28.9 kl. 10-12: höstpyssel för
hela familjen i Matteussalen (2vån).
Möjlighet att pyssla t.ex. dekorationer till hemmet. Frivillig materialavgift. Kom med hela familjen eller
på egen hand. Församlingens hjälpledare finns på plats och hjälper till
där det behövs.
Lö 28.9 kl. 10 – 10.45: Klapp &
klang (9 mån-4 år med vuxen) med
Anna Brummer(2 vån). Ingen anm.
Lö 28.9 kl. 12.30-14: kaffe på
plattan utanför Matteuskyrkan.
Behöver du en paus och något
varmt inombords? Vill du bara tala
med någon? Har du frågor som du
funderar på? Eller vill du komma
med och hjälpa till? Vi bjuder på
gratis kaffe och bulle på gården
utanför Matteuskyrkan. Kom och
träffa aktiva i Matteus eller kom
med och engagera dig. Vi finns till
för varandra!
Sö 29.9 kl. 12: högm, Ahlfors, Forsman. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 29.9 kl. 18: MU-mässa. Matteus
Ungdom -mässa. En kort mässa
med bönevandring, kyrkfika efteråt.
Må 30.9 kl. 18: kvinnor mitt i livet:
balans i vardagslivet med Kirsi L
som dragare. Matteussalen, ingång
via kansliet.
To 3.10 kl. 13-14.30: torsdagsträffen. En grupp för Dig som vill ha
trevlig gemenskap med sång och
samtal. Kaffeservering.
Alphaledarutbildning:
Vill du vara gruppledare vid Alphakursen som inleds nästa vår?
Kom med på utbildning 5-6.10 med
alphakonsulterna Boris och Vivian
Salo i Matteuskyrkan.
Vi inleder med lunch kl. 12 på lördag
och avslutar med mässa kl.12 på
söndagen.
Mera info ger Lars-Olof Ahlfors tfn
050 380 3958
Anmälning senast 1 oktober till
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RADIO & TV

Bibelstudier

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst kl. 13.03

(med repris 8.54)
Fre 27.9 Emma Audas, Helsingfors
(repris från 4.5.2012) Lö 28.9 8.53
Familjeandakt. Frälsarkransen med
Henna Liljeström Må 30.9 Tua Backman, Nykarleby Ti 1.10 Marith Leppäkari-Lindberg, Kustö Ons 2.10 Karl
Sällström, Helsingfors To 3.10 Christer Romberg, Åbo.

Fre 27.9 Björn Elfving. Vasa (repris
från 24.1.2011) Lö 28.9 17.58 Ett ord
inför helgen, Ekenäs kyrka. Sö 29.9
Ben Thilman, Esbo Må 30.9 Rea Anner, Helsingfors (repris från 4.2.2011)
Ti 1.10 Hedvig Långbacka, Helsingfors
(repris från 22.9.2009) Ons 2.10 Stefan Sigfrids, Vasa To 3.10 Bibelstudium med Stig-Olof Fernström, Helsingfors
VEGA

Sö 29.9 Högmässa med Ekenäs församling. Predikant och liturg: Anders
Lindström. Organist och kantor: Niels
Burgmann. Körledare: Monica Henriksson. Kör: Barnkören vid musikinstitutet i Raseborg. Textläsare: Christina Hårdh och Karl-Gustav Sandelin.

VEGA

Matteus församlings kansli tfn 09
2340 7300.
¶¶ Petrus
www.petrusforsamling.net
fr 27.9:
- kl. 10 Babyrytmik: i Månsas
kyrka, Skogsbäcksvägen 15. Babyrytmik för de allra minsta. Kaffe
och smörgås efteråt. Ledare: Rebecka Björk.
- kl. 10 Musiklek: i Hagasalen,
Vespervägen 12 A. För 0-5 åringar
med förälder. Kaffe och smörgås.
Ledare: Sussi Leskinen.
sö 29.9:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka, Tegelstigen 6
. Thylin, Varho.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdevägen 12. Sandell,
Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i
Hagasalen, Vespervägen 12 A, 2:a
vån. Björk.
- kl. 18 Bibelstudium: i Malms kyrka, Petrusrummet. Bibelstudium
över kapitel 13 i Apostlagärningarna, samtal. Sandell.
ti 1.10:
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka,
Kommunalvägen 1. För 0-5 åringar
med förälder. Kaffe och smörgås.
Ledare: Sussi Leskinen.
- kl. 13 Dagscafé: i Månsas kyrka,
Petrusrummet, Skogsbäcksvägen
15. Samling för daglediga. Andakt,
program, samtal, kaffe. Bodil och
Halvar Sandell.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3.
Allan Franzén, Ulla-Christina Sjöman, Liisa Ahlberg.
on 2.10:
- kl. 17 Petrus familjegospel: i
Hagasalen, Vespervägen 12 A. En
kör för barn 0-100 år! Häng med
oavsett körvana eller tonträffningsförmåga. Vi sjunger, dansar
och har roligt. Kom med eller utan
barn. Kaffe och smörgås för den
hungrige kl. 16.30. Ingen anmälan
behövs. Ledare: Rebecka Björk.
to 3.10:
- kl. 10 Musiklek: i Munksnäs församlingshem, 2:a vån. Bredviksvägen 10 D. Musiklek för 0-5-åringar
och föräldrar. Kaffe och smörgås
efteråt. Ledare: Rebecka Björk.

- kl. 13.30 Bibeleftermiddag: i
Hagasalen, Vespervägen 12 A. Med
Stig-Olof Fernström.
- kl. 17 Övning och fotografering
inför konfirmation för Björkebokonfirmanderna: i Malms kyrka,
Kommunalvägen 1.
¶¶ Helsingfors prosteri
Tomasmässa med Jani Edström
som predikant:
Pastor Jani Edström predikar om
”Änglarnas dag” på höstens första
svenska Tomasmässa i Helsingfors.
Höstens första Tomasmässa firas
onsdagen den 2 oktober kl.19 i Tomas kyrka på Rönnvägen 16. pastor
Jani Edström KCSA predikar under
rubriken ”Änglarnas dag”. Liturg är
Ulf Skogström. Som speaker fungerar Ritva Saario medan musiken
leds av Sven Nygård. Försångare
är Jannike Sandström. Möjlighet till
bikt med början kl.18.30. Efteråt
téstund. Arrangör är Gemensamt
svenskt församlingsarbete.
Leva och lära- gruppen:
samlas på Församlingarnas hus,
Tredje linjen 22, den 15.10, 19.11 och
17.12 (kl 13-15 i rum Ekelund).
Vi samtalar om sommaren och gör
collage, pysslar med pärlor, diskuterar böcker osv. Kaffe/saft paus
och andakt ingår, träffen är avgiftsfri. Ledare är Ulla Gripenberg och
Kristina Jansson-Saarela, som är
kontaktperson, tfn 09 2340 2540,
e-post: kristina.jansson-saarela@
evl.fi
Keswick 2013:
(möten för det andliga livets fördjupande.) Torsdag-lördag 3-5 oktober 2013 kl. 18. Plats: Högbergssalen
(Johannes församling), Högbergsgatan 10 E, 2 vån.
Huvudtalare: Ingmar Rönn
Huvudtema: Var inte rädd ...
to ... för framtiden!
fr ... för mänskor!
lö ... att förlora dig själv!
servering under pausen
lö ... för Gud!
Kurs för att lära sig förebygga
och hantera depressioner: inleds
med ”Må bra veckoslut” 5-6.10 på
Kaisankoti badhotell i Esbo. Kursen
riktar sig till unga vuxna som har
eller haft lindriga eller medelsvåra
depressioner. Kursen leds av Kris-

Vågar jag vara gammal
Diskussionsgrupp om att åldras samlas i HelsingforsMissions utrymmen Albertsgatan 33 varannan tisdag
kl. 13-15.
Vi diskuterar om hur det känns att åldras, om att avstå
och om att möta förluster. Vi talar om åldersrasism och
rädslor. Om att anpassa sig till dagens värderingar och
växelverkan med andra mänskor och om ensamhet.
Diskussionsdeltagare är också Christine Zitting, utbildad diskussionsledare och -terapeut. Intresserade kan
anmäla sig till Tamara Bergkvist, tel. 045 8690 945,
seniorverksamhet@helsinkimissio.fi. Deltagandet är
gratis.
HelsingforsMission är en organisation inom socialbranschen, som bekämpar ensamheten.
www.helsingforsmission.fi

tina Jansson-Saarela och Carita
Riitakorpi. Den fortsätter med 8
st onsdagsträffar kl.17-19 på plats
i Helsingfors, som meddelas senare. Anmälningar och info: Carita
Riitakorpi Matteus församling tfn
09-23407328 och (e-post carita.
riitakorpi@evl.fi).
Kampens kapells öppethållningstider: Kampens kapell är öppet vardagar 7-20 och veckoslut 10-18.
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!
¶¶ Deutsche Gemeinde
So 29.9. 11 Uhr: Gottesdienst
(Panzig)
¶¶ INTERNATIONAL Evangeli-

cal Church
Sunday Service in English
10.00: Mellunmäki Parish Center,
address: Korvatunturintie 2, Helsinki
14.00: Christ Church, address:
Apollonkatu 5, Helsinki
16.30: Espoo Cathedral Parish,
address: Kirkkoranta 2, Espoo
Sunday School arranged. Join us for
church coffee after the service!
¶¶ Evangeliföreningen
Lö 28.9 kl 18: Lördagssamling,
Leif Erikson.
Tisdagssamling: 8.10 kl 18 Torsten
Sandell. Därefter varannan tisdag,
se www.slef.fi

Mellersta Nylands prosteri
¶¶ Esbo
Kärnorden i gudstjänstlivet: STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP
Församlingens webbplats: www.
esboforsamlingar.fi
Högmässor sö 30.9. Mikaelidagen:
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl.
12.15 Familjens söndag. Mässa med
små och stora. Lindqvist, Bengts,
Malmgren. Efter mässan kyrkkaffe
i församlingsgården, Kyrkstr. 2,
avskedsfest för ledaren för barnverksamheten Carina Sivén.
Gäddviks kapell, Gammelgäddsv.
1 kl. 10.30. von Martens, Valtonen.
Kyrkkaffe.
Karabacka kapell, Karabackav. 12,
kl. 10. Kanckos, Bengts. Kyrkkaffe.
Esbovikens kyrka, Skepparg. 8,
kl. 14 konfirmation av Mataskär
4-skriftskolan. Ahlbeck, von Martens, Malmgren, Valtonen.
Familjeklubbar för föräldrar och
småbarn:
Köklax kapell, Handelsb. 1. Familjecafé må kl. 9.30-12.
Sökö kapell, Sökögr. 3. Sång och
lek ti kl. 9.30-11.
Mattby kapell, Lisasgr. 3. ImseVimseklubben on kl. 9.30-11.30.
Ingen förhandsanmälan, det är
gratis att vara med. Familje- och
dagklubbarna är stängda p.g.a.
personalutbildning 10.10 och under
höstlovet 18-19.10.
Bytesdag för barnkläder och
-prylar:
Olars kyrka, Olarsbäcken 4, lö
27.10 kl. 10-13. Vi tar emot hela och
rena barnkläder och användbara
leksaker. Allt är gratis, man får ta
det man vill ha och ge bort det
man inte behöver. Man får också
ta utan att ge! Ta med en slant till
kaffe, saft och våfflor i vårt café till

Andakter kring Johannesbrev

Johannes har kallats ”Kärlekens apostel” och ännu
cirka 60 år efter Jesu död och uppståndelse brinner Johannes av hänförelse. I sitt första brev delar han med
sig av det som Jesus betyder för honom.
I en serie Aftonandakter i Radio Vega, med början
3.10, gör Stig-Olof Fernström en djupdykning i första
Johannesbrevet.

VEGA

förmån för Ansvarsveckan. Sakerna kan hämtas på förhand till dagoch familjeklubbarna eller direkt
till Olars kyrka. Överblivna kläder
m.m. går via föreningen NADA till
barn som behöver dem.
Skriftskolan 2013:
Ett informationsbrev skickas vecka
40 till alla församlingsmedlemmar
som är födda 1998. Elektronisk anmälan 15-31.10 på www.esboforsamlingar.fi/skriftskola
Kretsar för pensionärer & daglediga kl. 13-15:
Köklax kapell ti 2.10, Karabacka
kapell to 4.10.
Öppet hus med lunch:
Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6,
svenska rummet, varje ti kl. 12-14.
Mer info: Bea Karlemo, 040 513
0828.
Gröndalsafton:
Gröndals kapell, Grönbackav. 2,
må 1.10 kl. 18. Tema: Glöd i höstkvällen. Kira Ertman, Pia Mantila.
¶¶ Grankulla
To 26.9 kl 10 Samtal kring tro: i övre
brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre
brasrummet.
Kl 19-21 Facebook mottagning:
Sö 29.9 kl 10 Singelföräldracaféträff: i Sebastos, Marina Paqvalén.
Kl 12 Mikaelidagens familjemässa:
Carola Tonberg-Skogström, Yvonne
Fransman, Barbro Smeds, Catherine Granlund, söndagsskolan och
barnkören medverkar. Kyrkkaffe i
övre salen.
Ti 1.10 kl 9.30 Familjelyktan: i Sebastos, Yvonne Fransman.
Kl 9.30- 11 Diakonimottagning: och
brödutdelning.
Kl 14.30 Tvåspråkig mentalvårdsgrupp: i Sebastos.
Kl 18 Damkören Grazia: i övre salen.
On 2.10 kl 13.30 Kyrkosyföreningen: i övre brasrummet.
Kl 18 Taizéandakt: i kyrkan, Carola
Tonberg-Skogström, Heli Peitsalo.
To 3.10 kl 10 Samtal kring tro: i övre
brasrummet.
Kl 10.30 Förbön med lovsång: i övre
brasrummet.
Kl 18.30 Bibelkväll: i Sebastos.
Kl 19-21 Facebook mottagning:
¶¶ Kyrkslätt
Anmälningar till skriftskolan 2014
tas emot t.o.m. 4.10: Info: anna.
laasio@evl.fi, tfn 050 376 1487.
Slöjdgruppen för vuxna: lö 28.9
kl. 13 i Sjökulla skola, Sjökullavägen 285. Biltransport kl. 12 från
församlingshemmets i centrum
parkeringsplats. Info: Rune Lith,
tfn 0500 687 023.
Familjegudstjänst: sö 29.9 kl. 11 i
Masaby kyrka. Kollekten uppbärs
som torrvaror, som sedan delas
ut till hjälpbehövande av församlingens diakoniarbetare. Lunch.
Lovén och Joki. OBS! Ingen högmässa i Kyrkslätts kyrka!
Sång och bön: må 30.9 kl. 18.30 i
koret i Kyrkslätts kyrka.
Tovnings- och litteraturgruppen:
ti 1.10 kl. 17 i Oasen.
Söndagsskolorna för barn börjar:
lö 5.10 kl. 10 på Lyan och sö 6.10
kl. 12 i Kyrkslätts kyrka.
Stick- och virkcafé: alla onsdagar
kl. 18-20 i Oasen, Prästgårdsbacken 11 C. Kom med och sticka,
virka och lära dig nya knep. Info:
Birgitta Lindell tfn 050 376 1489
Föräldra-barngrupp: tisdagar
kl. 9.30-11.30 i Lyan (ingång från
baksidan), Prästgårdsbacken 5.
Föräldra-barngrupp: torsdagar kl.
9.30-11.30 på Stor-Raula, Evitskogsvägen 150.
Kyrkoherdeämbete är stängt fre-

dag 4.10, tisdag 8.10 samt onsdag
16.10.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09)
8050 8292: Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi
Mera info på:
www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ Tammerfors
Sö 29.9: Mikaelidagens gudstjänst för stora och små kl 10.30
i Pyynikki församlingshem, Kim
Rantala, Paula Sirén och Marianne
Hesthammer. Kyrkkaffe!
Ti 1.10: Mammor, pappor o barn
kl 10 SvG
Ti 1.10: Tisdagsklubben SvG kl
13.30-14.30 och kl 14.30-15.30
Ons 2.10: Diakonikretsen kl 13
SvH, ”Vi reser världen runt”
¶¶ Vanda
Familjecafé: fre 27.9 i Dickursby
kyrkas konferensutrymmen, Stationsvägen 12.
Familjemässa: sö 29.9 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars. Anu Paavola,
Nina Fogelberg, Alexandra Blomqvist. Efteråt kyrkkaffe, saft och
pepparkaka i kaffestugan Laurentius. Alla barn som deltar får en
reflex. Vi firar samtidigt dopdagen i
Vanda församlingar.
Högmässa: sö 29.9 kl. 12 i S:t
Martins kapell. K. Andersson,
N.Fogelberg.
Manteln- en ny svängig kyrkokör:
sö 29.9 kl 18-19 i S:t Martins kapell.
Vi träffas ca varannan söndag –
unga som vuxna välkomna! Ingen
övre åldersgräns. Mer info: hemsidan och körledare Nina Fogelberg,
050 310 7096.
Familjecafé: må 30.9 kl. 9-11.30 i
Myrbacka kyrka, Strömfåravägen 1.
Seniorkören ViAnda: för dej 60+
övar ti 1.10 kl. 13.30 på Helsinggård
i Dickursby.
Veckomässa: on 2.10 kl. 8.30 i
Dickursby kapell, Anu Paavola.
Kvällsmässa: on 2.10 kl. 18 i Helsinge kyrka S:t Lars. Martin Fagerudd, Jona Granlund, Daniela Hildén
och Nina Fogelberg medverkar.
På höstlovet 16-19.10 åker vi till
Sjömansro på barnläger!: Lägret är
för dig som går i åk 1-6. Vi startar
på onsdagkväll med gemensam
busstransport. Pris 45 € syskonrabatt 15€. Vi sjunger, leker ute och
inne, pysslar, badar bastu och lär
känna varandra och Gud bättre.
Anmälning senast 30.9 till ungdomsarbetsledare Daniela Hildén
tel. 050 5668112.

Raseborgs prosteri
¶¶ Bromarv
Sö 29.9 kl. 13.00: Gudstjänst,
Eeva Hanner/Sofia Lindroos.
On 2.10 kl. 13.30: Pensionärsträff i församlingshemmet. Film.
Beställ skjuts genom Marianne
Strandberg!
¶¶ Ekenäs
Högmässa: sö 29.9 kl. 10 i Ekenäs
kyrka, A.Lindström, N.Burgmann,
barnkör från Musikinstitutet Raseborg med körledare Monica
Henriksson. Högmässan radieras.
Se hela annonsen i VN samt på
www.ekenasforsamling.fi
¶¶ Hangö
Sö 29.9 Högmässa i Lappvik kyrka kl. 10:, A. Laxell, S. Forsman.
Kaffeservering. Kyrktaxi ordnas
vid behov, ring pastorskansliet
019-2630620 senast to 26.9 om
du behöver skjuts.
Må 30.9 Café Adolf & Alexandra
startar: kl. 14-16 i Villa Teresa.

On 2.10 Insamling av kläder o saker: till hjälpbehövande i Lettland
kl. 18-19 på Korsmansgatan 40,
varje onsdag. Info Tage Nylund
040-5324797.
¶¶ Ingå
Fre 27.9 kl 18.00-24.00: ungdomshuset öppet. Solveig BjörklundSjöholm, Maria Westerlund
Lö 28.9 kl 18.00-20.00: Mixgruppen i ungdomshuset. Solveig
Björklund-Sjöholm.
Sö 29.9, Mikaelidagen, 10.00: högmässa (första konfirmandmässa) i
Ingå kyrka. Torsten Sandell, Solveig
Björklund-Sjöholm, Marianne
Gustafsson Burgmann och Musikbandet. Efter mässan lunch i
församlingshemmet.
Sö 29.9 kl 16.00-18.00: Ladysauna
på Rövass lägergård. Solveig Björklund-Sjöholm.
Ons 2.10 kl 13.00-15.00: församlingsträff i Bläckhornet. May Lindström, Torsten Sandell.
Ons 2.10 kl 17.00-19.00: Emmacafe i ungdomshuset. Solveig
Björklund-Sjöholm
Verksamhet på finska:
Su 29.9 klo 12.00: Messu Inkoon
kirkossa. Torsten Sandell, Marianne
Gustafsson Burgmann. Lounas
seurakuntatalossa.
Su 29.9 klo 17.00: Nuorten ilta nuorisotalolla. Mira Pauna.
Tii 1.10 klo 17.30: Varhaisnuorten
kerho Rantatiellä. Jenni Kainulainen.
Ke 2.10 klo 16.45: Rukouspiiri
Bläckhornetissa.
Ke 2.10 klo 18.00: Raamattupiiri
Bläckhornetissa.
¶¶ Karis
Högmässa: Sö 29.9 kl. 10 i S:ta Katarina kyrka. Terlinden; Lindroos
Tisdagens mission: Ti 1.10 kl. 14 i
Servicehuset, Felix Froms gatan 6.
Onsdagsträff: On 2.10 kl. 13 i Församlingshemmet. Gäst: Omsorgschef Kirsi Wigren-Ala-Jaakkola,
som berättar om den nya äldreomsorgslagen. Körerna uppträder.
Andakt. Servering.
Andakt: To 3.10 kl. 14 i Servicehuset,
Felix Froms gatan 6; Terlinden
Förbön och lovsång: To 3.10 kl. 19 i
S:ta Katarina kyrka. Medverkande:
Liisa och Gunnar Weckström,
Christa Katter och Olav Söderström.
¶¶ Sjundeå
Mikaelidagens familjemässa: sö
29.9 kl. 16 i kyrkan, Maria Venhola,
Hanna Noro. Barnkören deltar.
Tvåspråkiga gruppen för mental
hälsa: ti 1.10 kl. 15 i Capella, Gun
Venäläinen 040 533 6946.
Sångstunden: to 3.10 kl. 10 i Capella, Gun Venäläinen, Hanna Noro.
Bönegruppen: to 3.10 kl. 18 i Capella, Gun Venäläinen.
¶¶ Snappertuna
to 26.9 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
to 26.9 kl 19: Kören övar i Prästgården
sö 29.9 kl 12: Gudstjänst med Markus Weckström och Pia Nygård
tis 1.10 kl 9.30-11: Familjekafé i
Langansböle
on 2.10 kl 16-17.30: Barnklubb i
Langansböle
¶¶ Tenala
Sö 29.9. kl. 18: (Obs tiden!)
Kvällsmässa, Eeva Hanner /Gunnar Westman.
Ti 1.10 kl. 13-15: Missionskretsen i
församlingshemmet.
Tisdagar kl. 17.30-18.30: Allsång i
församlingshemmet.
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himlaliv

konsert

250 sjunger Mozarts Requiem

Tvillingliv

Tvillingarna Britt-Mari
och Gun-Helen Andtfolk
bor tillsammans och går
alltid likadant klädda. En
vinter hade de olika långa
kappor. Men det kändes
fel, kommer de ihåg.
Himlaliv FST 5 sö 29.9
kl. 20.30, repris ti 1.10 kl.
16.55.

Esbo stift
¶¶ Lojo
Måndagar övar församlingens
kör: i Virkby kyrka kl. 17.30-19.00.
I ledning av Katja Wiklund.
Sö 29.9. kl 12.00: Mikaelidagens
familjekyrka i Virkby kyrka. Församlingen bjuder på lunch efter
gudstjänsten. Alla hjärtligt välkomna. Kyrktaxi.
¶¶ Tusby
Sö 29.9. Mikaelidagens högmässa
i Tusby kyrka kl 13
Präst: Lauri Seppänen kantor
Julia Tamminen med Klemetskog
Kyrkosångare. Kyrkkaffe efteråt.
Välkomna!

Region 2
Åbolands prosteri
Väståboland

VÄSTÅBOLAND:
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 30.9. kl 10: Mikaelidagens familjemässa i kyrkan, Sepponen, EklundPelto, Lehtonen. Efteråt servering i
församlingshemmet. Änglareflexer delas
ut åt barnen.
On 3.10. kl 18: Veckomässa i kyrkan
Sepponen, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 30.9. kl 11: Mikaelidagens familjegudstjänst, Granström, Taulio. Barnkören uppträder.
Korpo kapellförsamling:
Sö 30.9. kl 16: Mikaelidagens familjegudstjänst, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 30.9. kl 11: Mikaelidagens familjemässa, Heikkilä, Heikkilä.

Åbo

to. 26.9: kl. 9.30-11 Familjecafé i Aurelia
(2 vån.)
lö. 28.9: kl. 12-13.30 Kyrkans barntimme
(4 år -) i Aurelia (2 vån.)
sö. 29.9: kl. 12 Högmässa i Domkyrkan,
Westergård (pred), Öhman (lit), Danielsson. Gudstjänstgrupp nr 4 medverkar.
Kyrkkaffe efter högmässan.
må. 30.9: kl. 14 Missionskretsen i Aurelia
(3 vån.)
ti. 1.10 kl. 18: Lovsång och förbön i Aurelia (1 vån.) Eero Sepponen ”I min gud
har jag funnit styrka”
ons. 2.10: kl. 10-12 Familjecafé i Papinholma församlingshem.
kl. 11 Förbönsgrupp i Aurelia (3 vån.)
kl. 12 Frukostklubben på Svenska Klubben (Aurag. 1) Barbro Schauman ”En
höna av fjäder – om kommunikation i
en politisk kontext”
kl. 13-15 Café Orchidé i Aurelia (1 vån.)
Birgit Naue: Bilder från Paradisön Bali.
kl. 18 Veckomässa i Aurelia, Westergård.
kl. 19 Tystmeditation i Aurelia (1 vån.)
to. 3.10: kl. 9.30-11 Familjecafé i Aurelia
(2 vån.)
kl. 19 Vesper i Skarpskyttekapellet,
Öhman.

Ålands prosteri
Hammarland

29.9 Mikaelidagen:
Gudstjänst i Hammarlands kyrka kl 12.
Ingemar Johansson, Carl Micael Dan.
Inskrivning av konfirmander födda -99.

Jomala

Tors 26.9 kl. 18.30: Frälsarkransandakt
Winé, Erlandsson
Sön 29.9 kl. 11: Familjemässa Syrén,
Hansen Winé, Erlandsson, barnkör, blåsargrupp. Efteråt info för konfirmander
och föräldrar.
Tors 3.10 kl. 15-16.30: Vinterskriftskola
och Augustigruppen i Olofsgården.

Mariehamn

28.09 Katolskmässa: kl. 10 på Margaretagården.
29.09 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E
Karlström, H Björndahl, A Laine. Julia
Carlsson och Johanna Ekebom – sång.
02.10 Morgonmässa: kl. 08.30 i S:t Görans, J-E Karlström, G Karlsson.
03.10 Torsdagslunch: kl. 12 på Margaretagården. Pris 7€.
Kyrktaxi mot beställning: tfn 19500.
www.mariehamn.evl.ax

Sund-Vårdö

Söndag 29.9 kl. 11.00:
Gudstjänst i Sunds kyrka. Juanita Fager-

Lördag 28.9 kl 19 framförs Mozarts Requiem av cirka
250 sångare i Berghälls kyrka. Förutom några av huvudstadsnejdens kammarkörer med solister medverkar 50 norska körsångare, studerande vid SibeliusAkademin och sist men inte minst omkring 150 sångare från nybörjarkörerna ”Kråksången” (Esbo) och
”Raakkujat” (Helsingfors) med en egen specialkomponerad körstämma. Dirigent: Tommi Niskala, organist: Markus Malmgren. Fritt inträde. Arrangörer: Esbo
svenska församling och Berghälls församling.

holm-Urch, Benita Muukkonen.
Inskrivning av nya konfirmander.
http://sund-vardoforsamling.fi/

Närpes prosteri
Korsnäs

Fre 27/9 13.00: Solglimten i Församlingshemmet.
Fre 27/9 15.00: Nattvard på Buketten.
Sö 29/9 11.00: Mikaelidagsgudstjänst
i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Inskrivning av nya skriftskolan.
Ungdomar födda 1999 eller tidigare är
välkomna med.
Sö 29/9 11.00: Söndagsskolstart i Församlingshemmet.
Sö 29/9 15.00: Samling med Korsnäs
Invalider på Strandhyddan.
Må 30/9 17.00: Hanna-kerho i Församlingshemmet.
Ti 1/10 18.00: Kyrkans Barntimme i Taklax bönehus. Samling varje tisd. Ledare
Maggie Haga.
On 2/10 14.00: De äldres dag i Församlingshemmet. Ann-Mari Lindberg,
Bjarne Ismark, Johanna Juthborg m.fl.
medv.
To 3/10 13.00: Molpe missionssyförening i Bykyrkan.
To 3/10 19.00: Kyrkokören övar i Församlingshemmet.

Kristinestad

KARAträff: fr 27.9 kl 19 i L.fjärds förs.
hem, Bernt Snickars. Tema: ”Den Stora
Affären.”
Högmässa: sö 29.9 kl 10 i Sideby, Eklöf,
Martikainen
Familjegudstjänst: sö 29.9 kl 18 i Kristinestad, Eklöf, Nilsson, kyrkkaffe
Syförening: ti 1.10 kl 12 i Härkmeri bönehus
Nådehjonen: ti 1.10 kl 19 övar i L.fjärds
förs.hem
Missionsstugan: on 2.10 kl 12.30 i Kristinestads förs.hem
Kvinnogrupp: to 3.10 kl 18 i Sideby
Kyrkokörerna startar: to 3.10 kl 19 i
K.stad och L.fjärd

Närpes

www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: Mikaelidagen 29.9 kl 10 Familjegudstjänst Lassus, Kronlund, Långkvist,
Jorpes. Barn medverkar. Lö 28.9 kl 18
”Kvällsmusik i S:ta Maria” Gerd Lindén
sång o. orgel.
Luthergården: sö 29.9 kl 18 Mission och
förbön. On 2.10 kl 10.30 Samtalsgrupp
för män.
Ö.Yttermark bönehus: må 30.9 kl 13
Handarbetsgruppen startar.
Församlingshemmet: on 2.10 kl 12
Pensionärssamling börjar med mat.
Dagens gäst: Jenny Laaksonen från Minneslotsen.

Pörtom

rummet i Smedsby förs.gård.
Högmässa med De äldres kyrkogångsdag: sö kl 10 i kyrkan, Berg, NordqvistKällström, kyrkkaffe i församlingshemmet. Kyrktaxin trafikerar.
Öppen dagklubb: må kl 9.30 i Singsby
UF-lokal.

Kvevlax

Barnkören övar: to kl 18 i fh.
Kyrkokören övar: to kl 19 i fh.
Manskören övar: to kl 20.30 i fh.
Dagklubben: fr kl 8.30-13 i stallet.
Höstmarknad: fr kl 10-15 utanför Holms
till förmån för missionen. Försäljning
av grönsaker, rotfrukter, hembakt,
gurksallad m.m. Lopptorg med prylar
o böcker. Lotteri. Gåvor mottages med
tacksamhet to 26.9 kl 18-20 i stallet
eller direkt till försäljningsbordet på fre.
Arr: Missionskommittén i Kvevlax församling. Välkommen!
Cafémöte: lö kl 19 i fh. Ann-Katrin o
Tor-Erik Store berättar om Senegalminnen.
Familjegudstjänst: sö kl 10, Östman,
Andrén, Barnkören. Skriftskolan börjar.
Efter gudstjänsten info för föräldrar o
konfirmander i kyrkan.
Kuni söndagsskola börjar: sö kl 10 med
familjegudstjänsten i kyrkan o i Kuni
bönehus sö 6.10 kl 10.30-11.30.
Ekumenisk bön: må kl 9 i Krubban.
Bön för bygden: må kl 19 i Elim.
Kansliet stängt: on 2.10.
Öppet hus för tonåringar: on kl 18-21
i Fyren.
Karakaffe: to kl 9.15 i ds.

Malax

Träffpunkt Socken: onsdagar kl 10-14.
Aktiviteter, samvaro och soppa för daglediga. Välkommen!
Mikaelidagens gudstjänst: sö 29.9 kl 12 i
Norrback. Trallarna. Servering. Tornberg,
Brunell.
Kara- och kvinnogrupp med barnpassning: sö 29.9 kl 17 i FH.
Missionssyföreningen: startar ti 1.10 kl
13 i KH och to 3.10 kl 13 i FH.
Sångarna: övar on 2.10 kl 12 i FH.
Lördagsfrukost: lö 5.10 kl 10 i Sockenstugan. Gäster är Ruth Lawast och
Carina Andersson, tema; att leva med
celiaki och synskada. Loppis kl 10-13.
Inskrivning till skriftskolan: lö 5.10 kl
17 i KH, för ungdomar födda 1999 eller
tidigare.
Ungdomsgudstjänst: lö 5.10 kl 18 i kyrkan. Norrback, Brunell.

Petalax

Idag kl 18: Hjälpledarskolning i LADAN
Alla som under året fyller 70 och 75 år:
inbjuds lö 28 9 kl 18 till gemensam fest i
förs.hemmet
Gudstjänst i kyrkan: Sö 29 9 kl 11
Björklund, Brunell

Replot

Tor 26.9 kl. 13: Pensionärssamling i
förs.h. Ebba Carling ”Mitt Afrika”. Sundqvist, Norrgård, Wikstedt.
Fre 27.9 kl. 19: Sånggudstjänst med Kjell
Samuelson i kyrkan.
Sön 29.9 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Sundqvist, Wikstedt.
Ons 2.10 kl. 9.30: Föräldra-barn gruppen i Kyrkan. Enlund
Ons 2.10 Andakter: kl. 14.30 Servicehemmet. kl. 15.15: Pörtehemmet. Sundqvist, Wikstedt.
Ons 2.10 kl. 19: Möte för konfirmander
och föräldrar i förs.h. Sundqvist.

Församlingens körer övar idag i Replot
försh:
Kör/sånggrupp: för ungdomar från 13 år
uppåt kl.15:45.
Barnkör: för barn i lågstadiet kl.17:3018:15.
Församlingskören: för vuxna kl.19:00.
Familjegudstjänst: i Replot sö kl. 10.
Kaski, Wargh, barnkören.
Högmässa: i Björkö sö kl. 12.30. Kaski,
Wargh.
Diakonisyföreningen: startar ti 1.10. kl.
13 i Replot försh. varannan vecka.

Övermark

Solf

Lö 28.9 kl. 19: Höstfest i Frönäs bönehus, Rune Fant, Sandin Wikstedt, Norrgård och ”Vi sjunger hellre än bra”.
Sö 29.9 kl. 10: Gudstjänst. Sandin och
Wikstedt, Norrgård. Efteråt inskrivning
av konfirmander.
Må 30.9 kl. 9.30: Föräldra-barngrupp i
kyrkan. Enlund
Må 30.9 kl. 13: Syföreningen i förs.hemmet startar.
On 2.10 kl. 13: Pensionärssamling i förs.
hemmet. Gäst: Ingmar Rönn, ”Med Gud
i vardagen”, Sandin, Wikstedt, Norrgård.
To 3.10 kl. 10: Bön i förs.hemmet.

Korsholms prosteri
Bergö

To kl 18: Hjälpledarskolning i Petalax,
Ladan.
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Mera info på Facebook.
Sö kl 14: Gudstjänst, Björklund, Brunell.
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet. Nya medlemmar är varmt
välkomna!
Må 7.10 kl 10: Föräldra-barn i församlingshemmet. Under hösten samlas
gruppen på måndagar.

Korsholm

Pensionärskören: idag to kl 12 i musik-

Tingsgudstjänst: i dag kl. 18, andakt
i kyrkan med Österbottens svenska
nämndemannaförening r.f., AudasWillman, Wargh.
Familjegudstjänst: sö kl. 10, Ann-Mari
Audas-Willman, Patrik Vidjeskog, EbbaStina Beukelman, predikan av Olof Jern.
Efteråt kyrkkaffe o. –saft.
Måndagssamling: må kl. 13.
Minns du sången: to 3.10 kl. 19 i kyrkan,
Kjell Samuelson sjunger & spelar, Fri
entré – kollekt.

Vasa

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa, diakonins söndag kl. 13: TiaMaria Nord, Siv Jern, Dan Andersson,
diakonerna, Jennifer Chonghaile Åbacka,
dans. Teckenspråkstolkad. Matservering
i Kryptan.
Morgonbön: to 3.10 kl. 9, Gunnar Särs,
Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm. Evans Orori,
Heidi Nynäs.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Skördegudstjänst: sö kl. 10, Siv Jern,
Rickard Mitts. Matkollekt. Sopplunch.
Dans i heligt rum: sö kl. 19, Siv Jern.
SUNDOM KYRKA
Knattekyrka med 4-årskalas: sö kl. 10,
Tia-Maria Nord, Dan Andersson, barnen
medv. Matkollekt. Servering.

Vörå

Vörå
On 24.9. kl. 17.15: Bibelsits (barnvänlig) i
Rökiö skola. Därefter varannan vecka.
Sö 29.9 kl. 11: Mikaelidagens familjegudstjänst i kyrkan. T Klemets, Granholm. Notdragarna. Skriftskolinfo och
kyrkkaffe i Fh för konfirmander och
föräldrar.
On 2.10. kl. 13: Missionsringen i Fh.
Oravais
Sö 29.9 kl. 11: Mikaelidagens familjegudstjänst i kyrkan. Sundstén, Streng
och Barnkören. Missionslunch kl. 12-14 i
Fh. Skriftskolinfo och kyrkkaffe i Fh för
konfirmander och föräldrar.
On 2.10 kl. 13: Kyrkosyföreningen startar i Fh.
To 3.10 kl 17: Church Hill Boys inleder
terminen i Fh. Nya och gamla sångare
välkomna med! Speciellt tenorer! Vid
frågor, kontakta Kristoffer: 050 5170115.
Maxmo
Sö 29.9 kl. 17.30: Kvällsgudstjänst i kyrkan. Sundstén, Bäck.

Pedersöre prosteri
Esse

To 26.9 kl.18.30: Bibelsits i Ytteresse
bönehus.
Fre 27.9 kl.19: Stugokväll i församlingsstugan.
Sö 29.9 kl.10: Familjegudstjänst,
Granlund, Johansson. Sång av dagklubben. Information om skriftskolan efter
gudstjänsten.
-kl.14: Sammankomst i Punsar bönehus.
On 2.10 kl.15: Symöte i Bäckby skola.
Eriksson.

Jakobstad

Fr 19: ”In da house” i FC ungd.utr.
Sö 12: Högmässa i kyrkan, Turpeinen,
Björk, Södö, Östman, Kyrkokören.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
16: ”Glöm inte bort att änglarna finns”.
Sång och andaktsstund för barn i
kyrkan, barnkören Jippyy från Karleby,
Gunilla Luther-Lindqvist, Mimmi & Kristian Östman, Södö, andakt Turpeinen.
Kollekt för Nada Nord. Arr.: Nada Nord
r.f och J:stads sv förs.
18: Fokus i FC. ”Jesus skapar tro”, Björk.
Ti 13: Tisdagssamling på Station I, Tomas
Klemets.
On 18: U-klubben i Vestanlidgården.
Gäst: Omsorgspräst Ben Tilman.
To 12: Öppet Hus för daglediga i FC.
Inleds med lunch kl. 12. Pris: 8 €. Programstund kl. 13. Tema: Pilgrimsvandring, Kurt Cederberg.
18: Församlingsfaddersamling i FC,
Haglund-Wikström.
Församlingsresa till Israel 21.3-1.4.2014:
Reseledare Boris Salo o Håkan Häggblom. Pris: 1600 €. Resan innehåller
möjlighet till vandring utefter ”Jesus
Trail” från Nasaret till Kafernaum. Församlingsmedlemmar har förtur till och
med 31.10. Anmälan och mera info boris.
salo@evl.fi eller 040-3100413.

Keswick 2013

3–5 oktober kl. 18
Huvudtalare: Ingmar Rönn
Tema: Var inte rädd ...

... för framtiden! (to) ... för mänskor! (fr)
... att förlora dig själv! (lö) ... för Gud! (lö)

Plats: Högbergssalen,
Högbergsgatan 10 E, 2 vån.

Munsala kyrka. Den svenska sångerskan
med orkester tolkar Björn Afzelius. Biljett 15 euro.
NYKARLEBY
Fr kl 18 Öppet hem: temakväll ”Himlen”
i fh, Jukka Sandvik
Sö kl 10 Familjegudstjänst: i kyrkan, Edman, Sandvik, Ringwall, sång av barn
-kl 11-13 Kyrklunch: i fh (KU)
Må kl 13 Missionssyförening: i fh
-kl 13.30 Socklot missionskrets: i bönehuset
-kl 18 Kenyamission: i fh, Lars-Erik
Björkstrand
MUNSALA
Fredagslunch kl 11-13: i fh, gäst KarlErik Wikström. Tema: Adoptivpappa.
Lö kl 9.30-11.30 Tornagenterna: vid
prästg.
Sö kl 10 Familjegudstjänst: i kyrkan,
Forslund, Enroth, barnkören Cantare. Ny
skriftskola börjar. Efteråt servering i fh.
-kl 19 Kyrkokonsert: Se ovan!
On kl 13.30 Symöte: i prästg.
JEPPO
Sö kl 10 Gudstjänst: Holmberg, Lönnqvist. Skriftskolan startar. Alla 4-åringar
får ”Barnens bibel”.
-kl 14 Möte i bönehuset: Boris Sandberg, David Forsblom, syskonkören.
-kl 18 Karagruppen: i fh.
Ti kl 17.30 Juniorstart: i fh, taxi kör den
vanliga rutten.
-kl 19 Inspirationskväll för ” bibelsits”: i
fh, Albert Häggblom.
To kl 13 Missionssymötet startar:
klubblokalen (varje torsdag)

Pedersöre

Andakt: Idag 17.30 i Pedersheim, Kållby
fridsförening
Nya ungdomskören: Fr 18 övar i Bennäs
kyrkhem
Ungdomskväll: Fr 20 i Bennäs kyrkhem,
Thomas Enlund
Familjegudstjänst: Sö 11 med dop i
kyrkan (Obs tiden!), lit Häggblom, pred.
Erikson, Näse, kantorerna SandstedtGranvik och D. Häggblom, Söndagsskoloch Häftisbarn sjunger, barnledarna,
efteråt matservering (köttbullar & potatismos) i Kyrkostrands församlingshem,
pris: 8 €, 4-12 år 5 €, under 4 år gratis,
max 30 €/familj.
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Rune Östman
Kvällspredikan: Sö 18 i Kållby bönehus,
Kristian Nyman
Musikgudstjänst: Sö 19 i Kyrkostrands
församlingshem, Kjell Samuelsson,
Lars-Erik Björkstrand
Träff med bibelläsning och diskussion: Ti
19 i Bennäs kyrkhem
Närståendevårdarcafé: To 3.10 kl. 13 i
Bennäs kyrkhem
Symöten:
- To 26.9 kl. 13 i Kållby bönehus, Näse

Keswick
Möten

- Ti kl. 13 Symöte i Lövö bönehus

Purmo

Varannan torsdag kl 19: ”Maria-träffar”
för kvinnor mitt i livet, i Kyrkhemmet.
Start 26.9. Gemensam serv o inledning. Sedan träffas olika grupper bl.a
”syjunta-gemenskap”, bokgrupp o
bönegrupp. Passar alla som längtar
efter gemenskap o önskar större djup
i sin tro.
Utfärd för män till Klippans Karaweekend: lö 28.9 kl 18 med bilar fr Kyrkhemmet.
Gudstjänst: på Mikaelidagen sö 29.9 kl
13 i Kyrkhemmet. Predikant Jimmy Österbacka, khden, kantorn o sång av barn.
De nya konfirmanderna deltar. Barnen
har delvis eget program. Lunch kl 12
enligt förhandsanmälan.
Möte: i Emaus sö 29.9 kl 14. Bengt
Djupsjöbacka.
Missionsgrupper: må 30.9 (obs!) kl 13 i
Sisbacka pens.bost och kl 19.30 i Åvist,
Salamu gruppen. Ti 1.10 kl 13.30 missionsgrupp i Emaus.
Drängstugans personalmöte: ti 1.10 kl 19
i Kyrkhemmet.
Andakt: i Purmohemmet to 3.10 kl 14.
Samling för sörjande: to 3.10 kl 15 i
Prästgården
Temakväll: to 3.10 kl 19 i Kyrkhemmet.
Kjell Blomberg talar över temat: Den
tilltufsade människan.

Terjärv

Beta-kurs: to 26.9 kl 18 förs.h, khden.
Tema: ”Fungerande relationer”. Saltbit,
barnpassning. Anm. senast 24.9, telnr.
06-8675033 eller 050-3089468.
Finskt möte: fr 27.9 kl 18, Småbönders
skola, khden, Tuisku Winter, Pirkko
Järvelä, Kaustby pensionärskör. Kaffeservering.
Familjegudstjänst: sö 29.9 Mikaelidagen
kl 11, khden; kantorn; Barnkören; Stig
Dahlvik, trumpet.
Inskrivning till skriftskola.
Kvinnobanken startar: on 2.10 kl 14 i
Prästgårdens källare. Nya är hjärtligt
välkomna med!
Öppet Hus vid Missionsstugan: tisdag
1.10 kl 15-18. Försäljning av nybakat
bröd. Kaffeservering.
Obs! Ändrad öppethållningstid tisdagar
kl 15-18.

http://sanktjohannes.info
29.9 kl 11 gudstjänst i Biblion,
Biblioteksg. 5, Vasa, och
kl 13 i Lepplax bykyrka.

Kungörelser

Kronoby

Bibelsits: to 18.30 i fh
Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Ungdomssamling: lö 18.30 i fh
Gudstjänst för stora och små: sö 11.00.
Kyrkkaffe och inskrivning till skriftskolan
Musiklekis: on 9.30 i fh

Larsmo

To 26.9 kl. 18.00: (Obs tid) Nattvard vid
Sandlunden: Sjöblom, Wiklund.
- kl. 19.00 Karagruppen: samlas vid
Inremissionshemmet. Kvällens gäst är
Heidi Tyni, missionär. Hennes tema är:
”Att vara lärjunge och göra lärjungar”.
Bastun är varm från kl. 18.
Fre 27.9 kl. 19.30 Öppethus: i Xodus.
Lö 28.9 kl. 19 Lördagssamling: i församlingshemmet. Jens Sjölind m.fl. medverkar. Servering, barnpassning.
Sö 29.9 kl. 10 Mikaelidagens gudstjänst:
Lassila, Sjöblom, Wiklund, sång av
ungdomar. Skriftskolstart för sommarskriftskolan 2014!
- kl. 18 Sångkväll i Västerby bönehus:
Bertel Häger, Lassila, Wiklund, sång av
barnkörerna Septimen och Oktaven.

Nedervetil

Helsingfors kyrkliga samfällighets
gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder
torsdagen den 10 oktober 2013 klockan 18
i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22.
En förteckning över ärenden som kommer
att föredras vid sammanträdet är från och med
2.10.2013 framlagd på anslagstavlorna vid
Helsingfors församlingars pastorsexpeditioner
och hos den kyrkliga samfällighetens registratur,
adress Tredje linjen 22.

Andakt: i servicec. 13, kantorn, diakonissan.
Familjegudstjänst: sö 10, Daniel Norrback, kantorn, barnkören, dagklubben,
mamma-barngruppen.
Kvinnornas samtals- och bönegrupp:
må 19 i fh.
Alpha: start on 18.30 i fh.
Körövningar: to barnkören 17, laulupiiri
18, kyrkokören 19 i fh.
Finska bibelgruppen: to 19 i fh.

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

Nykarleby

Ordförande

Konsert med Cecilia Kyllinge: sö kl 19 i

Helsingfors, den 16 september 2013
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Kurs i läKande förbön,

Lediga tjänster

Marknad

25-27.10.2013,Inremissionshemmet, Larsmo.
För dig som vill lära dig be för och med andra.

Önskas hyra
Kvinnlig studerande i socialt arbete vid Soc&kom söker boende
i Stockholm för utbytesstudier
vid Stockholms universitet
januari-juni 2014. Beaktar allt!
emma.murtonen@helsinki.fi /
0408462726

Kursledare: Jan Nygård, Ing-Maj o Allan
Melin, Maj-Britt Sandvik, Carina Häggblom.
anmälan senast 18.10 till Ing-Maj,
tel 050-3269246 el Allan, tel 0500-191609.
Kursavgift: 140€.
arr: Helhet genom Kristus rf. och
Svenska Studiecentralen.
Mer info www.helhetgenomkristus.fi

Önskas hyra en etta eller tvåa i
Helsingfors. Man med dotter, inga
husdjur. Lärare i finlandsvensk
högstadieskola. Vänligen kontakta
via telefon: 0442088688 eller epost: didi.rachad1@gmail.com.

Lediga tjänster

1:a sökes i Helsingfors av
skötsam Österbottning med
jobb
tel: 0505536695/Jennie

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen,
ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland.

Vi söker en

Österbottning önskar hyra en
etta eller söker en kämppis till
en befintlig tvåa i Helsingfors!
Båda skulle vara fr.o.m 1.11. Är
en trevlig, rökfri
förstaåretsstuderande vid
Arcada. Ring Johanna
0504054652

WEBBARBETARE
i arbetsavtalsförhållande vid Kyrkans finskspråkiga enhet för
fostran och familjefrågor.
Målet för arbetet är att skapa förutsättningar för kyrkans
fostran och familjefrågor på webben.
Webbarbetarens uppgift är att stärka vårt webbfokuserade
arbetssätt i enhetens verksamhet. Webbarbetaren stöder
enhetens team och medarbetare i kommunikationsuppgifter
och koordinerar och utför webbarbetsuppgifter som berör
fostran och familjearbete. Till uppgiften hör att utveckla
enhetens kommunikation och webbarbete, ta fram idéer för
framtida webblösningar och dynamiska kommunikationsmodeller som följer kyrkans strategi och enhetens verksamhetsidé.
Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive
bilagor till Kyrkostyrelsens registratorskontor på adressen
Lotsgatan 1 B, PB 185, 00161 Helsingfors eller per e-post på
adressen kyrkostyrelsen@evl.fi senast 18.10.2011 kl. 15.
Fullständig platsannons finns på adressen evl.fi/rekrytering.

MÅ BRA-dag i Ekenäs
Lördag 12 oktober ordnas en annorlunda hälsodag i Ekenäs församlingshem. Dagen riktar sig inte
enbart till församlingsbor utan
välkomnar deltagare både från när
och fjärran.
Hälsodagens innehåll är format
utifrån tanken att människan är en
helhet med kroppsliga, själsliga och
andliga behov där varje del behöver
hälsosam näring för att helheten
skall må bra.
Under dagen hinner man delta i
flera olika verkstäder (workshopar)
med varierande innehåll, allt från
att reflektera över hur man lever
sitt liv – här och nu eller i en förfluten tid eller i en framtid – prova
på att varsamt tänja sin kropp till
större smidighet, ägna sig åt en
stunds allsång i sann gospelanda,
göra en annorlunda resa i Bibelns
värld, fundera över livshållning och
mat, enkelhet och överflöd. Dessutom finns det möjlighet att få utlopp för instängd skapariver genom
att delta i de praktiska verkstäder-

Vi anställer en person
för att bistå vår verksamhetsledare i hennes uppgifter.

Vi söker Dej,

som
- har en kristen livssyn
- god samarbetsförmåga
- har en socionom/diakon, eller motsvarande utbildning
- trivs i arbete med människor
- behärskar svenska och finska
Arbetet är först en halvtidsanställning, senare 75%
Skicka dina ansökningar före den 30.9 till
Torngatan 4, Vänstugan i Ekenäs r.f., 10600 EKENÄS

Vackert hem, översta 7v, 2r,k,b.
49,5m2 i Esboviken. Nära till buss
all service nära. Passar även rul�lator, rullstol. Ledig15.11. 0505673139.
Uthyres på Rådhusg 40 i Vasa
från 1/10 2r o k 52 m2, Inglas.
balkong, möjl. till bilpl. Hyra
610e/mån +vatten 25e
Tel 063641059
Uthyres på Kaserng. 12 i Vasa
3r o k 71,5 m2 rel. nytt kök
och badr, ingl balk, park.plats.
Hyra 730e/mån vatten
15e/mån bilplats 8e/mån.
Tel. 0407293055
3 r+k+br i egnahemshus i
södra Esbo.Uhyres för t.ex.
2-6 mån. Hyra 1000eur/mån.
Lämplig för familj som har
rörreparation eller för
studerande.
svar: Epost,
Frisans@outlook.com

Diverse
Lille Frank 8 mån, skulle behöva
en snäll tant hem till Gräsviken,
Helsingfors ca 6 timmar/vardag
fram till slutet av januari så att
pappa (nattarbete) får sova
medan mamma studerar på Konservatoriet intill. Tel. 050 911 88
58 eftermiddag/kväll.
Sökes erfaren, barnkär & pålitlig barnskötare för vår 1år3mån
gamla dotter hemma på Drumsö
från Jan 2014 till åtmin. Juni 2014,
3 dagar & 26 tim/vka.
Tel: 0407236992/Carolina

Förfrågningar: Marianne Rosvall 040- 823 8662

domkapitlet

PÅ GÅNG
GOSPELHELG i Helsingfors 2729.9. Den här helgen är gospeln
synlig i Helsingfors när Gospelhelg
2013 går av stapeln. I fredagens Min
morgon på FST kan man se gästdirigenten Gerald T. Smith från USA
och kören His Master’s Noise.
På lördag kl 13.30 blir det lunchgospel i Kampens köpcentrum
med några enskilda körer och en
överraskning. Kl 20 ordnas en stor
Gospelmässa i Johannes kyrka där
biskop Björn predikar och HMN agerar försångare. Även Gerald T. Smith
är med på ett hörn. Gospelmässan
bandas för Radio Vega och sänds
6.10.
På söndag kl 16.30 blir det konsert i Tempelplatsens kyrka. Gerald
och några inhemska dirigenter leder Gospelhelgens 200 personers
masschoir och vi får njuta av duktiga solister.

Vänstugan i Ekenäs r.f.

uthyres

na där det fixas nytt av strandfynd
och metalltråd (luffarslöjd).
Ledare för verkstäderna är Maria
Pörtfors, Raseborgs Fysioterapi,
Niels Burgmann, Tuija Wilman,
Yvonne Terlinden, Isa Forsbäck och
Lotte Rönnberg.
Dagen avslutas med gemensam
mässa. För måltiderna uppbärs en
avgift på 10 euro, i övrigt är deltagandet gratis.
För den som känner längtan efter
nya infallsvinklar på livet eller börjat reflektera över sin livsstil och
har behov av fördjupning är hälsodagen ett utmärkt tillfälle att hämta inspiration och förnyelse, att se
nya vyer. Det går bra att anmäla
sig via ett elektroniskt formulär på
www.ekenasforsamling.fi
På samma plats finns utförlig information om dagen och möjlighet
att skriva ut broschyren.

BERÄTTA OM
DIN FÖRSAMLING!

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

I MIN

LING
FÖRSAM

Befattningen som stiftssekreterare för mission och internationellt arbete i arbetsavtalsförhållande vid Domkapitlet i Borgå
stift har inom utsatt ansökningstid sökts av kaplanen i Johannes
församling Tomas Ray, ekon. dr
Alfred Streng, tf redaktionssekreteraren vid Evankelis-luterilainen lähetysyhdistys Kylväjä,
teol. mag. Johanna Södö, teol.
dr Svante Lundgren, missionären (FMS), pastor Outi Laukkanen, koordinatorn för frivilligverksamhet vid FRK teol. mag.
Heidi Juslin-Sandin, ledaren för
den svenska verksamheten vid
Finlands ev-luth. Student- och
Skolungdomsmission rf, teol.mag
Lilian Lindén samt coordinatorn
för Karriärservice vid Högskolan
Arcada, fil.mag Sara Åström.

Vinjetten På mitt hjärta är ett
fönster där våra läsare kan dela
med sig av något som berört
dem andligt. Här platsar exempelvis bönesvar och eviga
frågor. Direkta opinionsyttringar
hör också i fortsättningen hemma på insändarsidan. Skicka in
ditt bidrag till
redaktionen@kyrkpressen.fi.
Redaktionen väljer och redigerar materialet.

itt
På M

Hjärta

Finländsk design
eFterFrågas internationellt
Bukowskis är marknadsledare gällande försäljning av designföremål
och därigenom uppnår vi de bästa priserna. nu söker vi föremål av
kända finska designers såsom alvar aalto, Birger kaipiainen,
kyllikki salmenhaara, timo sarpaneva, tapio Wirkkala och många andra.
kontakta vår ledande expert på design, dan von koskull,
09-668 9110 eller 040-5270119.
För värdering av dina föremål skicka bilder till helsinki@bukowskis.com
www.bukowskis.com stora robertsgatan 12, 00120 Helsingfors.
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INKAST BJÖRN VIKSTRÖM

Strålning och kyrkan

Spara, spendera
eller dela?

En kyrka i tiden?

Den sedelärande berättelsen om flickorna Spara och Slösa ingick i Sparbankens tidning Lyckoslanten för
många årtionden sedan. Slösa använde sina pengar till nöjen och konsumtion, medan Spara tänkte långsiktigt. Hon sparade sina slantar för
att senare ha råd med sådant som hon verkligen behövde.
När vi i dag av regeringen uppmanas att konsumera för att hålla näringslivet i gång känns det
som om rollerna är ombytta. Nu är det Slösa eller hennes syster Spendera som ska vara våra förebilder. Genom att shoppa skapar vi arbetstillfällen både i butikerna och inom produktionsindustrin. Om vi tvärtom sparar fördröjer vi konjunkturuppgången.
Men å andra sidan kan man fråga sig om inte också
Spara har sina brister. Under goda år har många
i vårt land kunnat lägga undan pengar för framtiden. Man har skaffat sig hus, aktier, bättre bil
och sedan betalat bort lånen.
Några av oss har kanske insett att vi är rätt själviska,
men vi har dövat vårt samvete med tanken att sedan,
när vi har tillräckligt, ska vi
börja dela med oss till andra. Problemet är att detta
”tillräckligt” sällan uppnås.
Jesus ville varna dem som
sparade då de borde ha delat
med sig. Han berättade om
bonden som fått en ovanligt
rik skörd och som valde att
bygga ännu större lador. Ur
bondens själviska perspektiv var han klok och tänkte långsiktigt: när andra fick
knappt om säd skulle priset
stiga, och då kunde han göra stora pengar. Men han
blundade för medmänniskans nöd.

”Några av oss
har kanske insett att vi är rätt
själviska, men
vi har dövat vårt
samvete med
tanken att sedan, när vi har
tillräckligt, ska vi
börja dela med
oss till andra.”

Så vem skall vi lyssna på? Spara, Spendera eller deras kusin
Dela? Jag tror vi ska undvika
svartvita förenklingar, eftersom olika livssituationer kan kräva olika svar på
den frågan. Den som knappt har pengar för det
allra nödvändigaste kan sällan ens unna sig lyxen att välja mellan dessa – det gäller då att klara
av de nödvändigaste inköpen. Spara är inte heller fel: det kan vara ett långsiktigt och ansvarsfullt vårdande av livets gåvor.
Men framför allt och först av allt ska vi vara beredda att dela med oss åt dem som behöver: det
gäller både oss som enskilda och som församling.
Individualismen har smugit sig in också i våra kristna sammanhang – vi behöver aktivt utmana varandra att gå från jag till vi, från mitt till
vårt, och från äga till att dela: det må sedan gälla pengar eller tid, kunskap eller erfarenheter.
Björn Vikstöm är biskop.

”Gode Gud, låt mig inte få
en sjukdom som inte finns”,
hette det i en liten flickas aftonbön, enligt sägen. Reaktioner på elektromagnetiska
fält är officiellt inte möjliga i
Finland. Det så kallade mikrovågssyndromet finns inte. Men vi är många, många
drabbade.
Diskriminering på grund
av ålder, hälsa eller funktionsnedsättning är inte lagligt, men det är tomma ord
för oss strålningsskadade. Vi
är utraderade ur samhällsomsorgen. I princip har vi
samma rättigheter som övrig befolkning, men kan inte
tillgodogöra oss dem. Vård på
egna villkor gäller inte oss,
eller patientsäkerhet, då
sjukhusen saknar elsanerade utrymmen.
Vi borde ses som de varningsklockor vi är. Men vi är
välfärdssamhällets leprasjuka, ingen vill ha med oss att
göra. Hur vi klarar oss frågar
heller ingen. Svårt drabbade
flyr ut i skogarna undan den
värsta strålningen. Men att
bo i husvagn, öde torp och
till och med i tält också vintertid är ett hårt öde. ”Teknoflyktingarna” är sannolikt
de mest ensamma och övergivna i vår välfärd.
Hörde om en kvinna som
med traktor och släpvagn
med uppmonterad skyddsbaldakin (utestänger högfrekvent strålning) ämnade
styra norrut mot okänt mål
i förhoppningen om att hitta en plats utan torterande
mikrovågsstrålning.
Att vara samhällets hem-

Något vi borde skriva om?

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

Vi gör smaklig husmanskost av
när- och lokalproducerade
livsmedel .

”Vad önskar jag av
kyrkan? Att den inte tittade bort.”

och kastlösa tokar är kränkande, för även vi har känslor. Om de mest fundamentala fästena i tillvaron rycks
i från dig, vad återstår annat
än att samla ihop spillrorna
och försöka göra någotslags
liv av dem? Själv både sover
och arbetar jag i skyddsbaldakin. Bygga ”bunkrar” eller
fly – men vart? Där de enda alternativen för dem för
vilka strålningen kan innebära tillochmed livsfara. Hur
utomjordiskt känslig du kan
vara är samhället dock inte
färdigt att ta till sig.
Skyddsmaterialen är jättedyra, men vi får inget ekonomiskt stöd. Kalla handen
är allt som ges. Jag har kämpat mot orättvisan i över tio
år utan den ringaste hjälp.
Hånfullhet är en annan sak …
Vad önskar jag av kyrkan?
Att den inte tittade bort. Jag
hör till kyrkan, men kan inte besöka den.
Den smarta teknologin är
en mardröm för allt flera.
En kyrka i tiden, borde
den inte kunna diskutera
även detta?

Tytti Enroth-Nortes
Söderkulla

Vår lilla lantlig gårdsbutik
har läckerheter till vardagen
och fester.
Läs mer:
WWW.UUWANAS.FI
www.handelsmanscafe.fi
Spjutsundsvägen 103 ,
01190 Box, tfn. 050 59 24 255

12.10.2013

Esbo kulturcentrum

NA-husbandet / Lauri Salokoski
allsång med Benny Törnroos
Sara Selenius, Fanny Hellström
plock ur de ﬁnlandssvenska
sommarteatrarnas repertoar
2013, bl.a. My Fair Lady,
Mio min Mio, Folk och rövare
i Kamomilla stad
Konferencierer Henric
Öhman och Johan Lindholm
www.nylandskafton.ﬁ

Annonsera i

Prinsessan
Estelles bönbok

En unik bok fylld av finstämda och tänkvärda
böner för de yngre barnen.
Kronprinsessparet har
skrivit förordet samt omsorgsfullt valt ut de texter
och bilder som de känner
särskilt starkt för.
Inb. 20 €

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.
Du når oss på:
050 329 4444,
050 092 4528

Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi

Borgå stifts vackraste plats!

Skicka insändaren till:
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.
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redaktionen på förhand.
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OPINION INFORMATION

Ni har fått utse Borgå stifts vackraste plats.
Platsen som fick flest röster är Pörkenäs
lägergård i Jakobstad! Tack till alla som
röstat! Bokpriser går till Kim Nevalainen,
Ingalill Karanko och Ebba Laxell. Grattis! Läs
mer om Borgå stifts smultronställen i Dela –
Årsbok för Borgå stift som utkommer i
oktober och i Kyrkpressen senare i höst.

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

NÄSTA VECKA rapporterar vi om ett krigstida fynd på
en prästgårdsvind.

torsdag 26.9.2013
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
(09) 612 615 49
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Ett nyvaknat intresse för begravningskultur har
uppstått med åren,
berättar Henrik
Degerman.
Text och Foto:
tomas von martens

För 25 år sedan grundades
föreningen Minnesvårdarna
r.f. med det främsta syftet att
ta hand om finlandssvenska
stormäns gravar.
– Det visade sig att stormännens gravar var rätt väl
omhändertagna, säger Henrik Degerman som är föreningens intendent.
Minnesvårdarnas huvudsysselsättning har därför
blivit att på olika sätt sprida kunskap och värna om
begravningskultur i både
Svenskfinland och det finska Finland.
– Det finns ingen motsvarande verksamhet på finskt
håll, så vår verksamhet har
blivit mer tvåspråkig än vad
tanken var från början, säger
Degerman.
Föreningen uppmärksamar sina 25 år med en jubileumsutställning, ”Döden
mitt livet”, i Johanneskyrkans krypta i Helsingfors.
– På utställningen visar vi
upp olika föremål som exempelvis ett bårtäcke, sorgestavar och en sorgedräkt
som Esbo museum lånar ut
åt oss.
Två likbilar från 30-talet
som ännu är i användning
lånas ut av begravningsbyrå Mononen.
– Det kommer också att

föreningen minnesvårdarna r.f. har sitt kontor på Nylandsgatan i Helsingfors. Intendent Henrik Degerman är den enda anställda i föreningen.
finnas en likvagn som drogs
av hästar och stora plakat
med foton på gravvårdar,
säger Degerman.
Utställningen öppnar den
4 oktober och pågår i två
veckor.
– Fil.dr Ewa Ahl-Waris
guidar på svenska, finska
och engelska på söndagar
och tisdagar kl. 17.
Ewa Ahl-Waris är histo-

riker och har erfarenhet av
att arrangera utställningar.
– Hon står för expertisen.
Johannes församling har
upplåtit kryptan för utställningen.

Requiemmässa

– Utställningen öppnas med
ett tal av professor Bo Lönnqvist och efter öppningen
hålls en requiemmässa i Jo-

– tidningen för Dig!
Prenumerera på den allt mer populära
finlandssvenska veckotidningen Kuriren.
Inspirerande och trevlig läsning för hela
familjen direkt hem i din brevlåda!

X

för resten av år 2013 och hela året 2014 för 78 € (inom Norden)

(värde ca 85 euro)

NAMN
ADRESS
TEL/MOB.

PB 12
SVARSFÖRSÄNDELSE
KOD 5005430
65103 VASA

SÄND RÄKNINGEN TILL:
NAMN
ADRESS

Prenumerera
och delta i utlottningen!

Nu har du möjlighet att vinna en traktörpanna
av hög klass. Kuriren lottar ut tre traktörpannor med glaslock
av märket Hackman Matador. Traktörpannan är 2,9 liter
och 24 cm i diameter och har ett värde på cirka 85 euro.

Kan sändas
ofrankerat
inom Norden
Kuriren betalar
portot

JAG VILL PRENUMERERA PÅ KURIREN

SÄND KURIREN TILL:

TEL/MOB.



HACK

JA TACK!

teråt är öppen för allmänheten. Inget inträde uppbärs, säger Degerman.
– Det här är första gången det arrangeras en utställning av den här typen.
Tidigare under åren har
föreningen arrangerat flera seminarier, föredrag och
rundvandringar på begravningsplatser, säger Henrik
Degerman.

DELTAR I UTLOTTNINGEN AV
X JAG
TRE HACKMAN MATADOR TRAKTÖRPANNOR

29.11–4.12 Julstämning i Lübeck. 5–8.12 Musikalen Priscilla i Stockholm. 22–27.12
Julresa till Dalarna. 30.12–3.1 Nyårsresa till Prag. 29–31.1 Miss Saigon i Malmö
15.2–2.3 Sydafrika och Kapstaden. 30.3–5.4 Lissabon och Portugal. 7–11.4 Madrid.
23–27.4 Möt våren i Amsterdam. 1–9.5 Wales. 19–25.5 Le Marche i Italien. 22–25.5
Bryssel och Brygge. 1–9.6 Danmark. 14–20.7 Bornholm. 13–17.7 Göta Kanal.

MAN TR

tande medlemmarna är
Arbetets Vänner huvudföreningen, Föreningen
Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner,
Svenska Litteratursällskapet i Finland och Stiftelsen
för Åbo Akademi. Krematoriestiftelsen anslöt sig
2007.
– Både öppnandet av utställningen och mässan ef-

Tre (3) provnummer för endast 14,50 euro.
Ett halvt år för endast 41 euro.

Aktuella svenska resor: 14–17.11 Musikalen Les Miserables i London.
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hannes kyrka. Den celebreras av pastor Mikael BusckNielsen, som är viceordförande i Minnesvårdarna.
Litteratur om begravningskultur kommer att
finnas med i utställningen.
– Det har skrivits en del
om begravningskultur också
på finska, säger Degerman.
Föreningen har inga personmedlemmar. De stif-

Nej tack, jag vill inte prenumerera på Kuriren. Jag deltar endast i utlottningen
av Hackman Matador traktörpannorna. Jag returnerar beställnings-, och
utlottningsblanketten försedd med frimärke till adressen Kuriren, PB 12,
65101 VASA (var snäll och stryk över den färdigtryckta adressen
på kupongen och skriv in den nya under).

Erbjudandet gäller till 30.11.2013

KP 26.9

En gammal dam skulle posta en familjebibel till sin bror som bodde på andra sidan landet. När posttjänstemannen hjälpte henne med paketet frågade han:
– Finns det något som kan gå sönder härinne? – Bara de tio buden, svarade damen.

De firar döden mitt i livet

