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Att våga
lägga ner
»Det arbete
som gjorts
är inte kastat för vind,
det har inte
varit förgäves.«

ETT PAR UPPSLAG LÄNGRE fram i detta
nummer av Kyrkpressen ger Jan-Erik Andelin ett antal goda råd åt den evangelisk-lutherska kyrkan ur ett frikyrkligt perspektiv.
Det är intressant läsning och där finns mycket som vår kyrka kan och bör ta i beaktande
med tanke på framtiden. En framtid där medlemmarna kommer att vara färre och de ekonomiska förutsättningarna följaktligen snävare.
En aspekt som inte lyfts i texten handlar
om att kunna – och våga – skära ner i befintlig verksamhet. En förklaring till det här är
kanske att frikyrkorna i Finland aldrig haft
muskler att bygga upp en så stor organisation
med så mycket verksamhet som den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland haft möjlighet att göra.
Men om man blickar framåt kommer det
här obönhörligen att vara något som församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan
kommer att tvingas göra. Och det här är ett
område där vi traditionellt inte varit starka.
På mer än en biskopsvisitation har det konstaterats att församlingen håller fast vid verksamheter som lockar väldigt få deltagare. Är
det här resultatet av ett tankefel som bottnar
i att man ser det som en förlust när en verksamhet läggs ner?

VÄCKELSERÖRELSEN KYRKANS Ungdom bestämde i år att man inte längre kommer att arrangera den midsommarfestival
som startades i början av 1990-talet och som
under toppåren lockade närmare 1 000 ungdomar till Pörkenäs lägergård. Jag var själv
med som frivilligarbetare under ”de goda
åren”, och mätt i tid är det här säkert det jag
som aktiv lekman i kyrkan satsat mest på.
Men de senaste åren har festivalen varit en
skugga av sitt forna jag. Besökarna har varit få och det har varit uppenbart att festivalen levt ut sin tid. I det här läget kan man välja att se på det skedda ur två perspektiv. Det
ena är att man ser det som ett nederlag att
festivalen läggs ner. Det andra är att man ser
att festivalen gav något – för vissa kanske till
och med väldigt mycket – under de år den arrangerades. Det arbete som gjorts är inte kastat för vind, det har inte varit förgäves bara
för att festivalen nu läggs ner.
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”I Sverige
är kyrkan
lite inne”

Vem är du? Teologen och författaren Patrik Hagman är
Kyrkpressens nya kolumnist.
Han jobbar med unga opinionsbildare i medierna.
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: MATILDA AUDAS BJÖRKHOLM
Sedan hösten jobbar Patrik Hagman i Linköpings stift i Sverige med att utveckla och starta
en utbildning för opinionsskribenter i Svenska kyrkans regi.
– Jag försöker hitta unga människor som skulle vara lämpliga för utbildningen, och jag har
också mycket kontakt med medier för att kratta vägen för de här skribenterna.
Ska skribenterna vara kristna?
– Det är inget vi ställer som ett krav, men inledningsvis har vi plockat folk till kursen särskilt
via kristna kanaler. Det är en skrivarutbildning
och en utbildning i att tänka kring samhälle. En
del av innehållet handlar om att skribenterna ska
få ett kristet perspektiv på saker, men vi söker i
första hand duktiga människor.
Vad är målet med utbildningen?
– Det finns tre saker vi vill uppnå. En är att långsiktigt jobba för en bra bild av Svenska kyrkan
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i media. Svenska kyrkan har genom åren fått
mycket dålig press som i väldigt hög grad bygger på okunskap och fördomar. Så tanken är att
om tio år finns det någon på varje redaktion som
vet någonting om kyrkan.
– En annan poäng är att försöka tänka kring
kristen identitet i åldern 20–30, genom att fokusera på en liten men synlig målgrupp.
– Men det viktigaste – och det som gjorde att
jag gick igång på projektet och flyttade till Sverige – är att vi försöker göra något åt det otroligt polariserade och destruktiva debattklimat
som finns i media. Vi vill lära de här människorna att gå in i ett offentligt samtal med en tanke om ansvar för hela debatten, inte bara den
egna positionen.
Är debattklimatet i Sverige mer polariserat
än i Finland?
– Jag följer inte med debatten i Finland lika noggrant som jag följer den svenska, men i Sverige
är den extremt polariserad. Den är mycket frän
och folk skriver sådant de själva vet att inte är
sant. Man förenklar saker in absurdum bara för
att göra en poäng. Också medierna själva upplever det som en krissituation och är glada över
att Svenska kyrkan försöker göra något åt det.
Du har själv sysslat en del med opinionsbildning. Vilka diken har du trillat i?
– Kanske det jag lärt mig av mina egna misstag
är att man aldrig vinner någonting på att hacka

GÖR:
Teolog och
författare.
Projektledare
för en utbildning
för opinionsbildare i Svenska
kyrkan.
FAMILJ:
Hustrun Emma
Audas, som
också är teolog
och jobbar som
pilgrimspräst i
Svenska kyrkan.
INTRESSEN:
”Jag är extrem
kyrknörd: sjunger i kyrkokören,
är kyrkvärd och
sitter i församlingsråd. Jag
försöker lära
känna min nya
hemstad Vadstena bättre.”

på sådant som verkligen är genuint viktigt för
människor. Att gå i debatt eller konflikt leder inte
så långt. Men klarar man av en mellanposition
eller en tredje position kan man komma vidare.
Du sa att Svenska kyrkan dras med gamla
fördomar. Men vår uppfattning i Finland är
kanske att sekulariseringen i Sverige gått så
långt att man glömt fördomarna mot kyrkan.
– Ja, så är det. Det är inte så att vi vänder en
trend utan vi hoppar på en, och vill förlänga
och förstärka den. I Sverige är det tudelat. Å en
sidan är det väldigt många som börjar bli kulturchefer och kulturskribenter som hör till en
generation som är betydligt positivare till kyrka och kristen tro än de som fanns där tidigare. Men sedan finns det en annan grupp som
inte bara är ointresserad, utan inte vet ett dyft.
I Finland har de flesta gått skriftskola och har
någon slags personlig erfarenhet av kyrkan,
bättre eller sämre.
– Finland är väldigt annorlunda. Där finns
den gamla kulturradikalismen, och en massa
människor med personliga, negativa erfarenheter av kyrkan är aktiva inom medierna. Där
ligger Finland lite efter utvecklingen i Sverige.
Men i Sverige är andlighet och specifikt kristendom – och till och med Svenska kyrkan – lite inne. Det har verkligen svängt. Kyrkan är lite yrvaken inför det här, för man är så van att
vara underdog och missförstådd. Också därför
behövs den här utbildningen.
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NYHETER
Kyrkan vinner på skattereformen, och det kommer på sina håll att leda till sänkt kyrkoskatt. Men antagligen inte på alla orter. BILDER: PIXABAY, COLLAGE: MALIN AHO

Kyrkan släpper miljoner
för vårdreformens skull
Beskattningen läggs om 2023 när
vårdreformen kommer. Kyrkan
skulle kunna vinna 54 miljoner
euro på att avdragssystemet läggs
om. Men sote-samhället ber kyrkan vara hygglig och avstå från de
pengarna. Så kyrkoskatten kommer på många håll att sänkas ett
hack eller två.
TEXT: JAN-ERIK ANDELIN
OCH JOHAN SANDBERG

TIPSA
OSS!

Har du ett
nyhetstips?
Epost:
redaktionen@
kyrkpressen.fi
Telefon:
040 831 6902
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Glöm det du har kunnat om kommunalskatt
och statsbeskattning. Din skatt läggs om totalt
från år 2023. I nästa år kan också kyrkoskatten
på din skattesedel ha en annan procent än du
har vant dig vid – en lägre. Men du kommer i
stort sett att betala som förut.
Allt kommer sig av vårdreformen 2023. Finland får vid årsskiftet 21 nya välfärdsområden
som ska ta hand om en stor del av det som kommunerna hittills har gjort: vård, socialtjänster
och räddningsväsende.
Eftersom de flesta partier har motsatt sig en
ny landskapsskatt blir det staten som finansierar välfärdsområdena. Närmare 14 miljarder euro som förut tagits in via kommunalbeskattningen tas nu in via statens beskattning i stället.
Men avdragen har varit olika i kommunens
och statens beskattning, vilket i sin tur påverkar hur de kyrkor som får sina intäkter via skattesystemet framöver får intäkter.
Vad du ska betala i kyrkoskatt avgörs näm-

ligen på samma grunder som i kommunalbeskattningen.

Kyrkoskatten blev spelknapp
Två kyrkor, den evangelisk-lutherska och den
ortodoxa, har nu plötsligt blivit spelknappar i
skatteformen. När systemet med avdrag förändras skulle det ha lett till att den evangelisk-lutherska kyrkan enligt beräkningar skulle ha tagit in 54 miljoner euro mer av sina medlemmar
än tidigare.
Men nu har Finansministeriet under våren
2022 hört av sig och preciserat hur man önskar
att kyrkan om möjligt skulle avstå från den ökningen. Riksdagens lagstiftning har nämligen
förutsatt att den så kallade sote-reformen inte får innebära att medborgarnas totala skattebörda ökar.
För kyrkan är problematiken inte ny, säger
en källa vid Kyrkostyrelsen som KP har talat
med. Frågan var aktuell redan när den föregåKYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022

Skatterna förändras 2023
Vårdreformen gör 2023 att alla finländare oberoende av inkomst börjar betala minst 12 procent i statsskatt. Kommunerna lämnar vård och
omsorg och tar därefter bara 7-8 procent i skatt.
Ingens skatt får öka i reformen. Därför måste
kyrkobeskattningen jämkas i finländarnas totala skattebörda - neråt.

ende regeringen under Juha Sipilä (C) kämpade med sin variant av vårdreformen – som aldrig kom i mål.
Sedan sägs man också vara realister inom kyrkan i fråga om det som kan ske om skatterna
ökar för finländarna: då finns risken att allt flera väljer att det är kyrkoskatten som ryker, och
skriver ut sig.

Rekommenderar sänkt procent i höst
Kyrkostyrelsen har under våren i ett ganska
skarpt formulerat rundbrev till församlingar
och samfälligheter uppmanat dem att i budget
arbetet i höst sänka kyrkoskatten – i vissa församlingar och samfälligheter med upp till 0,2
procentenheter.
Kyrkoskattens procent är i hela landet i snitt
omkring 1,7 procent, i Borgå stift något högre
med drygt 1,8.
Trots den rekommenderade sänkningen beräknas kyrkan totalt ändå kunna räkna in ett
nytt netto av omkring 18 miljoner euro nya skatteintäkter i nästa år av staten. Det kommer sig
av att den beskattningsbara inkomsten hos de
åldersgrupper som fortfarande hör till kyrkan
ännu under några år kommer att öka snabbare
än förlusten som uppstår efter dem som skriver ut sig.
Kyrkostyrelsens brev är ändå bara en rekommendation, och det är också möjligt att församlingar och samfälligheter trotsar den och
tar risken att låta bli att justera sin skatt och i
stället låta den nya skattebasen bara tröska in
mera pengar.

Marginalen på Helsingfors sida
I Helsingfors kommer samfällighetens förvaltningsdirektör Juha Silander inte att föreslå någon sänkning av kyrkskatten.
– Finansministeriet rekommenderar ingen
sänkning för Helsingfors del. Då gör inte jag
det heller, säger han.
Ministeriets uträkning visar att den matematiska nyttan av reformen för Helsingfors är
0,03 procentenheter. Då kyrkskatten definieras med 0,05 procentenheters noggrannhet rekommenderas en sänkning endast där nyttan
är större än så.
– Om vi skulle sänka från en till 0,95 procent
skulle vi förlora rätt mycket i förhållande till det
vi får nu, säger Silander.
Om skatteinkomsterna år 2023 hålls vid fjolårets nivå (81,6 miljoner euro) innebär det ett
tillskott på 2,3 miljoner.
I Karleby har den kyrkliga samfälligheten redan beslutat att sänka kyrkskatten från 1,70 till
1,65 procent nästa år.
– Vi har haft överskott tre eller fyra år i rad.
Om den ekonomiska basen är stabil är det varken lönt eller rätt att samla in mera pengar än
vad man behöver, säger fullmäktiges ordförande Jukka Paananen i ÖT.
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Anderssén-Löf ny stiftsdekan
Mia Anderssén-Löf
blir ny stiftsdekan
i Borgå stift. Såväl
domkapitlet som den
intervjugrupp som
berett ärendet var
enhälligt överens.
TEXT: JOHAN SANDBERG,
NICKLAS STORBJÖRK
Mia Anderssén-Löf tog emot
nyheten om valet i samband med
gemensamma församlingsrådets
möte i Pedersöre.
– De lyckönskade mig och konstaterade att det blir Jakobstadstungt i domkapitlet nu.
Hon är glad, förväntansfull
och tacksam över förtroendet.
– Jag var en av de två som kallades till en andra intervju och anlagsprövning så till den delen kan
jag inte säga att jag är överraskad.
Men man vet ju inte utgången förrän domkapitlet gjort sitt val.
Vad är det första du ska ta itu
med som stiftsdekan?
– Jag ska ta en diskussion inom
domkapitlet om våra olika roller
och hur vi ska se på gränssnitten oss emellan. Så ska jag sätta mig in i hur ärendena hanterias inom domkapitlet och föra
samtal med biskopen om vad som
borde utvecklas inom ramen för
min tjänst.
Du har nämnts som en potentiell framtida biskop. Är det
här ett steg mot det?
– Det tar jag inte för givet. För mig
är det två helt olika diskussioner.
Biskopen väljs utifrån ett förtroende och när den dagen kommer
måste stiftet ta ställning till vem
man har förtroende för. Förtro-

Mia Anderssén-Löf tillträder tjänsten som stiftsdekan i augusti.
FOTO: KAVILO PHOTOGRAPHY

endet är något som byggs kontinuerligt och i nuläget vill jag inte
spekulera i huruvida jag har förtroendet den dagen.
– Redan tidigare har jag sagt att
jag blivit vigd att tjäna den här
kyrkan och stiftet. Det vill jag göra på bästa sätt jag kan.
Flyttlasset går nu från Jakobstad till Borgå där skolåret börjar den 11 augustioch hon börjar
sitt nya jobb några dagar senare.
– Nu gäller det att bygga en ny
vardag i Borgå. Det är min familj
införstådd med.
Har du nån hälsning till Pedersöre församling?
– Fortsätt på den inslagna vägen och håll er fortsättningsvis
nära Kristus.
Valet av Mia Anderssén-Löf
innebär att Pedersöre församling igen står utan kyrkoherde.

Biskop Bo-Göran Åstrand konstaterar att bollen nu är hos församlingsrådet.
– Pedersöre församling hamnar naturligtvis i ett utmanande
läge nu. Det första de förtroendevalda behöver göra är att rådgöra kring hur snabbt de vill och
behöver sätta igång ett nytt val.
– Samtidigt tänker jag att både förtroendevalda och personalen har hittat en väg framåt. Det
står inte och faller med en kyrkoherde. De har en kurs och en
riktning. Den riktningen hänger inte på en person.
Tjänsten som stiftsdekan hade lockat fem sökande.
– Var och en av de sökande är
meriterade på olika sätt. Jag är
glad att de finns och verkar i Borgå stift i dag. Alla fem har sina
styrkor och sin sakkunskap, säger Åstrand.

Candelin vigd till biskop
Johan Candelin har nu vigts
till missionsbiskop i Myanmar
Lutheran Church (MLC). Vigningen förrättades den 12 juni av
biskop Andrew Lone i Bangkok
eftersom Candelin inte kunde få
visum till Myanmar.
Candelin dömdes tidigare i vår
till villkorligt fängelse i tio månader för grovt skattebedrägeri då
han inte deklarerat pengar som
kommit in på ett konto han ensam disponerat över, pengar som
han förmedlat vidare till hjälpverksamhet.

Kyrkan i Myanmar är medveten om domen och har på nytt
genom omröstning prövat förtroendet för Candelin. Rösterna föll 38-0.

Johan Candelin.
FOTO: PRIVAT
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Vad ska det bli av kyrkan? Kyrkskatteflödet sinar. Den evangelisk-lutherska
kyrkan stöps om från en riksinstitution
till en folkrörelse. Är det den väg frikyrkorna redan prövat i 150 år som
väntar? Då finns det saker att ta som
förebild. Och annat att att akta sig för,
skriver Kyrkpressens opinionsredaktör
Jan-Erik Andelin.
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Fem fallgropar,
fem ledstjärnor

C

Ta vara på kyrkans medlemmar och
lekfolk. Ge dem ansvar och nyckel
till kyrkan. Stöd och belöna dem
ekonomiskt med arvoden eller personalförmåner. Låt kyrkbyggnaden vara ett
rum för vänskap.
Abloynyckeln till kyrkan använde jag förstås
också till att smyga in där med min nya flickvän; jag spelade för henne på pianot i kyrksalen.
Men det fyllde mig också som 22-åring med
både stolthet och en känsla av tillhörighet att i
gatuvimlet på Tavastgatan kunna komma och
gå i den moderna, lilla kyrkan inne bland höghusen som jag ville.
Församlingen var fördomsfri. Studerande som
egentligen bodde på studieorten bara några få
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år fick ändå förtroenden och uppdrag. Siv blev
bokförare, Kjell körde till Dalsbruk och höll
lekmannamöten, och jag blev ordförande för
studentföreningen som samlades i kyrkan.
Och snart blev jag medlem i kyrkosamfundet,
i vars schyssta, människovänliga stil jag simmade med sköna, långa tag. Dess lära och teologi
fördjupade jag mig i först senare, men fann att
den också var min.
Lekmän är inte konsumenter, av församlingens produktion. De är kyrkan. Rikedomen i kyrkan ligger i att det är medlemmarna därute i vardagen som är de första på olycksplatsen, när någonting i mänskligt liv och leverne har gått sönder. Det är där kristen tro och livssyn allra först
uttolkas. Först över tusen kaffekoppar, först senare i predikstolen.
Jag har förstås under mina frikyrkoår också
hört lekmän ha ganska hisnande tolkningar av
vad Gud anser, och allt har inte alltid varit rätt.
Det är också bra att seriös, akademisk teologi
efterhand har tagit plats i alla kyrkor.
Det är 2010-tal. Jag åker hem från en ekumeniskt arrangerad alphakurs genom östnyländsk
vinterskog. Martina som är diakon hos lutheranerna kör. Hur många lekmän har ansvar för
någon verksamhet i er församling? frågar jag.
Det blir tyst i bilen. Ingen.

C

Var stolta över att ni trots alla förändringar är en samlande, tyst kraft
i samhället, vars betydelse inte går
att mäta.
En radiogudstjänst för länge sedan. En brun
radio i trä doftar heta radiorör, utländska städers namn lyser på displayen. Frikyrkliga i rummet skojar om det för dem främmande, liturgiska mässandet från en luthersk kyrka i radion.
Och kanske med den dåvarande statskyrkans
lite pompösa hållning till sig själv.
Ni var makten som skulle utmanas, till och
med förtrycket ibland. Vi i frikyrkorna var alternativet som skulle vara vassare och mindre
tama i tron än ni.
Förlåt. Sådär sade man i vår krets, i den belägenhet vi var i på den tiden. I dag gläder ingen sig åt den evangelisk-lutherska kyrkans svi-

ILLUSTRATIONER: MALIN AHO

T

rafiken dånade därute uppför
Aningaisgatans backe i Åbo. Grå
svart damm kom in genom springor och lade sig på fönsterbräden
och karmar.
Jag var ung och ensam i en ny
stad. Gardinerna hemifrån mamma och pappa
hängde molokna i den smala och höga ettan.
Härnäst skulle jag gå en sväng via student
prästen Håkan. Han och hans församling hade inte legat i mina planer när jag klev av bussen här. Men nu hade han lovat att om jag kom
förbi så skulle jag få nyckel till kyrkan.
–––
Om tio år har den evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland enligt sina egna prognoser krympt med
425 000 medlemmar, Borgå stift med 22 000. Det
motsvarar alla som hör till Helsingforsförsamlingarna Johannes, Petrus och Matteus. Folk
dör, skriver ut sig, döper inte sina barn.
Förändringen är stor. Skatteintäkterna flyter
ännu stadigt in i tre–fyra år, men redan 2030 förutspås en allt större andel gå till löner, 74 procent mot 62 procent i dag. Mindre till diakoni,
mindre till lokaler och hus. Anställda går i pension, deras platser förblir tomma.
Katastrof är väl ett för stort ord, men en historisk omställning är det. En ny möjlighet, tror
någon optimist. Kyrkan omvandlas från en
samhällsinstitution till en folkrörelse och flyttar till den tredje sektorn.
Där har jag vuxit upp, i föreningskyrkorna.
När jag var fyra lekte jag under bänkarna på de
vuxnas bönemöte i pingstkyrkan i Tammerfors.
Frikyrkor, väckelserörelser och kristna före
ningar har i 150 år levat ekonomiskt knappt,
men inte sällan välsignat. Deras egen kultur,
sociala mönster och kontroll har ibland varit
deras valuta.
Det finns saker jag gärna tipsar den nya evangelisk-lutherska folkrörelsen om när den kravlar
ur sitt skal. Gör si. Och inte så.

kande marknadsandelar. Vi förlorar alla mark
åt religionslösheten, tillsammans.
I dag förstår vi att den nordiska folkkyrkan
har varit fundamentet och infran. Utan dess breda stengrund skulle ingen ha något språk och
några begrepp att bygga på.
Ni är inte omgivna av tyst skadeglädje. Ni är
inte ensamma.

C

Välj vem ni ska samarbeta med. Öva
flexibilitet som sträcker sig över ideo
logi och teologi.
Irina pensionerar sig från diakonin
i sin hemstad. Vad som har blivit annorlunda i
hennes jobb sedan hon började? Jo, i dag kan
församlingen samarbeta, med kommunen, Röda Korset och andra föreningar om det gäller.
Så har det inte alltid varit, säger hon.
Diakonin är en föregångare där, och är kanske genom allt mänskligt bryderi den möter kyrkans känselspröt mot framtiden.
Men i övrigt verkar årtionden ha gått förlorade, då kyrkan varit sig själv nog,och haft svårt
att samarbeta under något annat varumärke än
sitt eget. Ekumeniken har varit artig med allmän välvilja mot den andliga biodiversiteten.
Men man har inte lagt axeln under stora lyft
tillsammans med andra.
På 2000-talet kom det nya sättet att tala om
religionsfrihet. Den nya, felaktigt haltande betoningen blev att var och en på något sätt ansågs
ha rätt att slippa andras religion. Och då backade folkkyrkan snällt, som ett sårat, stort djur.
Istället kunde man ha haft lite entreprenörs
anda. Och sett att spelreglerna förändrades, men
att kyrkan fortfarande hade väldiga assets, tillgångar i form av kontaktyta i
samhället. Kyrkan kunde ha
förhandlat sig fram till nya sätt
att vara närvarande, nya allianser, ny samverkan med andra folkrörelser och samhällskrafter.

Forts. på följande sida.
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Reflektera över era privilegier.
Biskopens nacke var nybarberad över
kragen på den lila skjortan. Han satt
ensam på första bänken på gymnasiets studentdimission. Det var sommar ute och
snart skulle det sjungas Den blomstertid. Någon
skulle förstås harmas igen i lokaltidningen över
att Gud nämns där i en vers, vid en ”neutral”,
kommunal skolavslutning.
Mera sällan noterades den evangelisk-luthers
ka biskopens hedersplats i festsalen. Sedvänjan
var troligen från samma anno dazumal som det
att ett av gymnasiets stipendier skulle få sin motivering uppläst på latin.
Hör man inte till den evangelisk-lutherska
kyrkan är det ibland ganska lätt att vara överens med de rena religionskritikerna om att folkkyrkan inte alls reflekterar över sina markörer
och privilegier från det förflutna.
Om hedersbänken på studentdimissionen hade varit full av företagsledare, politiker och
Runebergspristagare och olympiamedaljörer
plus kanske ortens imam, skulle det kännas
fint att också den kristna biskopen var där.
Men nu var det en av många kvarlevor från
en gången tid, som kyrkan ibland bara är lite blind för.

Låt inte ekonomi och medlems
trender krypa in i läran. Bind inte upp medlemmar i ekonomiska åtaganden och livslånga fri
villiguppdrag. Bind inte tron till medlemslojaliteterna.
Jag trodde uppriktigt sagt jag hade kommit
fram till flygplatsen i Sankt Michel. Men den
pampiga uppfartsrampen ledde i stället till ett
evangeliskt-lutherskt kurscentrum någonstans
i södra Savolax.
Folkkyrkan och min frikyrka förde ekumeniska lärosamtal och i samtalsdelegationen var
jag den enda icke-teologen.
Ibland försökte jag säga att skillnaderna mellan våra kyrkor inte så mycket kom sig av Luther
eller min kyrkas lärofader John Wesley – utan
av att vi sociologiskt jobbade i helt olika skala. Den ena av oss räknade i miljoner, den andra i hundratal.
Frikyrklig lära och teologi har genom åren
blivit så påverkad av att vi måste vara andligt
företagsamma. Så många nya medlemmar måste ständigt värvas. Deras frälsning blir angelägen, för annars försvinner vi själva från kartan.
Så många måste gå troget på gudstjänst, och
ge rejält i kollekten, att det nästan blir en synd
att stanna borta. Det blir djupare understrykningar med kulpennan i Bibeln av det, än det
blir av de historiska, teologiska skillnaderna.
Och vice versa förstås. En folkkyrka med
många passiva medlemmar betonar gärna det
tysta dopet som gavs en gång, och en nåd som är
verksam även om medlemmens aktivitet i kyrkan är noll.
Den breda lekmannakyrkan har också sin
avigsida. Den som har offrat många timmar,
och som i frikyrkan ibland, tusentals euro av
egna pengar, blir också baksträvig den dag det
blir dags för förändringar. Sälja orgeln vi stretade så för att skaffa? Kyrkan vi byggde själva?
För att inte tala om när det blir konflikter och
man får känna sig besviken över att allt det man
satsat så mycket av sin fritid och sitt liv på gav
allt annat än en belöning.

C

Skapa och skriv ny teologi så länge
ni har tid och resurser.
Jag minns – lyckligvis – inte vem fri
kyrkopastorn med den långa feelgoodpredikan var. Men jag minns att han i nästan
nödigt kretsade kring en enda vers i Romarbrevet 11, i en predikan där han inte hade så mycket att säga.
Medryckande, och roligt var det förstås, och
kryddat med anekdoter. Men som tankegång:
lite soppa på en spik. Nåja, han hade kanske inte den här gången hunnit förbereda sig.
När arbetet i en kyrka, eller vilken organisation som helst, fördelas på färre personer hamnar man snabbt i en ond spiral, där ingen längre
får tid att reflektera, stanna upp och tänka nytt.
Många frikyrkor har i brist på personresurser
hamnat i den knipan. Om det man till sist spelar upp är gamla teologiska skivspår och tankebanor räcker det inte långt att bara byta fot, eller att skruva upp volymen.
Församlingens vision är också i grunden dess
teologi, och någon måste jobba på den. Röj under alla omständigheter tid och rum för den av
er som gör kartor för en ny tid.
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Bind inte upp er till hus. Våga
strukturera om.
Några få av den evangelisk-lutherska kyrkans hus är sekelgamla
och historiskt värdefulla. Men många av kyrkans närmare 7 000 fastigheter är bara hus.

»Så många nya medlemmar måste ständigt
värvas. Deras frälsning blir angelägen,
för annars försvinner
vi själva från kartan.«

Här är kyrkan redan på god väg att röja. Församlingshem och lägergårdar säljs redan. Illa byggda kyrkor från 1980-talets byggboom
rivs. Behöver Gud äga hus, eller kan han verka på hyra?

D

Akta er för personkult och informella bindningar. Ha ordning och
reda, procedurer och transparens.
När ekonomin blir osäkrare och
svajigare växer också lusten att göra klipp och
ta risker i verksamheten. Från att ha varit en stilla skattefinansierad kyrka år ut och år in, växer behovet att åtminstone bildlikt, vara lönsam.
Att det ska komma folk, och att man inte ska
slösa pengar på tomma gudstjänster.
Många frikyrkor har föredömligt väl klarat av
det här. Man har en liten ekonomisk bas med
avkastning från arv, donationer och någon fastighet. Så att inte hela resultaträkningen ska tas
in på kollekten varje vecka.
Men frestelsen finns alltid: att kroka upp sig
på stora namn, populära talare och lite show
ibland. Också när det går på tvärs med idén om
en allas gräsrotsförsamling eller kanske lite emot
vad man teologiskt ville stå för.
Stora affärer, små marginaler, färggranna
ledare och begränsade sällskap kan ibland
leda fel. Som när ledaren för en kristen förening i stiftet nyligen dömdes för ekonomisk
oegentlighet, eller om det var slarv, av tingsrätten i Karleby.

D

Isolera er inte. Se till att präster
och anställda har stöd hos yrkeskolleger. Ge dem tid att spegla sitt
uppdrag mot idédebatt, samhälle, kultur och politik.
Jag har under årens lopp sett många frikyrkopastorer bli utbrända, vila något år i ett annat yrke, och försöka igen. Den dagen en församling har så smalt om pengar att man är det
enda proffset på jobbet och ensam på kansliet,
är man snabbt där.
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Många trötta frikyrkliga som har fått jobba
en tid i folkkyrkan har upplevt att inget rum
är mera välsignat i Guds rike än lutheranernas
kafferum. Arbetskompisar! Kolleger!
Med omställningarna krymper isflaket snart
också på de lutherska arbetsplatserna. Och så
blir det allt oftare så att det är församlingen som
får ta hand om sin präst, och inte tvärtom.

»Och så blir
det allt oftare
så att det är
församlingen
som får ta
hand om sin
präst, och
inte tvärtom.«

D

Tappa inte styrfarten. Bli inte en
förening som saknar teologi eller
vars enda lära är – att finnas till.
Min lilla frikyrka brukar skämta om att vi är så glada – för att vi är så många
i Amerika.
Det var från USA någon för många år sedan
hade fått med sig en binge t-tröjor med texten
Thank God, I’m a Methodist! – tack gode Gud att
jag hör till den kyrka jag hör.
Min kyrka har haft sina ups and downs. Ibland
när jag filosoferar över vad som inte har gått
så bra minns jag det här med t-tröjan. Och hur
det gick så att också de tongivande i samfundet pratade fram en kultur som mest älskade
varumärket, identiteten, föreningen och skylten ovanför dörren.
Dit kommer förändringscoachar och brandingexperter att erbjuda sig att leda också lutherska församlingar i de kommande årens stora
berg- och dalbana.
Gå inte dit. Det fördunklar lätt bara vad kyrkan egentligen ska göra. Det är att vara ljus och
salt i världen. Och att ha kärlek till människor,
och inte till sin egen verksamhet.

–––
Någon nyckel till kyrkan har jag inte längre där
jag numera bor. Men det händer att de ringer
och frågar om jag kan spela piano till psalmerna på söndag. Församlingen har aldrig haft en
heltidsanställd kantor.
Jan-Erik Andelin är medlem av Borgå svenska
metodistförsamling.
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I N K AST

Övning
i koncentration
»Kyrkan
måste
våga vara
den som
går före
i kampen mot
distraktionerna.«

JAG FICK nyligen frågan om hur kyrkan kan vara
relevant idag. Det är en vanlig fråga, och jag brukar
vända på den och fråga varför det är så viktigt att
kyrkan är just relevant. Är det inte viktigare att den
är sann och trogen sin Herre och sitt uppdrag?
Men denna gång hade jag precis avslutat ett annat
långt samtal, utgående från Johann Haris viktiga bok
Stolen Focus, som handlar om hur media, teknologi
och sociala medier konstant stjäl vårt fokus. Det går
nu att påvisa att vi är betydligt sämre på att koncentrera oss, både som individer och som kultur, än för
10 år sedan. Eller hundra år sedan.
Jag tror vi delar denna erfarenhet: det blir svårare att
orka läsa långa texter, när tempot sjunker i tv-serien
vi tittar på tar vi fram telefonen och scrollar lite. Och
nyhetscyklerna blir bara snabbare: skandalen som alla diskuterade på morgonen börjar vara ointressant redan framåt eftermiddagen.
Hari visar att det här gör oss objektivt dummare.
Som individer och som samhälle. Vi blir distraherade
och klarar inte av att ta tankegången till den punkt där
vi verkligen tänker något viktigt. Politiken klarar bara av att fokusera på akuta kriser, inte på att upprätthålla grunderna för samhället. Vi hinner aldrig fram
till att verkligen ta tag i hur vi ska stoppa klimatkatastrofen, för den är, trots fåglar som faller från himlen och hotande global matkris, liksom aldrig tillräckligt här och nu.
DISTRAKTIONERNA HANDLAR inte bara om
notifikationer på telefonen. Det handlar också om
en grundläggande förändring av arbetslivet där allt
fler – från poliser till präster – sätter allt mindre av
sin arbetstid på sitt egentliga arbete och allt mer på
att rapportera, boka, koordinera. Och det finns ständigt ett nytt IT-system man behöver utbildas i att använda.
Så när jag får frågan om kyrkans relevans känns
frågan för stunden absurd. Finns det något i vår värld
som är mer relevant är det vi gör i kyrkan? Nästan allt
vi gör, från bön till långsam läsning av Bibeln och andra texter, till gemensam gudstjänst är ju aktiva övningar i att vara fokuserad. Vi beskriver ofta poängen med ett kristet liv som att lära sig rikta in hela sitt
liv mot Gud. Och vad är detta riktande annat än en övning i koncentration?
Så kyrkan är kanske mer relevant än på länge. Alla dessa övningar i fokus är helt avgörande för vårt
samhälle.
Vi behöver inte fråga efter kyrkans relevans. Frågan
vi behöver ställa oss är ifall kyrkan klarar av att leverera på människors förväntning på att kunna hitta
platser och gemenskaper där distraktionerna släpper
och det blir lättare att fokusera på det som är viktigt.
Även vi som vill bära kyrkan lever ju distraherade liv.
Kyrkan måste våga vara den som går före i kampen mot distraktionerna. Vi har så goda förutsättningar. Därför behöver vi vara extra känsliga när
distraktionskulturen, tillbedjan av det ständiga informationsflödet och den pockande längtan efter
det nya tränger in i våra sammanhang.
Patrik Hagman är teolog och författare.
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BETRAKTAT

SÖNDAG 26.6.2022, Tredje söndagen efter pingst
FOTO: CLAIRE DEPIT

Söndagen ger kyrkoåret puls. Varje söndag har ett namn och ett tema som återkommer i
bibeltexterna. Den här sidan berättar vad de närmsta två söndagarna handlar om i
våra kyrkor.

Den här helgen
firar vi midsommar. Midsommardagen den 25.6 är också Johannes döparens
dag. Temat för midsommardagen är Vägröjaren. Temat för söndagen den 26.6
är Kallelsen till Guds rike. Uppgifterna och lockelserna i det jordiska livet kan
hindra oss att ta emot den kallelse som Jesus ger oss. Om man tvekar och dröjer
kan tillfället gå förbi.

PATRICA STRÖMBÄCK

Helgens texter

Helgens texter

Psalmförslag

MIDSOMMARDAGEN
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 40:1–8
ANDRA LÄSNINGEN
Apg. 13:23–26
EVANGELIUM
Luk. 1:57–66

TREDJE SÖNDAGEN
EFTER PINGST
FÖRSTA LÄSNINGEN
Hos. 11:1–4
ANDRA LÄSNINGEN
Fil. 2:12–16
EVANGELIUM
Luk. 14:16–24

MIDSOMMARDAGEN
534: 1–3, 302,
825, 534: 5–8
TREDJE SÖNDAGEN
EFTER PINGST
228, 904, 278, 408
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Att vara vägröjare
Gud, tack för vägvisare, de som röjt
och de som röjer
väg för andra och
för tro på Dig.

JAG NJUTER när ljuset återvänder på våren. Särskilt i år. Ljuset gör också att jag känner mig blek och dammig, både utanpå och inuti.
Men det gör inte blommorna på fönsterbrädet, de vänder sig
mot ljuset och mot värmen. Jag har några saintpaulior i ett köksfönster, och de trivs och blommar fint nästan varje år.
Häromdagen slog det mig att en av de blommande saintpauliorna är en ättling till min farmors blommor. Min farmor hette
Signe. Hon var vad man kunde kalla en gudfruktig kvinna. Som
barn förundrade jag mig över hennes sätt att be. Hon bad ofta,
och inte helt tyst, utan så att man kunde höra hennes bönesuckar. Jag förstod det inte då, men hennes böner, hennes förhållande till Gud och till livet, lämnade spår i mig.
I MIDSOMMARTID är det inte långt kvar tills ljuset sakta börjar avta. Det vänder lite för fort. Men jag ser tydligt vad ljuset och
värmen bidragit till. Tillsammans har de skapat förutsättningar för och drivit igång det levande livet. Ljus och värme lämnar
tydliga spår av liv, utanpå och inuti.
Johannes döparen kallas också vägröjaren för att han röjde
väg. Väg för omvändelse, räddning och förlåtelse av Gud. Att få
vända sig mot ljuset, bli räddad och vara förlåten, det måste väl
ändå vara en bra väg, särskilt när man känner sig dammig och
trött? Midsommaren och Johannes hör ihop. Båda berättar om
liv och livskraft utanpå och inuti.

»Jag förstod det inte då, men
hennes böner, hennes förhållande till Gud och till livet, lämnade
spår i mig.«
JAG TROR att min farmor är min första vägröjare, hennes bönesuckar och saintpaulior finns kvar i mig och i mitt köksfönster.
Hon hade förstått något av det som Johannes talade om, och det
röjde väg för mig att tro på Gud och på att ljuset räcker nu och
till nästa vår, då livet föds igen. ”Signe” min farmor!

Gud, tack för att
Du på olika sätt
vänder Ditt ansikte
till oss och låter
det lysa med ljus
och värme.
Bönen är skriven av
Patrica Strömbäck.

SÖNDAG 3.7.2022, Fjärde söndagen efter pingst

Nästa söndag
handlar om Gud som en nådig fader. Han söker syndarna och förlåter. I himlen gläder man sig över varje förlorad som blir funnen. Temat för söndagen är
Förlorad och återfunnen.

Helgens texter
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 57:15–19 (20–21)
ANDRA LÄSNINGEN
1 Petr. 5:5–11

Patrica Strömbäck är tf kyrkoherde i Solf församling.
Hon drömmer om fred på jorden och ledig tid vid havet.
Hennes tips: När du tänker gott om någon, kom ihåg att
säga det också.
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EVANGELIUM
Luk. 15:1–10

”Om någon av er har
hundra får och tappar bort ett av dem,
lämnar han då inte
de nittionio i öknen
och går och letar efter
det borttappade tills
han hittar det?”

Psalmförslag
264
905
381
384
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

Läs mera i Luk. 15:1–10.
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PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Myrskog, johan.myrskog@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6322. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Jag springer
ingenstans

KOLUMN
Susanna Sandell
är musiklärare,
låtskrivare och
livsnjutare.

FÖRSOMMAREN ÄR en pirrig, spännande
tid för mig. Hela sommaren ligger framför, mina förväntningar är skyhöga och jag har en
milslång lista över saker jag vill hinna med
innan sommaren är slut. Det finns något
väldigt inspirerande i förväntan som ligger i luften. Att det sedan aldrig blir riktigt
som jag tänkt och att jag bara hinner med
hälften av punkterna på listan är inte så farligt. Jag njuter rätt mycket av att skriva mina
listor och se fram emot de där sakerna, även
om en del av dem aldrig blir av.
I ÅR FINNS på min lista punkter som att paddla kajak, sova i hängmatta, cykelsemestra, men
också, skrivet med stora bokstäver, “FLYTTA!”. Vi ska alltså snart flytta bort från Helsingfors och jag har påbörjat en slags sorgeprocess. Konstigt nog är det vår lägenhet, som
vi bott i bara ett drygt år, som jag just nu sör-

jer mest. Jag kommer att sakna de sexkantiga
svarta kökskaklen, den natursköna utsikten
från fönstret och morgonsolen vid köksbordet. Människorna, vännerna, finns ju kvar och
jag kan hälsa på dem och de kan hälsa på oss.
Men just hit kommer jag nog aldrig att komma tillbaka. Samtidigt vet jag på något plan
att jag snart kommer att ha ett nytt hem att
älska och trivas i.
MEN EN sak är i alla fall säker: det bli mycket nytt till hösten. Ny bil, nytt jobb och nytt
hem. Och visst är jag då väldigt tacksam att
jag också har röster omkring mig som säger
“Jag finns kvar här”. Det ger en stabilitet i en
tillvaro som annars är ganska rörlig. För några år sedan skrev jag en sång som handlar om
den här stabiliteten. En kärlek som lovar att
finnas kvar.

»Det handlar om tillit,
att veta vem man faller
tillbaka på.«

“Du sa: ‘Jag springer ingenstans’
Du höll mig hårt
För första gången kunde jag tro dig
Du sa: ‘Jag springer ingenstans’
Du höll mig hårt
Du lät mig gå
Du lät mig leva”
JAG SKREV sången i en annan tid i livet, men
orden är lika sanna för mig nu som då. De handlar egentligen väldigt lite om att våga kasta sig
ut i det okända. De handlar mera om tillit, att
veta vem man faller tillbaka på. Så odramatiskt som det kan låta så är det, åtminstone
för mig, helt avgörande. Att veta att, vad som
än händer, om jag lyckas eller misslyckas, så
finns det öppna armar som tar emot mig när
jag behöver det. Det finns en Gud som älskar
mig mer än jag någonsin kan föreställa mig
och det finns människor som han har sänt i
min väg, att vandra genom livet med. Och att
kunna lita på rösten som säger “Jag springer ingenstans”, det om något får mig att våga
springa på okända vägar. Jag är inte lika rädd
för att falla.
Du hittar Susanna Sandells debut-EP Längtan på Spotify.

Hallå där
Kira Rajala!
Hon är med och ordnar program i
Matteus församling under Prideveckan.
– MATTEUS FÖRSAMLING har öppna dörrar under Helsingfors pride, dit man får komma. Jag kommer att vara på
plats och ordna lite program vid behov.
Under veckan kommer det att finnas ett café, en scen utomhus där det kommer att vara lite musikprogram och så
är kyrkans dörrar öppna för vem som helst som vill komma
och tala, om vad som helst.
– KÄRLEK ÄR till för alla och alla människor har rätt till
den. Det tycker jag att är en viktig sak att lyfta fram i vårt
samhälle.
JOHAN MYRSKOG
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Det som skulle bli tre månader i Rio de Janeiro blev 23 år. Anna
Korkman Lopes hittade sin plats där i arbetet bland utsatta gatubarn och mammor. Att bo i Rio de Janeiro har sina utmaningar
men att senare flytta tillbaka till Finland visade sig vara en lika
stor om inte större omställning.
TEXT OCH FOTO: JOHAN MYRSKOG

Ville göra
något för
gatubarnen

R

io de Janeiro och gatubarn. Det
var en tanke hon inte riktigt
kunde förklara men som envist
stannade kvar. Till slut gjorde
Anna Korkman Lopes beslutet
att åka dit, inledningsvis i form
av ett mellanår efter gymnasiet.
– Jag hade i unga år utvecklat ett missionsintresse genom olika konferenser i Europa som
jag deltagit i, där vi bland annat besökte barnoch åldringshem i Polen. Jag blev senare bekant
med någon som precis hade grundat en organisation som arbetade med gatubarn i Rio och
bodde hos henne i början.
Tanken var att stanna tre månader i Rio men
hon insåg snabbt att hon inte var färdig där. Tre
månader blev tretton månader och sedan sökte
hon in för att studera psykologi vid universitet.
– I Brasilien är det möjligt att gå en universitetsutbildning till exempel på kvällen. Det gjorde det
lättare att jobba på dagarna och studera på kvällen.
Hon arbetade och bodde på ett skyddshem
för gatubarn.
– Barn hamnar på gatan av olika orsaker.
Många av dem höll till på gatan trots att de hade familjer som brydde sig. Men ibland kunde
mamman behöva arbeta långa tider för att för-
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sörja familjen. På grund av de extremt långa arbetsresorna som i värsta fall kan vara upp till
tre timmar varje dag (enkelresa), kan det ibland
vara lättare för föräldrar att vara borta lite längre för att spara tid. Det gör att barnen lätt hittar
ett socialt liv på gatan.

Relationer är nyckeln
För att få en relation med dessa barn var det viktigt att hitta dem på morgonen innan de hade
hunnit sniffa lim.
– Vi brukade söka upp dem och kom med lite
frukost. Vi satte oss ner och pratade med dem
och på så sätt skapade vi relationer till dem. Relationer är nyckeln, på det sättet kunde vi gå vidare, vinna deras förtroende och hjälpa.
Anna Korkman Lopes berättar att då de började föra statistik visade det sig att 80 procent
av barnen inte återvände till gatan efter att de
kommit till skyddshemmet.
– I första hand försökte vi skapa förutsättningar för dem att flytta hem igen eftersom det bästa
alternativet är att ett barn får bo med sin egen
familj. Det är inte alltid möjligt men redan om
man kan skapa hopp hos föräldrarna om att de
kan lära sig förstå och hantera barnet så är det
ett stort steg. Det skapar förutsättningar för att

Anna Korkman Lopes
Familj: Maken Marcelo och tre barn i åldern
tonåring till ung vuxen.
Är utbildad psykolog, par- och familjepsykoterapeut och coach och jobbar som familjerådgivare i Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Har bott 23 år i Rio de Janeiro i Brasilien där hon
bland annat jobbat med olika sociala projekt.
Numera är hon bosatt i Finland med sin familj.

»Många
av barnen
höll till på
gatan trots
att de hade
familjer
som brydde sig.«

Livskvalitetskurserna gav kvinnor möjligheter att
samtala om deras liv och vardag och finna stöd i
varandra. FOTO: PRIVAT

barnet som då känner sig accepterat också kan
förmå ändra sitt beteende.
Efter 12 år på skyddshemmet flyttade Korkman Lopes över till en annan organisation där
hon främst jobbade med mammor.
– Jag startade någonting jag kallar för ”livskvalitetskurser”. Det var egentligen enbart ett
täcknamn för att få mammor att prata om vanliga vardagssaker, om hur det är – tillsammans
med varandra.
Det ledde småningom till att hon också börKYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022

Anna Korkman
Lopes har sakta
men säkert
anpassat sig till
livet i FInland
igen efter 23 år
i Brasilien.

jade utbilda andra i att hålla liknande kurser,
även i andra städer.
– Snabbt insåg jag att min tid inte räcker till
för allt som kunde göras så det blev till slut en
inspelad onlinekurs för dem som ville kunna
dra kursen på sin ort.

Kontrasternas Rio
Rio de Janeiro hör till de farligaste städerna
i världen att bo i. Kriminaliteten är skyhög,
droghandeln styr stora områden och korruptionen förhindrar viktiga samhällsfunktioner
att byggas upp.
– Man behöver hela tiden vara vaken och medveten om att man kan bli överfallen, få en pistol
mot huvudet och bli rånad. Det sker skottlossning varje dag och man lär sig snabbt vad man
ska göra och inte göra.
Anna Korkman Lopes och hennes familj blev
flera gånger utsatta för rånförsök och en gång
blev deras bil stulen.
– Två gånger har jag också befunnit mig mitt
i en skottlossning.
Hon berättar att det varje kväll klockan 18
sköts med maskingevär i närheten där familjen bodde då barnen var små.
– Droghandeln styr vissa områden och även
KYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022

många före detta poliser bedriver milisverksamhet i vissa områden. Bråkar någon så avrättas
han. Men de idkar också välgörenhet för att få
välvilja så det är lite av en dubbelmoral.
Under tiden i Rio talade Anna Korkman Lopes svenska med barnen då de var hemma för
att de skulle bli tvåspråkiga. Men då de befann
sig ute talade de portugisiska för att inte sticka
ut som turister och således vara lätta byten för
kriminella.
Övriga aspekter att ta i beaktande då man ska
få en vardag att fungera i Rio är trafiken.
– Barnens skola låg 3,5 kilometer från vårt hus
och ändå tog det 45 minuter att åka dit. Det är
så trångt i bussen att skulle den tvärbromsa så
skulle man inte röra sig en meter.
Hon berättar att det är väldigt viktigt att klä
sig snyggt i Brasilien. Det innebär att till exempel alltid ha strukna kläder.
– Speciellt om man tillhör en lägre samhällsklass vill man med klädseln visa att man visst
är någon att räkna med.
Hur orkar man då med alla dessa utmaninar?
Vad är den bästa strategin?
– Brasilianare har utvecklat en ironisk, svart
humor som faktiskt är jätterolig. Den är viktigt
för att ge kraft i vardagen med all korruption

»I Rio
sker skottlossning
varje dag
och man
lär sig
snabbt
vad man
ska göra
och inte
göra.«

och annat som inte fungerar. Och folk är väldigt vänliga och hjärtliga. De sociala nätverken
och familjerna är viktiga.
Korkman Lopes säger att hon saknar energin, pulsen och människorna.
– Och vädret och språket. Brasilien är ett väldigt vackert land.

Finland – ett nytt land
2017 flyttade familjen till Finland. Då hade Anna
Korkman Lopes bott 23 år i Rio. Att anpassa sig
till Finland beskriver hon som att flytta till ett
nytt land, trots att Finland är hennes hemland.
– Jag minns att jag i början tyckte att människorna här är sömngångare, ingen är uppmärksam på något och Helsingfors är lugnt, tryggt
och försiktigt.
Som jämförelse kunde de i Rio ibland väckas
mitt i natten av att en lokal sambaskola övade
på gatan inför sambakarnevalen.
– Det är alltid mycket ljud i Rio. Det var ganska vanligt att tio barn var hemma hos oss och
lekte. Försök jobba effektivt då, säger hon och
skrattar.
– Men det var ändå inte särskilt svårt att anpassa sig till friheten i Finland, som att barnen
plötsligt kunde ta sig till skolan på egen hand.
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KYRKAN I HELSINGFORS

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 24.6–TORSDAG 7.7

Matteus
församling

Johannes
församling

Petrus
församling

Andligt liv

Gudstjänster

Gudstjänster

Mässor: Söndagar kl. 10 i Matteuskyrkan.
Vi siktar på att strömma några
mässor i månaden. Följ med
direkt via Matteus församlings
Facebooksida och delta i gemenskapen i kommentarsfältet.
Strömningarna hittas också på
församlingens hemsida www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus . Förändringar i programmet
kan ske. Följ med på vår Facebooksida.
Missa inte! Utfärd till Lekholmen
31.7: Utfärd med gudstjänst i
Lekholmens kapell den 31.7.
Båten går kl. 9:45 från Fiskehamnen eller 10:25 från Degerö
och anländer 11:15 till Lekholmen. Gudstjänsten börjar då
alla på båten anlänt till kapellet.
Närmare information om båtturerna hittas på
www.lekholmen.fi

Barn och unga

Barnens tisdagar på Lekholmen: Följ med till Lekholmen
varje tisdag hela sommaren.
Olika program för barn i olika
åldrar. Mer info om Lekholmen
och barnens tisdagar hittar du
på www.lekholmen.fi.

Musik

Med Metron till Musiken: Varje sommartisdag kl. 19 t.o.m.
23.8 i olika kyrkor i östra
Helsingfors. Konserter i Matteuskyrkan den 19.7 och 16.8.
Följande konserter 28.6 och 5.7
i Kvarnbäckens kyrka respektive Nordsjö kyrka. Läs mer på
www.metrollamusiikkiin.fi (info
också på svenska).

Annat program

Diakoniutfärd till Lahtis 3.8: Mer
info kommer snart, men boka
gärna in datumet.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp
eller stöd i vardagen eller bara
någon att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari Johnson 050-380 3976.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är stängt.
Telefontid ti och to 10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen vån. 1).
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Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Missa inte! Midsommardagen
25.6 kl. 12.
Mässa: söndag 26.6 kl. 10 i S:t
Jacobs kyrka. Kyrkkaffe i församlingssalen. Obs! Inga mässor
i S:t Jacob i juli, följande firar vi
7.8.
Middagsbön och diakonijour:
tisdagar kl. 12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl. 14 i S:t Jacobs kyrka.
Sommarcafé: måndagar från
och med 27.6 kl 13 i Hörnan,
Högbergsgatan 10.

Varmt välkommen på gudstjänst! Sommartidtabell för
gudstjänster i juni och juli

MATTEUS Familjer

Familjeläger på Lekholmen
Den 19-21 augusti. Grillkväll, bastu, pyssel och barnprogram – en
skön helg med innehåll som hela familjen kan göra tillsammans.
För vuxna även eget parallellprogram med diskussion, musik,
motion m.m. Frågor och anmälningar till lägren senast 31.7:
catarina.barlund-palm@evl.fi / 050-3803936.

Gemenskap

Middagsbön och diakonijour:
tisdagar kl 12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i S:t Jacobs kyrka.
Sommarcafé: måndagar från
och med 27.6 kl 13-15 i Hörnan,
Högbergsgatan 10.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hemsidan för aktuell info!

För familjer och barn

Musiklekarna och babyrytmiken håller sommarpaus, återkommer i augusti.

Övrigt

Sommarcafé: 23.8 kl. 13 i Petruskyrkan. Välkommen på kaffe,
sommarstämning och litet program! Mer info av diakonissan
Bodil Sandell.

Musik

Five o’clock Organ: tisdagar kl.
17 i Johanneskyrkan.
Klavertramp – lunchmusik i
Berghäll: torsdag 7.7 kl. 12 i
Berghälls kyrka.
Programmet för unga och unga
vuxna hittar du på ungdomsverksamhetens egen hemsida,
johannesungdom.wordpress.
com.
Mera info om församlingens
verksamhet finns på helsingforsforsamlingar.fi/johannes.
Följ oss på instagram och fb:
@johannesforsamling.
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg.
12, Högbergssalen och Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2), Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan), Folkhälsan
och Majblomman, Mannerheimv.
97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6,
Bokvillan, Tavastv. 125, S:t Jacobs
kyrka, Kvarnbergsbr. 1. Drumsö:
Heikasvägen 7.

Missa inte! Midsommarens missionsmässa: Lördag 25.6 kl. 13
i Munksnäs kyrka. Vi har besök
av församlingens missionärer
Gunilla och Magnus Riska som
besrättar om sin tid i Etiopien.
Kaffe efteråt!
Midsommarens högmässa: Sö
26.6 kl. 10 i Åggelby gamla kyrka. Välkommen!
Högmässa 3.7: kl. 10 Åggelby
gamla kyrka, kl. 13 Munksnäs
kyrka. Koivula. Kyrkkaffe efteråt
Sommarpuls: Söndagar i juni-augusti kl. 15.30 utanför eller
inne i Petruskyrkan beroende
på väder. En avslappnad söndagssamling med undervisning,
gemenskap och lovsång. Välkommen!

Online

PETRUS Midsommar

Missionsmässa
Midsommarens missionsmässa på lördag 25.6 kl. 13. Missionärerna Gunilla och Magnus Riska är på besök i Munksnäs kyrka.
Kom med och hör dem berätta om sitt liv och arbete i Etiopien.
Kaffe efter gudstjänsten!

JOHANNES Musik

Orgelkonsert

Följ med Petrus församling på
Instagram och facebook
@petrusforsamling för andligt
innehåll och för att hållas uppdaterad om vad som händer i
församlingen!
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons
kl. 13-16, tel. 09-2340 7100. Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga
kyrka, Vesperv. 12, Malms kyrka,
Kommunalv. 1, Munkshöjdens kyrka,
Raumov. 3, Munksnäs kyrka, Tegelst.
6, Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15,
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.

Five o´clock organ ljuder varje torsdag kl 17 i Johanneskyrkan. Det blir en halvtimme
orgelmusik framförd av olika
organister och med olika teman – följ med våra uppdateringar på hemsidan!
Klavertramp – lunchmusik i Berghälls kyrka varannan torsdag kl 12. Årets tema:
preludier.

KYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022

I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
23.6–6.7

Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

Nu nalkas härlig sommar
Församlingarna stänger inte sina dörrar till sommaren –
tvärtom! Kanske du rör dig i nya regioner denna sommar?
Kolla in den lokala församlingens program!

Sö 3.7 kl. 10: Mässa i Haapajärvi kyrka
Diakonin har matutdelning på tisdagar
under hela sommaren. Om du behöver
mathjälp eller stöd av annat slag kan
du boka tid via Diakonihjälpen på 0504784227.
Sommarens vägkyrkor i Kyrkslätt:
S:t Mikaels kyrka är öppen vardagar
mellan 27.6-26.8 kl. 14-19
Haapajärvi kyrka är öppen alla dagar
mellan 27.6-29.7 kl. 11-17
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor:
Esbo domkyrka lö 25.6 kl. 12.15. Högmässa på midsommardagen. Jäntti, Kronlund.
Esbo domkyrka sö 26.6 kl. 12.15. von
Martens, Malmgren.
Bergans kapell sö 26.6 kl. 14. Vi firar avskedsmässa på finska med vissa inslag
på svenska tillsammans med Leppävaaran seurakunta på gården intill Bergans
nedbrunna kapell. Jäntti, Kalervo Salo
med flera medverkar.
Esbo domkyrka sö 3.7 kl. 12.15. Ertman,
Kronlund, William Häggblom. Kyrkkaffe
vid Klockstapeln.
Midsommarfest: fre 24.6 kl. 16. Sång &
musik, andakt, flagghissning kl. 18 i Församlingsgården, Kyrkstranden 2. Medverkande: Jäntti, Kronlund, Malmgren,
Sandberg, Tuohino, Hartikainen. Servering
med salt & sött.
Familjeklubbar för föräldrar och småbarn: To 23.6 kl. 9.30. Imse Vimse i Mattby kapell. Familjeklubbarna håller sommarpaus från och med midsommar.
Escape Enä-Seppä-läger: Veckoslutsläger på svenska och finska 23–25.9 för
12–14-åringar. Temat inspirerat av Escape
Rooms-spel. Busstransport till Enäseppä.
Pris 35€. Elektronisk anmälan 1.6–2.9 på
esboforsamlingar.fi. Frågor: camilla.dannholm@evl.fi
Pride-vecka 27.6–3.7: Paneldiskussion
med temat: Hur möta sexuella minoriteter i service och tjänster, ti 28.6 kl. 18 på
bibliotekets scen i köpcentret Iso Omena.
Deltagare:Kira Ertman, kyrkoherde, Esbo
svenska församling, Susanna Tommila,
kulturdirektör, Esbo stad, Ira Hietanen-Tanskanen fullmäktigeledamot och
ordf. i Jämlikhetskommittén, Esbo stad.
Fre 2.7 kl. 14 SateenkaariSiipi träff:
Albergaesplanaden 1, 1 vån. På plats ungdomsarbetsledare från Esbo svenska församling. Kl. 17 avfärd till regnbågsmässan
i Berghälls kyrka (mässan strömmas).
Musik: Musik i sommarkvällen – en
avgiftsfri musikupplevelse på söndagsKYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022

kvällar i Esbo domkyrka. Konsertserien
i samproduktion med kantorer i Esbo
svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta.
Sö 26.6 kl. 19. Suvivirsi / Den blomstertid: Somriga sånger och psalmer med
allsång; Anna-Liisa Haunio, laulu / sång &
piano, Petri Koivusalo, orgel. Fritt inträde.
Frivillig kollekt till förmån för musikverksamheten i Esbo domkyrka.
Sö 3.7 kl. 19. Nordisk – nordisk orgelmusik: Anders Johnsson (Sverige) / orgel.
Fritt inträde. Frivillig kollekt till förmån för
musikverksamheten i Esbo domkyrka.
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt
med diakoniarbetare: Henrik 050 597
3313, henrik.tuohino@evl.fi, samt WhatsApp eller elektronisk tidsbokning asiointi.
espoonseurakunnat.fi Mer info esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/samtalshjalp.
Esbo svenska församlings kansli på Kyrkogatan 10: Vi betjänar per telefon må–
fre kl. 9–13 och e-post. Kansliet öppet för
besök må och to kl. 9–13.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning
samt beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar: Esbo regioncentralregister,
betjäning per telefon och e-post må–ti
kl. 9–15 och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@evl.fi,
Bokningstjänster, 09 8050 2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi. Begravningstjänster,
09 8050 2200, hautatoimisto.espoo@evl.fi.

GRANKULLA

To 23.6 kl. 13.30-15: Sommarcafé i Sebastos, Catherine Granlund, Carola Wikström.
Sö 26.6 kl. 18: Kvällsmässa i Sebastos,
Ulrik Sandell, Marcus Kalliokoski. Kaffeservering.
To 30.6 kl. 13.30-15: Sommarcafé i Sebastos, Daniel Nyberg, Barbro Smeds,
Catherine Granlund, Carola Wikström.
Sö 3.7 kl. 12: Högmässa i Sebastos, Daniel
Nyberg, Barbro Smeds. Kaffeservering.
To 7.7 kl. 13.30-15: Sommarcafé i Sebastos, Misan Nykvist, Barbro Smeds, Carola
Wikström.
www.grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

Lö 25.6 kl. 10: Gudstjänst i Haapajärvi kyrka
Sö 26.6 kl. 10: Gudstjänst i Haapajärvi kyrka

Sön 26.6 kl. 10 Tvåspråkig gudstjänst: i Viinikka kyrka, Antero Eskolin, Stina Leinonen
Sön 3.7 kl. 18 Kvällsmusik med nattvard:
”Pagina D´Album” i Viinikka kyrka, Katri
Laakso(klarinett), Eeva Leijo (cello), Paula
Sirén (orgel, piano, flöjt), Kim Rantala

BORGÅ

Smultronvandringar
i Borgå
Den 13 juli beger vi oss på en
guidad å-kryssning. Vi samlas
vid Royal Line vid Borgå å, Östra Strandpromenaden 3. Anmäl
dig senast 1.7 till Ulrika Lindholm-Nenonen via epost ulrika.
lindholm-nenonen@evl.fi eller
telefon 040 747 2232. Pris 6 €
/ person. Gärna jämna pengar.
Gruppstorlek är 15 personer.

VANDA

Fre 24.6 kl 15–18. Hela familjens
midsommarfest: i S:t Lars kyrkopark.
Programmet ordnas på finska.
Lö 25.6 kl. 10. Midsommardagens högmässa: i Helsinge kyrka S:t Lars,
Anu Paavola, Anders Ekberg.
Sö 26.6 kl. 10 Högmässa: i Helsinge kyrka
S:t Lars, Anu Paavola, Anders Ekberg.
Sö 3.7 kl.10 Högmässa: i Helsinge kyrka
S:t Lars, Sini Aschan, Anders Ekberg.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
GUDSTJÄNSTER
Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan.
Midsommardagen 25.6 kl. 12.
Mässa: söndag 26.6 kl. 10 i S:t Jacobs
kyrka. Kyrkkaffe i församlingssalen. Obs!
Inga mässor i S:t Jacob i juli, följande firar
vi 7.8.
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl.
12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl. 14
i S:t Jacobs kyrka.
Sommarcafé: måndagar från och med
27.6 kl 13 i Hörnan, Högbergsgatan 10.
GEMENSKAP
Middagsbön och diakonijour: tisdagar kl
12-14 i Johanneskyrkan.
Sommarandakt och café: onsdagar kl 14 i
S:t Jacobs kyrka.
Sommarcafé: måndagar från och med
27.6 kl 13-15 i Hörnan, Högbergsgatan 10.
FÖR FAMILJER OCH BARN
Musiklekarna och babyrytmiken håller
sommarpaus, återkommer i augusti.
MUSIK
Five o’clock Organ: tisdagar kl. 17 i Johanneskyrkan.
Klavertramp – lunchmusik i Berghäll:
torsdag 7.7 kl. 12 i Berghälls kyrka.
Programmet för unga och unga vuxna:
hittar du på ungdomsverksamhetens
egen hemsida, johannesungdom.wordpress.com.

VÄSTÅBOLAND

Välkommen till
Missionsboden
i sommar!
I Väståbolands svenska församling verkar två missionsbodar – en genom Pargas församlingsdistrikt på Fredrikaplan
i Pargas och en genom Houtskär
kapellförsamling i Houtskär
prästgårds gamla ladugård.
I juli är Missionsboden i Pargas
öppen endast torsdagar kl. 15–19,
fr.o.m. augusti tisdag, torsdag
och lördag igen. Missionsboden
i Houtskär är öppen onsdagar kl.
16–18 och lördagar kl. 10–13 hela
sommaren (ej midsommardagen). Välkommen att göra fynd!
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Mera info om församlingens verksamhet:
finns på helsingforsforsamlingar.fi/johannes. Följ oss på instagram och fb:
@johannesforsamling.

MATTEUS

www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
ANDLIGT LIV
Mässor: Söndagar kl. 10 i Matteuskyrkan.
Vi siktar på att strömma några mässor
i månaden. Följ med direkt via Matteus
församlings Facebooksida och delta i gemenskapen i kommentarsfältet. Strömningarna hittas också på församlingens
hemsida www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus . Förändringar i programmet kan
ske. Följ med på vår Facebooksida.
Utfärd till Lekholmen 31.7: Utfärd med
gudstjänst i Lekholmens kapell den 31.7.
Båten går kl. 9:45 från Fiskehamnen eller
10:25 från Degerö och anländer 11:15 till
Lekholmen. Gudstjänsten börjar då alla
på båten anlänt till kapellet. Närmare information om båtturerna hittas på www.
lekholmen.fi
BARN OCH UNGA
Barnens tisdagar på Lekholmen: Följ med
till Lekholmen varje tisdag hela sommaren. Olika program för barn i olika åldrar.
Mer info om Lekholmen och barnens tisdagar hittar du på www.lekholmen.fi.
MUSIK
Med Metron till Musiken: Varje sommartisdag kl. 19 t.o.m. 23.8 i olika kyrkor
i östra Helsingfors. Konserter i Matteuskyrkan den 19.7 och 16.8. Följande
konserter 28.6 och 5.7 i Kvarnbäckens
kyrka respektive Nordsjö kyrka. Läs mer
på www.metrollamusiikkiin.fi (info också
på svenska).
ANNAT PROGRAM
Diakoniutfärd till Lahtis 3.8: Mer info kommer snart, men boka gärna in datumet.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp eller stöd i vardagen eller bara
någon att tala med! Våra diakoniarbetare
är Carita Riitakorpi 050-380 3986 eller
Mari Johnson 050-380 3976.

PETRUS

www.petrusforsamling.net
Varmt välkommen på gudstjänst! Sommartidtabell för gudstjänster i juni och juli
Midsommarens missionsmässa: Lördag
25.6 kl. 13 i Munksnäs kyrka. Vi har besök
av församlingens missionärer Gunilla och
Magnus Riska som besrättar om sin tid i
Etiopien. Kaffe efteråt!
Midsommarens högmässa: Sö 26.6 kl. 10
i Åggelby gamla kyrka. Välkommen!
Högmässa 3.7: kl. 10 Åggelby gamla kyrka, kl. 13 Munksnäs kyrka. Koivula. Kyrkkaffe efteråt
Sommarpuls: Söndagar i juni-augusti kl.
15.30 utanför eller inne i Petruskyrkan
beroende på väder. En avslappnad söndagssamling med undervisning, gemenskap och lovsång. Välkommen!
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hemsidan för aktuell info!
ÖVRIGT
Sommarcafé: 23.8 kl. 13 i Petruskyrkan.
Välkommen på kaffe, sommarstämning
och litet program! Mer info av diakonissan
Bodil Sandell.
ONLINE
Följ med Petrus församling på Instagram
och facebook @petrusforsamling för
andligt innehåll och för att hållas uppdaterad om vad som händer i församlingen!

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

MIDSOMMAR
Musikandakt med sommarallsång fr 24.6
kl. 18: i Bromarvs kyrka, flöjt- och dragspelsmusik.
Gudstjänst i det fria på Ramsdal lägergård
lö 25.6 kl. 12. Vid regn samlas vi inomhus.
Lätt lunchservering. Buss avgår från Bromarvs kyrka kl. 10.40, Tenala förs.hem kl.
11, Ekenäs förs.hem kl. 11.15. Retur efteråt.
GUDSTJÄNSTER
Sö 26.6:
Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka.
Kvällsmässa kl. 18 i Tenala kyrka.

ÅBOLAND-ÅLAND

Sommarkonserter
Adarakvartetten från Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm besöker skärgårdens
kyrkor och kapell. De bjuder
på sommarmelodier och
-psalmer samt musik av Jean
Sibelius. Inträdet är fritt, programblad 10 €.
23.6 Nagu kyrka, 24.6 Nötö
kyrka, 25.6 Utö bönehus,
26.6 Jurmo kapell, 9.7 Finström kyrka, 10.7 St:Göran i Mariehamn.
Alla konserter börjar kl. 18.

JOMALA

Musikcafé i Café Allé
Välkommen på sommarens
första musikcafé i Olofsgården
torsdag den 7 juli kl. 14. Med
Fredrik Erlandsson. Café allé har
öppet mån–fre kl. 12–16.
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Sö 3.7:
Högmässa med konfirmation kl. 10 i Ekenäs kyrka.
MUSIK & KONSERTER
Lunchmusik onsdagar kl. 12.30 i Ekenäs
kyrka, fritt inträde:
- 29.6 Inkeri Aittola & Sofia Lindroos,
blockflöjt och orgel
- 6.7 Annika Palm, flygel
Eftermiddagsmusik fredagar kl. 16 i Bromarvs kyrka, fritt inträde:
- 1.7 Annika Palm, flygel
- 8.7 Sofia Lindroos & Irina Merenkova,
violin, Gerd Molander, sång
Konsert: Martin Wegelius-institutet on
6.7 kl. 19 i Ekenäs kyrka med elever ur
MWI:s stora sommarkurs. Fritt inträde,
program 10€.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

To 23.6:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen 11. Lindell.
Lö 25.6:
- kl. 10.00 Midsommarens tvåspråkiga
friluftsgudstjänst: Gammelgården. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Sö 26.6:
- kl.18.00 Kvällsmässa: Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Ti 28.6:
- kl.17.00 Sommarutfärd: Stora Fagerö.
Avfärd kl 17 från småbåtshamnen, vid
Ingå ABC, start tillbaka från Stora Fagerö
kl 20.30. Litet program, grillkorv, kaffe.
Utfärdens pris vuxna 5 €/barn 2 €. Anmälningar senast må 27.6 kl 12 tel 092219030 eller inga.kansli@evl.fi.
Ons 29.6:
- kl.13.00-14.30 Musikcafé: Ingå kyrka.
Marianne Gustafsson Burgmann, orgel.
To 30.6:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen 11. Lindell.
- kl. 14.00-15.00 Prästen anträffbar: Ingå
kyrka. Terese Norrvik (samt Marko Kare
på piano).
Lö 2.7:
- kl. 11.00-12.00 Guidning på svenska
(gratis): Ingå kyrka. Päivärinta.
Sö 3.7:
- kl.10.00 Folkdansgudstjänst: Ingå kyrka. Norrvik, Orama samt samt bl.a. Harpolekarna och The Hobs.
Må 4.7:
- kl. 16.00 Bibelgrupp: Prästgården. Norrvik.
Ti 5.7:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen 11. Lindell.
Ons 6.7:
- kl. 19.00 Konsert, Maija Parko, piano:
Ingå kyrka. Fritt inträde, programblad 5 €.
To 7.7:
- kl. 10.00-14.00 Öppet hus: Strandvägen 11. Lindell.
- kl. 14.00-15.00 Prästen anträffbar: Ingå
kyrka. Tom Hellsten.
Ingå och Degerby kyrka är öppna varje
dag 13.6-7.8.2022 kl 11-15 – välkomna
och bekanta er med våra kyrkor.
Ingå församlings kansli öppet må-ti kl. 9-12,
ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
Mera information: www.ingaforsamling.fi

KARIS-POJO

To 23.6 kl. 14 Kransbindning och förberedelser: inför midsommarfesten utanför
Sockenstugan vid Karis kyrka.
Fre 24.6 kl. 16-18 Midsommarfest: på
kyrkbacken i Karis.

Lö 25.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst: på
Gumnäs festplats i Pojo.
Sö 26.6 kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
Söndag 3.7
kl. 10 Högmässa: i Pojo kyrka.
kl. 12 Högmässa: i Karis kyrka.
On 6.7 kl. 14 Sommarsamling: vid Pojo
församlingshem.Sommarsånger, kaffe och
samvaro. Kaffepeng för GA-insamlingen.
Karis kyrka är öppen för besök i juli: kl.
11-13.30 lö 2.7, 16.7 och 30.7.
Pojo kyrka fungerar som vägkyrka och är
enligt möjlighet öppen: ti-fre kl. 11-15.30
och lö 11-16. Närmare info Tiekirkko.fi
Närmare information om församlingens
övriga evenemang finns på församlingen
webbplats: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

3.7. kl. 13.00 Högmässa: i Virkby kyrka.
Kyrktaxi, kyrkkaffe.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

To 23.6 kl. 10-12 Smultronvandringen: inleds med Vildväxtpromenad runt Maren i
samarbete med Martha-förbundet, kontaktperson är Henrika Lemberg tfn 040
512 5082, henrika.lemberg@evl.fi
Kl. 12 Orgelkvart i Domkyrkan: Jarkko
Yli-Annala
kl. 19 Musik i Domkyrkan: Sarastus
Lö 25.6 kl. 12.15 Friluftsgudstjänst Domprostgården: Eva-Lotta Blom, Hätönen
Sö 26.6 kl. 10 Gudstjänst i Kullo bykyrka:
Lindgård, Fiona Chow
Kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan: Lindgård, Chow
Ti 28.6 Kl. 12 Orgelkvart i Domkyrkan:
Mikael Helenelund
To 30.6 Kl. 12 Orgelkvart i Domkyrkan:
Fiona Chow
KL. 19 Musik i Domkyrkan: Jarkko
Yli-Annala, orgel
Sö 3.7 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan:
Apostolidou, Ståhlberg, Hätönen
Kl. 18 Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds
skärgårdskyrka: Ståhlberg, Chow
Ti 5.7 kl. 12 Orgelkvart i Domkyrkan: Anne Hätönen
On 6.7 kl. 18 De vackraste sommarsångerna: utomhus vid Sjötorp, Kråkö. Tvåspråkigt. Maria Lindberg, Anders Ekberg
To 7.7 kl. 12 Orgelkvart i Domkyrkan:
Jarkko Yli-Annala
kl. 14 Kaffeandakt i Café Ankaret: Vi
samlas till kaffe och allsång i Café Ankaret, Lindström, Lemberg, Urda Lindberg
Kl. 19 Musik i Domkyrkan: Bålder-kvartetten

SIBBO

Lö 25.6 kl. 12 Högmässa: Gamla kyrkan.
Sö 26.6 kl. 10 Högmässa: Söderkulla kyrka.
Sö 3.7 kl. 12 Högmässa: Gamla kyrkan.
To 7.7 kl. 19 Sommarkonsert: Gamla kyrkan. Camilla Wikstén-Rönnbacka sopran,
stråkkvartetten Glint Ensemble. Fritt inträde, program 5 €.
Teaterresa till Raseborgs sommarteater
7.8: Pjäsen är All Shook Up med församlingens ungdomsarbetsledare Christer
Romberg i huvudroll. Busstransport från
församlingshemmet i Kyrkoby kl. 13. Buss
och biljett kostar 50 €. Anmälan senast
6.7 till sara.george@evl.fi, tfn 050 566
3691.
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ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt
Lö 25.6 kl. 10: Midsommardagens friluftsgudstjänst vid Fredrikastugan (vid
regn i Pargas kyrka), Pär Lidén, Robert
Helin. Kaffeservering.
Sö 25.6 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka,
Janette Lagerroos, Ulla-Maija Söderlund.
On 29.6 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Kjell Granström. Robert Helin.
To 30.6 kl. 20: Aftonandakt på Bläsnäsudden, Henrica Lindholm.
Sö 3.7 kl. 14: Friluftsgudstjänst på Koupo lägergård, Sara Grönqvist, Wilhelmina Nyback.
On 6.7 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka,
Pär Lidén, Josefin Sundström.
To 7.7 kl. 19: Sommargudstjänst i Qvidja
kapell, Sara Grönqvist, Josefin Sundström.
Nagu kapellförsamling:
Lö 25.6 kl. 11: Midsommardagens högmässa i Nagu kyrka, Kjell Granström,
Mikael Granlund.
Sö 26.6 kl. 14: Finsk gudstjänst i Själö
kyrka, Kjell Granström, Robert Helin.
Sö 3.7 kl. 15: Gudstjänst i Nötö kapell, Esa
Killström, Mikael Granlund.
Korpo kapellförsamling:
Lö 25.6 kl. 16: Midsommardagens friluftsgudstjänst på Korpo hembygdsmuseums
gårdstun, Esa Killström, Mikael Granlund.
Sö 26.6 kl. 15: Gudstjänst i Norrskata kyrka, Esa Kilström, Mikael Granlund.
Sö 3.7 kl. 11: Gudstjänst i Aspö kapell, Esa
Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 25.6 kl. 11: Midsommardagens friluftsgudstjänst i Houtskär prästgårds trädgård,
Janette Lagerroos, Ulla-Maija Söderlund.
Sö 3.7 kl. 13: Friluftsgudstjänst i Mossala,
Janette Lagerroos, Ulla-Maija Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Lö 25.6 kl. 13: Midsommardagens högmässa i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.

ÅBO

lör 25.6:
- kl 14: Gudstjänst, Domkyrkan. Wikstedt, Danielsson, Schauman. Picknick
efter gudstjänsten i Domkyrkoparken.
sön 26.6:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Wikstedt,
Danielsson, Schauman.
tis 28.6:
- kl 16-20: Sommarhålan. Vi träffas på olika
ställen under sommaren. Ta kontakt med
Sofia sofia.liljestrom@evl.fi/040-3417 487,
du kan också kolla @ungiasf på Instagram
för att få info om dagens program och
plats. För dig som är 13 år och äldre.
ons 29.6:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelia.
sön 3.7:
- kl 12: Högmässa med medeltida inslag,
Domkyrkan. Bernice Sundkvist (pred), Liljeström (lit), Danielsson, Juslin. Högmässan
kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi
tis 5.7:
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 6.7:
- kl 13–15: Sommarcafé, Aurelia.

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Lör 25.6 kl. 13 Friluftsgudstjänst: på Gregersö lägergård
Sön 26.6 kl. 18 Festmässa: – öppningsgudstjänst för Ålands orgelfestival
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Mån 27.6 kl. 19: Meditativ sång
Ons 29.6 kl. 19: Pilgrimsmässa
Tors 30.6 kl. 14 Musikcafé: i Café Allé
Fre 1.7 kl. 18 Konsert: Åland orgelfestival
Sön 3.7 kl. 13 Friluftsgudstjänst: vid
Kungsö batteri

MARIEHAMN

LÖ 25.06 kl. 13.00 Friluftsmässa: på
församlingshemmets innergård. Ta gärna
med egen picknickkorg.
SÖ 26.06 kl. 11.00 Högmässa: i S:t Görans
kyrka. Även livestreaming på församlingens Facebook-sida.
ON 29.06 kl. 12.00 Lunchkonsert: i S:t
Görans kyrka. *
FR 01.07 kl. 12.00 Lunchkonsert: i S:t
Görans kyrka.
FR 01.07 kl. 14.00 Musik till kaffet: i
Sommarcafé S:t Göran.
SÖ 03.07 kl. 11.00 Högmässa: i S:t Görans
kyrka, med b.la. Gunnevi Styrström.
TO 07.07 kl. 19.00 Konsert: i S:t Görans
kyrka, Anders Gabriel Sundström - piano.
Programblad 10€.
Sommarcafé S:t Göran: har öppet 27.0605.08, vardagar kl. 11-16.
Sommartider på kansliet: 27.06-05.08,
må, tisd och torsd kl. 9-13, onsd kl. 12-15.
S:t Görans kyrka är öppen: vard kl. 10-18,
lörd kl. 10-15.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018-19500
* Arr. Ålands Orgelfestival

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Midsommardagen 25.6
Kl. 14.00 Friluftsgudstjänst: på Dånö. Jon
Lindeman, Johanna Evenson.
Kl. 14.00 Friluftsgudstjänst på Simskäla:
Stormskärs värdshus. Ingrid Björkskog,
John-Adam Sjölund.
Söndag 26.6
Kl. 11.00 Högmässa med konfirmation:
i Sunds kyrka. Ingrid Björkskog, JohnAdam Sjölund, Kati Juntunen.
Kl. 11.00 Högmässa i Finströms kyrka:
Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm.
Söndag 3.7
Kl. 11.00 Högmässa i Geta kyrka: Jon Lindeman, Johanna Evenson.
Kl. 11.00 Högmässa i Sunds kyrka: Outi
Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Kl. 14.00 Friluftsgudstjänst vid Tjudö
skola: Jon Lindeman, Johanna Evenson.
Kl. 14.00 Friluftsgudstjänst på Seffers
hembygdsgård, Vårdö: Outi Laukkanen,
John-Adam Sjölund.
Torsdag 7.7
Kl. 19.00 Allsångskväll på Vårdö bönehus: Medverkar gör bl.a. Outi Laukkanen
och Kent Eriksson.

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Musik i Sommarkvällen: med Pipsa Juslin.
Torsdag 23.6 kl 19.
Midsommardagen – Johannes döparens dag
Gudstjänst 25.6 kl 11: med Jean Banyanga
och Pipsa Juslin. Kollekt: Kyrkans central
för det svenska arbetet
Fjärde söndagen efter pingst
Högmässa 3.7 kl 11: med Benny Andersson och Pipsa Juslin. Kollekt: Församlingsförbundet r.f.
S:ta Catharina kyrka
Tredje söndagen efter pingst
Högmässa 26.6 kl 11: med Jean Banyanga
och Pipsa Juslin. Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings musikarbete.
Musik i Sommarkvällen: med Pipsa Juslin.
Torsdag 30.6 kl 19.

KORSNÄS

Baltikumvännernas
loppis har öppet
28.6–6.8
I sommar kommer Baltikumvännernas loppis på gruvområdet i
Korsnäs att vara öppet 28.6–6.8.
Vi tar även emot hela och rena
kläder, husgeråd och gamla glasögon (som förmedlas vidare).
Inga möbler, filmer eller böcker.
Även mycket annat på området
denna sommar! Alla inkomster
går till välgörenhet då loppiset
fungerar med frivilliga krafter.
Välkomna på ett besök från när
och fjärran! Ö. Korsnäs församling
SOLF

Äntligen dags för konfirmandjubileum i Solf!
På grund av pandemin har vi inte kunnat fira konfirmandjubileum på flera år, så nu slår vi till och ordnar stor fest!
Alla som konfirmerades 1970, 1971 och 1972 i Solf kyrka
bjuds in söndagen 10.7 till gudstjänst och samling. Gudstjänsten börjar kl 10 och därefter går vi till församlingshemmet för servering och samvaro. Patrica Strömbäck
och Patrik Vidjeskog leder programmet. Vi har sänt personlig
inbjudan åt många av jubilarerna, men tyvärr har vi inte funnit kontaktuppgifter till alla. Sprid därför gärna ordet och ring åt den vän som du gärna vill att
kommer med! Anmälan bör ske senast fre 1.7 kl 14 till pastorskansliet tel 044770 8122 eller solfs.forsamling@evl.fi. Varmt välkomna!

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Lö 25.6 kl. 11: Midsommardagens högmässa. Janne Heikkilä och Kjell Lolax.
Sö 26.6 kl. 11: Gudstjänst i Taklax bönehus. Janne Heikkilä och Kjell Lolax.
On 29.6 kl. 18: Sommarsamling på
Strandhyddan, Molpe. Peter och Astrid
Åbacka medverkar. Kvällens värd är Annika Lumme. Kaffeservering.
Sö 3.7 kl 18.00: Kvällsmässa. Frank
Isaksson och Heidi Blomqvist.
Kansliet är stängt under tiden 4–17.7.
From 18.7 tom 31.7 är kansliet öppet torsdagar 9–12.

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Lö 25.6 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrka.
Norrback, Martikainen, sånggrupp. Efter
mässan kaffe på Kantilena för 50-årskonfirmanderna.
Lö 25.6 kl. 18: Högmässa i Ulrika Eleonora
kyrka. Norrback, Martikainen.
Sö 26.6 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrka.
Engström, Martikainen.
Sö 26.6 kl. 15: Högmässa i Skaftung
bykyrka. Engström, Martikainen.
To 30.6 kl. 18: Sång och Ord i sommarkvällen i Salteriet vid Kilens hembygdsgård. Birgitta och Markus Engström, Anna
Karin Martikainen.
Sö 3.7 kl. 10: Högmässa i Lfds kyrka. Engström, Martikainen.
Sö 3.7 kl. 12: Gudstjänst i Ulrika Eleonora
kyrka. Engström, Martikainen.
On 6.7 kl. 19: Sommarkväll på Jonnsborg.
Gäst Inga-Lene berättar om ”Min väg till
diakon”, Anna Karin och Glädjedropparna
deltar. Servering.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes:
Fr 24.6 kl 19: Midsommarvaka på Fridskär
Lö 25.6 kl 12: Högmässa med konfirmation U.S, G.L-L
Sö 26.6 kl 12: Högmässa i kyrkan T.I, G.L-L
On 29.6 kl 19: Allsång vid församlingshemmet i samband med Tomatkarnevalen
Sö 3.7 kl 12: Högmässa med besök från
Varbla vänförsamling. Gäst pred. Lembit
Tammsul. T.I, U.S, G.L-L
5–7.7: Miniorläger på Fridskär (info och
anmälan www.slef.fi)
15–17.7: Familjeläger på Fridskär (info och
anmälan www.slef.fi)
Övermark:
Lö 25.6 kl 10: Högmässa i kyrkan M.J, J-O.G
Lö 25.6 kl 11.30: Samkväm med 50års
konfirmander (årgång 1970)
Sö 26.6 kl 10: Högmässa i kyrkan M.J,
J-O.G
Sö 26.6 kl 11.30: Samkväm med 50års
konfirmander (årgång 1971)
Sö 3.7 kl 10: Högmässa i kyrkan M.J, G.L-L
Sö 3.7 kl 11.30: Samkväm med 50års
konfirmander (årgång 1972)
Pörtom:
Lö 25.6 kl 14: Högmässa med konfirmation i kyrkan U.S, J-O.G

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Lö 25.6 kl. 14: Gudstjänst på midsommardagen. Englund, Brunell.
Sö 26.6 kl. 14: Gudstjänst. Norrback,
Brunell.
Sö 3.7 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.
Konfirmerade i Bergö församling för 50, 51
och 52 år sedan är särskilt inbjudna.
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MALAX

PEDERSÖRE

Våffelfest i
Drängstugan

Lö 25.6 kl. 10: Midsommardagen. Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Peter Brunell.
Sö 26.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Norrback, Peter Brunell.
Sö 3.7 kl. 10: Hömässa i kyrkan. Kyrktaxi.
Frank Isaksson, Lax.
Pastorskansliet öppet i juli, onsdagar kl
10–13. Präst nås på tel. 050-598 1700.

Välkommen till Purmo lördagen
den 2 juli kl. 10–14 på våffelfest
vid drängstugan. Fynda bland
drängstugans varor och fyll en
påse till priset av 5 euro. Även
lotterier och aktiviteter för barn
finns på dagens program.

PETALAX

To 23.6 kl. 19: Midsommarbarockkonsert i
kyrkan med Erica Nygård och Niels Burgmann.
Lö 25.6 kl. 12: Gudstjänst på midsommardagen. Englund, Brunell.
Sö 26.6 kl. 12: Gudstjänst. Norrback,
Brunell.
Må 27.6 kl. 10: Familjeklubben i prästgården.
Sö 3.7 kl. 12: Gudstjänst. Isaksson, Brunell.

KORSHOLM

Midsommardagens gudstjänst: på Kronvik lägergård lö 25.6 kl 16. Frank Isaksson
och Fredrik Kass. Efter gudstjänsten blir
det korvgrillning samt möjlighet till att
exempelvis spela volleyboll eller simma.
Vi bjuder på korv, saft och kaffe, men ta
gärna med egen picknickkorg om du vill!
Välkommen och fira midsommar till Kronvik! (Adress: Storfallsvägen 51, Sundom)
Gudstjänst: sö 26.6 kl 13 i Smedsby fg.
Rune Lindblom och Susanne Westerlund.
Högmässa :sö 3.7 kl 13 i Smedsby fg. Rune Lindblom och Susanne Westerlund.

KVEVLAX

Gemensam gudstjänst på Kronvik: lör
25.6. kl 16 med de svenska församlingarna i Korsholm. Frank Isaksson m.fl. Ingen
gudstjänst i Kvevlax!
Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan:
sön 26.6. kl 18. Karl Granberg, Fredrik
Kass, Magnus Mikander m.fl.
Bön för bygden: mån 27.6. kl. 19 i Elim.
Mathjälpen: tis 28.6. och tis 5.7. kl. 10.
Kontakta Nina Andrén om du inte hämtat
mat tidigare tfn 044 0462312
Cafégudstjänst vid klockstapeln: sön 3.7.
kl 15. Tillsammans med Församlingskretsen. Kass, Andrén, Amanda Audas-Kass,
Irene Larsson.
KONFIRMANDÅTERTRÄFFAR: Under
sommaren ordnas konfirmandjubileum
för dem som konfirmerats för 65, 52, och
50 år sedan. Läs mera på församlingens
hemsida www.kvevlaxforsamling.fi och
sprid ordet om träffarna!

REPLOT

Pastorskansliet håller dörrarna stängda
21.6-31.7. Vid ärenden till kansliet; ring
0443560543 tisdagar kl.14-16 o torsdagar kl.14-16.
Gemensam friluftsgudstjänst: Kronvik lägergård, lö 25.6 kl. 16.00. Isaksson, Kass.
Servering.
Högmässa: Replot, sö 26.6 kl. 10. Kass,
Vidjeskog.
Gudstjänst: Björkö, sö 26.6 kl. 12.30.
Kass, Vidjeskog.
Gudstjänst: Replot, sö 3.7 kl. 18. Kass,
Vidjeskog.

SOLF

Midsommardagens friluftsgudstjänst: på
Kronvik lägergård lö 25.6 kl 16 med Frank
Isaksson och Fredrik Kass. Efter gudstjänsten blir det korvgrillning och möjlighet
att t.ex. simma eller spela volleyboll. Församlingarna bjuder på korv, saft och kaffe,
men ta gärna med också egen picknick om
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KRISTINESTAD

Sång och Ord på Kilen
Välkommen med på en sångupplevelse till
Salteriet vid Kilens hembygdsgård torsdagen 30.6. kl. 18. Temat är havet. Med Jesus
i båten på livets hav är vi trygga trots allt.
Medverkande: Juhani Martikainen, Anna
Karin Martikainen, Birgitta Lillbäck Engström, Markus Engström. Efter
programmet laxsmörgås och kaffe (7 €). Kollekt uppbärs till förmån
för missionär Ruth Åbackas arbete inom SLEF.
du vill. Adressen till Kronvik lägergård är
Storfallsv. 51 i Sundom. Glad midsommar!
Kvällsgudsjänst: sö 26.6 kl 18 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Högmässa: sö 3.7 kl 10 med Patrica
Strömbäck och Patrik Vidjeskog.
Gudstjänst med konfirmandjubileum:
sö 10.7 kl 10 med Patrica Strömbäck och
Patrik Vidjeskog. Efter gudstjänsten jubileumsfest i församlingshemmet för dem
som konfirmerades 1970, 1971 och 1972 i
Solfs församling. Vi har skickat inbjudan till
alla jubilarer som vi har funnit kontaktuppgifter till, men tyvärr finns det även sådana
vars adress vi inte har lyckats hitta. Sprid
därför gärna ordet, ju fler firare desto trevligare fest! Anmälan senast fre 1.7 kl 14 till
pastorskansliet, tel 044-770 8122 el. solfs.
forsamling@evl.fi. Varmt välkomna!

PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

FR 24.6 kl. 18.30: Sing-in i Pörkenäs lägergårds kapell. Arr.: Pörkenäs Sällskapet r.f.
FR 24.6 kl. 19.00: Kvällsmässa ”Människa
kom fram”, i Pörkenäs lägergårds kapell,
Stefan Äng, m.fl. Arr.: Pörkenäs Sällskapet r.f.
LÖ 25.6 kl. 12.00: Tvåspråkig gudstjänst
i Jakobstads kyrka, Svarvar, Björk, Borgmästars. Gemensam med Jakobstads
finska församling. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 26.6 kl. 10.00: Tvåspråkig gudstjänst i
Jakobstads kyrka, Jari Kolmonen, Mirkkalea
Konttila. Gemensam med Jakobstads finska församling. OBS! Tiden. Sänds även via
församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 28.6 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen
för bön och samtal.
FR 1.7 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr.
SÖ 3.7 kl. 12.00: Högmässa i Jakobstads
kyrka, Edman, sommarkantor Emilia
Tikkala. Sänds även via församlingens
Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 3.7 kl. 20.00: Jakobs Orgeldagar Musik i sommarkvällen i Pedersöre kyrka.
Rafael Sjöbergs minneskonsert. Nike
Lönnqvist blockflöjt, Calcantens sångare
och organister. Fritt inträde.

TI 5.7 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen
för bön och samtal.
TI 5.7.kl. 13.00: ”Kvar i stan” i Församlingscentret. Gäst: Håkan Streng. Andakt
Edman. Ekman. Servering.
ON 6.7 kl. 18.00: Sommargudstjänst vid
Runebergs stuga, Edman, Borgmästars. Ulla och Klas-Göran Nyström. Kaffeservering.

KRONOBY

Kronoby
Lö 25.6 10.00: Mässa Kronoby kyrka,
Kavilo, Sven-Olof Ray.
Sö 26.6 13.00: Friluftsgudstjänst vid
Sommarhemmet, Kavilo, Julia Hansson.
On 29.6 19.00: Sommarmusik Kronoby
kyrka, Anders Forsman, orgel.
Sö 3.7 10.00: Mässa Kronoby kyrka, Kavilo, biskop em Erik Vikström, Stefan Lönnquist, Ronny Borgmästars, Kyrkokören.
Kyrkans 200-årsjubileum.
On 6.7 19.00: Sommarmusik Kronoby kyrka,
Sven-Olof Ray, orgel. Mathias Ray, viola.
Terjärv
Lö 25.6 13.00: Gudstjänst Terjärv kyrka,
Saitajoki, Borgmästars.
Sö 26.6 13.00: Friluftsgudstjänst vid
Grundfors kvarn, Saitajoki, Borgmästars,
Stig Dahlvik, trumpet.
Sö 3.7 18.00: Mässa Terjärv kyrka, Saitajoki, Borgmästars.
To 7.7 18.00: Friluftsgudstjänst i Kolam
hos Marit och Tom Kolam, Borgmästars,
TärjäFolk.
Nedervetil
Lö 25.6 10.00: Gudstjänst Nedervetil kyrka, Saitajoki, Borgmästars.
Sö 26.6 13.00: Friluftsgudstjänst vid
Sommarhemmet, Kavilo, Julia Hansson.
Sö 3.7 10.00: Mässa Nedervetil kyrka,
Saitajoki, Sven-Olof Ray.

LARSMO

To 23.6 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden:
Sjöblom, Forsman.
Lö 25.6 kl. 10 Midsommardagens gudstjänst: Sjöblom, Forsman. Kyrkvärd:
Slussnäs, Brask, Käld. Strömmas via
församlingens YouTube kanal Larsmo församling live.
Sö 26.6 kl. 18 Kvällshögmässa: Robin
Heikkilä, Sjöblom, Forsman, sång Marina Rintamäki m.fl. Kyrkvärd: Kackur,
Sämskar. Strömmas via församlingens
YouTube kanal Larsmo församling live.

Lö 2.7-sö 3.7 Plättkarneval vid prästgårdsstranden: till förmån för missionsarbetet. Evenemanget pågår lördag kl. 17-24
och söndag kl. 12-15. Obs. datumen och
tiderna för plättkarnevalen har ändrats.
Lö 2.7 kl. 19 Missionsmöte vid prästgårdsstranden: Johan Candelin.
Sö 3.7 kl. 12 Friluftsgudstjänst vid
prästgårdsstranden: Sjöblom, Forsman,
dragspelare. Sommargäster är speciellt
inbjudna. Obs. tid och plats! Efteråt servering av hotdog och plättar.
To 7.7 kl. 13-15 Sommarcafé: vid Holm
bönehus. Välkommen på kaffe och nygräddade våfflor!

NYKARLEBY

Gudstjänster
Lö 25.6 kl 10 Högmässa: Nykarleby fh,
Östman, David Hellman
- kl 12 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Östman,
Lönnqvist
- kl 12 Gudstjänst: Munsala kyrka, Ulf
Sundstén, Hellman. Efteråt samling i fh
för dem som konfirmerades år 1972.
Sö 26.6 kl 18 Finsk högmässa: Nykarleby
fh, Östman, Lönnqvist
Sö 3.7 kl 12 Högmässa: Munsala kyrka,
Östman, Hellman
- kl 18 Kvällsgudstjänst: Jeppo kyrka,
Östman, Lönnqvist
Samlingar och grupper
Ti 28.6 kl 13 Sommarträffen: Nkby fh
To 30.6 kl 13-15 Café: församlingslokalen
i Munsala, öppet hus o samvaro.

PEDERSÖRE

Fre 24.6 kl. 18.30 Midsommarsamling på
Pörkenäs: Sing in. Kl. 19 Människa kom
fram-mässa, Stefan Äng, m.fl. Efteråt
servering och fri samvaro. Arr. Pörkenässällskapet
Lö 25.6 kl. 10 Högmässa: Esse kyrka: Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved. Sångprogram Mikka med Systrar. Strömmas
även i youtube
- kl. 13 Högmässa: Purmo kyrka. Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved. Sångprogram Mikka med Systrar
- kl. 18 Kvällsmässa: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Pandey
Sö 26.6 kl. 10 Konfirmation Pedersöre:
Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey,
m.fl. Strömmas även i youtube
- kl. 18 Gudstjänst: Emaus bönehus. Österbacka, Malmsten-Ahlsved
On 29.6 kl. 19 Aftonmusik: Esse kyrka. Bill
Ravall. Håkan Ahlvik, klarinett och saxofon. Ida Pettersson, flöjt. Susanne Gunell,
orgel. Monica Cederberg, textläsning
Lö 2.7 kl. 10 Våffelfest: Drängstugan, Purmo. Försäljning av våfflor. Fyll en påse/
låda för 5 €. Lotterier. Aktiviteter för barn
Sö 3.7 kl. 10 Högmässa: Purmo kyrka.
Österbacka, Ellfolk-Lasén. Strömmas
även i youtube
- kl. 10 Kyrkans Ungdoms sommargudstjänst: Hällsand sommarhem, Anderssén-Löf, Pandey
- kl. 13 Gudstjänst: Esse kyrka. Anderssén-Löf, Pandey
- kl. 20 Musik i sommarkvällen: Pedersöre kyrka. Rafael Sjöbergs minneskonsert.
Nike Lönnqvist, blockflöjt. Calcantens
sångare och organister. Andakt, kollekt.
Bön varje torsdag kl. 19: i Purmo kyrkhem
Pedersöre församling har under sommaren färre präster än normalt. Vi beklagar
att det kan medföra en längre väntetid
vid bokningar av dop, vigslar och jordfästningar.
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JAKOBSTAD

Sommargudstjänster
i Jakobstad
I sommar firar vi igen
i Jakobstad ett antal
sommargudstjänster.
Sommargudstjänsterna
är i regel enkla friluftsgudstjänster där vi sjunger tillsammans, läser bibelord och tar del av
predikan samt ber tillsammans. Först
ut i serien sommargudstjänster är
”Psalmsång vid Runebergs stuga”
onsdagen den 6 juli kl. 18. Följ med
församlingsannonseringen för de övriga sommargudstjänsternas del. Varmt
välkomna att dela gemenskapen!
MARIEHAMN

Sommarcafé
Välkommen att njuta av gott rättvisemärkt kaffe, Ålandspannkaka, hembakt bröd och glass i vårt sommarcafé
i S:t Görans församlingshem. Samtidigt
stöder du församlingens diakoniarbete. Caféet håller öppet vardagar under
tiden 27 juni–5 augusti kl. 11-16.
I caféet kommer det att finnas en
utställning om diakoniarbetet då det är
150 år sedan den första diakonen vigdes i Finland och 100 år sedan den första diakonissan anställdes i Mariehamn.

RADIO & TV
Andrum kl. 6.54
(med repris kl. 9.54)
Torsdag 23.6 Gunnel M. Helander, Hangö
Fredag 24.6 Gunnel M. Helander, Hangö
Måndag 27.6 Birgitta Udd, Karis
Tisdag 28.6 Birgitta Udd, Karis
Onsdag 29.6 Birgitta Udd, Karis
Torsdag 30.6 Karin Saarukka, Nedervetil
Fredag 1.7 Per Stenberg, Karleby
Måndag 4.7 Kjell Frisk och Ingemar Johansson
(repris från 20.10.2020)
Tisdag 5.7 Björn Wallén, Ingå
Onsdag 6.7 Johanna Evenson, Hammarland

Aftonandakt kl. 19.15
Torsdag 23.6 Bevarade ord. Johan Klingenberg
läser ur Gunnar Edmans bok Ett litet grönt ord
(repris från 11.6.2001)
Fredag 24.6 Claus Terlinden, Karis
Lördag 25.6 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 26.6 Kallelsen till Guds rike. Textläsare: Anna Edgren och Mona Syrjälä. Producent:
Hedvig Långbacka (repris från 30.6.2019)
Måndag 27.6 Maria Westerling, Helsingfors
Tisdag 28.6 Hedvig Långbacka, Åbo
Onsdag 29.6 Bevarade ord. Johan Klingenberg
läser ur Gunnar Edmans bok Ett litet grönt ord
(repris från 2.7.2001)
Torsdag 30.6 Bevarade ord. Johan Klingenberg
läser ur Gunnar Edmans bok Ett litet grönt ord
(repris från 9.7.2001)
Fredag 1.7 Bevarade ord. Johan Klingenberg läser ur Gunnar Edmans bok Ett litet grönt ord
(repris från 16.7.2001)
Lördag 2.7 kl.18.03 Ett ord inför helgen
Söndag 3.7 Förlorad och återfunnen. Textläsare:
Linda Wahrman och Rasmus F. Forsman. Producent: Hedvig Långbacka (repris från 7.7.2019)
Måndag 4.7 Margareta Puiras, Ekenäs
Tisdag 5.7 Hedvig Långbacka, Åbo
Onsdag 6.7 Rose-Maj Friman, Korsholm

Gudstjänst kl. 13.03

NÄRPES

Sjung sommarsånger!
Kristen allsång vid Närpes församlingshem 29.6 kl. 19.00 i samband
med att Tomatkarnevalen pågår.
Sångledare Gerd Linden-Liljehage
med musiker. Programledare Ulla-Maj
Wideroos. Vi sjunger
tillsammans
sommarpsalmer och andra
vackra somriga
sånger.
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Lördag 25.6 Musikgudstjänst
med Ingå församling. Kammarmusikfestivalen Musik vid havet. Predikant
och liturg: Terese Norrvik.
Organist och kantor: Anders Storbacka. Musiker: Taija Angervo (violin) och Ilari Angervo (altviolin). Församlingsmästare: Per-Olof
Korander. Psalmer: 533:1,3 (Vak upp mitt hjärta),
502:1,3 (Den signade dag), 924 (Nu lyser våra
backar), 883 (Du som ger oss liv) och 307:1,2,4
(Att prisa dig är underbart). Gudstjänsten spelades in den 19 juni 2022 i Ingå kyrka.
Söndag 26.6 Gudstjänst från Kyrkodagarna i
Uleåborg. Predikant: Sixten Ekstrand. Sång:
Mrs Bighill Singers, ledare Heidi Storbacka.
Pianist: Mikael Svarvar. Textläsare: Sarah Tiainen. Gudstjänsten spelades in den 22 maj
2022 i Tuira kyrka.
Söndag 3.7 Gudstjänst från Svenska lutherska
evangeliföreningens årsfest i Helsingfors. Programvärdar: Tuomas Anttila och Maria Forsblom. Predikan: Albert Häggblom och Ingvar
Dahlbacka. Sång: Jubileumskören, ungdomskören Evangelicum och årsfestens barnkör. Gudstjänsten spelades in i Lutherkyrkan i
Helsingfors den 2 juli 2022.

Högst upp från vänster: Häggblom Daria, Store-Kaitfors Heidi, Bäck
Agneta, Henriksson Camilla. Mitten raden från vänster: Smedman
Anastasiia, Byggmästar Anna, Holm Britta. Nedre raden från vänster:
Dhakal Poudel Deepika, Tajik Anisa, Sediqi Fazila, Rezai Hani, Björnvik
Amanda. FOTO: STEP-UTBILDNING

Dessa studerande har
avlagt examen under
läsåret 2021-2022
Grundexamen i pedagogisk
verksamhet och handledning:
Aho Julia
Back Jenny
Björnvik Amanda
Byggmästar Anna
Byggmästar Marina
Bäck Agneta
Dhakal Poudel Deepika
Fors Jonathan
Grundvall Sabina
Hasa Eneida
Henriksson Camilla
Holm Britta
Häggblom Daria
Johansson Malin
Järnström Stina
Lervik - Johansson Mikaela
Lindvik Monika
Mårtens Viktoria
Nordlund Linnea
Nyberg Frida
Rezai Hani
Saurén Ida
Sediqi Fazila
Sjögård Ann-Cristine
Smedman Anastasiia
Snickars Sanna
Store-Kaitfors Heidi

Sundkvist Nikolina
Tahiri Sara
Tajik Anisa
Trinh Dana
Xu Jingyi

Yrkesexamen i pedagogisk
verksamhet och handledning:
Enqvist Ida-Maria
Granbäck Johanna
Österlund Ann-Christine

Yrkesexamen i församlingsoch begravningsservice:
Ahlholm Anette
Bäck Andreas
Häggblom Viktor
Kokko Merja
Ålander Ulrika
Österbacka Lucas

Förutom dessa har två studerande som inte vill publicera
namn i tidningen fått Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Kom ihåg

ISRAELKONFERENSEN
8-9.7 med

Pekka Sartola

pastor, författare och mellanöstern expert

Övr. medv. Kerstin Mitts Fredrik Ekholm

Kurt-Erik Nordin Tege Gull
Sång & musik Andreas Forsberg med team

Kristinestadsvägen 884, 64240 Böle, Närpes

www.frankmangscenter.fi
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KULTUR
När församlingens ungdomsarbetsledare står på scen
kan han plötsligt vara rebell, medan församlingens
barnledare driver en bar. Christer Romberg och
Mikaela Ståhl-Kokkola sjunger och dansar i Raseborg i sommar. – Vi gör egentligen samma sak som
på jobbet: njuter av musik och gemenskap, säger de.
TEXT: SOFIA TORVALDS

NU TESTAR
DE HELT
NYA
ROLLER

T

ill vardags jobbar Christer Romberg som ungdomsarbetsledare i Sibbo
svenska församling, medan Mikaela Ståhl-Kokkola är barnledare i
Kyrkslätts svenska församling.
Men i sommar kommer båda att stå på
scen i Broadway-musikalen All shook up
vid Raseborgs sommarteater. Det känns
både pirrigt och underbart.
– Jag tänkte att jag måste testa någonting nytt, jag behövde något efter
den långa coronatiden. Jag gick på audition, jag fick en roll – och sen var jag
tvungen att kolla på Youtube vad jag
riktigt skulle vara med om! säger Mikaela Ståhl-Kokkola.
I sommar ska hon spela Sylvia, som
driver en bar där det händer ett och annat. Christer Romberg spelar Chad – en
kille som åker på motorcykel in i en stad
och ställer till med saker.
– Det ska vara roligt att spela en bråk-
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stake! I riktiga livet är det ganska tvärtom, säger Christer Romberg.
Båda två längtar efter att stå på scen
och sjunga efter en lång period av coronaisolering. De poängterar att All shook
up inte är något man lär sig i en handvändning.
– Jag skulle våga påstå att det här är
bland det mest utmanande och krävande som Raseborgs sommarteater någonsin gjort. Det är ett Broadway-arrangemang och vi är en amatörteater. Det
krävs jättemycket av ensemblen, av alla. Det är en jättekrävande pjäs, säger
Romberg.
– Vi kommer att ro det iland, men det
är ett maffigt paket.
Mikaela Ståhl-Kokkola övar stämmor
med hjälp av stämfiler som kapellmästaren fixat åt dem – hon känner sig inte så säker på att läsa noter.
– Jag har märkt att det är utmanande av öva koreografi skilt och sångerna
skilt. Sen när man ska sätta ihop dem är

Bara människor allihopa

All Shook Up i Raseborg
En fartfylld ”jukebox-musikal” som utspelar sig på 1950-talet.
Den börjar med att en främmande, gitarrspelande man (Christer Romberg)
anländer till en stad, och efter det är
inget sig likt.
Musikalen baserar sig på 25 stycken av
Elvis Presleys låtar och löst på Shakespeares ”Trettondagsafton”.
Regissör är Riddo Ridberg och kapellmästare Felix Lönnqvist.

det inte så lätt längre, säger hon.
– Men jag har lärt mig att ha lite mer
nåd för mig själv. Kanske det viktiga
är att jag sjunger någonting och inte
sjunger falskt – det behöver inte vara perfekt.

Som ungdomsarbetsledare är Christer Romberg van vid att vara med på
konfirmandläger och barnläger om
somrarna. Också Mikaela har flera lägerveckor inprickade i Kyrkslätt. Den
här sommaren har pusslet varit extra krävande eftersom det också gällt
att få in övningar och föreställningar i Raseborg.
– Jag tycker mycket om läger. Det är
så tydliga ramar: en början och ett slut,
och däremellan får du uppleva en massa roliga saker. Det känns likadant med
den här produktionen, säger Christer
Romberg.
Mikaela Ståhl-Kokkola säger att gemenskap och musik är något som svetsar samman människor också på hennes arbetsplats – liksom nu på scen. De
vill båda normalisera det att de jobbar
i församling – klart en församlingsanställd kan vara med i en musikal!
– Det finns kanske förhandsuppfattKYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022

Christer Romberg
och Mikaela StåhlKokkola ska hinna
med både läger
och sommarteater
i sommar.
FOTO: MONA SALAMA

KOLU M N

Kyrkan ska
älska oss hett
»Jag vill
en kyrka
som kan
deala både
med glada
och svartvita och
ledsna och
cyniska.«

VAD VILL JAG egentligen av kyrkan och
församlingen? Det funderar jag ofta på.
Ska jag faktiskt svara ärligt på det här? Okej,
vi kör.
Jag vill ha en gudstjänst som börjar vid 15–
16 eller kl 19 vardagskvällar, för jag är morgontrött. Jag vill att gudstjänsten ska vara max 45
minuter lång, om den inte är så gudomligt härlig att den plötsligt tänjer till 1,5 timme bara
för att alla i bänken röstar för det. Jag vill att
prästen ska mena det hen säger med hela sitt
väsen, både i liturgi och predikan. Jag vill ha
kort liturgi där varje ord skälver av mening.
Jag vill ha en gudstjänst där man sjunger
lovsånger och taizésånger. Jag vill ha en gudstjänst där man får ligga på gympamatta på
kyrkgolvet och stirra upp mot kyrktaket, om
man vill. Ibland skulle jag bara vilja sjunga
gregorianska sånger utan ord, med vokaler,
på ett terapeutiskt sätt. Liggande.
JAG VILL en kyrka där sår möter sår. Jag
vill en kyrka dit man kan komma bara för
att gråta, och det är okej. Det kunde finnas en lekhörna i kyrkan, och en gråthörna. (Typ Kleenex-askar med trevliga mönster, ni fattar. Förbjudet att stirra argt på dem
som bölar.)
Jag vill en kyrka där man alltid får stanna
efter gudstjänsten och få förbön. Jag vill en
kyrka med kyrkkaffe och kex (alla får baka
själva om de vill) och regel nummer ett är att
man aldrig får sitta med dem man känner –
tills man känner alla förstås.

ningar om oss som jobbar i kyrkan. Men
vi är ju bara människor allihopa, säger
Christer Romberg.
Han avslöjar också att musikalen slutar med kyrkbröllop för flera av dem
som är med.

»Vi kommer att ro
det iland.«
Danssteg på väg till bilen
Mikaela Ståhl-Kokkola hoppas att de
ska kunna förmedla den glädje och energi de själva känt under repetitionerna
vidare till alla som ser pjäsen.
– Jag hoppas att de ska få känna av
samma glädje, och kanske ta några
danssteg på väg till parkeringen.
– Jag kompar Mikaela fullständigt,
säger Christer Romberg.
KYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022

– Det här är första sommaren efter
flera tunga coronaår. Vi vill dela glädjen över att livet segrar.
Premiär blir det i slutet av juni, och
sista föreställningen spelas den 7 augusti. På bara en dryg månad är allt
över.
– Hela våren har jag njutit av att få
repetera och träffa människor och vara social. Och av att lära mig nya saker. Jag kan inte dansa, säger Christer Romberg.
Själv har han spelat och sjungit i Raseborg en gång tidigare, för åtta år sedan. Mikaela Ståhl-Kokkola har aldrig
spelat sommarteater förr.
– Jag har tyckt om musiken och gemenskapen. Jag har fått mycket förståelse och uppmuntran också av mina kolleger i församlingen i Kyrkslätt.
De säger att de ska komma till Raseborg med stora plakat och skyltar och
ha picknick innan! säger hon.

JAG VILL en kyrka som talar om allt med
vanliga ord och förklarar sådant som får
folk att känna sig skit. Typ: ”Synd är att du
flippade på ditt barn och skrek över nån idiotsak för att du var hungrig, och sedan fick
du mat och blev lugn och bad barnet om förlåtelse och barnet sa att det var okej, och då
var du glad och lättad och det var som om en
tyngd lyftes. Och när du nu blir förlåten här
efter syndabekännelsen är det Gud som är
barnet och du som är lättad.”
Jag vill en kyrka där alla vi som stiger in genom dörren får känna att någon är extra glad
över att vi kom och den där någon frågar hur
vi mår, och lyssnar på svaret.
JAG VILL en kyrka som kan deala både med
folk som är glada i Jesus och helt svartvita och
folk som är ledsna på Jesus och helt cyniska.
Jag vill en kyrka som är så varm och så klok
att man vill dit också när man är så deprimerad att man inte vill någonting annat.
Jag vill en kyrka som är så stor att gudstjänsten är sorgegrupp och barngrupp och grupp
för de utstötta och för de lyckliga. Jag vill en
kyrka som älskar oss hett. Jag vill att vi alla
ska känna att vi är den kyrkan.
Sofia Torvalds är redaktör vid Kyrkpressen.
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– Jag hade inte insett att hälsa är någonting man måste upprätthålla hela tiden, säger Markus Andersén, som bloggar på
Kyrkpressens sajt.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON

Livet på lägre varv
– Vi medelålders vita män är på inget sätt underrepresenterade någonstans. Men jag märker
att människor tycker om när jag bloggar om vardagen som pappa.
Det säger Markus Andersén, som har bloggat
nästan tio år. Han lever ett vanligt liv som familjefar i Helsingfors.
– Det finns ganska få män som skriver om sitt
vardagliga liv. Folk tycker att det är intressant.
Kyrkpressen tog över bloggen Andetag av Hbl i
vår. Bloggskribenterna skriver om liv, kyrka, tro
och livsåskådning med fokus på det personliga.
– Jag vill helst inte skriva om min personliga
tro. Men det är mitt val. Men jag skriver gärna
om kyrka och samhälle.
Han beskriver sin tro som oerhört pragmatisk och ickedogmatisk.
– Handlingarna gentemot din nästa avgör allt.
Vilken är din favoritperson i Bibeln, om man
inte får säga Jesus?
– Det är en svår fråga. Maria Magdalena är fascinerade, säger han.
– Men det finns många lätta klyschor att ta
till. I och med min bakgrund som prästson har
jag vuxit upp med människor som är väldigt insatta i Bibeln. Jag är bekant med verket och kan
kanske Bibeln lite bättre än mannen på gatan.
Det som jag tar med mig från Bibeln är de stora temana, till exempel att man ska hjälpa sin
nästa och inte ställa sig ovanför någon annan.
Han har svårt med de fina nyanserna i teologin och bibeltolkningen.
– Kanske min attityd kan ha att göra med att
jag är tredje och yngsta barnet i syskonskaran.
Stereotypen är att ett tredje barn är ganska bekymmerslöst. Jag brukar tänka att ”det kan någon annan sköta”. Jag är inte passionerat insatt,
och det är helt okej.
Vilken är din favoritverksamhet i församlingen?
– Jag måste säga att skriftskolan görs väldigt väl
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Markus Andersén
Ålder: 42
Bor: På Drumsö, Helsingfors
Gör om dagarna: Är försäljningsdirektör i ett
företag inom solcellsbranschen.
Intressen: Ivrig frisbeegolfare. Har en bakgrund
inom handboll. Tycker om båtliv. Är förtroendevald i Johannes församling. Har några förtroendeuppdrag inom branschorganisationens
styrelse.
Familj: Fru, två barn i lågstadieåldern. ”Vi har
också två rescue-hundar.”

i många församlingar. I den lutherska kyrkan i
Finland är den en samlande kraft. Den är relevant för sin målgrupp.

Hans kropp var slutkörd
Markus Andersén har gått igenom många livsstilsförändringar de senaste åren.
– År 2019 kände jag mig lite hängig och gick till
en läkare. Minuten senare satt jag i en EKG-apparat. Alla värden var helt åt skogen. Mitt blodtryck var alldeles för högt och apparaten visade initialt att jag skulle ha haft någon form av
hjärtattack.
Han fick veta att hans kropp var slutkörd.
– Jag hade en bild av mig själv att jag levde
sunt. Jag har alltid rört mycket på mig, men jag

»Kanske min attityd kan
ha att göra med att jag är
tredje och yngsta barnet i
syskonskaran.«

hade inte tagit hand om min kropp de senaste åren. I mitt fall handlade det om en gradvis
försämring.
– Jag hade en ganska osund uppfattning om
vad som är realistiskt att klara av på jobbet som
företagare och hemma som familjefar till två små
barn. En viss tid kan man leva på högre varv,
men till sist håller det inte. Obalansen i mitt liv
eskalerade. Jag hade inte förstått att hälsa är
någonting man måste upprätthålla hela tiden.

Prioritera i kalendern
Andersén har ärftliga hjärt- och kärlsjukdomar i släkten.
– Min far har levt väldigt hälsosamt hela sitt
liv, och han fick medicinering för högt blodtryck som ung.
Markus Andersén drack nästan ingen alkohol, och hade inte ätit rött kött på ganska länge.
– Om jag inte hade varit i så pass gott skick så
vet man inte hur det skulle ha slutat.
Läkaren gav Markus åtta veckors sjukledighet. Sen kom jullovet och sen kom pandemin.
– Nu ska jag inte säga att pandemin kom tursamt, men jag har alltid haft ett jobb där jag reser väldigt mycket. Nu satt jag hemma och jobbade i sex månader. Istället för att resa tog jag
tag i livstilsförändringar.
Han såg också över sin kalender.
– Jag började prioritera i kalendern. Alla har
vi 24 timmar varje dag. Tidigare var min kalender full av aktiviteter – jag måste lära mig att jag
inte behövde fylla min dag proppfull.

En social introvert person
Han fick också träffa en psykolog.
– Jag lärde mig att jag är en social introvert
person. Det hade jag aldrig tänkt på tidigare.
Alla människomöten är i någon mån ansträngande för mig. Jag har också kommit fram till att
alla sociala tillställningar inte ger mig så mycket. Av psykologen fick jag verktyg att hantera
såna saker.
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Markus Andersén cyklar varje dag till jobbet ungefär 20 km tur och retur. – Jag förhåller mig halvt
passionerad till att rapportera till kommunerna hur
cykelvägar kunde bli bättre.

Markus Andersén har lärt sig att förändring
sker genom att man gör den.
– Det låter som en klyscha, men så är det.

Vad räcker pengarna till?
Markus Andersén är förtroendevald i Johannes församling.
– Jag ombads att ställa upp och tackade för
förtroendet. Förändring sker ju inifrån.
Han sitter i ekonomiutskottet och är realistisk när det gäller församlingarnas ekonomiska framtid.
– Min församling har en bred verksamhet. Jag
upplever att jag har en liten fördel i det att jag i
vardagen jobbar som företagare. Jag är inte låst
inom ett visst område. Vad kan göras och vad
räcker pengarna till?
Han säger att vi måste inse att den tid när kyrkan hade hur mycket medel som helst är försvunnen.
– Vi kan inte spekulera i vad som vore trevligt
eller hur det var på Sörnäs svenska församlings
tid. Nu har vi de här medlen att jobba med. Hur
ska vi disponera över dem?
Vad gör du i sommar?
– Vi har en stuga vid Saimen, som vi åker till varje sommar. Nu är Saimen hippt och trendigt. Det
tycker jag är lite lustigt.
Till sommartraditionerna hör också att åka till
Lekholmen, Helsingforsförsamlingarnas lägergård, belägen i Helsingfors skärgård.
– Lekholmen är en väldigt naturlig del av
mitt liv. Jag har i praktiken varit där alla somrar, i och med att min pappa var präst i Helsingfors.
Han tycker mycket om holmen.
– Men jag är inte en Lekholms-traditionalist.
Saker ska inte vara som det var på Lekholmen
på 60-talet eller på 90-talet, utan det är en levande varelse. Holmen ska vara relevant för dem
som nyttjar den. Livet går vidare och så ska det
också vara.
KYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022
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Kommer snart –

NY BOK AV SOFIA TORVALDS!
Jag längtar mig genom
Guds tystnad
Under en jullovsresa kraschar Sofia Torvalds ner i den djupaste
depression hon någonsin upplevt. Hon försöker be, men Gud är
fullkomligt tyst. Jesus verkar se på henne med ett vänligt leende,
men han säger absolut ingenting.
Det här är en bok om att under ett halvt års tid centimeter för
centimeter krypa upp ur depressionens grop, och samtidigt
erövra sin tillit till Gud. Det är en bok om att
försöka utvidga sin förmåga att stå ut med
smärta och sorg, men också om att få syn på
nåd och kärlek på oväntade ställen.
Utkommer
Fontana Media, hft. 24,90

i slutet av
juli!

Läs i sommar!
TOMMY HELLSTEN:

PETER STRANG:

– varför kan man bara älska i frihet

– med människor, djur, naturen och något större

Flodhästen i sovrummet
Först när jag möter
mina egna sår kan
jag låta min partner
vara fri, skriver
Tommy Hellsten i sin
nya bok. Först då kan
hon eller han komma
till mig.

Den hälsosamma gemenskapen
Varför mår vi så bra av gemenskap? Och hur kommer
det sig att vistelse i naturen
stärker vårt immunförsvar,
gör oss lugnare och friskare?
Libris, inb. 27,50

Libris, inb. 28,50

tfn 040 831 5897 • www.fontanamedia.fi
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
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SPA/HÄLSORESA
PÄRNU TERVIS
ESTLAND

4.9 - 10.9.2022
Helpension
555€
Halvpension
500€

Det händer på Kilen i sommar!
Kolla www.kilen.fi
Välkommen!

BUSS-BÅT-HELPENSION
LÄKARBESÖK6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET
(3 BEH. PER DAG)
RUTT: PARGAS-KIMITO-EKENÄS
O.S.V.
TERVIS HAR SERVICE
ÄVEN PÅ SVENSKA

FRÅGA MERA PÅ

PARTOURS
0440 524911
partours@parnet.fi

Resor
på svenska

VÄLKOMMEN TILL KORSHOLM

Välkommen till vår
nya hemsida!

Stundars museum, Stundarsvägen 5
27.6–15.8 varje dag 11–16

oravaistraﬁk.ﬁ

Världsarvsporten och konstgalleri Arte Mare,
Replotvägen 2 (Replotbron)
Måndag–söndag 10–18 (juni, juli, augusti)

Replot hembygdsförening, Alexandersgatan 48
2.7–6.8 lördag–söndag 11–15

Granösunds fiskeläge, Bulleråsvägen 320
29.6–14.8 on–sö 11–17, torsdagar i juli 17–20

Mårtes gårdsmusem, Uppbyggted 71

28.6–14.8 ti 11–17, fr 11–17, lö 10–15, sö 11–16

Välkommen på
sommar besök. Här
finns traditioner,
butik och cafè. Allt
som finns i husen,
är nu över elva
tusen.
Boka ”Den Österbottniska nostalgitrippen.”
Aspnäsvägen 48, 041 7563396
www.tonttumuseo.fi tonttumuseo@multi.fi

Kom och upplev
Malmbacka stug- och kolarbyn
öppet året om.
Tidsenlig Kolarhelg
i Snappertuna
10-11.9,
Kolarhelg
i tidsenlig
stil kl. 12-17.
Kolmilan tänds 10.9, kl. 13, namngivning av milan.
Gudstjänst 11.9, kl. 12,
Vedhuggartävling 11.9, kl. 14.
Lördag-Söndag kl. 12-17, Kolmilan tänds 7.9 kl. 13,
Gudstjänst
kl. 12, Vedhuggartävling
8.9 kl.
14
Program:
Musik 8.9
av Susann
Sonntag med Oskar
Gräsbeck,

i Snappertuna 7-8.9.2019

Via kontinuerlig
ansökan, kan du söka
studieplats året om!
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Uppförs 2022 för 42:a gången.
I tvåhundra år
förblev passionsspelen
en lokal angelägenhet
men från och med 1850
hade spelen uppnått
ett sådant rykte att de,
då som nu, samlade besökare
från hela världen.

Resa med Tyskland och
Schweiz:
12-17.9 (6 dgr)

oravaistraﬁk.ﬁ

06 318 4000 må-fre 9-16

NÅ 80 000
HUSHÅLL I
SVENSKFINLAND
MED EN ANNONS!

Dan Anderssons visor, allsång, utställningar, marknad,
Program:tidsenlig
Musik: Teddy
folkdans,
folkdans,
mat,Granroth,
kaffe ochutställningar,
dopp, naturstig,
m.m.
marknad,
mat,Skogens
vak vidsSvarta
milan, Guld
naturstig,
Arr.tidsenlig
Sällskapet
rf mm.
Arr. Sällskapet Skogens Svarta Guld rf

SÖK TILL OPTIMA NU!

ed
ptima
o
.
w
ww
Info:

Passionsspelen
i Oberammergau

u.fi/k

ont

BOKNINGAR:
040 144 6200
Norrbyvägen 45, 10600 Ekenäs, N 59° 59,267´ E 23° 35,981´
tel .+358 40 541 9236 eller + 358 40 595 2120

www.malmbacka.fi

Understödsgivare Svenska kulturfonden
och Trygve och Hjördis Nymans stiftelse

www.kyrkpressen.fi
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MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Sökes: Etta/tvåa i centrala
Hfors max 750e, lugn och
hyfsad Hankenmagisterstuderande.
050-4143329/Oliver
Skötsam flicka från
Österbotten önskar hyra
1:a på Busholmen eller
närliggande områden för
studier vid Aalto
universitet.
Tel: 0400 397 162 / Tommy

LEDIGA TJÄNSTER

Lämna in din
hyresannons
via webben

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING SÖKER

KYRKPRESSEN.FI

Och spara 5 euro
i serviceavgift!

Assistent i diakonin för tiden 22.8.2022 – 21.08.2023.
Sista ansökningsdag är 4.7.2022
Kantor för ordinarie anställning. Behörighetskrav
enligt biskopsmötets beslut(c-kantor)
Tillträde 1.10.2022, sista ansökningsdag är 18.7.2022.

Önskas hyra etta i Åbo
nära studieområdet.
Skötsam och rökfri.
Tel. 0451045428 /Jennie
Lugn tjej från skärgården,
som ska inleda sina studier
önskar hyra en 1 rum med
kokvrå/kök i Åbo.
Tfn: 0405074310.

UTHYRES
Uthyres 2 rum + kök i
centrala Vasa på
Rådhusgatan 40. 52 m²
Inglasad västbalkong
våning 6/6.
Hyra 790€ + el och vatten
enligt förbrukning.
Parkeringsplats finns.
Tel. 0500286980
Stiftelsen Lillesgården
erbjuder förmånliga pensionärsbostäder. (cirka 30 m2) i
Nordsjö, Hfors. Ej serviceboende. Tel. 050 555 0477
Tis-To kl. 10-12.
Möblerad 3 rum+kök, 67 m2
i Vasa, Skolhusgatan 13,
uthyres för tiden
1.9-31.5. Tfn 0442794907

Vikarierande församlingssekreterare med tillträde
så snart som möjligt till och med 31.1.2023.
Vikariatet är 60% av heltid. Sista ansökningsdag är
4.7.2022.

Vad varje nära anhörig

Närmare upplysningar fås av kyrkoherde Jon Lindeman
tel: 0400 951734

borde veta?

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss
ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum | Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828 | info@espoonhautaustoimisto.fi

Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?
- Låt oss sköta försäljningen
- Vi köper även och betalar kontant
- Betjäning på svenska

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE
Folkskolegatan 1, Karleby
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284

Blomsterfonden, Helsingfors ................................044 333 1628
Brummerska hemmet, Helsingfors...................040 749 4194
Kristinagården,
..................................
8899
Hos oss kan duHelsingfors
bo som hemma
också050
när575
hälsan
Seniorhemmet,
...................................050
400hjälp
2078
sätter
stopp förHelsingfors
att bo ensam.
Du får just den
du behöver närHelsingfors
du behöver
den. Kontakta oss
Silviahemmet,
......................................044
722gärna,
4567
så berättarVanda
vi mer.
Grupphem,
..........................................................050 330 5237
Villa
Rosa, Raseborg
....................................................
044 788
Blomsterfonden,
Helsingfors
................................044
333 6041
1628
Gemenskapsboende
i Seniora,
Raseborg
.....044 749
788 4194
6041
Brummerska hemmet,
Helsingfors
...................040
Gemenskapsboende
i Åbo ...................................
044 575
788 8899
6312
Kristinagården, Helsingfors
.................................. 050
Seniorhemmet,
Helsingfors
...................................050
400 2078
Förutom
enheter
med vård
och omsorg dygnet
Silviahemmet,
Helsingfors
......................................044
722 4567
runt har vi lägenheter
där
du kan bo självständigt.
www.folkhalsan.fi/bo
Grupphem,
Vanda ..........................................................050 330 5237
Villa Rosa, Raseborg .................................................... 044 788 6041
Gemenskapsboende i Seniora, Raseborg .....044 788 6041
Gemenskapsboende i Åbo ................................... 044 788 6312

Bo hemma på Folkhälsan

Bo hemma på
Folkhälsan

Bo hemma på
VÄLKOMMEN PÅ RETREAT
Folkhälsan
PÅ SNOAN!

Tvåa, 41 m2,
Gördelmakareg, Borgå.
Hisshus, bredband. Hyra
590 e/mån exkl. vatten och
el. Tele:050
4354366/Synnöve

Kurs för nytt husfolk 19–21.8.2022
Sensommardagar för seniorer 22–25.8.2022
Andlig fördjupning 30.8–2.9.2022
Retreat med symboldrama 2–4.9.2022

Välplanerad etta, 29m2,
centralt i Åbo nära ån, 5.
vån, hiss, balkong mot lugn
innergård uthyres från 1.8.
Hyra inkl. vatten 560€.
Petra sms 040-8442622

”Därför ger jag inte upp” retreat med
Liselotte J Andersson 16–18.9.2022
Retreat för diakoniarbetare 4–6.10.2022
Retreat för närstående till personer med
beroendeproblematik 7–9.10.2022

KÖPES

Retreat för lärare 11–13.11.2022

Gamla orkesterinstrument
köpes. Gitarrer,
basgitarrer,trummor
cymbaler, mikrofoner m.m.
Allt beaktas även ej
fungerande. 0505272764

”Vila för kropp och själ” - Retreat för
småbarnspedagoger 18–20.11.2022
Stilla dagar i advent 28–30.11.2022

PERSONLIGT
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Hos oss kan du bo som hemma också när hälsan
sätter stopp för att bo ensam. Du får just den hjälp
du behöver när du behöver den. Kontakta oss gärna,
så berättar vi mer.

Förutom enheter med vård och omsorg dygnet
runt har vi lägenheter där du kan bo självständigt.
www.folkhalsan.fi/bo

Seniorboende
Florahemmet i Nykarleby
centrum hyr ut 2- och 1rumslägenheter. Vi har
lediga lokal på första och
andra våningen.
Tel 044 491 5545

Jag är en sjuksköterska i
åldern 70+ som känner mig
ensam. Jag har en rar Welsh
Springer Spaniel. Jag söker
efter en man att umgås med.
Jag är intresserad av intellektuellt präglade ämnen.
Tel. 045 6244757

Bo hemma på Folkhälsan

Skön sommar!
från Retreatgården Snoan

Anmälningar till retreater
och mera information:
www.snoan.fi
Retreatkoordinator
Karin Strandberg
tfn 040-630 7771
kontakt@snoan.fi
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Evig jungfru

Evig jungfru

Dags att revidera!
Fred Lindström ger förvånande information om ”Kyrkans
tro” om Maria. Jag har läst trosbekännelserna och där sägs bara kort ”jungfrun Maria”. Inte ”den eviga jungfrun Maria”.
Athanasios nämner inte ens
henne. Jag visste inte ens att
”Kyrkan” tror på henne. (Vem
är kyrkan?)
Vad är en jungfru? En enkel
definition är ”ogift kvinna”
med det innehållet att hon inte har haft samlag med en man.
I Marias fall är det väsentliga
att hon aldrig hade haft någon
mans spermier i sin kropp när
Jesus ”blev avlad av den Heliga
Anden”. Kyrkans män tycks ändå ha fastnat i en mera teknisk
och kontrollerbar definition: en
jungfru är en kvinna med intakt mödomshinna. (Hur de cirka 1 500 år efteråt kunnat kontrollera att Marias mödomshinna vid döden var intakt, är nog
ett mysterium i sig.)

”Vi har väldigt
lite uppgifter om
Maria och Josef.
Därför fantiserar
vi om dem.”
Vad betyder det att bli född?
I den bibliska tiden är det entydigt synonymt att passera en
kvinnas förlossningskanal. 2
Mos 13:2 definierar ”förstfött”
som det första som kommer ur
moderlivet. Så Jesus har passerat Marias förlossningskanal. Om han skulle ha poppat
upp på något speciellt sätt hade evangelierna nog berättat
om det. Motsvarande berättelser fanns det ju – till exempel
hade Pallas Athene blivit född
ur sin faders Zeus huvud. Att
Jesus föddes på ett helt vanligt sätt ökar berättelsens trovärdighet. Ingen har bemödat

sig att dikta upp något speciellt utan saken berättas så som
den hände.
Vad hände sedan när Jesus
hade blivit född? Matt 1:25 skriver att Josef ”inte rörde henne
förrän hon hade fött en son”.
Det är nog underförstått att äktenskapet förverkligades efteråt, vilket med stor sannolikhet
ledde till att Maria födde flera barn.
Varför behövde den medeltida kyrkan myten om den eviga jungfrun? Kyrkan var en av
patriarkatets makthavare, både polis och domare. Kvinnan
och i synnerhet hennes sexualitet ansågs vara ett hot mot
den rådande ordningen. Dyrkan av den eviga jungfrun syftade till att ge kvinnorna en förpliktande förebild och undertrycka sin sexualitet.
Vi har väldigt ringa uppgifter om Maria och Josef. Därför

fantiserar vi om deras liv och
förhållande. Men Josef kan lika
bra ha varit en viril, förälskad
20-åring än den gamla gubben
som avbildas stående vid krubban i gamla målningarna. Och
i stället för målningens alvars
tyngda kvinna kan Maria ha
varit en ung flicka med en dröm
om en stor familj, som de förverkligade. Framför allt har
Maria varit en tröst till många
kvinnor i olika livssituationer
– under graviditet, vid förlossning, inte minst när man mister sitt barn.
Till sist: tror vi varken det ena
eller det andra om henne så är
det inte Maria som har gett oss
frälsningen utan hennes son,
Jesus Kristus. ”Jag tror på ... Jesus Kristus ... som ... föddes av
jungfru Maria ...”. Maria tillhör en bisats.

Fel översatt om
Josef och
hans mor
Ett kort svar på Fred Lindströms inlägg i KP 11/2022, s. 23.
Översättningen av Lukas 2:33
är felaktig. I grundtexten står
det: ”Josef och hans mor.” Felet
är återkommande – av någon
kanske fördold avsikt – i protestantiska bibelöversättningar. Men i Karl XII:s bibel står
det korrekt. Att Bibeln översätts med en viss avsikt är alldeles klart – Nya Världens översättning enligt Jehovas vittnen
är ju skräckexemplet.
LENNART LARSSON
Ortodox tidnings producent

KIRSTI RIIPOLA
Nagu

ANDETAG
Det här är ett blogginlägg från bloggen Andetag. I Andetag bloggar åtta olika personer om sina liv och sina tankar. Du hittar bloggen på www.kyrkpressen.fi.

När man inget har att säga
skopa men det börjar sakta men säkert övergå till teskeden. Allt oftare tar jag inte ens fram den utan låter teskeden ligga i hölstret.

Du kan läsa en lång personintervju med Markus Andersén i det här numret på sidorna 18–19.
ALLT OFTARE har jag känt att det
som behöver sägas redan är sagt. Detta gäller nu inte något speciellt ämne
eller någon särskild relation, det är
snarare en övergripande känsla som
jag upplever allt oftare.
För dem som känner mig kan detta
kanske komma som en överraskning,
då jag sällan brukar vara osagd. Dess-

KYRKPRESSEN NR 13 • 22.6.2022

utom har jag genom åren varit inblandad i mångt och mycket, så det har blivit sagt en massa i många olika forum.
Kanske är åsikterna som en stor
så? Den fylls en gång i början av livet och sedan är det upp till envar
att bestämma om man portionerar ut åsikterna med skopa eller tesked? I mitt fall säkert främst med

VISST FINNS det saker som triggar
fram skopan, som exempelvis hundägare som knycker sina hundar i kopplet så att hunden delvis flyger i luften, eller bilister som inte stannar vid
skyddsvägen utanför skolan, men tröskeln stiger.
Inte heller orkar sociala medier riktigt engagera längre. Blir närmast matt
när man följer med alla de som stångas i
diskussionsforum. Finns det verkligen
inget bättre att göra? Orättvisor skall
naturligtvis bekämpas till den grad det
kan göras på sociala medier.

»Finns det verkligen inget bättre
att göra?«

KANSKE ÄR detta en fas där åsiktsskopan bara tar paus och snart kommer den fram igen? Ska bli spännande att i så fall se vilka ärenden jag då
kommer att ha starka åsikter om.
Då man gärna skall ha en bild bifogat till sin text försökte jag febrilt
hitta en bild på något jag har en stark
åsikt om. Valde en bild på ett särskilt
lyckat öppningskast på en frisbeegolfbana, den har jag en stark åsikt om.
Må väl.
MARKUS ANDERSÉN
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Påven och hans kuria går i bastu. – Det här var skönt. Det här gör vi om i morgon! säger påven.
– Tyvärr. Det är mixbastu i morgon, säger en kardinal. – Äh, ett par protestanter gör väl ingenting.

Just nu längtar Sara Grönqvist
efter en tom kalender efter en
hektisk vår. FOTO: JUSSI VIERIMAA

Vill gå ut och prata tro
För några veckor sedan valdes Sara Grönqvist till ny
kyrkoherde i Väståboland med en överväldigande
majoritet av rösterna. Hon tycker om att delegera,
älskar skärgården och väljer motorbåt framför segelbåt.
TEXT: SOFIA TORVALDS
Väståbolands nyvalda kyrkoherde Sara
Grönqvist har varit tf kyrkoherde hela våren, och vet vad jobbet går ut på.
– Valet var en rolig process som gav
mig en ny bekantskap, min motkandidat Saara Roto. Det känns bra, men jag
kan tänka: stackars församling, vet de
hur länge jag i värsta fall kommer att
stanna? Jag blev glad över att så många
kom och röstade.
Vad tror du kommer att vara din
största utmaning?
– Att hinna med. Den sista månaden
har jag ändå fått uppleva att jag inte
är ensam. Jag tror att jag har övat mig
i att delegera, och jag delegerar jättegärna. Jag skulle vilja vara mer i skärgården, men våren har varit så kaotisk
att jag inte hunnit. Men jag tycker in-

te om att skapa åskmoln vid horisonten. Vi är här och nu och så löser vi det!
Inför valet sa du i KP:s intervju att
kyrkoherden ska ut ur sitt kontor.
Vart ska du gå allra först?
– Jag går ju ut hela tiden, i och med att
jag bor i Pargas. Jag har en vision av att
vi ska vara med när något händer. Om
det är marknad ska vi vara där. Man
ska kunna räkna med att församlingen finns på plats också när det är ståhej
och jippon. Där vill jag vara. Jag vill gå
dit där människorna finns. Det är viktigt att våga diskutera tro tillsammans.
Det är okej att tvivla. Man är inte mindre troende för att man tvivlar.
Församlingen är ju inte bara de anställda utan alla som är medlemmar.

Vad skulle du säga till dem i Väst–
åboland som har ett svagt band till
kyrkan och undrar om de ska stanna kvar som medlemmar?
– Jag tycker att man gärna får komma
och diskutera. Det här är en fråga jag
ofta diskuterar med konfirmander inför konfirmationen. Vill de konfirmera
sig? Som kyrkans anställda hoppas jag
förstås att ungdomarna ska konfirmera sig, men jag kan inte tvinga någon.
Däremot vill jag föra en diskussion, så
att vi möts någonstans. Sedan är det
ändå personens eget val hur det blir.
Kanske vi borde diskutera varför folk
stannar kvar? Vi har ju många medlemmar som inte är aktiva, men ändå
är medlemmar. Kanske det är dem vi
borde sätta krut på i stället för att bekymra oss för dem som inte längre vill
vara medlemmar.
Vad är ditt absoluta favoritställe i
Väståboland?
– Det finns jättemånga! Jag har inte ett.
Hela skärgården! Tänk nu i söndags: på
en dag hinner man först fira mässa i en
ljuvlig kyrka, sen tar det en sekund och
sedan är du vid havet och kan gå ut och

paddla. Helt otroligt! Hela atmosfären
här är jättefin.
Vad längtar du allra mest efter att
göra i sommar?
– Äta glass! Just nu längtar jag efter att
stänga av och bara vara. Jag tycker om
att göra saker och ting och kan inte ligga alltför länge i hängmattan. Jag har
vanligtvis en kalender som är helt fullbokad, men i sommar ska den vara tom.
Jag längtar efter att kunna släppa allt.
Färdas du helst i en segelbåt, motorbåt eller roddbåt, och varför?
– Jag måste erkänna att jag aldrig har
seglat! Det går helt för långsamt, det är
jag säker på. Roddbåt går också alltför
långsamt för mig, och dessutom kan
jag inte ro. Så jag måste välja motorbåt, för då kommer jag framåt. Vi har
kajak så jag brukar paddla, men det är
träning för mig och handlar inte om
att färdas framåt. Ska jag vara länge
på resa måste jag ta motorbåt, för jag
vägrar sova i tält. Men ska det vara en
dagsutfärd kan jag paddla. Men i praktiken måste jag välja kajak, för det är
det enda jag har!

