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Den här bilagan ges ut av Helsingfors evangelisk-lutherska försam-
lingar och utkommer med fyra nummer om året. Har du idéer och 
synpunkter, kontakta informationssekreterare Alf Lindberg vid 
Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete (Sven), tfn. 2340 
2238. Layout Roosa Salminen. Pärmbild Mao Lindholm.

7

Tillsammans vid trädet
 
Böneträdet grönskar på järnvägstorget i Helsingfors vid festivalen Världen i byn. Jag 
har stannat vid Finska Missionssällskapets infotält. Små, men stora bibelord vajar i 
vinden i duggregnet. ”Vilken är din favorit”, frågar jag min kollega som står bredvid. 
Hon pekar på grenen närmast mig. “Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset, 
din rättvisa sak som middagssolen,” står det, hämtat ur Psalm 37:6.
   En ung pojke kommer gående längs med vägen, han vet, han kan. Han har fått hjälp 
på vägen, kommit ett steg närmare sin dröm. Ja, han har fått lära sig att lita på sin egen 
förmåga. Det är Pich Chantrea. Han hälsar mig välkommen till Kambodja. Hans 
initiativ och engagemang går inte att ta miste på. Stark som solen. Kyrkan – vem finns 
den till för? ”För alla”, säger Chantrea, ”för hela Kambodja, för alla länder och folk”. 
På fritiden hjälper han de som allra mest behöver det. Han ser framåt, vill påverka 
politiker, attityder. Han vill ha rättvisa. Den rättvisa som Jesus visade på. Rättvisa för 
de små, förtryckta, slitna, och slagna. Hopp, liv, framtid och försoning.
   ”Ge oss styrka att hjälpa de som behöver det mest”, skriver jag på mitt blad. Fäster 
det med en knappnål. En förbipasserande stannar till och kollar vad jag just skrivit. På 
lappen bredvid finns en engelskspråkig önskan om glädje, kärlek, på riktigt, för alla. 
Lyckan är enkel. Ett ensamt moln på en sommarblå himmel, ett oväntat telefonsamtal 
en lördagskväll eller en snäll vardagsgäst en trött måndagmorgon.
   Kom. Sätt dig vid min sida. Här vilar vi i böneträdets skugga.
   Visa mig vad jag kan göra. Hjälp mig finna glädjen och uppskattning i det jag redan 
har. Ge oss det vi behöver, men lär oss också att se vad vi redan har. Tillsammans har 
vi ett uppdrag.

Joanna Lindén-Montes

IFOTES-kongress i Göteborg 10-14 juli
IFOTES (International Federation of Telephone Emergency Services) ordnar i 
samarbete med en nationell medlem en internationell kongress för telefonhjälpare 
vart tredje år. IFOTES grundades år 1967 för att förena och stöda sina 
medlemsorganisationer, som genom sin verksamhet ger människor emotionellt 
stöd. Idag har IFOTES 30 medlemsorganisationer i 25 länder. Palveleva puhelin/
Samtalstjänst och Föreningen för mental hälsa är medlemmar i IFOTES. Detta år hålls 
kongressen i Göteborg i Sverige 10-14.7. Från Samtalstjänst deltar 10 jourhavande 
samt verksamhetsledaren för Samtalstjänst.
  Temat för kongressen är ”Vulnerability as a Challenge”. Varje deltagare har möjlighet 
att välja föreläsningar och workshops utgående från behov och önskemål.
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Vasa nation fick silver i studerande-FM
De studerandes idrottsförbund arrangerar årligen finska mästerskap i fotboll för stu-
derande. Detta år spelades turneringen i Vehkalampi idrottspark i Jyväskylä 25-26.4. 
Nu medverkade också ett svenskspråkigt lag från Helsingfors, då Vasa nation deltog 
i serien för spel på liten plan. Laget spelade väl och vann 5 matcher samt spelade 
en oavgjord. Denna gång räckte det till silver, då guldet gick till hemmalaget från 
Jyväskylä på grund av bättre målskillnad. I laget spelade Kristian Hentelä, Christan 
Karv, Tobias Björkström, Martin Kjellman, Jonathan Nyman, Kalle Sandvik, Han-
nes Rolander, Lukas Ohls och Mikael Häggblom. Deltagandet i turneringen var ett 
samarbetsprojekt mellan Vasa nation och Kyrkan i Helsingfors.
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Krisjouren för unga
- Krisjouren för unga upprätthålls av 
HelsingforsMission, ursprungligen känd 
som Helsingfors stadsmission grundad 
1883.
- Verksamheten finansieras med 
medel från Penningautomatföreningen, 
stiftelser och fonder samt privata dona-
torer. Sedan ett år tillbaka verkar man 
på Albertsgatan 33 i FNB:s gamla hus.
- Jouren är tillgänglig för alla ungdomar 
i åldern 12-29 år. Årligen betjänas 
ungefär 100 klienter på svenska. Tre 
fjärdedelar av besökarna är kvinnor.
- Tjänsten håller öppet hela sommaren 
och nås på telefonnumret 045-341 
0574, via e-postadressen krisjouren@
helsinkimissio.fi och på Facebook.

Alla församlingar under ett tak?
Under senaste tiden har man inom rikskyrkan diskuterat 
olika modeller för att omorganisera kyrkan på grund 
av kommunreformen. Kyrkomötet beslöt under sin 
vårsession 2013 att alla församlingar i framtiden skall 
tillhöra en kyrklig samfällighet, vilket beskär deras 
autonomi.
  Det administrativa ledarskapet förändras och kont-
raktsprostarna i våra prosterier ersätts med samfäl-
lighetskontraktsprostar. Tanken är att förstärka 
församlingarnas identitet. Beslutet måste ännu bekräftas 
av följande kyrkomöte med tre fjärdedels majoritet.
  Kyrkan i Helsingfors har också arbetat med strukturerna 
och röster har höjts för att det i framtiden skulle finnas 
en och endast en svensk församling i Helsingfors. Biskop 
Björn Vikström har tagit ställning till saken i sin blogg 
och menar att den nuvarande modellen med tre svenska 
församlingar är motiverad och fungerande.
    Men om vi hade bara en svensk församling i Helsingfors… 
Geografiskt skulle man ha  svårt att sköta servicen i de 
perifera stadsdelarna. Församlingsmedlemmarna där 
skulle lätt hamna i offside och även om man lyckades 
lösa konflikterna som gäller kvinnoprästmotståndarna, 
skulle slutresultatet vara en ganska ensidig verksamhet 
när mångfalden försvinner.  
  Dessutom blir det helt säkert problem när en 
kyrkoherde skall hävda de svenskspråkiga intressena 
mot många finskspråkiga herdar. Det skulle i nuläget bli 
en mot aderton. Proportionerna är inte de samma som 
till exempel i Esbo, där en svensk kyrkoherde arbetar 
tillsammans med fem finska kolleger, det vill säga 
betydligt färre.
  Också Helsingfors kyrkliga samfällighets svenska enhet 
håller på att omorganiseras, men i skrivande stund har 
inget beslut ännu fattats.

Alf Lindberg

Teckning Alf Lindberg

Vid svenska Krisjouren för unga jobbar fyra professionella 
krisarbetare. I förhållande till den finska systerorganisation 
Nuorten kriisipiste med sju krisarbetare har den svenska sidan 
vuxit stadigt på senare år, men så tycks också efterfrågan på 
tjänsterna ha vuxit bland svenskspråkiga unga i Helsingfors.
  – Vanliga orsaker till att unga söker hjälp i dag är till exempel 
sociala problem, inom familjen eller i en kompis- eller 
parrelation, samt att man känner sig ensam. Man kan nog ha 
många kontakter på Facebook, men ändå känna sig ensam 
när man saknar den där ena viktiga personen att prata med, 
säger Caroline Granholm som sedan årsskiftet jobbar som 
krisarbetare på Krisjouren för unga.
  Nästan 75 procent av de som uppsöker tjänsten är studerande. 
Skolstress och prestationsångest drabbar många av dem och kan 
ge upphov till depression och ångest.
För att komma till Krisjouren för unga behöver man ändå inte 
ha någon diagnos. Det är i stället den unga själv som avgör om 
han eller hon är i behov av hjälp. Det har bidragit till att sänka 
tröskeln för att söka hjälp och gjort att de som kommer till 
jouren i allmänhet är motiverade att jobba för sin sak.
  – Det vi försöker göra är att via stödsamtal och reflektion stärka 
den som söker hjälp, stärka självförtroendet och självkänslan, så 
att man sedan själv kan gå vidare.
Vid Krisjouren för unga går folk oftast mellan en och tjugo 
gånger.

Få skickas vidare

Trots att efterfrågan är stor på tjänsterna och de hjälpbehövande 
nästan alltid står i kö, ser Caroline Granholm det som viktigt 
att också resa runt i skolor och informera om arbetet. När det 
går bra är det i allmänhet lätt att veta var man skall få hjälp, 
men när det går sämre, kan även den bästa bli villrådig.
  – Det är viktigt att poängtera att det går att få hjälp på många 
olika sätt. Ibland är det skönt att få tala med en kompis, men 

Ensamheten motas
med samtal och stöd
Krisjouren för unga ser som sin 
viktigaste uppgift att motverka 
ensamheten bland unga i Helsing-
fors och främja mentalt välmående. 
Genom att erbjuda gratis samtals-
kontakter anonymt vill man göra en 
konkret insats för att nå sitt mål.

Caroline Granholm är en av fyra svenska krisarbetare vid Kris-
jouren för unga.

ibland kan det vara bra att få tala med en helt utomstående 
person som hjälper en att få nya synvinklar på sin situation 
samtidigt som man får fokusera helt på sig själv.
  Caroline Granholm är samtidigt nöjd över att så många klarar 
sig så pass bra efter att ha gått en kort tid i samtalshjälp. Under 
tio procent av alla som besökt Krisjouren för unga remitteras 
vidare för ytterligare vård efter att samtalsprocessen är slut.

Sommaren en utmanande tid

Caroline Granholm påminner också om att många unga kan 
uppleva stress inför sommaren, trots att sommaren för de flesta 
betyder lov och ledighet.
  – Den tid som vi lever i just nu är speciell, delvis för att 
dagarna blir längre, solen skiner och sommarlovet ännu är 
framför. Å andra sidan kan försommaren vara förknippad med 
förväntningar och stress: man upplever att man borde skaffa 
sommarjobb och kanske uppleva någonting under sommaren.     
  Somliga upplever också stress över att finna en studieplats till 
hösten.
  Även om de allra flesta som får hjälp via tjänsten hjälps 
av professionella finns det också verksamhetsformer där 
professionella och volontärer samarbetar.
  – Konkret kan det handla om att en ung person känner sig 
väldigt ensam eller vill öva sina sociala färdigheter. Då kan han 
eller hon ha nytta av att få tala med en frivillig stödperson.   
  En sådan person får ändå alltid också konsultation av 
professionella. Vi lämnar dem aldrig ensamma, lovar Caroline 
Granholm och påminner om att Krisjouren för unga håller 
öppet hela sommaren.

Text & foto: Wilhelm Kvist
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– Idag går missionen alla vägar, inte bara från 
nordväst söder- och österut, utan också från 
syd till norr. Mycket i dagens mission ställer 
saker och ting på huvudet.
  Det säger Camilla Skrifvars-Koskinen som 
arbetar som missionspedagog på Finska 
Missionssällskapet. Den kanske traditionella 
bilden av hängivna manliga förkunnare som 
i industrialiseringens kölvatten i slutet av 
1800-talet reste den oändligt långa vägen 
till ett okänt och svart Afrika, ja den är helt 
säkert förlegad och lever bara kvar i museernas 
gömmor. På den tiden – 1860-talet och 
framåt – hade Martti Rautanen och hans 
efterföljare i allmänhet en specifik afrikansk 
stam i Amboland som målgrupp. Bilden av 
den svettiga och vita missionären som under 
den heta solen undervisar bybefolkningen 
i Bibelns läror är troligen lika seg som den 
är ensidig. För lika mycket som Ordets 
förkunnelse stått i centrum har missionärerna 
alltid även deltagit i det dagliga livet och i 
praktisk handling bistått och samverkat med 
sina medmänniskor.

  – Missionsarbetet idag handlar också mycket 
om påverkningsarbete, att föra flera olika 
gruppers talan, ibland också att påverka 
myndigheter.
  Camilla säger att evangelisationen är grunden 
i all mission, även på hemmaplan. Idag ingår i 
arbetet frågor kring mänskliga rättigheter, fred 
och internationell diakoni. I många länder 
befinner sig kvinnor, barn, handikappade   
och olika minoritetsgrupper i samhällets 
utkanter och speciellt i de sammanhangen har 
missionen tagit som sin uppgift att tala för alla 
människors lika värde.
 

Mission i alla riktningar
Världen förändras i rasande fart men våra inre 
bilder är ibland ganska statiska, konserverande. 
Om Afrika, och senare Asien, i över hundra år 
stått i centrum för västerländska missionärers 

omtanke, och även utgjort deras praktiska   
arbetsfält, så kan det vara lite svårt att nu förstå 
att hjälparbetet, likt en bumerang, kommer 
tillbaka.
  – De mest aktiva missionärerna kommer 
från Syd-Korea. Och Europa, som har minst 
kristna av alla världsdelar, har samtidigt blivit 
det största missionsfältet.
  Och Camilla kan tillägga att det också finns ett 
missionsamarbete mellan Brasilien och Angola 
där språket, portugisiskan, är den förmedlande 
länken. Och för att ytterligare skaka om 
bland eventuella fördomar – idag är det den 
allt mera internationella storstaden, i olika 
delar av världen, som utgör missionärernas 
arbetsområde. Men vägen från den afrikanska 
bushen till asfaltens djungel är kanske inte 
så himlavid som man kanske först kan tro. 
Trots människomängden – eller kanske just 

Missionsfesten i Mässcentret

Missionspedagog Camilla Skrifvars-Koskinen:

uropa är största missionsfältet

därför – är ensamhet, villrådighet och en 
känsla av meningslöst någonting som drabbar 
oerhört många människor i metropolerna. 
Konsumtion och kommersialism dominerar, 
åtminstone ytligt sett, gatubild och beteende. 
Dagens storstadsbo är ofta lika omedveten 
om trons välsignelse som någonsin en bybo i 
Amboland på 1860-talet.

 Överbrygga klyftor
Det finns alltså anledning att justera den egna 
synen på missionsarbetet. Camilla Skrifvars-
Koskinen tror inte att den församling som inte 
bedriver mission kan överleva.
  – Jag lyfter på hatten åt missionssyföreningarna, 
hur de i tiotals år orkat sitta, sticka och virka, 
att de gjort det som de upplever att de kan 
bidra med. Medlen är många och ibland är vi  

FAKTA

kanske lite inskränkta i vår uppfattning vad 
mission kan vara.
  Camilla noterar att mission är ett gemensamt 
uppdrag för oss alla där var och en bidrar 
med det som han/hon är bra på: att skriva på 
dator, fotografera, sy, påverka myndigheter. I 
en värld som krymper och där nationaliteter 
och kulturer blandas, blir livets orättvisor allt 
mera uppenbara för oss var och en. Tiggarna 
i stadens gathörn är bara ett av många bevis 
på att välfärden är ojämnt fördelad. Alla är 
medvetna om att någonting måste göras.
  – Både inom kyrka och samhälle planerar vi 
oss till döds, men kommer sällan till skott. I 
stället måste vi börja från gräsrotsnivån, och 
det är också missionens uppgift. Vi vill jobba 
med dem som befinner sig i marginalerna, 
bland dem som ingen annan tar hand om. 
Och det här kan ske lika väl i Etiopien som 
i Helsingfors.
  Och att kristna alltid har en priviligierad 
ställning i ett samhälle är naturligtvis en 
sanning med modifikation. Camilla berättar 
att de kristna i Pakistan, av tradition, är de 
som tilldelas uppdragen som gatusopare, 
sophämptare och latrintömmare. Mycket av 
missionsarbetet riktar sig idag också till att 
överbrygga klyftorna mellan religionerna, att 
skapa en naturlig religionsdialog – i Pakistan 
likaväl som i Finland.
 

Gemensam uppgift
Den stora missionsfesten i Mässcentret under 
veckoslutet kommer att spegla mycket av 
det som missionsarbetet står för idag.   Det 
kommer att handla om både mänskliga 
rättigheter, människohandel, och kristnas 
roll i fredsprocesser. Teater, dans och musik 
av inhemska artister speglar en värld som 
berör oss alla, direkt eller indirekt. Camilla 
Skrifvars-Koskinen sammanfattar:
  – Det finns ingen konflikt eller motsättning i 
mission borta eller på hemmaplan. Mission är 
hela kyrkans uppgift.

Text & foto: Mao Lindholm

 

I dag sträcker sig missio-
nen till väst och storsta-
den har tagit över en del 
av missionsfältet. När för 
oss främmande kulturer 
och andra religioner blir 
en del av vardagsbilden 
uppstår också ett större 
behov av dialog mellan 
trossamfunden. Mission 
idag skiljer sig mycket från 
mission på 1800-talet.

E

Årets missionsfest, med rubriken ”Du 
HAR ett UPPDRAG”, går av stapeln 
i Helsingfors Mässcentrum den 7-9 
juni. Även i år samlas finska och svenska 
missionsfestdeltagare – totalt väntas 
cirka femtusen deltagare – där en del 
av programmet går på minst två språk.   
Arrangör är Finska Missionssällskapet i 
samarbete med Kyrkliga samfälligheten 
i Helsingfors. De finska och tvåspråkiga 
festerna sker i Amfi-salen, de helt svenska 
i en angränsande sal. Dessutom finns 
det speciella utrymmen för barnen och 
aktiviteter för dem.
  En av huvudgästerna är Bekure Dada, 
ledare för Mekane Yesus-kyrkans 
evangelisationsarbete bland kvinnor. Hon 
är den första kvinnliga prästen i Etiopien 

och hennes doktorsavhandling handlade 
om hur kvinnan tystas i församling och 
kyrka i Etiopien. Pennapa Wuttimanop, 
koordinator för Alliance Anti Trafic i 
Thailand, berättar hur man i byarna arbetar 
för att inte kvinnorna ska bli offer för 
människohandel.
  En programhelhet kring Henrik Smedje-
backa och hans livsgärning inleder den 
svenska delen av missionsfesten. I fredagens 
tvåspråkiga Tomasmässan predikar biskop 
Björn Vikström, i mässan på lördag kväll 
blandas många språk och traditioner. Under 
veckoslutet bjuds dessutom på högklassig 
gospelmusik, meditativa program, 
hälsningar från missionärer (på plats och 
via video), barnprogram mm. Se www.
finskamissionssällskapet.fi/missionsfest.
 

Både inom kyrka 
och samhälle 
planerar vi oss 
till döds, men 
kommer sällan 
till skott.
 “

Camilla Skrifvars-Koskinen arbetar som missionspedagog på Finska Missionssällskapet.
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– Mission handlar både om diakoni och 
förkunnelse. Det är hela kyrkans uppdrag att 
missionera – vi sprider det glada budskapet, 
vi sprider evangeliet i den stad vi befinner oss.
  Kaplan Tomas Ray, som har det teologiska 
ansvaret för missionen i sin församling, säger 
att verksamhetsformerna i stort sett är lika, 
oberoende om man arbetar med mission i 
Afrika, Asien eller Finland. Men av tradition 
avgränsar man vanligen missionen till det som 
sker utanför landets gränser.
 

Invandringen ökar                                         
medvetenheten

Inom Johannes församling verkar ett antal 
arbetsgrupper som i allmänhet består av en eller 
två tjänstemän, ett par företroendevalda och 
några frivilliga resurspersoner. Resursgruppen 
för mission och internationell diakoni har ett 
nära samarbete med Finska missionssällskapet 
och Kyrkans utlandshjälp. Från församlingens 
sida stöder man arbetet både med budgetmedel 
och insamlade medel – ibland från lotterier 
men framförallt med pengar från kollekter. Ett 

uropa är största missionsfältet

Tomas Ray i Johannes församling

av de mål man understöder från församlingens 
sida är arbetet bland thailändska gästarbetare i 
Singapore. Ett annat är arbetet i Etiopien där 
församlingen har sin egen missionär Kristine 
Björkskog placerad i Dessie.

  – Vi sysslar med mission som vilken annan 
församling som helst. Men i och med att vi 
är en församling i staden, och dessutom i 
huvudstaden, försöker vi fundera på om det 
finns liknande mål i missionen som vi kan 
stödja.
  Tomas Ray noterar att missionsarbetet fått 
en delvis annan inriktning i och med alla 
invandrare och flyktingar som etablerar sig 
i staden. Integreringen sker dock vanligen 
på finska men i enstaka fall kommer 
prästen i kontakt med andra kulturer 
via förrättningarna, till exempel när en 
församlingsmedlem ska gifta sig med en 
nyfinländare. Enstaka bröllop och dop sker 
idag på två språk där det andra vanligen är 
engelska. Tomas Ray, som både privat och i 
arbetet, är en rutinerad långvägaresenär säger 
att mötet med en ny människa alltid öppnar 
ögonen också för en  ny kultur och nya sätt att 

Missionens resurser riktas ut i världen
se på tro och liv.
  – Jag tror det här händer också för att våra 
församlingsbor är ute och reser. Man tvingas 
reflektera över den egna härkomsten, den egna 
traditionen och vad religionen betyder.
 

Öppet för tredje sektorn
Den sociala misären, ekonomiska problem, 
ensamhet, arbetslöshet, tiggeri – kan man 
tala om ett specifikt missionsuppdrag på 
hemorten? Har Johannes församling något 
missionsprojekt med fokus på centrala 
Helsingfors?
  – Vi brukar säga att vår församling också är 
en diakonal församling, men faktum är nog 
att de diakonala insatserna begränsas till våra 
egna medlemmar. Där tar vårt uppdrag slut. 
Våra resurser tar slut! Det finns inte tid, pengar 
eller anställda, som kunde göra mera. Här 
finns utrymme även för andra, bl.a. samhället 
och aktörer inom tredje sektorn att agera!

Mao Lindholm
 

Kyrkans anrika missionsmuseum Kumbukumbu stänger för gott dagen efter missionsfesten. I framtiden kommer åtminstone en del av föremålen 
att synas i Kulturernas museum i Helsingfors. 

Bekure Daba blev som första kvinna i Etiopien prästvigd 
år 2000.  Idag finns det 32 kvinnliga teologer i Etiopien, 
och 2600 manliga.

Missionsarbetet i Johannes församling riktar sig 
av tradition till länder och platser långt borta. 
Någon egen missionsverksamhet i huvudstaden 
har vi inte, säger kaplan Tomas Ray, och tillägger 
att här finns utrymme för tredje sektorn att agera.
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– Jag har följt med utvecklingssamarbetet 
sedan tidigt 1970-tal då jag började skriva 
på min pro gradu-avhandling i ekonomi vid 
Hanken i Åbo. Med ett fyrtio års perspektiv 
kan jag säga att ingen bestående förändring 
har skett inom det offentliga biståndet, snarare 
har det gått bakåt.
  Håkan Streng är uppriktigt bekymrad 
över världens gång och Finlands bristfälliga 
u-landshjälp. Samtidigt som miljarder svälter 
och dör vältrar vi i västvärlden oss i ett 
osannolikt välstånd.
  – Skulle jag vara diktator kunde jag enväldigt 
bestämma att varje medborgare måste betala 
tio procent av sina inkomster för att bistå de 
fattiga i världen. Bidrag utöver den summan 
skulle sedan vara avdragsgilla i beskattningen.

Sälja städer med sång
Ekonomiemagistern Håkan Streng har 
under hela sitt vuxna liv varit engagerad 
i tredje världens problematik. Det gick 
så långt att han efter examen anmälde sig 
för doktorandstudier i ekonomi med den 
uttryckliga ambitionen att ytterligare forska i 
tredje världen och biståndsarbetets roll. Men 
den rikssvenska ekonomiprofessorn hade då 
redan sett och hört Håkan Streng uppträda 
på scenen och tyckte att han i första hand 
skulle satsa på underhållning och inte damma 
igen på ett universitet. Om inte sångkarriären 
skulle öppna sig kunde Streng återkomma till 
studierna.
  Det blev artisteriet som tog över. Från 
barnstjärna i Radions Lekstuga, via 

schlagersången och visor med vänner, blev 
Håkan Streng professionell entertainer 
1977. Mycket av arbetet har riktat sig ut 
till Norden. Tillsammans med Centralen 
för turistfrämjandet har han varit med om 
att sälja både hemstaden Jakobstad och 
Helsingfors till merparten av städerna i 
Danmark, Norge, Sverige och Island. Och 
med avstamp i Österbotten har han inte bara 
gjort sig ett namn på den finlandssvenska 
scenen men minst lika mycket uppträtt på 
olika företags och föreningars festligheter, 
framträtt med krogshower både till lands och 
till sjöss, nära och fjärran. Men att underhålla 
internationella seminariedeltagare på många 
språk eller framföra frodiga visor på dialekt för 
en finlandssvensk publik, kräver mången gång 
ett digert bakgrundsarbete och en stenhård 
motivation. Och en förmåga att stå emot 
frestelser.
  – Det skulle vara helt omöjligt att leva det 

livet om man lockas av alkoholen i festsalen.
  Håkan Streng sticker inte under stol med 
att han i olika perioder av sitt liv kämpat med 
demonerna i sitt inre. I nattklubbens stimmiga 
värld kan vilken sångare som helst frestas av 
både vinet och kvinnorna. Redan som ung 
vuxen och nybliven pappa höll han på att gå 
mot väggen.
  – Förändringen kom som en blixt från en 
klar himmel. Jag var ute på sommarstugan 
och   plötsligt kom en kraft över mig som 
tvingade mig ner på knä.
  Sedan dess har tro och bön varit en självklar 
följeslagare, både på och bakom scenen. Redan 
1979 gav han ut skivan Gungan, en samling 
andliga sånger till egna och andras texter. I sitt 
artisteri har Håkan Streng sedan rört sig lika 
självklart på krogscenen som i kyrkorummet. 
För att inte tala om alla de otaliga åldringshem 
och pensionärsträffar han besökt, i Finland 
och i Norden.  

Som vissångare och underhållare är han 
en av Svenskfinlands mest uppskattade 
och efterfrågade med sina snart femtio år i 
branschen. Men bakom framgångarna och det 
breda leendet står en delvis mycket dyrköpt 
erfarenhet. I drömmens och fantasins värld är 
vin, kvinnor och sång en oslagbar kombination 
men inte nödvändigtvis i det verkliga livet.
 

 

En verklig värld
Pusselbitar faller på plats; biståndsengagemang, 
människans skörhet och styrka, musikens 
kraft – det är egentligen inte förvånande 
att Håkan Streng nu också ska uppträda på 
Missionsfesten.
  – Under hela 2000-talet har jag på eget 
inititativ skrivit visor med utgångspunkt 
i missionsfesternas innehåll och 
handlingsprogram. Nu får jag en chans att 
sjunga dem för en större publik. ”Jag tror att 
Guds kärlek får oss att handla / Evangeliet 
förändrar världen i dag / Tillsammans kan vi 
hjälpa varandra / Guds nåd tillhör alla, stark 
som svag”.
  Håkan Streng säger att vi måste börja tänka på 
långt sikt, för vår egen men framförallt för den 
kommande generationens skull. Den globala 
ekonomiska fördelningen är idag helt ohållbar. 
En utjämning skulle skapa en helt annan glöd 
i tillvaron, helt nya resurser på jorden och ett 
engagemang som skulle gynna alla.
  – Vi måste börja lyssna mera inåt, se 
verkligheten i ett bredare perspektiv. Vi lever 
här inte bara för vår egen skull utan framförallt 
för varandras.
  Och han berättar hur han själv, i Senegal, 
upplevt hur oerhört väl bemött han blivit av 
människor som ingenting ägde, knappast 
hade någonting att äta men ändå, tillsammans 
med grannar och släktingar, med glädje och 
tacksamhet bjöd sina gäster på mat.
  Synen på vårt liv här på jorden styrs av vår tro 
på livet efter detta. Hur ser Håkan Streng på 
en tillvaro efter döden?
  – Döden är bara en mellanstation. På andra 
sidan, i vår härlighetskropp, lever vi ett aktivt 
liv fyllt med engagemang i både Guds och 
de övriga himmelska varelsernas vilja. Hur 
kan ingen levande här riktigt ännu förstå 
men kanske modern teknologi ganska snart 
kommer att öppna ögonen för oss när den 
förklarar hur vi kan applicera tredimensionella 
föremål i cyberrymden. Kanske avståndet 
mellan jord och himmel sist och slutligen är 
väldigt kort. Som Tomas och andra lärljungar 
är vi alla tvivlare tills vi, helt konkret, får se och 
röra Jesus Kristus.
 

Text & foto: Mao Lindholm

Håkan Streng om det internationella biståndet:

Det måste ske en
förändring, nu!

Håkan Streng har underhållit i Norden sedan 
1977.

Under hela 2000-talet har jag skrivit visor med utgångspunkt i missionsfestens innehåll. Nu får jag chansen att sjunga dem inför publik, säger 
Håkan Streng.
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Helena ”Lena” Sjöman:

Helena Sjöman har upplevt att tron på Gud 
är den bärande kraften i livet. På lektor Ulla-
Christina Sjömans förbönsmöten har hon upp-
levt bönens kraft.

Ge aldrig upp tron och hoppet!

Det måste ske en
förändring, nu!

Författaren och musikern Helena Sjöman, 
populärt kallad Lena, föddes på Skepparegatan 
vid en bakgård med kullerstenar och högt gräs. 
– Det var ett vackert gult  trevåningshus, minns 
hon. Där hade hon sin leksakshusliknande 
dockteater. Hon var bara fem år gammal.
  Lena har levt ett innehållsrikt liv, som 
inte heller sparat henne från svårigheter 
och sjukdom. Men, hon talar gärna om de 
saker som varit viktiga i livet samt om sin 
Gudstro, som burit henne vidare. Hon är en 
konstnärssjäl, som vill dela med sig av sin 
musik och sång samt inte minst vittnesbördet 
om tron.
  Lena bor i Helsingfors, men vistas också 
långa tider i Sverige, närmare bestämt i 
Göteborg, där också hennes kära katt bor. 
Hon talar mycket om ”allt mellan himmel 
och jord”, men återkommer alltid till tron och 
Gud, som hon också vittnar om i sina sånger. 
– Jag sjunger gärna andliga sånger, för dessa 
sånger har en mening och gör mig glad och 
full av förtröstan.

Sjunger och komponerar
Lena komponerar och sjunger gärna sånger för 
barn och har bland annat gett ut en CD -skiva 
med namnet ”Solstrålarna”. Hon berättar, att 
hon som barn gått i Fabriksgatans lekskola och 
efter att ha flyttat till Bredviksvägen 24, som 
hon kallar för ”aphuset” (skådesspelarnas hus), 
började hon   i  Munksnäs svenska folkskola. 
Mellanskolan gick hon i Nya svenska 
flickskolan vid Bulevarden. Hennes mamma 
ansåg, att det blev för dyrt att fortsätta i 
gymnasiet. Lena tyckte sedan som vuxen, att 
hon gärna skulle önska ta studenten, så som 
hennes vänner.  Sagt och gjort, hon tog ”vita 
mössan” som vuxen.

  Därefter gick hon reklammerkonomlinjen 
i ”Lilla Hanken”, men fick sedan jobb på 
dåvarande Postbanken, vilket inte motsvarade 
hennes examen. Hon tröttnade på det 
enformiga bankjobbet och utbildade sig till 
ungdomsledare vid Lärkkulla, där man läste 
en hel massa bibelkunskap.
  Tiderna var svåra, då det fanns 75000 
arbetlösa i landet. Lena hade en syster, som 
bodde i Sverige, så hon beslöt att resa dit. Efter 
att ha kommit tillbaks till Finland förestod 
Lena en egen barnträdgård i samband med 
Esbo svenska församling, varefter hon fick ett 
stadigvarande ungdomsledarjobb i Helsingfors 
kyrkliga samfällighet.
  Så som föreståndarinna på Kotivallis 
seniorhem i Sibbo vid Vermijärvi anordnade 
Lena mycket skapande verksamhet för 
seniorerna bland annat med teckning. Detta 
med teckning och måleri samt skulptur 
är något som sysselsatt henne hela livet. 
Det roligaste var när hon gjorde en byst av 
prinsessan Victoria och skickade den till 
kungahuset. Prinsessan Victoria skickade ett 
tackkort, vilket värmde Lenas hjärta.
  Lena har oftast använt sin skicklighet när 
det gäller konst i sitt dagliga arbetsvärv. Hon 
arbetade bland annat med utvecklingsstörda 
personer, som hon tycker att är särskilt 
kärleksfulla människor. Hennes författarådror 
blomstrade upp och hon skrev berättelser, som 
försvarade de personer, som hade något lyte.

  Lena, som aldrig önskar ge upp hoppet 
arbetade dock så entusiastiskt i väldigt många 
olika uppgifter, att hon till slut blev utbränd, 
något som man inte i dag skulle tro.
  Hon tog nära nog en teologie kandidat- 
examen vid Åbo Akademi och skötte sedan 
om sin gamla mamma i Helsingfors. Snart 
fick Lenas poetiska ådror näring igen och hon 
skrev böckerna ”Soltrollen” och ”Världens 
bästa panda” , vilka handlar om flyktingar och 
djurskydd.

Hela vägen gick han med mig
På vår bokhylla i Församlingarnas hus hittade 
vi en av Lenas böcker, som hon skrivit år 
2005. Boken heter Trubadur-musens äventyr 
och berättar för barn om en gatusångares dag 
i storstaden. 
  - I  Sverige är gatusångarna populära, berättar 
Lena, inte så som i Finland. En trubadur 
skänker glädje tusenfalt och får vänner överallt 
(ur Trubadur-musen). 
  Lena sjunger och missionerar bland många 
utstötta personer i Sverige med Smyrna 
kyrkans ”gäng” eller som hon uttrycker det: 
därför att Gud älskat henne så mycket. 
  – Det är jag själv som är bokens Trubadur-
mus, bekänner hon.
  Det var när hon hade fått en svår struma, som 
hon bekantade sig med lektor Ulla-Christina 
Sjöman och bönens botande effekt   på 

förbönsmötena i dåvarande Lukas församling 
i Helsingfors. Mötena hölls i Munkshöjdens 
kyrka med den vackra, granna, altartavlan.
  Till tro kom Lena plötsligt. Hennes pappa, 
som läst mycket filosofi, ville att hon skulle 
bevisa, att Gud finns till. Hon berättade, 
att hon bad till Gud, att visa sig för henne. 
Hon berättar, att Gud uppenbarade sig så, att 
hon blev av med sina rädslor bland annat för 
spårvagnar och hiss samt inför människor. Alla 
rädslor försvann och för Lena var detta beviset 
på Guds existens. Och senare det, att hennes 
svåra struma blev botad. Hon ville redan som 
femtonåring vittna om att Gud finns och hur 
Gud älskat henne: hela vägen gick han med 
mig.
  Lena berättade hur hon blev föremål för bön 
på Ulla-Christina Sjömans förbönsmöten och 
att hon också bad till Gud själv. 
  – Jag vet, att det händer under på dessa 
möten, säger Lena. 
  Det är inte enbart bibelläsning. Det här 
handlar om den bärande kraften i hennes  liv, 
en orubblig tro och förtröstan på Gud i alla 
väder.
  – När jag sjunger och spelar, så har det varit 
viktigt, att det är frågan om andlig sång och 
musik. Här kommer tron och den skapande 
kraften in i bilden. Jag ger inte upp min tro 
eller min konst i poesi och musik. Dessa 
är de bärande krafterna i mitt liv. När jag 
gjort någonting för Gud har jag också blivit 
berikad med kärlek och omtanke av mina 
medmänniskor.
  Lenas hälsning till våra läsare är: Ge aldrig 
upp hoppet! Av tron, hoppet och kärleken 
tycker Lena, att hoppet är viktigast. När det är 
svårt, gör då så som Ulla-Christina Sjöman har 
sagt: överlåt allt åt Gud.

Text: Alf Lindberg  Foto: Erkki Talvila

VITTNESBÖRDET

Jag ger inte upp min tro eller min konst i poesi och musik. Dessa är de bärande krafterna i mitt liv, säger Helena ”Lena” Sjöman.
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Stefan Djupsjöbacka
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde

Bengt Lassus

pmSommar

JOHANNES FÖRSAMLING
 
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Pastorskansliet öppet må-fre kl.10-14. 
epost: johannes.fors@evl.fi. 
 

Gudstjänster
Högmässa varje söndag och 
helgdag i Johanneskyrkan kl.12. 
Konfirmationsmässor i Johanneskyrkan 
Läger 1: 18.8 kl.12
Läger 2: 1.9 kl.12
Gudstjänst i Koloniträdgården i 
Brunakärr 7.7 kl.14. Servering. 

Musikevenemang
Lunchmusik i Gamla kyrkan tisdagar kl.12
Klavertramp i Berghälls kyrka följande tors-
dagar kl.12: 13.6, 27.6, 11.7, 25.7, 8.8 och 
22.8. Sommarens tema är amerikansk 
orgelmusik.  

Träffar och sammankomster
Sommarcafé i Hörnan, Högbergsgatan 10, 
gatuplanet. Måndagar kl.13. Start 24.6, sista 
för sommaren 12.8. 
S:t Jacobs kyrka. Kvarnbergsbrinken 1. 
Onsdagar kl.14. Start 5.6 och sista för 
sommaren 14.8. 

Utfärder 
12.6 Sommarutfärd till Mäntsälä. Besök i det 
nordenskiöldska hemmet Alikartano/Frugård. 
För anmälda. 
9.7 Nya stadsdelar i Helsingfors. Mera info 
och anmälan, kontakta paivikki.ahonen@evl.
fi, tel. 050 3800 807. 
13.8 Fagervik, Västerby gård. Mera info och 
anmälan, kontakta paivikki.ahonen@evl.fi, 
tel. 050 3800 807.
  

MATTEUS FÖRSAMLING

www.matteus.fi
Pastorskansliet är öppet må, ti, to, fr kl. 9-14, 
on kl.12-14 Diakoni: om du vill ha kontakt 
med diakoniarbetarna,  ring: Cecilia Forsén, 
tfn 050-380 3976 Carita Riitakorpi, tfn 050-
380 3986

Gudstjänster
Högmässa varje söndag kl.12, även 
midsommardagen 22.6. Kyrkkaffe.
On 5.6, 19.6, 3.7, 17.7, 31.7, 14.8 kl.12-14 
lunchmusik och sommarcafé. Frivillig kaffea-
vgift.  
Lö 15.6 kl.12-14.30 Kaffe på plattan. 
Behöver du en paus och något varmt inom-
bords? Kom och träffa aktiva i Matteus eller 
kom med och engagera dig. Vi finns till för 
varandra! 

Med metro till 
musiken-konsertserie
Konsert varje tisdag i olika kyrkor på Matteus 
församlings område. I Matteuskyrkan kl.19-

20. Fritt inträde, program 5€.
25.6 ”Min väg till musikens värld” med fa-
miljen Westerlund. Oskar W. piano, Anna W. 
cello och sång, Elis W. altviolin, Ida W. violin
23.7 Exultate, jubilate! Anna Immonen sop-
ran, Katri Vesanen orgel, Hanna Varis piano
20.8 ”I Florens” Sunniva Fagerlund, block-
flöjter och Mats Lillhannus, sång, medeltida 
orgel
28.8 Barnkonsert på finska. Orgelsagan ”Kun 
valas hotkaisi Joonan” Katri Vesanen, urut 
ja Anna Brummer, kertoja. Mera info: www.
metrollamusiikkiin.fi
12.8 kl.18 välsignelse av barn inför skolstar-
ten.

ÖSTERSUNDOM KYRKA: Kapellv. 65
Högmässa 2.6, 7.7, 4.8  kl.10, kyrkkaffe.

MARIELUNDSKAPELLET I NORDSJÖ 
KYRKA: Hamnholmsv. 7
Högmässa 9.6, 14.7, 11.8  kl.10, kyrkkaffe.

DEGERÖ KYRKA: Rävsundsv. 13
Högmässa 16.6, 21.7, 18.8  kl.10, kyrkkaffe.

PROGRAM I MATTEUS JUNI-AUGUSTI
Närmare information finns i Kyrkpressen och 
Hufvudstadsbladet, i sommarprogrammet 
och på Matteus hemsida.

PETRUS FÖRSAMLING 

petrus.fors@evl.fi
www.helsingforsforsamlingar.fi/petrus

Gudstjänster
Munksnäs kyrka (Tegelstigen 6), 
varje söndag 1.6-1.9 kl.10.
Åggelby gamla kyrka (Brofogdevägen 12), 
varje söndag 1.6-1.9 kl.12.  

TALKOLÄGER på Björkebo14-16.8. 
Församlingens sommarhem i Nummela är 
ständigt i behov av små förbättringar. Vi 
behöver talkofolk som tycker om att skrapa, 
måla, spika m.m. Varmt välkommen med! 
Vi åker ut varje morgon, man kan delta en 
eller flera dagar, mat och kaffe serveras. Anm. 

senast 12.8 till Bodil Sandell (09) 2340 7227, 
050 380 3925 eller bodil.sandell(at)evl.fi.

ALLSÅNG på Björkebo. Har du hört om 
”Allsång på Skansen”? Nu blir det ”Allsång på 
Björkebo” (Hurrinpolku 3) lördagen den 17 
augusti med start kl. 13 från Vespervägen 12. 
Vi sjunger och får höra sång, servering med 
salt och sött till kaffet. Avslutning med an-
dakt i det lilla Björkebokapellet. Återfärd ca 
kl.16.30. Anm. till församlingens kansli (09) 
2340 7100 senast den 14.8. 

SOMMARCAFE i Malms kyrka, 
Markusrummet onsdagar 12.6, 26.6, 10.7, 
24.7 och 7.8 kl.17.30-19. 

KORT KVÄLLSMUSIK i Malms kyrka 
varje onsdag kl. 19. 12.6 Bill Ravall, sång 
ackomanjerad av Peter Hilli. 10.7 Mathias 
Sandell, orgel. 

BIBELDAGAR i Houtskär 15-19 juni. Medv. 
prof. Gunnar af Hällström, Ulla-Christina 
Sjöman m.fl. Program för hela familjen. 
Information, anmälningar senast inom maj 
månad: Petrus kansli (09) 2340 7100.

TYSKA KYRKAN

Deutsche Evangelisch-Lutherische 
Gemeinde in Finnland

So 9.6. 11 Uhr Gottesdienst (Katja Röker)
So 16.6. 11 Uhr Gottesdienst 
(Hans-Martin Röker)
So 23.6. 11 Uhr Gottesdienst (Panzig)
So 30.6. 11 Uhr Gottesdienst (Panzig)
So 7.7. 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
(Panzig)
So 14.7. 11 Uhr Gottesdienst (Panzig)
So 21.7. 11 Uhr Gottesdienst (Panzig)
So 28.7. 11 Uhr Gottesdienst (Katja Röker)
So 4.8. 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
(Röker)
So 11.8. 11 Uhr Gottesdienst (Panzig)
So 18.8. 12 Uhr (!) Zeltgottesdienst im 
Deutschen Seniorenwohnheim, Notstigen 2, 
Munksnäs (Panzig und Röker)

RIKSSVENSKA OLAUS PETRI 
FÖRSAMLINGEN
 
Pastorskansliet öppet ti-to kl.10-12

Högmässa söndagar kl.11 i Olaus Petri kyrka, 
dock med följande undantag:
9.6 Sammanlyst till Johannes församling: 
Missionsgudstjänst i Mässcentrum kl.10
16.6 Sammanlyst till Johanneskyrkan kl.12
23.6 Sammanlyst till Johanneskyrkan kl.12
30.6 Sammanlyst till Munksnäs kyrka kl.10 
21.7 Sammanlyst till Johanneskyrkan kl.12
28.7 Sammanlyst till Johanneskyrkan kl.12
Högmässa och konfirmation söndag 
11.8 kl.11
Musikandakt alla lördagar kl.18

HELSINGFORS PROSTERI

LEKHOLMEN 3.6-11.8:

Gudstjänster
I juni firas högmässor söndagar kl.11.00 och 
veckomässor onsdagar kl.20.00. I juli och 
augusti firas gudstjänsterna i regel på söndag 
kväll.  

EN KVÄLL PÅ LEKHOLMEN 13-14 juni
För studerande och unga vuxna. Anmälningar 
till sini.sundqvist@evl.fi senast den 6.6. Mera 
information på Lekholmens hemsida och 
Facebooksida.

SOMMARDAGAR med FKS 26-28 juli
Lägret för lite äldre ungdomar. Mera info och 
anmälningar: Facebook.com/Sommardagar

LEKHOLMENS SÄSONGAVSLUTNING 
10-11 augusti med musik, grillfest etc. Anmäl 
om ditt deltagande till holmledaren 050-465 
3410. 

BÅTTIDTABELL 
M/s Norsö må-lö från Degerö kl.8.00, 10.00 
(kan utebli vid läger), 11.00, 14.30 och 17.30 
(ti, on, to även 20.45). Retur kl.10.30, 11.30, 
15.00, 18.00 (ti, on, to även 21.15). I Degerö 
11.00, 12.00, 15.30, 18.30 (ti, on, to även 
21.45). Söndagar från Degerö till Lekholmen 
9.00, 10.00, 12.30, 18.00, 19.00, retur 
10.30, 13.00, 18.30, 19.30. Biljetter tur retur 
över 17 år 3,50, 10-17 år 2,00, barn gratis. 
Ingen trafik under midsommaren 21-23.6. 

MISSIONFEST
i Helsingfors 7-9.6.2013. Finska missions-
sällskapet och Matteus, Johannes och Petrus 
församlingar. Ingen förhandsanmälan. Info 
www.finskamissionssallskapet.fi .

KAMPENS KAPELL
är öppet vardagar kl. 7-20 och veckoslut 
10-18.

SAMTALSTJÄNST 
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på 
tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 
0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad   
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour  

Foto: Roosa Salminen


