
2 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG 7.12.2017 • NR 48
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Ansvarig chefredaktör
May Wikström
tfn 040 153 0313
may.wikstrom@
kyrkpressen.fi
Redaktionen i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
tfn (09) 612 615 49/
040 831 6545
redaktionen@ 
kyrkpressen.fi
Redaktionen i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A, 
68600 Jakobstad

tfn 040 831 3599
Redaktörer e-post:  
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi
Ulrika Hansson
tfn 040 831 6322
Christa Mickelsson
(tjänstledig)
Johan Sandberg  
(Österbotten)
tfn 040 831 3599
Nicklas Storbjörk
tfn 040 831 6545
Sofia Torvalds 
tfn 040 831 6748

Emelie Wikblad
tfn 040 831 6836
Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi
Layout: Malin Aho
tfn 040 831 6902

Utgivare: Fontana Media Ab
Bank: Danske Bank 
IBAN: FI34 80001301 158540
BIC: DABAFIHH

Paradbild: Jakobstads 
museums bildarkiv
Tryck: Botnia Print, Karleby

Annonsredaktör: 
Erika Rönngård 
tfn 040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
+ Moms 24%  

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms. 
Familjeannonser: 
1 €/spmm inkl. moms.

Lämna in din annons på 
kyrkpressen.fi helt utan ex-
tra kostnad. 
    För familje- och radan-
nonser per telefon, mejl 
eller post tillkommer 5 euro i 
serviceavgift.

Annonsdeadline torsda-
gar klockan 12 veckan före 
utgivning.

Annonsförsäljning:  
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Ludvig Andersson, 
tfn 044 050 3020, 

Jonny Åstrand, 
tfn (06) 347 0608, 
eller 0500 924 528, 
fax (06) 347 1018

Prenumerationspriser: 
Finland & Norden 65 €
Utlandet 84 €

ISSN 0356-1275

KYRKPRESSEN REDAKTIONEN KYRKPRESSEN ANNONS
Kyrkpressen är en 
gåva till dig från 
din församling!
I regel uppdateras din adress 
också i Kyrkpressens adressre-
gister när du gör en flyttanmä-
lan. I annat fall, vänligen kon-
takta din församling. 
   Om du beställer Kyrkpressen 
privat kontaktar du oss: pre-
numeration@kyrkpressen.fi.

ADRESSÄNDRING

”Med drygt tu-
sen röstberät-
tigade som än-
nu inte flaggat 
för någon kandi-
dat kan det hän-
da mycket.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

När tusen ännu 
inte sagt sitt

NomiNeriNgstideN i ärkebiskopsva-
let löpte ut i förra veckan och några 
svarta hästar i slutspurten blev det 
inte den här gången. Närmast den 
titeln kommer Ville Auvinen, mis-
sionsledaren för den finska evang-
eliföringen Sley. Han gick ut i slut-

skedet som en uttalat konservativ kandidat och 
fyllde därmed det vakuum som fanns i uppställ-
ningen. De som driver Esbobiskopen Tapio Luo-
mas kampanj får nu jobba hårdare med att fånga 
in de konservativa väljare som dittills sett  den ba-
lanserande ”mittenmannen” som sitt enda alter-
nativ. Hans utsikter att ta hem valet redan i för-
sta omgången har minskat och nu får han jobba 
för att hänga med i den andra.  För de övriga kan-
didaterna, som profilerats som mer liberala i de 
stora stridsfrågorna i kyrkan, var Auvinens kan-
didatur en välkommen röstsplittrare. 

Auvinens kandidatur har karaktären av en sym-
bolisk markering. Han måste ändå vinna sina rös-
ter, för de konservativa taktikröstar säkert om 
det lutar mot att de blir helt utan alternativ i en 
andra omgång. Det är intressant att Luoma, som 
annars är återhållsam med konkreta uttalanden, 
nu uttryckligen beklagat att Sley har bundit med-
lemmarnas åsiktsfrihet i prästämbetsfrågan så att 
väckelserörelsen inte integreras naturligt i för-
samlingarna som en bidragande kraft. Men Auvi-
nens kandidatur ökar också trycket bland andra 
väljare med flera alternativ att satsa rätt. 

deN jämNaste kampen i det fallet går troligen mel-
lan Björn Vikström och Heli Inkinen. Inkinen var 
tidigt ute med sin kandiatur. Hon fick extra skjuts 
av den stora frustration många kvinnor kände 
över att den nya Helsingforsbiskopen var en man, 
något som resulterade i att biskopskollegiet som 
helhet nu är en beklämmande mansklubb. Värv-
ningen av understödare var snabb och effektiv, 
men det har senare också hörts tveksamma rös-
ter från kvinnor i kyrkan som inte är helt över-
tygade om Inkinen. 

Det är möjligt att det är 
Björn Vikström som vinner 
på Auvinens kandidatur, ifall 
dessa osäkra väljer att trygga 
att det finns en kandidat med 
i slutskedet som de ser som 
ett starkare alternativ med 
rätt profil – trots att han är 
man. En som det har varit 
rätt tyst om är Ilkka Kanto-
la. Även om han är rikspoli-
tiker saknar han det natur-
liga tummelfält som kyrko-
mötet utgör. De två biskopar som är uppställda 
har klara fördelar av sitt ämbete både i synlig-
het och inflytande, men för en ex-biskop som 
Kantola kan det snarast ligga honom i fatet att 
han är den biskop som självmant valde att av-
gå på grund av personliga skäl år 2005. Hans so-
cialdemokratiska nätverk ska ändå inte under-
skattas. Också väljarkåren har partipreferenser, 
som i det här fallet kan överraska. Med drygt tu-
sen röstberättigade som ännu inte flaggat för nå-
gon kandidat kan det hända mycket när det väl 
blir dags att rösta.

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Tillräckligt 
troende

Petra Berg är hemmastadd i kyrkliga 
miljöer. När det är program i Vänö ka-
pell om somrarna är hon där, varje gång. 
Hon är aktiv i KFUK, Kristliga förening-
en för unga kvinnor. Den dag vi träffas 
ska hon baka pepparkakshus för Mat-
teus församlings julbasar.

Men när hon får frågan ”Tror du på 
Gud?” är inte svaret ett självklart ”Ja!”.

– På ett sätt tror jag på Gud. När jag 
går på jobb som psykoterapeut träffar jag 
en massa människor – kolleger – som 
jag tycker jobbar med godhet. Och jag 
tycker att godhet är ett tecken på Gud. 
Men det är inte så att jag tror att om jag 
ber en bön så kommer Gud att inverka 
på hur det blir. Där tror jag att vi mås-
te göra något själva. Jag tänker att det 
är viktigt att agera. Välj en livsinrikt-
ning och agera, och om du har tid över, 
då kan du be.

Petra Bergs man är muslim, och ber 
fem gånger om dagen. Det har hon inga 
problem med, liksom han inte har pro-
blem med att hon inte ber.

– Om han tycker att det är ett värde-
fullt sätt att använda tiden på är det in-
te min sak att döma det.

Hon har en respekt för ritualer.
– Jag tänker till exempel på barndop. 

Jag tycker att det finns en idé med att 
ha ett barndop eller – om man inte vill 
ha ett dop – ett namngivningskalas. Det 
handlar om att förtydliga: Nu är det så 
här det är, det här barnet finns i vår fa-
milj eller i vår gemenskap. För att få in 
det i våra hjärnor behöver vi en ritual.

Formades av mobbningen
Petra Berg växte upp i Mariehamn.

– Jag blev mobbad under hela min 
skoltid, i nio år, och det har format mig 
mycket.

Det var under de åren hon blev ak-
tiv i församlingen, först i Mariehamns 
församlings barnkör och sedan i ung-

domsverksamheten under och efter 
skriftskolan.

– Det är kanske därför jag inte har 
problem med att vara med i försam-
lingssammanhang: Jag har alltid upplevt 
att jag fick höra hemma i församlingen, 
fast jag kanske inte hade ett samman-
hang i skolan. Till en del var de som var 
med i församlingens verksamhet sam-
ma typer som i skolan, men vissa av de 
värsta typerna var inte där. Jag fick kän-
na mig inkluderad.

Hon uppskattar också att Mariehamns 
församling aldrig haft för vana att defi-
niera människor som kristna eller icke-
kristna.

– Är du med så är du med, är du inte 
med så är du inte. Och du är tillräckligt 
troende om du är med. 

Vill inte tänka svartvitt
Hon vet att många bär på trauman från 
olika kyrkliga sammanhang, upplevelser 
som gjort dem svartvita. Tidigare var de 
kanske hängivet troende, senare hängi-
vet icke-troende. Hon gillar att hon ald-
rig tvingats definiera på vilket sätt hon 
tror eller inte tror påGud.

– Orsaken till att jag gärna är med i 
kyrkan är att det finns så mycket bra i 
kyrkan. Allt från att ta hand om gam-
la byggnader som är verkliga kulturarv 
till att ha diakoniverksamhet och dela 
ut mat, till att arbeta med flyktingfrå-
gor och tydligt ta ställning. Det finns så 
mycket som är väldigt bra och som jag 
gärna tar del av.

Hon sitter inte ofta på en söndags-
gudstjänst, men hon är med om det 
som ger henne någonting.

Läser du med i trosbekännelsen?
– Jo, jag läser med. Varför skulle jag inte 
läsa med? Om jag inte gör det hamnar 
jag i det där svartvita, bland dem som 
är traumatiserade och vägrar. Jag kan 

sätta min energi på annat än på att ir-
ritera mig på en rad i trosbekännelsen.

Mobbning också på arbetsplatser
När hon inledde sin utbildning i kogni-
tiv beteendeterapi (KBT) fick hon red-
skap att arbeta med sina egna ärr efter 
åren av mobbning.

– I KBT jobbar man mycket med ac-
ceptans utgående från sinnesrobönen: 
”Ge mig sinnesro att acceptera det jag 
inte kan förändra, mod att förändra det 
jag kan och förstånd att inse skillna-
den.” Det handlar om att inte fastna så 
mycket i saker som hänt och föra den 
där kampen i sitt eget huvud: Varför 
blev det si och varför blev det så, var-
för sa jag inte si och varför sa jag inte så.

När hon tänker på mobbningen inser 
hon att det som hänt har hänt.

– Jag blir inte bättre av att älta det. 
Jag blir bättre om jag i stället accep-
terar att jag inte kan göra så mycket åt 
det som hänt, utan måste lära mig att 
leva med det.

Hon tycker om sitt jobb för att det 
handlar om att ge redskap som hjälper 
klienterna att bearbeta problemen själva.

– Det är ganska kul att märka att per-
sonen börjat praktisera det jag lärt ut 
föregående gång.

Hon är också aktiv feminist.
– På mitt jobb ser jag tydligt vad de 

patriarkala strukturerna leder till. Till 
exempel har jag aldrig haft en utbränd 
man som klient, men väldigt många 
utbrända kvinnor. Jag ser feminismen 
som en styrka i mitt jobb. Jag kan sä-
ga till kvinnor som trakasseras eller får 
mindre lön än sina manliga kolleger: Stå 
på er! Jag har också en tydlig feminis-
tisk agenda på jobbet och arbetar med 
att hjälpa klienter att öppna ögonen för 
dessa orättvisor.

Vad gäller mobbning ser hon att den 
är ett problem också i arbetslivet – in-
te minst på kyrkliga eller kristna ar-
betsplatser.

– Det finns många dåliga chefer på 
kyrkliga arbetsplatser. Och folk är så 
snälla och handfallna att de inte gör nå-
got åt saken. Varför ska den knäppa che-
fen få fortsätta medan de anställda säger 
upp sig? Här önskar jag att kyrkan tog 
större ansvar för sin personal och gjor-
de något åt saken.

När Petra Berg växte upp kände hon sig utesluten i 
skolan, men inkluderad i församlingen. Hon är inte med 
i kyrkliga sammanhang för att hon tror på det kyrkan 
lär, utan för att hon tror på det kyrkan gör. 

TEXT: SOFIA TORVALDS  FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

PROFILEN: PETRA BERG 
”Jag blir inte bättre av att älta det. Jag blir bättre om jag 
i stället accepterar att jag inte kan göra så mycket åt det 
som hänt.”
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Stiftsfullmäktige vill dela Lappo domkapitel mellan två städer
Lappo. En konflikt om vari-
från Lappo stifts domkapitel 
ska sköta sitt arbete har på-
gått i åratal. Nu föreslås en 
lösning där personalens ar-
betsrum skulle vara kvar i 
Seinäjoki, men sessionssalen 
finnas 25 kilometer därifrån, i 
Lappo, skriver Kotimaa.

År 2013 föreslog Lappo 
domkapitel att verksamhe-
ten skulle flyttas från Lap-
po till Seinäjoki, men Kyr-

kostyrelsen godkände inte 
förslaget. Ett år senare flyt-
tade domkapitlet ändå till 
tillfälliga lokaler i Seinäjo-
ki på grund av problem med 
inomhusluften och år 2015 
fick biskopen en ny tjänste-
bostad i Seinäjoki.

Argumenten för att pla-
cera domkapitlet i Seinäjo-
ki har handlat om de nät-
verksmöjligeheter som 
finns där, medan histori-

en och stiftets identitet an-
setts tala för Lappo. I bör-
jan av november lämnade 
27 församlingsmedlemmar 
från området in ett initia-
tiv där de krävde att verk-
samheten koncentreras till 
Lappo.

– Ur stiftsledningens 
synvinkel kan det här va-
ra en kompromiss. Ur Lap-
pos synvinkel är det inte en 
kompromiss, enligt gällan-

de beslut finns domkapit-
let i Lappo, säger Pentti Le-
mettinen i Lappo kyrkofull-
mäktige, som var först med 
att skriva under initiativet, 
till Kotimaa.

Enligt stiftsfullmäktige är 
tanken ändå att den lösning 
som nu föreslås både skulle 
betjäna domkapitlets verk-
samhet på bästa sätt, sam-
tidigt som den stöder stif-
tets egna identitet.

Vatikanen ger ut Luther-frimärke
reformationen. Vatika-
nen har reformationsåret till 
ära gett ut ett frimärke som 
föreställer reformatorerna 
Martin Luther och Philipp 
Melanchton knäböjande vid 
Jesus kors.

– Frimärket har väl-
digt stort symbolvärde, sä-
ger docenten i dogmatik Jy-
ri Komulainen till tidningen 
Kirkko ja kaupunki.
Komulainen är ändå in-

te förvånad. Den nuvaran-
de påven Franciscus har på 
många sätt visat vilja att 
förbättra relationen mel-
lan de katolska och luther-
ska samfunden, som un-
der många hundra år va-
rit kyliga.

Lutherska världsförbun-
det kallar i sin tur Vatika-
nens gest för ett ”uttryck 
för hur långt vi har kommit 
på vår väg mot enhet”.

petra Berg identifierar sig 
inte som troende, men nog 
som kyrkligt aktiv. Hon är 
till exempel medlem i KFUK, 
Kristliga föreningen för unga 
kvinnor.

PETRA BERG

PSYKOTERAPEUT, HÖR 
TILL DE FÖRSTA SOM 
ERBJUDER INTERNET- 
BEHANDLING PÅ SVENSKA 
I FINLAND. ARBETAR 
OCKSÅ MED VIDEOTERAPI.

UPPVUXEN I MARIEHAMN. 
TILLBRINGAR SOM-
RARNA PÅ VÄNÖ I HITIS 
SKÄRGÅRD, DÄR HENNES 
PAPPAS FAMILJ HAR SINA 
RÖTTER.

BÄSTA FRITIDSSYSSLAN: 
MOTION, VÄNNER OCH 
ATT REBOOTA GENOM ATT 
SOVA.




