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– Förbundet Vita Bandet i Finland ry

TILL KYRKOHERDEN
De flesta av oss är inte vana vid att glädja oss över ringa och dolda saker. Nyheter om pandemi
och krig har förberett oss för att ta emot dåliga nyheter och bevittna konflikter och kaos.
I vårt arbete för att tjäna andra, i församlingarna liksom i kristna föreningar, är vi beredda att höra
om människors problem, depressioner och ångest. Sådana bekymmer och sorger tär på vår förmåga att känna glädje och se tecken till hopp omkring oss.
Vita Bandets internationella bönedag firas i år söndagen den 25 september. Söndagens tema
är Guds omsorg om oss. När Jesus talade om den Himmelske Faderns omsorg om sin skapelse
använde han sig av realistiska metaforer för att beskriva den:
”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder
dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin
livslängd?”
Bönen är Vita Bandets gemensamma språk. Rörelsens bönestund, som äger rum mitt på dagen,
har varit en tradition runt om i världen sedan 1891. Bönen påminner oss om att Gud är med oss
och mitt ibland oss. Hjärtats tro förstärks och fördjupas inom trosgemenskapen. Vi är tacksamma
för att många ber för Vita Bandets arbete och att Vita Bandet har nära kontakt med församlingarna.
Vi gläder oss över att många av våra medlemmar är aktiva inom sina hemförsamlingars frivilligarbete.
Vita Bandets medlemsföreningar kontaktar sina respektive församlingar med förfrågan om möjlighet till medverkan vid högmässan 25.9. Lokala föreningar finns i Helsingfors med omnejd, Kuopio,
S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg och Villmanstrand. Föreningen i Tammerfors grundades redan 1902.
Den riksomfattande kampanjen Nykter – Solklart 2022
Liksom tidigare år skickar Förbundet Vita Bandet i Finland nu ut kampanjmaterialet till församlingarna. Vi ber er vidarebefordra materialet till de anställda som har hand om församlingens
konfirmandundervisning och hoppas att det ska komma till nytta bland annat vid skriftskolundervisningen kring värderingar och personliga val. Den riksomfattande kampanjen Nykter – Solklart
koordineras av Nykterhetens Vänner rf, vars verksamhetschef Marko Kailasmaa skrivit den bifogade hälsningen.
Vi möts på Kyrkotorget under Kyrkodagarna i Uleåborg 20–21.5.2022
Förbundet Vita Bandet i Finland deltar tillsammans med sin lokala medlemsförening i Kyrkodagarna i Uleåborg. Vi finns på Uleåborgs teater, avdelning 15. Frivilliga från Vita Bandet i Uleåborg
har tillverkat små överraskningar som kyrkodagsbesökare kan ta med sig hem. Välkommen att
dela tankar med oss och få en överraskning som minne från Kyrkodagarna! På Kyrkotorget får du
nu också träffa Förbundet Vita Bandet i Finlands nya generalsekreterare, pastor Inari Varimo. Pastor
Irja Eskelinen, som varit generalsekreterare i 35 år, går i pension 1.9.2022. Vi vill framföra ett varmt
tack för allt stöd och samarbete som utgjort en bärande kraft under Irjas tid som generalsekreterare! Vi är övertygade om att det goda samarbetet kommer att fortsätta under Inaris ledning. Inari
kommer till Vita Bandet från Esbo stift, där hon tjänstgjort som pastor i Olarin seurakunta.
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Vita Bandets arbete som förbönsämne och kollektändamål
Ett varmt tack till församlingarna för alla böner och kollekter som tillägnats Vita Bandet under
2021! Vi hoppas att vårt arbete också i år ska lyftas fram i er församlings förbön. Kontonummer
för inbetalning av kollekter är:
Danske Bank FI98 8000 1100 0623 23, SWIFT-BIC: DABAFIHH.
Vår verksamhet kan presenteras på följande sätt under kungörelserna:
Förbundet Vita Bandet i Finland grundades 1905 för att hjälpa dem som på den tiden hade
den svagaste positionen i samhället. Vita Bandet arbetar bland annat med personer som lider
av missbruksproblematik, psykisk ohälsa och trasiga människorelationer. Förbundet upprätthåller
ett studenthem, ordnar terapeutiska AURORA-stödgrupper i S:t Michel för mödrar som rehabiliteras för missbruksproblematik och ger ut tidningen Valkonauha. Till förbundet hör åtta lokalföreningar. Vita Bandets motto är den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra
för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt 7:12)

Herre, också jag vill komma nära den som lider och
lätta på det lidandets ok världen bär på, åtminstone lite grann.
Min egen smärta är min följeslagare. Mitt i den finns nåden.
Och ovan världens sorger ljuder kärleken som aldrig släcks.
- Anna-Mari Kaskinen
Käre Gud, låt mig känna din medkänsla gentemot människor när jag möter dem idag,
särskilt när jag själv känner mig trött.
- Tim Byron SJ

I Vita Bandets näste på Elisabetsgatan i Helsingfors, april 2022
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