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INBÖRDESKRIGETS MINNESÅR
År 2018 har det förflutit 100 år sedan inbördeskriget i Finland. Under året ordnas det många evenemang
för att uppmärksamma detta. Minnesårets program koordineras av Statsrådets kanslis Finland 100-projekt. När vi firar minnesåret är det bra att söka synvinklar som hjälper oss inte bara att förstå det förgångna men också att bygga en god framtid. Utöver de etablerade festdagarna och evenemangen kan
man i församlingarna samlas för att minnas vår historia på nya sätt.
Inom kyrkan öppnas inbördeskrigets minnesår i Berghälls kyrka lördagen den 20 januari 2018 kl. 12,
där ärkebiskop Kari Mäkinen medverkar. Samlingen hör till evenemanget Försoning 100 som ordnas
samma veckoslut och är en del av kyrkodagarnas 100-årsfirande.
Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingarna uppmärksammar inbördeskrigets minnesår med en
minnesgudstjänst söndagen den 11 mars 2018. Det är fjärde söndagen i fastan, ”Brödsöndagen”. Inspirationsmaterial för gudstjänsterna kommer att publiceras på Sacristas gudstjänstsidor när datumet närmar sig.
På de stupades dag 2018 finns det skäl att särskilt komma ihåg dem som stupade under inbördeskriget.
Församlingarna kan gärna kontrollera att minnesmärken och gravar är i bra skick. På många håll har
församlingarna inte hand om röda sidans minnesmärken. I de fallen kan man gärna fundera över på vilket
sätt församlingen kan bistå med expert- eller talkohjälp. Ett specialfall utgörs av de så kallade jägargravarna. Kyrkostyrelsen har gett anvisningar om vård av jägargravar i cirkulär 16/1994, som kommer att
läggas ut i Sakasti på webbsidor som publiceras i november, till en början endast på finska, på adressen
sakasti.evl.fi/muistovuosi1918.
Trots att det redan har förflutit ett århundrade och vi inte längre har bland oss sådana som deltog i kriget,
bär många på frågor som det inte nödvändigtvis tidigare har getts möjlighet att ventilera. Krig finns ofta
med som en beståndsdel i släktens historia och kan ha gett anledning till många öppna frågor. Kyrkostyrelsen har tagit fram ett material som hjälper församlingarna ordna tillfälle att behandla svåra frågor
som minnet av inbördeskriget väcker. I materialet finns alternativ för enskilda samlingar, samtal på tu
man hand eller en serie smågruppsträffar. Materialet publiceras i Sakasti i november på adressen
sakasti.evl.fi/muistovuosi1918.
Mera information ger projektsekreteraren för inbördeskrigets minnesår Timo-Matti Haapiainen, timomatti.haapiainen@evl.fi.
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