
På första söndagen i advent inleder vi ett nytt kyrkoår. När årstiden är 
som allra mörkast lyfter kyrkan fram ljuset och hoppet. Under advents- 
och jultiden välsignar vi varandra med goda ord och handlingar. Det 

nya kyrkoåret ger oss också mod att tro på framtiden. Mörkret, ondskan och 
döden i världen ser ibland ut att vinna segrar, till och med stora segrar. Men 
tron på livet överlever. Den kan helt enkelt inte släckas, inte ens av döden. 
När nyheterna i medierna fäller oss ner i misströstan och hopplöshet, så 
är tron strax där och fångar upp livsmodet igen. Och så börjar vi på nytt i 
följande stund eller följande dag och vågar ser framåt i livet. Märkligt vilken 
kraft tron har! Men orsaken finner vi i livet självt. Gud har stigit in i vår värld 
med det eviga livet som gåva till oss. Guds son Jesus har fötts in i vår verk-
lighet för att ständigt förnya våra tankar och vår tro. Vår tro grundar sig 
därför inte på någon inbillning eller fantasi. Kristus själv är grunden i vår tro.           
Han lever i våra hjärtan och föder inom oss kärleken till våra medmänniskor.  

Det nya kyrkoåret behöver alltså inte följa samma spår som tidigare år.         
Det kan hämta med sig ny inspiration till vårt inre, så att vi ser män-

niskorna runt omkring oss som behöver vår hjälp. När resurserna i välfärds-
samhället minskar i vårt land, då får kyrkans medlemmar frimodigt stiga 
fram och hjälpa till som frivilliga arbetare. Vi behövs i kyrkan och försam-
lingen och i samhället som omger oss. I den verksamheten vet inte alltid den 
ena handen vad den andra gör. För vi hjälper till av medkänsla och kärlek 
till  människorna i vårt eget land och ute i världen. Den kärleken öser vi ur           
jultidens budskap: “Så älskade Gud världen...”  

Välsignat nytt kyrkoår och en Fridfull julhelg!  

Roger Rönnberg
Kyrkoherde 1

ROGERS SPALT:

Ett nytt 
kyrkoår

Organisationsreform i 
församlingens verksamhet
Esbo svenska församling arbetar på hela Esbo stads område. 
Inom samma område verkar fem finska församlingar. I flera decennier 
har den svenska församlingen varit indelad i distriktsområden. Under 
de senaste åren har distrikten varit tre till antalet: Södra, Norra och 
Centrum-distrikten. Distrikten har letts av ett distriktsråd som bestått 
av några församlingsmedlemmar, en representant för församlingsrådet, 
en ansvarig präst samt sektoransvariga. Parallellt med verksamheten i 
distrikten har de olika verksamhetssektorerna arbetat på församlingens 
hela område.

Men då resurserna i församlingen minskar har församlingsrådet nu gått in 
för att koncentrera verksamheten till sektorerna och med hela försam-

lingen som verksamhetsfält. I sektorerna har de ledande tjänsteinnehavarna 
huvudansvaret för verksamheten, men resursgrupper bildas för att hjälpa till    
i planeringen och ge stöd åt verksamheten. 

Dessa resursgrupper består av en representant för församlingsrådet och 2-4 
församlingsmedlemmar per grupp samt anställda inom respektive sektor. 
Man får gärna ta kontakt med sektoransvariga och anmäla sitt intresse 
för att ta del i resursgruppernas arbete. 

Sektorerna och de ansvariga är följande:
Barn- och familjeverksamheten (Helena Aitti-Lindberg), ungdomsverksam-
heten (Helena Aitti-Lindberg), skriftskolan (Brita Ahlbeck), verksamheten 
bland vuxna (Roger Rönnberg), diakonin (Majvi Andersson-Sjögren), musiken 
(Pia Bengts), informationen (Sheila Liljeberg-Elgert), frivilligverksamheten 
(Heidi Jäntti), gudstjänsten (Roger Rönnberg) och mission och internationell 
diakoni (Brita Ahlbeck). Resursgrupperna inleder sitt arbete på vårterminen.               

Advent 
och jul

BILAGA I kyrkpressen 26.11.2015
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Vad vill du veta om oss på webben? Hur ska vi synas 
i sociala medier? Delta i vår kommunikationsenkät på 
www.esboforsamlingar.fi!

Vad händer i församlingen? Mer information:
www.esboforsamlingar.fi och Facebook, veckoannonseringen 
i Kyrkpressen, HBL/Söndag-Kyrkdag och HBL/Myrstacken.

Esbo svenska församling
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Julens barn. Foto: Mira Strengell. 



   
                                    

I Esbo svenska församling sjunger vi De vackraste julsångerna: 
Söndag 6.12 kl. 16 julfest med De vackraste julsångerna och Kungs-
gårds skolans Lucia i Köklax kapell. Jäntti, Ertman, Bengts.  Servering. 

Lördag 12.12 kl. 15 julfest med De vackraste julsångerna, Rödskogs 
skolas Lucia och Furahakören i Kalajärvi kapell. Jäntti, Ertman, 
Malmgren. Servering.

Måndag 7.12 kl. 18 Gröndalsafton med De vackraste julsångerna 
i Gröndals kapell.  Wikman, Ahlbeck. Servering. 

Onsdag 9.12 kl. 19 De vackraste julsångerna med Kråksången 
i Esbo domkyrkas församlingsgård. Malmgren, Wikman, Ahlbeck. 
Glöggservering kl. 18-19.

Måndag 14.12 kl. 19 i Sökö kapell. 
Pasi Pihlaja, valthorn. Malmgren, Ahlbeck. 

Annandag jul, lördag 26.12 kl. 17 i Hagalunds 
kyrka. Niklas Vepsä, sång. Malmgren, Kanckos. 2

I kyrkan i adventstid
Söndag  29.11. Första söndagen i advent.
Vi sjunger Hosianna!
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Jäntti, Rönnberg, Bengts, Markus 
Malmgren, organist, kammarkören Novena. Medlemmar i församlings-
rådet fungerar som gudstjänstgrupp. Kyrkkaffe & julgröt i förs.gården. 

Mataskärs kapell kl. 16 gudstjänst med små och stora.
Ahlbeck, Malmgren, Barnkören medverkar.  Adventsservering.

Söndag 6.12. Andra söndagen i advent. 
Självständighetsdagen.
Esbo domkyrka kl. 10 (OBS tiden!) tvåspråkig högmässa.  
Kanckos, Malmgren m.fl. Uppvaktning vid de stupades gravar 
efter högmässan. Kyrkkaffe med program i församlingsgården. 

Karabacka kapell kl. 10 gudstjänst med små och stora. 
Ahlbeck, Bengts. Dagklubbens julkyrka. Kyrkkaffe och -saft.

Köklax kapell kl. 16 julfest med De vackraste julsångerna och 
Kungsgårdsskolans Lucia. Jäntti, Ertman, Bengts. Kyrkkaffe. 

Julfest med de vackraste julsångerna:
Kalajärvi kapell lö 12.12 kl. 15. Jäntti, Ertman, Malmgren. 
Rödskogs skolas Lucia och Furahakören medverkar. Servering.

Söndag 13.12. Tredje söndagen i advent. 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Jäntti, Bengts.
Kyrkkaffe i Sockenstugan. 

Olars kyrka kl. 10.30 gudstjänst med små och stora. 
von Martens, Malmgren. Kyrkkaffe och -saft.

Ungdomsmässa: 
Sökö kapell onsdag 16.12 kl. 20. Kanckos.  

Söndag 20.12. Fjärde söndagen i advent.
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa, Rönnberg, Bengts. 
Krigsveteranerna inbjuds speciellt.  Kyrkkaffe i Sockenstugan. 

Mattby kapell kl. 10 gudstjänst med De vackraste julsångerna. 
von Martens, Kronlund. Servering.

Karabacka kapell kl. 10 högmässa med De vackraste julsångerna.
Kanckos, Wikman. Kyrkkaffe.

Hagalunds kyrka kl. 12 mässa med små och stora. Vi firar 
Hagalunds kyrkas 50-årsjubileum. Ahlbeck, Wikman. Julgröt.

Vi trivs tillsammans 
Julbasar:
Tunaberg serviceboende, Framnäsängen 4, torsdag 3.12 kl. 15–17.30. 

Samtalsgruppen Tro och Liv: 
Sökö kapell torsdag 3.12 kl. 18.30–20, Rönnberg.  
Grunderna i den kristna tron på ett lättförståeligt sätt. 

Bönekvarten:
Olars kyrka, svenska sidan,  tisdag 8.12 kl. 18.30–19, Rönnberg. 
Stress och prestation i vardagen? Välkommen att stilla dig i kravlös bön 
till Gud. Vi ber för våra närmaste och våra egna liv. Vi ber om fred i världen. 
Vi ber för kyrkan och vår egen församling. Vi tar emot Guds välsignelse 
över oss. Välkommen!

Hämta kunskap från Bibeln:
Olars kyrka, svenska sidan, tisdag 8.12 kl. 19–20, Rönnberg. 
Frihet och lag i Bibeln? Vi studerar den kristna människans frihet 
utifrån Galaterbrevet. Välkommen med att studera och samtala! 
Möjlighet att delta i bönekvarten kl. 18.30. 

Grötfest:  Södrik kapell lördag 28.11 kl. 10-11.30. 

Församlingslunch: 
Olars kyrka, svenska sidan, tisdag 1.12 och 8.12 kl. 12–14. Pris 5 €. 

Julfest med jullunch för rörelsehindrade: 
Esbo domkyrkas församlingsgård tisdag 15.12 kl. 12–14.30. 
Anmälningar: diakonissorna Synnöve, 040 547 1856, Bea, 040 513 0828 
eller Majvi, 040 531 1044, senast 8.12. Taxiskjuts ordnas.

Kretsar för seniorer och daglediga kl. 13-15:
Träffdax i Köklax kapell tisdag 1.12, Sökö kapell  tisdag 1.12, Kalajärvi 
kapell torsdag 3.12, Köklax kapell tisdag 8.12, Södrik kapell onsdag 9.12, 
Karabacka kapell torsdag 10.12. Efter julpausen träffas vi  fr.o.m. vecka 2.

    
                  

Vokalgruppen Romberg: 
Esbo domkyrka söndag 29.11 kl. 18. Christa Katter, Christine Skogman, 
Christopher Romberg, Elna Romberg, Jenna Romberg, Christer Rom berg. 
Nyskrivna julsånger samt kända julpsalmer och -visor från den nya julski-
van “Jul igen”. Biljetter 10/15 € vid dörren eller på www.romberg.fi 

Esbo arbis kammarkör: 
Köklax kapell tisdag 1.12 kl. 19. Dirigent Timo-Juhani Kyllönen.

Esbo sångkör & Kyrkslätts manskör:
Esbo domkyrka fredag 4.12 kl. 19.30. Dirigent Barbro Smeds, 
piano/orgel Marcel Punt. Programblad 15 €.

**********************************************************
EsVoces´ 20-årsjubileumskonsert: “Gör porten hög”
Esbo domkyrka lördag 5.12 kl. 18. Kören framför adventskantater av 
Dietrich Buxtehude och Johann Schelle, samt Messe de Minuit av 
Marc-Antoine Charpentier. Solister: Minna Nyberg, sopran, Päivi Järviö, 
sopran, David Hackston, alt, Jussi Salonen, tenor, Janne Kaksonen, bas. 
Esbo barock medverkar, dirigent Pia Bengts. Fritt inträde och program.

Kammarkören Novena: 
Esbo domkyrka fredag 11.12 kl. 19.30. Heinrich Schütz: Historia der Geburt 
Jesu Christi. Kammarkören Novena, Nina Kronlund, körinstudering, 
Anne Havunen & Piero Pollesello, sång, Timo Kiiskinen, tenorista, Tuukka 
Terho, luta & sång, Juho Punkeri, violin & sång, Juha-Pekka Koivisto, violin, 
Teemu Kauppinen, kontrabas, Jan Takolander & Vesa Lehtinen, trombon, 
Jani Sunnarborg, dulcian. Petri Arvo & Petra Aminoff, flöjt, Jaakko 
Saarinen, zink, Markus Malmgren, orgel. Fritt inträde & program. 
Kollekt för Kyrkans Utlandshjälps flyktingarbete.

**********************************************************
Musikinstitutet Kungsvägen: 
Esbo domkyrka lördag 12.12 kl. 16. Esbo Lucia medverkar. Program 5 € .

Musica Poetica: 
Olars kyrka, finska sidan, tisdag 15.12 kl. 19. Julkonsert med Musica Poetica 
från Schweiz – Sabine Kaipainen-Ineichen, sång, flöjt, Tuomas Kaipainen, 
oboe – och Kari Vuola, orgel. Traditionella julsånger av bl.a. Sibelius och 
Merikanto, samt arior av J.S.Bach och G.P. Telemann. Fritt inträde. 

Furorna: “Jul i stallet”
Olars kyrka, finska sidan, fredag 18.12 kl. 18.  Sofia Lindroos, dirigent & 
violin, Bo-Eric Rosenqvist, uppläsning, Marja Antila, violin, Albinus Borg, 
trumpet, Hanna Laakkonen-Yang, orgel & piano. Fritt intr. Program10 €. 

Ecoro: Sökö kapell lördag 19.12 kl. 19. Dirigent Marcel Punt. Sibelius, 
Reger, Grieg, Carpenter m.fl. Traditionella julpsalmer och sånger. Fritt in-
träde. Program 10 euro. Arr: Understödsföreningen för Esbo kammarkör.

Julkonserter

Varje adventstid samlas över en miljon finländare 
för att sjunga tillsammans och göra gott. Kollekter-
na som samlas in vid allsångs stunderna och insam-
lingen på www.devackrastejulsångerna.fi stöder 
Finska Missionssällskapets fredsarbete. Det svenska 
julsångshäftet innehåller 22 sånger, både gamla 
älskade sånger och nyare inslag, som valts av 
Niels Burgmann, Sofia Lindroos och Pia Nygård, 
kantorer i Ekenäsnejdens svenska församling.

OBS! Esbovikens kyrka har stängts för reparationer 2015-2016.

De vackraste julsångerna



“Lyssna, värld, till ängelns ord: 
Gud är kommen till vår jord!”
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Julafton, torsdag 24.12.
Julböner med små och stora
Köklax kapell kl. 11. Ertman, Malmgren. .Johanna af Hällström, sång. 
Julbönerna med små och stora tar ca 30 minuter.

Esbo domkyrka kl. 12. von Martens, Kronlund.
Amanda Stenius, sång, Walter Malmgren, gitarr.

Esbo domkyrka kl. 13. von Martens, Kronlund.
Amanda Stenius, sång, Walter Malmgren, gitarr.

Alberga kyrka kl. 13.30. Ertman, Wikman. Tove Åman, sång. 

Sökö kapell kl. 13.30. Ahlbeck, Malmgren, barnkören. Niklas Vepsä, sång.

Olars kyrka kl. 16. Ahlbeck, Wikman. Tove Åman, sång. 

Julbön 
Esbo domkyrka kl. 17. Rönnberg, Bengts.

Juldagen, fredag 25.12.
Esbo domkyrka kl. 6 julotta. Rönnberg, Kronlund. 
Albinus Borg, trumpet, Tore Ahola, sång.

Mataskärs kapell kl. 8 julotta. Rönnberg, Kronlund. 
Tore Ahola, sång.

Stefanidagen, lördag 26.12.
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Kanckos, Malmgren. 

Hagalunds kyrka kl. 17 De vackraste julsångerna. 
Niklas Vepsä, sång. Malmgren, Kanckos.

Söndag 27.12. Aposteln Johannes dag.
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Kanckos, Wikman. 

Fredag 1.1.2016. Nyårsdagen. 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Jäntti, Malmgren.

Söndag 3.1. Andra söndagen efter jul. 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. von Martens, Bengts. 

Trettondagen, onsdag 6.1. 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Ahlbeck, Rönnberg, Jäntti, Bengts, 
Malmgren, Wikman, EsVoces. Kyrkkaffe i församlingsgården.  Handarbets-
gruppens försäljning till förmån för internationell diakoni och mission.

************************************************************************

Öppen mottagning: 
Kyrktian, Kyrkogatan 10 i Esbo centrum, varje helgfri måndag och torsdag 
kl. 10-12. Diakoniarbetare på plats, man kan komma in i olika ärenden, 
beställa tid till själavård, för utredning av ekonomiska bekymmer m.m.

Möjlighet till själavårdssamtal
Samtal. Någon som lyssnar. Någon som tar emot det du inte längre 
vill eller orkar bära ensam. Församlingens präster och diakoner 
finns till för dig också då det gäller enskilda samtal. 

Kanske har du förlorat en närstående eller tycker att det 
du förväntas ut härda blir för tungt att klara av ensam? 
Kontakta då någon av församlingens präster eller diakoniarbetare. 
Vi ställer upp och är beredda att lyssna. 

Du når oss via församlingens växel, 09 8050 3000, vardagar kl. 9-15,
eller på våra direktnummer:

Präster   
Roger Rönnberg, kyrkoherde               0400 425 257
Brita Ahlbeck                   040 546 5194
Kira Ertman              050 358 1014
Heidi Jäntti                040 531 1046
Johan Kanckos               040 513 0827
Mirja von Martens              040 547 1854

Diakoniarbetare
Majvi Andersson-Sjögren       040 531 1044
Synnöve Heikkinen                   040 547 1856
Beatrice Karlemo             040 513 0828

www.esboforsamlingar.fi STILLHET – NÄRVARO – BUDSKAP

Julkrubban i Olars kyrka.  Foto: Sheila Liljeberg-Elgert.
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Familjeklubbarna, dagklubbarna och miniorklubbarna 
startar efter julpausen vecka 2/2016. 

Det finns lediga platser i dagklubbarna!
Mer information och elektronisk anmälning vecka 48/49.2015: 
www.esboforsamlingar.fi/dagklubbar

Sportlovsläger för skolbarn
Övernattningsläger för barn i åldern 7-12 år på Mataskärs läger-
centrum, Mataskärsvägen 3 i Esbo, under sportlovet, 22 – 26.2.2016. 
Pris: 90 €, syskonrabatt 25 %. Elektronisk anmälning: 7 – 24.1.2016:
www.esboforsamlingar.fi. Platsen bekräftas vecka 4.

Har du tid? Vill du bjuda på dig själv? 
Bli frivillig i församlingen! Du kan t.ex. bli kyrkvärd, stödperson 
eller besöksvän, hjälpa flyktingar och asylsökande, kaffevärd, 
talkohjälp, ställa upp vid insamlingar eller delta i andra uppgifter 
där du känner att du kan göra en insats. Kontakta kaplan Heidi Jäntti, 
som koordi nerar församlingens frivilligverksamhet, tfn 040 531 1046, 
e-post heidi.jantti@evl.fi. Välkommen med!

Vi har en uppgift i kyrkan
Anställda och förtroendevalda i Esbo svenska församling samlades 7.11 till en gemenskapsdag med föreläsning, grupparbete och diskussion 
kring temat “Vår uppgift i kyrkan” under ledning av Patrik Hagman från Åbo Akademi.

Första raden fr.v. Nina Kronlund, Nina Lejonqvist-Jurvanen, Brita Ahlbeck, Kira Ertman, Majvi Andersson-Sjögren, Roger Rönnberg, 
Heidi Jäntti, Heidi Juslin-Sandin, Solveig Rosenberg-Wikström, Sini Sundqvist, Helena Aitti-Lindberg. Andra raden: Eeva-Liisa Malmgren, 
Lenita Björk-Sederholm, Ann-Christin  Lintula, Hannele Nygård, Synnöve Heikkinen, Sheila Liljeberg-Elgert, Bea Karlemo, Pirkko Träskbacka, 
Thea Kusénius, Kati Olin, Tina Laahanen, Benny Landin, Lisa Wentjärvi, Cendy Forsström, Camilla Vuoristo, Jenni Björkqvist. Tredje raden: 
Johan Kanckos, Pia Bengts, Claire Broberg, Kalle Grönqvist, Håkan Wikman, Roger Storås, Markus Oldenburg, Päivi Thilman, Martin Lundberg, 
Jannika Lassus, Mirja von Martens, Rasmus Köykkä, Patrik Hagman och Marcus Söderström. Foto: Studio Promedia, Hannes Victorzon. 

Stillhet-Närvaro-Budskap

Vad har jag? 
Människokärlek, livserfarenhet, empati, förmåga att organisera och kommunicera.

Vad ger jag? 
Tid och engagemang enligt förmåga, inspiration till andra frivilliga.

Vad får jag? 
En högklassig utbildning med praktiska metoder och verktyg, 
möjlighet till insikter i de egna resurserna och värderingarna 
i relation till församlingens diakonala verksamhet och flyktingarbete.

När och var? 
Utbildningen kör igång med kick-off i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, 
lördag 6.2.2016 kl. 10-15. Den fortsätter med närträffar under fyra måndagskvällar 
i Olars kyrka: 15.2, 7.3, 21.3 och 4.4 kl. 18-20. Avslutningssemi narium 23.4 på 
Stifts gården Lärkkulla i Karis. 

Mer information och anmälningar:
Bea Karlemo, 040 513 0828, beatrice.karlemo@evl.fi eller Synnöve Heikkinen, 
040 547 1856, synnove.heikkinen@evl.fi, senast torsdag 21.1.2016. 
        

Esbo svenska församling

Våren 2016 startar 
Esbo svenska församling 
tillsammans med LekMannaAkademin 
en inspirerande VÄNCOACH-
utbildning, som ger färdigheter 
att arbeta med frivilliga 
i församlingens väntjänst,  
i flyktingarbete  och 
kompetens att använda 
kunskaperna i andra 
meningsfulla uppgifter.

Bli VÄNCOACH!

www.esboforsamlingar.fi 

Foto: Sanna Krook, 
Kyrkans bildbank.

Foto: Esbo svenska församlings fotoarkiv.


