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Fridfull Jul 
önskar de anställda i Närpes församling 
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JulTiden 
JulTiden är Närpes församlings  

advents– och julhälsning 2015 till Dig 

Foto: Ann-Helen Sundman 

Läs JulTiden på nätet: www.narpesforsamling.fi 
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KYRKOHERDENS JULHÄLSNING 

Vid jul så möter två världar varandra den ena är Guds värld den him-

melska världen och den andra är människornas värld.  I julevangeliet 

representerar kejsaren, Maria och Josef och herdarna människornas 

värld. I människornas värld fanns och finns mycket mörker och många 

svårigheter.  

I den himmelska världen är allt annorlunda. Den himmelska verklig-

heten möter för en stund herdarna ute på ängen då änglarna uppenbarar 

sig för dem med glädjebudet att en Frälsare blivit född. I himlen är allt 

ljust, inga krig, inget våld och ingen nöd finns där. Herdarna får en 

glimt av allt detta. 

Vid jul möts dessa två världar men inte bara på ängen utanför Betle-

hem utan också inne i staden. Där har Guds Son blivit född till den här 

världen. Han har fötts som människa, som en av oss. I honom finner 

Guds värld och människornas värld varandra. Mellan himlens ljus och 

världens mörker byggs en gemenskap. Jesu kraft och strålglans var 

ännu fördold men den skulle uppenbaras i sinom tid genom kraften i 

korset och genom uppståndelsens morgon. 

Julen är en lämplig tid att tacka vår himmelske Fader för att vi har en 

Frälsare i Jesus som har en människas ansikte och en blick som förstår 

oss människor. 

Julen är också en tid för att tänka på vår nästa. Den här julen möts mer 

än kanske någonsin olika världar och kulturer genom alla de flyktingar 

som kommit till vårt land och som vi kommer i kontakt med. Nu har vi 

en stor möjlighet och en skyldighet att ge vår kristna tro ett levande 

uttryck och ett mänskligt ansikte då vi möter våra flyktingar.  

Låt oss denna jul sträcka ut en hand till de hjälpbehövande. Må vi 

öppna våra hem för de ensamma och sargade. Låt oss dela med oss av 

vårt överflöd, låt oss som Jesus bygga en gemenskap mellan olika 

världar och kulturer, så att vår värld och vardag får vara en plats där 

Guds godhet och närvaro blir påtaglig. Vi får också som herdarna be-

rätta om vad vi har sett och hört; ett fridens och kärlekens budskap 

från Gud till oss människor. 

 

En välsignad jultid till er alla 

Tom Ingvesgård, kyrkoherde 
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2. Jesus fick presenter 
Lista ut vilka med hjälp av chiffret. 

1. Hjälp Josef och Maria att 

hitta rätt väg till Betlehem! 

S Ö E E 

E 

B 

3. Varför kom Jesus? 
Ta bokstaven framför den som står i rutan 
och skriv svaret på raden. 

X Ö S M F O 

Svar: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 

Vilken stad har  

blivit känd för sitt        

enklaste hus? 

GOD JUL 
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Närpiön seurakunnan joulu tervehdys sinulle 
 

 

Rauhallisia Joulua kaikille lehden lukijoille. 

Joulu rauhoittaakoon mielemme ja toimintomme hetkeksi miettimään 

joulun todellista merkitystä. Jeesuksen syntymäjuhla, valon ja 

rakkauden symboli joka kokoaa yhteen perhet ja sukulaiset, muistit-

taakoon meitä että meillä on vapahtaja, syntiemme anteeksi antaja, 

joulurauhan voimme saada lukemalla, laulamalla ja/ tai musiikkia 

kuuntelemalla. 

Kauneimmat joululaulut soi kirkossamme tapaninpäivä iltana           

suomeksi. 

 

” Anna joulun valon loistaa 

Jeesuksen merkitystä toistaa. 

Auta meitä muistamaan 

luokses kerran tulla saan.” 

 

Armi Kangasniemi  
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Ni kommer väl ihåg mig alla barn:) i år 

har jag gömt gåtor åt er inne i               

tidningen. Lycka till, här kommer        

förresten den första: 

Fem gick in genom samma dörr, men 

kom in i var sitt rum.  

Fingrarna i en handske 

O makalösa stjärna, 

som brinner klar och stor! 

O skjul, som har fått värna 

en nyfödd och hans mor. 

Eländigt och förfallet, 

av lera och av strå, 

halvt utan tak är stallet, 

som stjärnan lyser på. 

Kring krubbans enkla låda 

står glansen silver blond. 

Vad natten lät oss skåda, 

är över allt förstånd. 

 

Hjalmar Gullberg  
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Nr. 15– 36– Våra kära julpsalmer 

 
Vilken är din favorit bland julpsalmerna i vår psalmbok? Jag tror att 

de flesta av oss har en favorit, en psalm som absolut måste sjungas för 

att det ska bli en riktig jul. 

För mig som är kantor blir det en mängd julpsalmer, och också sånger, 

som spelas och sjungs före och under julen. Körerna börjar öva dem 

redan i november och på alla julfester och andra samlingar vill man 

sjunga. Det är härligt med all musik som hör julen till! 

Min egen favoritpsalm hör till de mindre ofta sjungna. Det är psalm 

nummer 33: ”Brinn, fridens stjärna, brinn”, en varm och innerlig 

psalm av Jakob Tegengren och Elis Mårtenson för snart hundra år se-

dan. Här går författaren tillbaka till profeternas tal om att Gud en dag 

skulle bli människa. Här sjunger vi om Jesusbarnet i krubban som 

skall bli den som ska ge oss ro och frid.  

 

1. ”Brinn, fridens stjärna, brinn med stilla glans i höjden! 

Ring, juleklocka in den underbara fröjden: 

Gud har i välbehag till jordens släkten skådat. 

Välkommen, stora dag, som Guds profeter bådat!” 

 

5. ”Så kom vid julebloss och klockors glada hälsning, 

du rena barn, till oss med nåd och tröst och frälsning. 

Bliv du vår fröjd, vårt liv, den sköld som oss bevarar. 

Din frid oss alla giv, ditt ljus som allt förklarar.” 

 

Kanske du också kan upptäcka och uppleva julens                              

under i den här psalmen! 

 

Jag önskar dig en fridfull jul! 

Kantor Gerd Lindén 
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Legenden om julgranen 

Det finns en gammal legend som berättar att den natten då Jesus     

föddes, då samlades allt levande. Både växter och djur ville hylla det 

nyfödda barnet. Olivträdet bar fram sina frukter som gåva, spindeln 

spann ett vackert nät och koltrasten sjöng en sång. Men det lilla     

barrträdet hade ingenting att bära fram och det var så trött efter den 

långa färden fram till stallet att det inte orkade hålla emot när de större     

träden knuffade undan det. Trädet hade hamnat längst bak där det inte 

kunde se Jesusbarnet.  

En ängel fick syn på granen och såg dess sorg över att inte få hylla den 

lille nyfödde. Därför tog ängeln en handfull stjärnor och strödde ut 

över granens grenar så att granen glimmade vackert i mörkret. När  

Jesus fick syn på den lilla, glimmande granen längst bak, sträckte han 

ut armarna och log. Då fick granen äntligen komma fram till krubban 

och hylla Jesusbarnet. Och i himlen bestämdes det att från denna stund 

skulle granen varje jul bära ljus för att glädja jordens alla barn.  

Det sägs att julen är barnens högtid. Jesus har sagt ”Låt barnen 

komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som 

de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer 

aldrig dit in” (Mark. 10: 14-15). Alla är vi Guds barn, stora som små 

och vi behöver påminnas om att Jesus föddes åt oss människor i ett 

djurstall där han lades i en krubba. Vi behöver inte krångla till         

adventstiden och julfirandet. Gör som barnen, njut kravlöst av julens 

mys och samvaro. Och gör som Jesusbarnet och se den lilla stackars 

granen där långt bak i mörkret, kanske är den en ensam granne som 

behöver få lite extra glimmer.  

 

Med önskan om en fridfull jul! 

Ida Lagerström        



 12 

Julen betyder mycket... 
 

Vem är du? 

Jag heter Indira Kadic och är snart 15 år. Min familj kommer från 

Bosnien, men jag är själv född i Finland.  

 

Vad betyder julen för dig? 

Fast jag har muslimsk bakgrund så betyder julen lika mycket som det 

betyder för många kristna.  

 

Vad tycker du mest om med julen?  

Att alla umgås med varandra, och så är det så fint med allt julpynt.  

 

 

Hur firar du julen? 

Jag ska fira det med mina vänner, eftersom min familj inte firar det.  

 

 

Vilka känslor väcker julen hos dig? 

Goda, för jag vet att julen kommer vara jätte bra.  

 

 

Vad vill du ta till dig av jul firandet?  

Julpyntet, julgodis och julklappar.  

 

 

Vad är det bästa med julen? 

Att dansa kring julgranen och att va hos kompisarna.  

 

Vad önskar du dig i julklapp? 

Kärlek och Anastasia Beverly Hills-smink. 

 

Indira Kadic o Nina Sjölander  
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RÖDBETS- OCH SILLKAVIAR 
 

Den här salladen minns jag att min farmor alltid hade på julbordet, jag 

tyckte väldigt mycket om den. Jag har sökt receptet och gjort små   

variationer på den allt emellanåt. Nu har jag äntligen hittat receptet 

och här får ni också ta del av det. Satsen räcker till 6-8 personer. 

 

 

 

200 g  sillfilé 

2 st  hårdkokta ägg 

1 st (60 g) gul lök 

1 brk smetana el crème fraiche 

1 brk gräddfil el grädde 

3 msk dill 

1 msk  senap 

en nypa socker 

en nypa grovmalen svartpeppar 

 

Skölj filéerna och låt dem rinna av.  

Skala och hackaäggen och löken. 

Hacka sillen och rödbetorna fint. 

Rör ihop allt hackat. 

Blanda ihop smetana, gräddfil (el vispad grädde), dill,  

senap och kryddor. 

Rör smetana blandningen i sill-blandningen.  

Låt stå i kylskåp minst en timme innan serveringen. 

Klä en glasskål med salladsblad och häll i kaviaren. 

Servera som tillbehör på julbordet, ät kaviaren på rågbröd eller med  

kokt potatis. 

GOOD JUL! Chamilla Sjöbacka 
Husmor 
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Tankar inför Julen 

 

Jul jul strålande jul som lyser upp den mörkaste årstiden på året. Jul-

evangeliet, julsångerna, julbelysningen och allt annat som ger så varm 

och fin stämning. Julevangeliet kan man lyssna på flera gånger om. 

Jag hör till dem som länge vill njuta av julmusik så jag inleder i no-

vember och håller på en bra bit in i januari. De vackraste julsångerna i 

kyrkan vill man gärna lyssna på. O HelgaNatt med rätt sångare är 

mäktigt Jag måste erkänna att jag är svag för julpynt också, det är 

länge sedan jag beslöt att det inte ska bli fler tomtar, men det blir fler, i 

somras i Sverige hittade jag en jultomte, som åkte skidor, den sakna-

des i min samling så den följde med mig hem.                                                                        

Under året som gott har jag tack vare det förtroende jag fick i försam-

lingsvalet kunna följa arbetet i församlingen från en helt annan sida. 

Samarbetet mellan de tidigare enskilda församlingarna ska fungera 

helst till allas belåtenhet. De ekonomiska resurserna fördelas enligt 

noggrann behovsprövning, vissa anslag måste vänta till följande år. 

Ifall att någon församlingsmedlem vill diskutera någon angelägenhet 

eller komma med något förslag gällande arbetet i församlingen så  

lyssnar jag gärna. Ifall att någon känner för att hjälpa till med en del 

praktiskt arbete i församlingen så är det välkommet. 

Jag tillönskar alla en fridfull jul utan stress med alla ” måsten”, istället 

njuta varje minut av 

allt det vackra och 

stämningsrika kring 

julen samt ett         

välsignelserikt      

Gott Nytt År! 

Lisen Åkerman,     

förtroendevald 
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Julfrid  
 

I adventstid tar vi fram ljus, både levande och elektriska, allt duger för 

vi längtar (så) efter ljus och värme. 

I adventstid säljs årets julparfym, årets doft, årets glögg, årets julklapp, 

årets grej, årets måste – vi längtar... 

I adventstid finns jultröjans-dag. Vi behöver bli sedda   

I adventstid skapar vi våra drömmars hem, vi skapar vårt paradis – vi 

längtar efter närhet och värme och kärlek. 

I adventstid bakar vi och kokar, vi längtar efter gemenskap, någon att 

dela maten med.  

Jul, årets höjdpunkt för många barn och vuxna! Kanske du hör till de 

vuxna som ännu längtar, och som ännu riktigt kan rysa till av glädje? 

Eller kanske du hör till dem som ryser av fasa över alla krav, all      

prestation, all yta, allt som inte är som det kunde vara.  

Möjligheterna... eller omöjligheterna...  kraven och prestationerna.  

Julen den bästa eller den värsta tiden?   

Oberoende av om vi myser eller ryser kanske vi alla är lite av 

”julmänniskor” ändå eftersom: 

Julens budskap är att Gud blev människa. Gud kom till oss. 

När glädjen bubblar i hjärtat – Gud med oss. 

När hjärtat är sviket och glädjen har torkat in. Ge inte upp.             

Gud med oss. 

Julen är en gåva till oss. Gåvan är, Gud med oss. Någon som känner 

min glädje och mina tårar och delar dem. 

Julens innersta förhoppning är att den oändlige Guden har en 

mänsklig sida, en sida som förstår och förbarmar. 

Tillsammans får vi, och kan vi, påminna varandra om ljuset, värmen 

och kärleken. Tillsamman kan vi göra skillnad! 

 

Gud med oss,  

Patrica Strömbäck 

Diakon 

sö 29.11 kl. 10.00 Högmässa i Övermark kyrka 

sö 6.12 kl. 10.00 Självständighetsdagens gudstjänst i  

  

Övermark kyrka. Efteråt uppvaktning vid         
hjältegravarna. 

on 9.12 kl. 13.00 Julfest för pensionärer och daglediga i 

   Övermark församlingshem 

to 10.12 kl. 09.30 Barnens julkyrka i Övermark kyrka 

fr 11.12 kl. 18.00 Barnens julfest i Övermark kyrka 

sö 13.12 kl. 14.00 Gudstjänst i Övermark kyrka 

fr 18.12 kl. 19.00 De vackraste julsångerna i Övermark kyrka 

lö 19.12 kl. 09.00 Skolgudstjänst i Övermark kyrka 

 kl. 18.00 Julfest i Bodbacka bönehus 

sö 20.12 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Övermark kyrka 

 kl. 18.00 Julfest i Frönäs bönehus 

to 24.12 kl. 14.00 Julbön i Övermark kyrka 

fr 25.12 kl. 08.00 Julotta i Övermark kyrka 

lö 26.12 kl. 10.00 Högmässa i Övermark kyrka 

sö 27.12 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Närpes kyrka 

fr 1.1 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Övermark kyrka 

sö 3.1 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Pörtom kyrka 

sö 6.1  kl. 12.00 Gemensam högmässa i Närpes kyrka 
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sö 29.11 kl. 10.00 Högmässa i Övermark kyrka 

sö 6.12 kl. 10.00 Självständighetsdagens gudstjänst i  

  

Övermark kyrka. Efteråt uppvaktning vid         
hjältegravarna. 

on 9.12 kl. 13.00 Julfest för pensionärer och daglediga i 

   Övermark församlingshem 

to 10.12 kl. 09.30 Barnens julkyrka i Övermark kyrka 

fr 11.12 kl. 18.00 Barnens julfest i Övermark kyrka 

sö 13.12 kl. 14.00 Gudstjänst i Övermark kyrka 

fr 18.12 kl. 19.00 De vackraste julsångerna i Övermark kyrka 

lö 19.12 kl. 09.00 Skolgudstjänst i Övermark kyrka 

 kl. 18.00 Julfest i Bodbacka bönehus 

sö 20.12 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Övermark kyrka 

 kl. 18.00 Julfest i Frönäs bönehus 

to 24.12 kl. 14.00 Julbön i Övermark kyrka 

fr 25.12 kl. 08.00 Julotta i Övermark kyrka 

lö 26.12 kl. 10.00 Högmässa i Övermark kyrka 

sö 27.12 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Närpes kyrka 

fr 1.1 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Övermark kyrka 

sö 3.1 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Pörtom kyrka 

sö 6.1  kl. 12.00 Gemensam högmässa i Närpes kyrka 
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Julens program Pörtom 

sö 29.12 kl.14.00 Högmässa i Pörtom kyrka 

sö 6.12 kl. 11.00 Självständighetsdagens gudstjänst i 

  

Pörtom Kyrka Efteråt uppvaktning vid              
hjältegravarna 

 kl. 12.30 KU:s julauktion i Församlingshemmet 

on 9.12 kl. 9.30 Barnens julkyrka i Pörtom kyrka 

 kl. 18.00 

Suomenkielinen ryhmä Pirttikylän               
seurakuntakodissa 

to 10.12 kl.13.00 Julfest för pensionärer och daglediga i  

  Pörtom församlingshem 

  Program: De vackraste julsångerna 

 kl. 18.00 Barnens julfest i Pörtom församlingshem 

sö 13.12 kl. 10.00 Gudstjänst i Pörtom kyrka 

fr 18.12 kl. 9.00 Skolgudstjänst i Pörtom kyrka 

lö 19.12 kl. 18.00 De vackraste julsångerna i Pörtom Kyrka 

sö 20.12 kl.12.00 Gemensam högmässa i Övermark kyrka 

to 24.12 kl. 15.00 Julbön i Pörtom kyrka 

fr 25.12 kl. 09.00 Julotta i Pörtom kyrka 

lö 26.12 kl. 18.00 Julfest i Pörtom församlingshem 

  Gästtalere: Jan-Erik Sandström 

sö 27.12 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Närpes kyrka 

 kl. 18.00 Finsk högmässa i Pörtom kyrka 

  S:ta Marian kuoro 

sö 1.1 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Övermark kyrka 

sö 3.1 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Pörtom kyrka 

sö 6.1  kl. 12.00 Gemensam högmässa i Närpes kyrka 
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Julens program Närpes 

En man hade åtta söner, och varje son hade en 

syster. Hur många barn hade mannen?  Svar: Nio 

sö 29.11 kl. 12.00 Högmässa i Närpes kyrka 

 kl. 18.00 Internationell Adventssamling i 

  Luthergården, Laudate 

ti 1.12 kl. 19.00 Närpes gymnasiums julkonsert i 

  Närpes kyrka 

on 2.12 kl. 19.00 Julauktion i Luthergården 

lö 5.12 kl. 18.00 De vackraste julsångerna  

  i Töjby bykyrka 

sö 6.12 kl. 12.00 Självständighetsdagens gudstjänst i 

  

Närpes kyrka. Efteråt uppvaktning vid             
hjältegravarna 

 kl. 18.00 Familjegudstjänst i Närpes kyrka 

on 9.12 kl.12.oo Pensionärssamling med julgröt 

  i Församlingshemmet 

 kl. 18.00 Adventsfest för Kyrkans barntimme och  

  Junior i Norrnäs bönehus 

 kl.18.00 Julmiddag för frivilligverksamhet i Närpes     

  församlingshem 

to 10.12 kl.19.00 Julauktion i Rangsby bykyrka 

fr 11.12 kl. 19.00 Julkonsert i Närpes kyrka med 

  Vokalgruppen Romberg 

lö 12.12 kl. 18.00 Töjby bykyrkas utfärd till Bergö Kyrka 

sö 13.12 kl. 12.00 Högmässa i Närpes kyrka 

 kl. 18.00 Luciakröning i Närpes kyrka 

må 14.12 kl. 13.00 Diakonisyföreningens o. Tiistaikerhon 

  julmat i församlingshemmet 

ti 15.12 kl. 19.00 Julauktion i Nämpnäs bönehus 

 kl. 19.00 De vackraste julsångerna 

  i Tjärlax byagård 
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on 16.12 kl 9.15 Skolgudstjänst i Närpes kyrka 

sö 20.12 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Övermark kyrka 

 kl.16.00 De vackraste julsångerna 

  i Närpes kyrka 

 kl. 19.00 De vackraste julsångerna 

  i Närpes kyrka 

to 24.12 kl. 13.00 Julbön för alla i Närpes kyrka 

 kl. 23.00 Julmässa i Närpes kyrka 

fr 25.12 kl. 07.00 Julotta i Närpes kyrka 

lö 26.12 kl. 12.00 Gudstjänst i Rangsby bykyrka 

 kl. 18.00 Kaunneimmat joululaulut Närpiön kirkossa 

  S:ta Marian kuoro 

sö 27.12 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Närpes kyrka 

on 30.12 kl. 18.00 Midvinterdagar i Luthergården 

to 31.12 kl. 18.00 Nyårsbön i Närpes kyrka 

fr 1.1 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Övermark kyrka 

sö 3.1 kl. 12.00 Gemensam högmässa i Pörtom kyrka 

 kl. 18.00 Nyårsgudstjänst i Töjby bykyrka 

sö 6.1  kl.12.00 Gemensam högmässa i Närpes kyrka 

   

sö 29.11 kl. 12.00 Högmässa i Närpes kyrka 

 kl. 18.00 Internationell Adventssamling i 

  Luthergården, Laudate 

ti 1.12 kl. 19.00 Närpes gymnasiums julkonsert i 

  Närpes kyrka 

on 2.12 kl. 19.00 Julauktion i Luthergården 

lö 5.12 kl. 18.00 De vackraste julsångerna  

  i Töjby bykyrka 

sö 6.12 kl. 12.00 Självständighetsdagens gudstjänst i 

  

Närpes kyrka. Efteråt uppvaktning vid             
hjältegravarna 

 kl. 18.00 Familjegudstjänst i Närpes kyrka 

on 9.12 kl.12.oo Pensionärssamling med julgröt 

  i Församlingshemmet 

 kl. 18.00 Adventsfest för Kyrkans barntimme och  

  Junior i Norrnäs bönehus 

 kl.18.00 Julmiddag för frivilligverksamhet i Närpes     

  församlingshem 

to 10.12 kl.19.00 Julauktion i Rangsby bykyrka 

fr 11.12 kl. 19.00 Julkonsert i Närpes kyrka med 

  Vokalgruppen Romberg 

lö 12.12 kl. 18.00 Töjby bykyrkas utfärd till Bergö Kyrka 

sö 13.12 kl. 12.00 Högmässa i Närpes kyrka 

 kl. 18.00 Luciakröning i Närpes kyrka 

må 14.12 kl. 13.00 Diakonisyföreningens o. Tiistaikerhon 

  julmat i församlingshemmet 

ti 15.12 kl. 19.00 Julauktion i Nämpnäs bönehus 

 kl. 19.00 De vackraste julsångerna 

  i Tjärlax byagård 


