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LEDAREN: Vi uppmanas fira jul av väldigt 
olika intressen, med väldigt olika synsätt. 
Vilken jul firar vi egentligen?
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Benita Ahlnäs upplevde sin första jul i soffan bredvid mamma på Drumsö år 1941, 
lyckligt ovetande om krigets fasor. Minnen av forna jular lever kvar hos våra läsare. 
I det här numret bjuder vi på två uppslag julminnen. Sidan 8



2 AKTUELLT KYRKPRESSEN TORSDAG 18.12.2014 • NR 51-52
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Ansvarig chefredaktör
May Wikström
tfn 040 153 0313
may.wikstrom@
kyrkpressen.fi

Redaktion i Helsingfors
Sandvikskajen 13
00180 Helsingfors
tfn (09) 612 615 49/
040 831 6545

E-post: redaktionen@ 
kyrkpressen.fi

Redaktion i Österbotten
Norrmalmsgatan 21 A
68600 Jakobstad
tfn 040 831 3599

Redaktörer:
e-post:  
förnamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Tomas von Martens
tfn 040 831 6836

Christa Mickelsson
tfn 040 831 6788

Michaela Rosenback
tfn 040 831 6322

Johan Sandberg  
(Österbotten)
tfn 040 831 3599

Sofia Torvalds 
tfn 040 831 6748

Webbredaktör:
webred@kyrkpressen.fi

Layout: Malin Aho
tfn 040 831 6902

Utgivare: 
Fontana Media Ab

Bank: Danske Bank 
IBAN: FI34 8000 
1301 1585 40
BIC: DABAFIHH

Paradbild: 
Ur Benita Ahlnäs 
familjealbum

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% tillkommer 

Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms. 

Familjeannonser: 
1 €/spmm inkl. moms.

Lämna in din annons 
utan extra kostnader 
via annonsverktyget på 
www.kyrkpressen.fi!
För familje- och rad- 
annonser per telefon, 
mejl eller post tillkommer 
5 euro i serviceavgift.
Kyrkpressen utkommer 
normalt på torsdagar 
och inlämning av annon-
ser sker senast torsdag 
veckan före. Radannon-
ser bör inlämnas senast 
kl.12.00 på torsdag 

veckan före.
För mera detaljer se 
mediekortet  
www.kyrkpressen.fi 
 
Annonsförsäljning:  
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi
Leif Westerling, 
tfn 050 329 4444, 
fax (09) 278 4138
Jonny Åstrand, 
tfn (06) 347 0608, 
eller 0500 924 528, 
fax (06) 347 1018

Prenumerationer och 
adressändringar: 
tfn 040 831 6614, 
prenumeration@ 
kyrkpressen.fi. 
Adressändring sker auto-
matiskt via din församling 
då du gör flyttanmälan. 
Om du har prenumererat 
via Kyrkpressen kontak-
tar du oss. 

Prenumerationspriser: 
Finland & Norden 65 €
Utlandet 84 €

KYRKPRESSEN KONTAKTA REDAKTIONEN KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION

”Är det bara vå-
ra närmaste vi 
ska älska, och är 
det bästa sät-
tet att visa det 
faktiskt att köpa 
saker?”

LEDARE PATRIK HAGMAN

Julfrid – 
hegemoni eller 
upproriskhet?

Med julen är det så, att då är plöts-
ligt alla maktinstitutioner i vårt 
samhälle överens: staten, sko-

lor, de kommersiella krafterna, civilsamhällets 
samtliga institutioner, familjen, samt kyrkan – 
alla stämmer de in i samma uppmaning: Fira! Det 
är inte lätt att hitta ett annat exempel på så total 
samsyn, även om dessa aktörer kan ha lite olika 
motiv till att de vill att vi ska ha fest. 

Det är en sanning om julen. Gud nåde den som 
av någon anledning inte vill eller kan stämma in 
i denna hegemoniska julfrid, till exempel för att 
man hör till någon annan religion eller inte har 
någon att fira tillsammans med.

Samtidigt finns det också en annan sanning. 
Man kan verkligen fråga sig om det är samma 
högtid dessa olika aktörer vill att vi firar, eller om 
det är flera olika högtider som bara råkar sam-
manfalla i tidpunkt och kallas vid samma namn. 

FaktuM är att inte ens tidpunkten riktigt sam-
manfaller. En jul börjar i mitten av november 
och pågår fram till julafton. Dess budskap är att 
vi ska älska våra familjemedlemmar, särskilt vå-
ra barn, och visa denna kärlek genom att ge dem 
oerhört många julklappar. Vi kan också visa vår 
kärlek genom att pryda våra hus, äta oerhört sto-
ra mängder mat och godis, samt dricka ganska 
mycket alkohol. 

Denna jul har sin berättelse: den om en märk-
lig man med skägg som belönar dem som har be-
tett sig väl och bestraffar dem som betett sig illa. 
Fast i praktiken handlar det mest om belöningar.

 
Sen FinnS den här andra julen. Den inleds den 25 
december, tidigt på morgonen, och pågår en bit 
in i januari. Dess budskap är att kärlek kan på-
träffas där man minst anar 
det och att den här kärleken, 
en gåva, är viktigare än livet 
självt. Även denna jul har sin 
berättelse, eller utgör en bör-
jan på en berättelse om hur 
en märklig man, oftast avbil-
dad med skägg (dock sällan 
på julen), trots att han beter 
sig väl blir bestraffad och där-
med sätter stopp på just det 
sättet att värdera människor. 

Vi bor i ett mångkultu-
rellt samhälle och det är 
inget konstigt med att olika 
högtider firas vid samma tid. 
Och givetvis finns det över-
lappning mellan dessa hög-
tider – inte minst betoningen på gåvor. Men de 
skiljer sig åt i synen på vad kärlek är och hur man 
visar den. Är det bara våra närmaste vi ska äls-
ka, och är det bästa sättet att visa det faktiskt att 
köpa saker? 

Det är just sådana tankar den jul som får sin 
början i ett stall vill ta avstånd från.

 
OMvänt kan vi säga att den som vill stå emot den 
första julens ganska tunga krav kanske kan hämta 
kraft ur den andra. Må alla människor av god vil-
ja komma ihåg dem som står utanför denna jul.

Öppen 
kanal 
uppåt

Då han spelar improvisationsmusik, 
som till exempel jazz, är det naturli-
gare att låta Anden leda. 

– Då jag blir mindre i mig själv, får 
Gud och den helige Ande mer plats, sä-
ger Stefan Jansson. 

Men han gör ändå så gott han kan.
– Jag tror att den helige Ande kom-

mer och bidrar med sitt i de situatio-
nerna. Det är viktigt att vi kristna in-
te schabblar bort det vi gör. Det lärde 
jag mig då jag började spela i profana 
sammanhang. Då betalningarna kom-
mer in i bilden måste man vara profes-
sionell. Den inställningen är bra att ha 
också i andliga sammanhang,  oavsett 
om man får betalt eller inte.
Kan man spela i tungor?

– Det händer nog, mer eller mindre. 
Jag räknar med att något sker uppifrån 
och ner, fast jag inte själv är medveten 
om det. Jag upplever inte alltid sam-
ma sak som publiken. Ibland har jag 
en känsla av att spelningen inte gick så 
bra medan publiken är av annan åsikt. 

Det händer också att Jansson blir be-
rörd av stunden medan han spelar.

–  Det hände senast i mars då jag gjor-
de en resa till södra Finland med Kri-
stoffer Streng. I Borgå domkyrka var  
en stark andlig stämning som gjorde 
mig väldigt berörd under några sång-
er. Då den helige Ande starkt är med 
beror mycket också på sammanhang-
et och samspelet.

 Även om han inför jul gav ut sin tredje 
jazzskiva, denna gång tillsammans med 
Johanna Grüssner, ser han sig inte som 
någon jazzmusiker över huvud taget.

– Min grej har varit att jag hoppat 
in lite här och där och spelat allt möj-
ligt, förutom klassiskt. Jag tycker om 
att spela i olika sammanhang och jag 
har inte haft något behov att placera 
mig i ett fack.

Egentligen är musiken bara en hob-
by för honom. Han jobbar som IT-pla-
nerare på Vasa Centralsjukhus.

– Det fanns inte så många musikut-
bildningsalternativ då jag skulle väl-
ja väg efter högstadiet. Det stod gan-
ska klart för mig att jag skulle välja ett 
”vanligt” yrke.

Körerna ett laboratorium
Han valde redovisningslinjen på han-
delsläroverket. 

– Ännu på åttiotalet kom man in på 
IT-banan med den utbildningen.

Men före handelsläroverket tog han 
ett mellanår på Fria kristliga folkhög-
skolans musiklinje.

– Där fick jag den musikutbildning 
som jag bygger på  i dag. Musiklinjen 
var ny och även om vi var pionjärer fick 
jag lära mig en hel del. Jag fick en mu-
sikalisk helhetsbild. 

Sedan dess har han spelat mest med 
med körer, i synnerhet gospelkörer. 

– Körerna är något av ett litet labora-

torium för mig, säger han. Där kan jag 
testa nya ackord och harmonier. 

Att det trots allt blivit tre jazzskivor 
går tillbaka till en psalmafton 2008 i 
hemförsamlingen Solf fria församling.

– Före psalmaftonen gick jag ge-
nom några psalmer och gjorde arrang-
emang till dem. Jag ville göra något mer 
av psalmerna än det vanliga traditio-
nella. Så jag ändrade lite ackord, men 
ändå inte så mycket att de inte längre 
skulle vara sångbara för församlingen.

Han sökte och fick Kulturfondspeng-
ar som gjorde att han kunde spela in 
psalmerna på en skiva. Som människ-
or med Nanna Rosengård som sång-
solist kom ut 2009.

– Jag tror det var många som kände 
till mig musikaliskt som höjde på ögon-

När Stefan Jansson sätter sig ner vid pianot och böjar 
spela räknar han med den helige Andes inspiration. 
– Jag försöker hela tiden ha en öppen kanal uppåt.

TEXT OCH  FOTO: JOHAN SANDBERG

PROFILEN: STEFAN JANSSON  
”Tron har gett mig den grundtrygg-
het som jag tycker är väldigt viktig 
att ha.”
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Puiras söker kaplanstjänst i Hangö
dOMkapitlet. Den ledig-
anslagna kaplanstjänsten i 
Hangö svenska församling 
har sökts av Margareta Pu-
iras som är stiftssekretera-
re för personalvård och ut-
bildning vid domkapitlet i 
Borgå stift.

Till Kyrkpressen säger  
Puiras att orsaken är att 
hon vill ”back to basics”.

– Jag vill tillbaka till för-
samlingsarbete. Jag fyller 

60 nästa år och har inte så 
många år kvar i tjänst. Jag 
vill predika, ha förrättning-
ar och leva med en försam-
ling i både vardag och helg-
dag, glädje och sorg.

Puiras har arbetat vid 
domkapitlet i snart sex år. 
Enligt Puiras finns det inga 
planer på att dra in hennes 
tjänst vid domkapitlet.

 ¶ tomas von martens

Göran Stenlund fick kyrkans förtjänsttecken
utMärkelSe. Kyrkostyrel-
sen beslöt vid sitt plenum 
i november att tilldela fy-
ra personer kyrkans för-
tjänsttecken för särskilt för-
tjänstfulla insatser i kyr-
kans arbete. En av dem var 
verksamhetsledare Göran 
Stenlund, som varit kyr-
komötesombud i över 20 
år. Biskop Björn Vikström 
överräckte tecknet i Närpes 
kyrka på luciadagen.

brynen då skivan lutade åt jazzhållet. 
Men då vi gjorde den i grunduppsätt-
ningen kontrabas, trummor och piano 
hamnar man lätt i jazzdiket. 

Stefan Jansson ser att det finns mu-
sikaliska trender i trosutövandet som 
han som musiker både blir påverkad 
av och kan påverka.

– I slutet av åttiotalet och på nittio- 
talet var det betoning på lovsång. På 
tjugohundratalet har man återupptäckt 
de gamla psalmerna och strängbands-
sångerna.  Med mina skivor har jag mer 
eller mindre medvetet bidragit till det. 

Han tycker det är det okej att fräscha 
upp de gamla sångerna och ge dem en 
ny musikalisk språkdräkt. 

– Det har hjälpt mig bryta den slent-
rian med vilken jag spelat psalmer i 

GaMla pSalMer 
med jazzstuk har 
blivit något av 
Stefan Janssons 
varumärke de 
senaste åren. 
Även om han inte 
anser sig vara 
jazzmusiker.

STEFAN JANSSON

ARBETAR SOM IT-PLANERARE VID 
VASA CENTRALSJUKHUS.

GETT UT SIN TREDJE CD, SÅNG ÖVER 
VITA SKOGAR, TILLSAMMANS MED 
JOHANNA GRÜSSNER.

BOSATT I SOLF. GIFT, HAR TVÅ BARN 
I ÅLDERN ÅTTA OCH TIO ÅR.

trettio år. Genom nya inslag kommer 
också texten fram på ett annat sätt.

År 2010 kom skivan Med människor, 
denna gång med ålänningen Johanna 
Grüssner som solist.

– Till skillnad från den förra var den 
från början tänkt som en jazzskiva.

I den nya skivan med julsånger, Sång 
över vita skogar, fortsätter jazzstuket.

– Vi har varit lite försiktigare med 
arrangemanget . Vi vill inte ta det allt-
för långt från originalen. Vi försöker i 
stället sätta vår prägel genom sättet vi 
spelar. Kanske man behöver tycka om 
jazz för att gilla vår version av Giv mig 
ej glans, ej guld, ej prakt. 

Johanna Grüssner har fått en stör-
re roll på den nya skivan och därför är 
den också hennes.

Stefan Jansson började spela piano 
och gitarr redan som barn hemma i Yt-
termark i Närpes. Men ganska snabbt 
lämnade han gitarren.

– Mitt spelande föddes ur ett behov 
i baptistförsamlingen, där vi var med-
lemmar. Där fanns ingen som spela-
de, så jag började göra det som elvaår-
ing. Samtidigt började jag ta jag piano- 
lektioner. 

Sin tro fick han hemifrån som barn. 
Han beskriver den som okonstlad och 
vardaglig.  

–  Några större revolter har jag inte 
gjort. I så fall inombords, då jag ibland 
funderat på vad jag håller på med och 
om det är på riktigt. Tron har gett mig 
den grundtrygghet som jag tycker är 
väldigt viktig att ha. 

Foto: KP-arKIv/LInDa FonteLL

ett tecken 
för fina 
insatser.
Foto: DavID 
ForsBLom
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MATHJÄLP. Under hösten 
har församlingarna i 
Ekenäs delat ut mat till 
hjälpbehövande. Matut-
delningen intensifieras  
på våren.

TEXT: CHRISTA  
MICKELSSON

I dag, den 18 december 
klockan 14, ordnas den sista 
matutdelningen i Ekenäs i år.

– Hittills har vi delat ut 
varannan vecka, från och 
med januari börjar vi dela 
ut en gång i veckan, berät-
tar Nina Fabritius-Ylitalo i 
Ekenäs församling.

Ungefär 60 besökare har 
varannan vecka nåtts av 

mathjälpen.
– Det betyder att vi nått 

åtminstone dubbelt fler, ef-
tersom många av dem som 
hämtar maten har familjer.

Matbanken är ett samar-
betsprojekt mellan Ekenäs 
församling, Missionskyr-
kan, Metodistkyrkan och 
Pingstkyrkan. Maten som 
delas ut fås främst som do-
nationer från livsmedelsaf-
färer, men också grossister, 
odlare och privatpersoner 
har donerat livsmedel och 
förnödenheter. 

– Vi kände nöd över mat-
svinnet, men också över 
människor med låga inkom-
ster som ska få pengarna att 
räcka till trots att matpriser-
na går upp.

Församlingen har tidigare 
gett de behövande köpkort 
till livsmedelsaffärer, men 
det blev dyrt i längden. Nu 
hjälps frivilliga i församling-
arna åt med att hämta den 
mat som annars skulle kas-
tas bort från affärerna och 
grossisterna.

– Livsmedlen delas ut i 
den omfattning och enligt 
det varusortiment som vi 
fått in. Det betyder att bå-
de mängder och sortiment 
kan variera stort.

Föreningen Vaasan ruoka-
apu Mathjälp Vasa tar hand 
om mat som inte längre kan 
säljas i butiker och delar ut 
den via församlingarnas dia-
konimottagningar till hjälp-
behövande. 

Inledningsvis samarbetar 
man med två butiker. 

– Vi håller nu på med att 
bygga upp en kedja av frivil-
liga, säger John Åsvik som är 
föreningens ordförande. Vi 
hoppas på pensionärer och 
andra daglediga.

Fler frivilliga behövs
Ju fler frivilliga som enga-
gerar sig desto bättre. Åsvik 
räknar med att det behövs 
minst hundra personer för att 
få det hela att fungera utan 
att de som ställt upp får för 
mycket att göra. För tillfäl-
let har cirka femtio personer 
anmält sitt intresse. Men det 
behövs lika många till.

– Det behövs mellan tio 
och femton personer som 
sköter utdelningen varje 
gång, säger Åsvik. Ju fler vi 
blir desto mer sällan behö-
ver man ställa upp.

Modellen man utarbe-
tat i andra liknande fören-
ingar går ut på att frivilliga 
hämtar mat vars bäst före-
datum gått ut från butiker-

na de samarbetar med. De 
tar maten till utdelnings-
platserna och sorterar den 
enligt varugrupper. De som 
behöver mathjälp får själva 

plocka åt sig från de olika 
grupperna. För de frivilliga 
ska dagens insats vara över 
på tre timmar. 

Församlingarnas diakoni 

är inblandad genom att ut-
delningen sker i församling-
arnas utrymmen. Diakonin 
meddelar också hjälpbehö-
vande om plats och tid för ut-

delningarna.
– Vi kommer inte att be-

gränsa vem som ska få del 
av maten. Tröskeln att be-
gära mathjälp är så pass 

Julfred åt envar
Utlysandet av julfreden på 
Gamla stortorget i Åbo är 
en historiskt tradition som 
bibehållits så gott som 
obruten ända sedan  
medeltiden. 

Bakgrunden till att ut-
lysa julfred hittas i Bibeln 
där änglarna på julnatten 
uppenbarar sig och upp-

manar till fred på jorden.
Under medeltiden ut-

lystes julfred i de flesta 
nordiska länder. I kungö-
relsen finns bestämmelser 
för hur julhelgen skulle fi-
ras, bland annat bestraf-
fades de som utförde nå-
got brott under julhelgen 
extra hårt.

Man har låtit bli att ut-

lysa julfreden i Åbo en-
bart då fara hotat, till ex-
empel vid Stora ofreden 
på 1700-talet, Finska kri-
get 1809 och vid vinterkri-
gets utbrott 1939. 

Utlysningen läses i år av 
chefen för Åbo stads in-
ternationella ärenden Mi-
ka Akkanen. 
Källa: http://www.evl2.fi/ordlista

”Ta din gps och 
scanna / tills du 
hittar Hosianna.”

Svenska kyrkan i Öre-
bro lockar till julguds-
tjänst med hjälp av 
rimmade affischer.

RIM JULKYRKATRADITION ÅBO

Ny förening för mathjälp i Vasan ejden

jOhn ÅSvik har hämtat bröd vars bäst före datum gått ut till församlingens diakoni från Tomas Träskelins butik i Sundom i över ett år. 

Blogg lockar fram julstämning
I samarbete med julradion.fi 
bloggar Thomas Lundin på 
kyrkpressen.fi i december.

– Den riktigt riktiga jul-
stämningen infann sig i går 
när vi kom ut till Nagu kyrka. 
Nedsläckt och fullsatt, några 
ljus på altaret, skriver Lundin 
på bloggen om julturnén han 
deltagit i.

BLOGG KYRKPRESSEN.FI

MATHJÄLP. En ny 
förening som ska dela 
ut överbliven mat från 
butiker till hjälpbe-
hövande har bildats i 
Vasa.

TEXT OCH FOTO: 
JOHAN SANDBERG

På våren delas 
mat ut varje 
vecka i Ekenäs

tack vare Matbank Ekenäs 
når mat som annars skulle 
kastas bort hjälpbehövan-
de. Foto: nIna FaBrItIus-
YLItaLo
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Ny förening för mathjälp i Vasan ejden

hög att vi tror på en natur-
lig gallring, säger Åsvik. Di-
akonin har begränsade re-
surser men bara vi får till-
räckligt många frivilliga har 
vi i praktiken obegränsa-
de resurser. Till en början 
kommer vi inte att kunna 
ta emot mat från fler än två 
butiker.

Kan utvidgas vid behov
Utdelningarna ska ske i 
centrum, Korsnäståget och 
Brändö. Exakt var matutdel-
ningen sker är ännu öppet, 
men sannolikt i någon för-
samlings utrymmen.

– Den egentliga verksam-
heten startar först efter ny-
år för det finns så många 
praktiska frågor som ska lö-
sas först. Vi måste vara säk-
ra på att allt lyckas innan vi 
startar.

Den nya föreningen är bå-
de tvåspråkig och ekume-
nisk och alla församlingar 
medverkar. Verksamheten 
kan också komma att utvid-
gas till Korsholm och andra 
orter ifall det finns behov.

– Från och med december 
hämtar vi mat två gånger i 
veckan. Det lyckas tack va-
re våra många duktiga frivil-
ligarbetare. Utan dem skul-
le mathjälpen inte fungera.

Samarbetet församlingar-
na emellan har löpt väl och 
de frivilliga representerar al-
la fyra församlingarna. Ni-
na Fabritius-Ylitalo är väl-
digt glad över Ekenäs Mat-
bank.

– Det har varit lyckat och 
betydelsefullt ur många per-
spektiv: med tanke på mil-
jön, de hjälpbehövande och 
frivilligarbetet. Jag vill också 
betona att de hjälpbehövan-
de gör en oerhört viktig insats 
då de hämtar maten som an-
nars skulle kastas bort.

Ett stort tack! Riktar vi till alla som deltog i Önskeklappen

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi  • Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

När Fontana Media frågade er vem som är värd en riktigt bra 
bok i julklapp fick vi in många rörande förslag och hälsningar. Vi 
önskar förstås att vi kunde skicka ut böcker till alla, men nu har vi 
valt ut åtta stycken ovetande vardagshjältar som snart kan vänta 
sig ett litet paket på posten. 

Vi önskar er alla en riktigt skön jul 
fylld av glädje, samvaro och många 
stunder med en god bok. God jul!

”Bara vi får till-
räckligt många 
frivilliga har vi i 
praktiken obe-
gränsade resur-
ser.”
John Åsvik

VANDA-lerna 
Eric, Anders, Eija, 

Ida, Linda och 
Oskar Lönnqvist 
sänder varma 
Jul och Nyårs-

hälsningar.

En riktigt fridfull jul 
och ett gott nytt år. 
Tack för omtanke 

och förböner.
Lisbeth och Gösta 

Steffansson

Asematie 5, 66440 Tervajoki
Öppet: må–fr 9–17,lö 10-12

Tfn 478 5440. Nödsituationer 040-708 2259

Kyrönmaan Näkö Oy

Solglasögon med styrka 
från 120.-

Solglasögon

-50 %

God Jul 
och

Gott Nytt År
och

tack för det 
gångna året

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
050 329 4444, 
050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi

Andrum kl. 6.54  
(med repris 8.54) 
Fre 19.12 Malena Björkgren, Åbo Lö 
20.12 8.53 Familjeandakt. Lars Coll-
mar läser ur sin bok Helga Hund i Pa-
radiset (repris från 15.1.2005) Må 22.12 
Björn Wallén, Ingå Ti 23.12 Björn Wal-
lén, Ingå Ons 24.12 Björn Wallén, In-
gå To 25.12 kl. 07.50 Inför julottan. Re-
daktör: Hedvig Långbacka Lö 27.12 
Familjeandakt. Lars Collmar läser ur 
sin bok Helga Hund i Paradiset (re-
pris från 22.1.2005) Må 29.12 Mikael 
Lindfelt, Åbo (repris från 22.12.2010) Ti 
30.12 Ann-Sofi Storbacka, Ekenäs Ons 
31.12 Gunnel M. Helander, Hangö (re-
pris från 31.12.2009) Fre 2.1 Björn Vik-
ström, Borgå. 
 

Aftonandakt kl. 19.15 
Fre 19.12 Kristina Fernström, Helsing-
fors Lö 20.12 17.58 Ett ord inför hel-
gen, Sibbo kyrka. Sö 21.12 Jan-Er-
ik Lindqvist, Helsingfors (repris från 
21.12.2009) Må 22.12 Hilkka Olkinuo-
ra, Ingå Ti 23.12 Hilkka Olkinuora, In-
gå Ons 24.12 kl. 17.45 Julpsalmer. Re-
daktör: Hedvig Långbacka To 25.12 
Ordet blev människa. Textläsare: 
Hedvig Långbacka och Mikael Lind-
felt. Producent: Hedvig Långbacka 
(repris från 25.12.2009) Fre 26.12 
Hilkka Olkinuora, Ingå Lö 27.12 17.58 
Ett ord inför helgen, S:t Görans kyr-
ka i Mariehamn. Sö 28.12 Jesus som 
flykting. Textläsare: Hedvig Lång-
backa och Karl Sällström. Producent: 
Hedvig Långbacka. Må 29.12 Birgitta 
Udd, Karis Ti 30.12 Birgitta Udd, Ka-
ris Ons 31.12 Birgitta Udd, Karis To 1.1 
kl.19.15 I Jesu namn. Textläsare: Hed-
vig Långbacka och Karl Sällström. 
Producent: Hedvig Långbacka. Fre 
2.1 Ben Thilman, Esbo.

Gudstjänster och julmusik
SÖ 22.12 FJÄRDE ADVENT 21.12
Radio Vega klockan 13.03: 

De vackraste julsångerna från Sib-
bo kyrka.
Sjung de käraste julsångerna med 
kör och församling. Bland annat 
Nu tändas tusen juleljus, Giv mig 
ej glans, Dagen är kommen, Stil-
la natt, Låt mej få tända ett ljus, 
Härlig är jorden. Julbetraktelse av 
Camilla Ekholm. Vid orgeln, pia-
not Lauri Palin. Kören Amigo Cho-
ral sjunger under ledning av Sören 
Lillkung.

JULAFTON 24.12 
Radio Vega klockan 17.00:
Julbön från Borgå domkyrka
Predikan som traditionen påbju-
der av biskopen i Borgå stift, Björn 
Vikström.

JULDAGSMORGONEN 25.12
Yle FEM och Radio Vega klockan 
8.00: Julotta från Borgå domkyrka.
I julottan predikar Fred Wilén, liturg 
är Marina Smeds. Vid orgeln Reidar 
Tollander. Borgå kammarkör sjung-
er under ledning av Eric-Olof Sö-
derström. Ungdomsgruppen UV-
SOUND och trumpetisten Leo Kylä-
tasku medverkar.

ANNANDAG JUL 26.12
Radio Vega klockan 13.03: 
Högmässa med Larsmo församling.
Predikant och liturg Max-Olav Las-
sila. Hans Wiklund är organist och 
leder ungdomskören. Textläsare 
Heidi Ahlö, förebedjare Benita Öst-
man.

Yle FEM klockan 14.15:
De vackraste julsångerna från Sib-
bo kyrka.
Tänd ljus i decembermörkret till-
sammans med Sibbo svenska för-
samling och kören Amigo Choral. 
Värdarna May Wikström och Rolf 
Steffansson guidar genom Finska 
Missionssällskapets arbete och jul-
betraktelsen hålls av Camilla Ek-

holm. Vid orgel och piano Lauri Pa-
lin. Amigo Choral dirigeras av Sö-
ren Lillkung. Musiker: Henrik Wik-
ström, Zacharias Holmkvist, Niklas 
Manser, Patrik Frisk, Henrik Hul-
dén. Solist Maria Höglund.

FJÄRDE DAG JUL 28.12
Radio Vega klockan 13.03: 
Gudstjänst med Mariehamns för-
samling. Predikant Gunnevi Styr-
ström, organist Judith Deáki.

Yle FEM klockan 14.30: 
Julmusik från Kronoby kyrka.
Kronoby gymnasiums och Ådalens 
skolas julkonsert under ledning av 
Malin Storbjörk. Vi får bland an-
nat lyssna till traditionella julsång-
er såsom Nu tändas tusen juleljus, 
Betlehems stjärna, Giv mig ej glans 
och mindre kända såsom Nu i den 
heliga timman och The World for 
Christmas. Vid pianot sitter Marti-
na Broberg. Denna gång är det ex-
tra festligt då Mellersta Österbot-
tens kammarorkester medverkar 
och tillsammans med en projektkör 
framför Gustav Holsts Christmas 
Day. Repris från 2013.

NYÅRSDAGEN 1.1
Radio Vega klockan 13.03: 
Gudstjänst med Vörå församling.
Predikant Ulf Sundstén.

RADIO & TV

nina ÅStröM 
sjunger sånger 
i juletid till-
sammans med 
Wilma Witick 
och Kimmo 
Suomela. 
Himlaliv i repris 
från 2013: Må 
22.12 kl. 18.30 
och Sö 28.12 kl. 
15.25 i Yle Fem.

julenS SÅnGer. Sibbo svenska för-
samling och Amigo Choral bjuder 
i år på de vackraste julsångerna 
och glimtar från finska missions-
sällskapets arbete i Yle Fem på 
annandag jul. Foto: maY WIKstrÖm
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Choklad smakar barnarbete
Mer än 70 procent av världens kakaoproduktion kommer från de västafrikanska länderna Elfenbenskusten och Ghana. Barnen blir exponerade för kemikalier, långa arbetsdagar och 
de har ingen möjlighet att gå i skola. De låga inkomsterna för småbrukare tvingar familjerna att ta med barnen i arbetet på odlingarna.  Foto: u. roBerto romano / ILrF

När det gäller 
handel med ka-
kao så finns det 
alltså problem 
för alla produ-
center. Det är 
svårt att helt 
tillförlitligt följa 
kakons ursprung 
eller att elimi-
nera problemen.
Anna Ylä-Anttila

Det är en stor njutning att äta god chok-
lad och det är få som tackar nej till den 
njutningen. Men om vi tittar närmare 
på varifrån chokladen kommer och 
under vilka förhållanden den produ-
cerats, är det lätt hänt att pralinen fast-
nar i halsen och får en otrevlig och bit-
ter eftersmak. 

Grunden för alla chokladprodukter 
är kakao-odlingar,som i dag är en nä-
ringsgren som utövas av 5,5 miljoner 
småbrukare. Totalt sett försörjer kaka-
on i hela världen ungefär 40–50 miljo-
ner odlare, arbetare och deras familjer .

På många kakao-odlingar arbetar 
barn och också vuxna skördar kakao- 
bönor för rena svältlöner. I vissa områ-
den hotar produktionen av kakao den 
ekologiska diversiteten och mångfal-
den i naturen. Produktionssätten är i 
många fall inte baserade på en hållbar 
ekologisk strategi.

Den billigaste kakaon kommer från 
Västafrika och priserna är låga för att 
man på kakao-odlingarna använder sig 
av underbetald arbetskraft och barn-
arbete. 

– Tillgången till rättvist producerad 
choklad är ganska begränsad i Fin-
land. Inte en enda av de stora finländ-
ska chokladproducenterna har intro-

ETISK CHOKLAD. Under julen både kö-
per och äter vi mycket chokladproduk-
ter. Choklad görs av kakao som i många 
länder skördas med barnarbetskraft. De 
etiska utmaningarna kring chokladpro-
duktionen är många.

TEXT: TOMAS VON MARTENS

tipris och ett Fairtrade-tillskott.
Villkoren för Rättvis handel förhand-

las demokratiskt fram tillsammans 
med odlarna och de västerländska cer-
tifieringsorganisationerna. Så är det in-
te med de andra certifieringssystemen.

– Produkter som rättvisemärkts föl-
jer också miljökriterier som är sträng-
are än vad de vanligtvis är.

Anna Ylä-Anttila säger att det är svårt 
att göra en svartlista över producen-
terna. Handeln går via många händer 
och en stor del av kakaoproduktionen 
sker i länder där barnarbete och kor-
ruption är vanligt.

– När det gäller handel med kakao så 
finns det alltså problem för alla produ-
center. De är svårt att helt tillförlitligt 
följa kakaons usrprung eller att elimi-
nera problemen.

Det största ansvaret lägger Ylä-Ant-
tila ändå på de största företagen som 
gör de största vinsterna på kakaopro-
duktionen.

Fazer har en ansvarsfull vision
Fazer är en stor och känd producent 
av chokladprodukter i Finland. Deras 
mål är en ansvarsfull och transparent 
värdekedja för kakao.

– Produktcertifiering är inte det enda 
alternativet för att garantera ansvars-
full produktion av kakao, säger Leena 
Majamäki, som är kommunikations-
direktör vid Fazer.

Innan utgången av år 2017 kommer 
all kakao som Fazer använder att ha ett 
spårbart ursprung och fylla kriterier-
na för ansvarsfull kakaoanskaffning.

– Vi följer WCF:s (World Cocoa Foun-
dation) ansvarsprinciper. Näringen ska 
vara lönsam för odlarna, människorna 
ska må bra och odlingsmetoderna ska 
vara hållbara ur miljösynpunkt.

År 2014 kommer andelen kakao-
produkter som producerats i enlighet 
med ansvarsprogrammet att uppgå till 
50 procent av Fazers totala kakaoinköp. 

– Denna andel omfattar kakaon som 
köpts under certifikat (UTZ, Rainforest 
Alliance) och kakaon inköpt inom ra-
men för andra hållbarhetsprogram som 
våra leverantörer och andra parter ge-
nomför, exempelvis Source Trust.

Istället för att certifiera enskilda pro-
dukter vill  Fazer att de mål och kriterier 
som de ställt upp för ansvarsfull kakao 
ska gälla för all den kakao vi använder. 

– Enligt Fazers kakaostrategi är cer-
tifikaten inte målet, utan ett av sätten 
att säkerställa att våra ansvarskriteri-
er uppfylls.

Fazer-koncernen har undertecknat 
FN:s Global Compact och för bundit sig 
till att arbeta för mänskliga rättigheter,  
beaktande av arbetsrätt, miljö och be-
kämpande av korruption.

ducerat rättvisecertifierade choklad-
produkter, säger Anna Ylä-Anttila som 
är t.f. verksamhetsledare för Förening-
en för etisk handel.

Den choklad som säljs i Finland kom-
mer huvudsakligen från andra länder 
och inte från våra inhemska producenter. 
Rättvis choklad kan köpas i alla affärs-
kedjor i Finland, men i huvudsak hand-
lar det om chokladplattor eller choklad-
stänger, inte om julens chokladaskar.

– Det bästa utbudet av rättvis chok-
lad, också olika slag av chokladdeli-
katesser som exempelvis körsbär med 
chokladglasyr, finns i de större varu-
husen och i specialaffärer, delikatess-
affärer och butiker som säljer rättvise-
märkta produkter.

Handel med barn vanligt
Hon poängterar att enbart certifiering 
inte löser problemen med kakaopro-
duktionen, men att det är ett steg i rätt 
riktning.

– Utnyttjande av barn som arbets-
kraft och handel med barn är tyvärr 
mycket vanligt inom kakaoproduktion. 
De olika certifieringsmärkena strävar 
efter att förhindra barnarbete och att 
göra hela produktionskedjan transpa-
rent, det vill säga synlig för köparen.

Kriterierna för certifiering bygger på 
internationella överenskommelser in-
om arbetsrätt som ILO (Internationella 
arbetsorganisationen) slagit fast.

– ILO:s föreskrifter borde följas obe-
roende av om en produkt är certifie-
rad eller ej. 

Choklad certifieras bland annat med 
UTZ-certifikat och med Rainforest Al-
liance-certifikat.

– Rättvis handel (Fairtrade) är än-
då den mest omfattande certifiering-
en. Den garanterar odlarna ett garan-

MERA INFORMATION  
OM ETISK CHOKLAD

• Eetti.fi (Förbundet för etisk handel). 
• Kampanjen Make Chocolate Fair.
• Finnwatch.org följer med hur globalt 
ansvarsfulla företagen är.
• Fazergroup.com/sv/foretagsansvar, 
videor och artiklar om Fazers projekt.
• Rainforest Alliance (miljömärkning 
för att bevara biologisk mångfald).
• UTZ-certifierad (miljömärkning).
• Fairtrade (Rättvis handel) är den 
mest omfattande rättvisecertifiering-
en.
• Changemaker.fi, Kyrkans Utlands-
hjälps ungdomsnätverk för globala 
rättvisefrågor.



VI VAR DAG 7KYRKPRESSEN TORSDAG 18.12.2014 • NR 51-52
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

• Vi börjar med den sed-
vanliga surdegsgrunden 
gjord på råg. Av den bubb-
lande grunden tar du 50 
gram och häller i en bunke 
tillsammans med 3 dl vat-
ten och 200 gram rågmjöl. 
Blanda ihop och sätt lock 
på och låt jäsa i kylskåpet i 
ett dygn.  

• Efter ett dygn tar du ut 
bunken ur kylskåpet och 
blandar ihop alla ingredi-
enser till en fast deg. Det 
som ska hällas ner i bun-
ken nu är: 

• 5 dl vatten
• 600 g grahamsmjöl
• 200 g kornmjöl
• 175 g vetemjöl
• 1,5 msk salt
• 2 msk honung
• 15 g jäst 

• För att jästen ska för-
delas bra brukar jag blan-
da ihop jästen med vattnet 
innan jag häller i blandning-
en i bunken. Nu ska bun-
ken in i kylskåpet igen och 
den kan stå där i ytterliga-
re ett dygn.  

• När det är dags att ba-

ka ut degen sätter du ug-
nen på 225 grader. Nu kan 
du även ta fram en kast-
rull eller stekpanna som du 
ska använda till att rosta li-
te kornmjöl i. Rostningen 
går till så att du låter pan-
nan bli het och sedan häl-
ler du i mjölet, inget annat. 
Rör om med jämna mel-
lanrum så ser du att mjölet 
börjar ändra färg och får en 
lite mörkare nyans. Du kan 
själv bestämma hur länge 
du vill rosta, men du kan 
känna på lukten när mjölet 
blivit färdigt. 

• Sedan är det bara att 

börja kavla ut brödet, två 
mm tjockt. Kavlar du ut det 
direkt på ett bakplåtspap-
per är det mycket enklare 
att få in det i ugnen sedan. 
Skär sedan önskad form på 
bröden, som vanliga ski-
vor, smalare stänger eller 
en stor kaka som du sedan 

kan bryta i mindre bitar.  

• Innan du skickar in brö-
det i ugnen ska du breda ut 
ett lager dijonsenap på ena 
sida av brödet och pudra 
över det rostade kornmjö-
let. På det viset får brödet 
en jultouch! 

• Picka ordentligt med en 
gaffel så att inte brödet blir 
bubbligt i ugnen.Tio till tolv 
minuter, sedan är första 
plåten färdig! Ovanstående 
mängder kommer att räcka 
till ca 3-4 plåtar, så knäck-
et ska nog räcka hela jul-
helgen. Njut, och god jul!

PÅ TVÄREN NINA ÖSTERHOLM

Havregrynsjul
Stjärngossen vill inte gå 
på rad. Han vill inte sjunga 
och han vill inte hålla i nå-

gon stjärna. 
Vanligen äls-
kar han både 
att sjunga och 
klä ut sig men 
nu ligger det 
något otrevligt 

i luften som gör att gossen 
slår på bromsarna. ”Mam-
mas förväntan” kliar näm-
ligen som glitter i hårbott-
nen hela december.

På julen, och helst an-
nars också, vill vi att bar-
nen ska vara som i Stock-
manns julreklamer. Leen-
de, tindrande, glittrande – 

och välklädda. ”Det är så 
härligt med barn på julen, 
ja det blir nog ingen riktig 
jul utan barnen.” Det är en 
sanning med modifikation. 
I det här huset blir det ing-
en riktig jul för att jag bor 
med ett gäng ovilliga jul-
firare.

Små tomtar älskar ru-

tiner och hatar allt som 
rubbar dem. Baka peppar-
kakor kan väl vara okej, 
men alla julfester, julkon-
serter, julstigar, julutfär-
der, julshopping, julkyrkor, 
och allt annat som börjar 
med jul, klarar de sig glatt 
utan. Vad är det för fel på 
Nalles havregröt som vi 

äter varje morgon och var-
för har du kokat den här 
äckliga vita risgrynsgröten 
i timmar? Usch!

Och visst, det är okej 
med rutiner och vardags-
grått. Funkar bra för mig. 
Men hur ska jag få för-
medla något av den jul 
som jag själv älskar att fi-

ra och pynta och vänta på 
när ingen vill vara med? 
Hur byter man ut Mamma 
Mu mot Julen i Bullerbyn 
utan att alla gråter? Jag 
tror att jag firar en privat-
jul under granen i år. Den 
som vill ha klappar får va-
ra med.

VÅGA FRÅGA

Julvariation i kyrkorna
Varifrån kommer traditionen med 
julbön i stället för julotta, eller kan 
man ha båda? Många kyrkor har 
också midnattsmässa. Är det ett 
nyare påfund eller påverkan från an-
dra kristna kyrkor? Kan församlingen 
fritt välja hur julens gudstjänster fi-
ras? Och en tilläggsfråga: Är det okej 
att ta betalt för konserter i kyrkan?

kyrkOhandbOken har texter och böner 
för gudstjänster under julhelgen en-
ligt följande: Julaftonen, julnatten, jul-
morgonen, juldagen och annandag jul 
(stefanidagen). Därtill finns texter för 
tredje och fjärde dag jul som används 

vid gudstjänst om den 27 respektive 28 december infaller 
på en söndag. Detta innebär ändå inte att alla dessa guds-
tjänster måste hållas i alla kyrkor.

Julbönen har inte ersatt julottan. Julotta ordnas i försam-
lingar av den enkla anledningen att gudstjänst ska hållas 
på de kyrkliga helgdagarna och juldagen är, vid sidan om 
påskdagen, den största helgdagen i kyrkoåret. I en del för-
samlingar firar man både julotta och högmässa på julda-
gen. En gammal sed, som i förenklad form lever vidare på 
sina håll, är att man slår ihop julottan och högmässan till 
en gudstjänst. Detta innebar ännu på 1950-talet att försam-
lingen lyssnade till två predikningar på julmorgonen. Nu-
mera är julottan oftast den enda gudstjänsten på juldagen.

Det finns ingen heltäckande undersökning om julbönens 
historia i Borgå stift.  I en pro gradu-avhandling vid Åbo Aka-
demi konstateras att man i Jakobstad redan år 1904 kun-
gjorde ”bibelförklaring” på julaftonens eftermiddag. Under 
ett tiotal år kallades denna samling ömsom ”bönestund”, 
ömsom ”bibelförklaring”. Från 1920 kallades den julbön. 
Jag skulle tro att ungefär samma utveckling kan noteras i 
många andra stadsförsamlingar.

julOttanS StällninG var orubbad fram till 1960-talet. Un-
gefär då började den utveckling som ledde fram till att de 
verkligt stora skarorna samlades till julbönen medan antalet 
deltagare i julottan började minska. Trots detta är julottan 
ändå en av de mera välbesökta gudstjänsterna under året.

Midnattsmässa på julnatten är en rätt ny företeelse. Den 
är av någon anledning vanligare i andra stift än i Borgå stift. 
För stora delar av kristenheten är denna mässa, ”änglarnas 
mässa”, den centrala händelsen i julfirandet. Midnattsmäs-
san har kommit till oss genom ekumeniska kontakter, kan-
ske helt enkelt genom det intresse som den televiserade 
midnattsmässan från Peterskyrkan i Rom väcker.

Och så till konserterna i kyrkan. Kyrkoherden och för-
samlings-/kyrkorådet har gemensamt ansvar för att kyrko-
rummet används på ett värdigt sätt. Det innebär att kyrkan 
inte automatiskt är öppen för alla konserter. Konserterna 
innebär ofta kostnader för arrangörerna och då anses det va-
ra okej att ta inträde. En tumregel är att ju närmare försam-
lingens egen verksamhet en konsert står, desto vanligare blir 
det att man i stället säljer programblad eller bär upp kollekt.

 ¶ jan-erIK nYman  
är prost och pen-
sionerad kyrko-
herde från Jakob-
stad och svarar på 
läsarfrågor om tro 
och kyrka. 

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och edite-
rar frågorna. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.fi  
eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. 
Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast 
i tidningen. 

Julknäcke med 
det där lilla extra
VÅRT DAGLIGA 
BRÖD. Julknäcke-
bröd med senap och 
kornmjöl kan man 
både bjuda på och ge 
i present.

TEXT OCH FOTO:  
MARTIN NORD

Är det något som jag tycker 
bör finnas på julbordet så är 
det ett gott knäckebröd. Och 
varför inte imponera på släkt 
och vänner genom att göra 
brödet själv?

Min vana trogen är även 
detta bröd gjort med sur-
deg som grund. Just det här 
knäcket tar lite tid att göra, 
men det är det värt. Det blir 
krispigt och smakrikt! 

Med det här receptet får du ett härligt julknäckebröd som räcker till hela helgen. 

JULKNÄCKE

Vårt dagliga bröd
är en serie recept och 
tips på hur man får till 
olika sorters läckert 
matbröd. Serien avslu-
tas nu, men recepten 
finns på KP:s nätsida. 
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Och de 
kände stor 
tacksamhet
Julen då barndomen 
tog slut
”I dag, på julaftonens förmiddag, känns 
hemmet inte som hemma. Glädjen och 
samarbetet är inte som förr om åren. 
Mamma håller visserligen på och la-
gar mat i köket, i matvaruaffären arbe-
tar faster Ingrid och fostersyster Anna, 
men pappa är borta. Orsaken är kriget 
som pågått en månad. Pappa är utsedd 
till befolkningsskyddschef på hemma-
fronten och hans uppdrag inför jul-
aftonen är att från gårdarna i Köklax 
samla in hö och halm som ska forslas 
till Köklax järnvägsstation. Ett tåg med 
kreatur är på väg från Karelen västerut 
och beräknas vara här under kvällens 
lopp, och det behövs all hjälp som går 
att uppbringa.

I år ska vi alla fira julafton hos mor-
bror Olof, tant Karin och kusin Bri-
ta. Mormor och morfar är naturligtvis 
med, de bor i samma hus och mormor 
står för matlagningen då son och son-
hustru står i lanthandeln och betjänar 
kunderna med de sista inköpen inför 
julen. 

Då dagen lider mot kväll, och vi sam-
las runt middagsbordet, finns även 
moster Svea, kusin Lisa och den mins-
ta kusinen Birgitta där. Men tre stolar 
står tomma. Min yngsta morbror Hel-

ge och mosters man Olle finns ”där nå-
gonstans” vid fronten och pappa arbe-
tar på järnvägsstationen.

Vi kommer igenom måltiden med allt 
vad som bjuds: sillar, sillsallad, lutfisk, 
lådor och den traditionella plommon-
krämen med vispad grädde. Men tug-
gorna hotar växa i munnen.

Birgitta gråter mest hela tiden. Hon 
är bara två månader och borde ha fått 
stanna på barnkliniken, men på grund 
av bombardemangen mot Helsingfors 
sändes de barn hem som ansågs kla-
ra sig.

Efter en dämpad julklappsutdelning 
går var och en till sitt. Hos oss börjar den 
långa väntan på att pappa ska komma 
hem. Han kommer på morgonnatten, 
hungrig, trött och smutsig, men framför 
allt förtvivlad över det han varit med 
om. När tåget kom till Köklax måste 
vagnsdörrarna brytas upp med järn-
spett, då de frusit fast av djurens urin 
i den hårda kölden. Synen som mö-
ter honom är en fruktansvärd tragedi: 
hungriga, törstiga, omjölkade djur, djur 
som kalvat och nyfödda kalvar ihjäl-
trampade i trängseln. Ja, krigets alla 
fasor blottas. När pappa sedan bris-
ter i gråt skakas min trygga värld i si-
na grundvalar. Det är första gången jag 
ser min pappa gråta. Han gråter över 
djurens lidande, han gråter över an-
svaret som ligger på de två unga flick-
orna som följer med tåget.

Där jag sitter på sängkanten inser jag 
med ens vidden av ordet krig och jag 
förstår att gråten även gäller Finland 
och dess öde. Innan jag somnar tän-
ker jag att om jag så lever till hundra 
år, glömmer jag aldrig denna julafton. 
Är detta julen då barndomen tog slut?”

Margareta Kummelin, Esbo

Vackraste julgranen  
i byn
”Vi förflyttar oss 85 år tillbaka i tiden, 
eller lite mer. Inte var det som nu att 
man tog ut julen i förskott med re-
klamljus och julpynt redan i oktober. 
Julförberedelserna kom nog först ett 
par veckor före jul. Det första tecknet 
på att man närmade sig julen upplevde 
vi i bybytiken vid landsvägen. I vanli-
ga fall kände man där doften av läder, 
hamprep, beckolja och annat diverse, 
men i början på december fanns det en 
doft till i butiken. Det var den torka-
de torsken som anlände. Den låg där 
i stora balar utan hölje på ett ganska 
så ostädat trägolv – det var inte så no-
ga med hygienen då. Fisken skulle ju 
blötläggas i många vatten och lutas så 

nog blev den ren när den var tillredd. 
På Anna-dagen, den 9 december, la-

de man fisken i blöt. Min mor Lina ha-
de sina speciella träbunkar där hon till-
redde sin lutfisk. Det var med stor för-
väntan jag följde proceduren från den 
torra skrynkliga fisken till den fina, vi-
ta, färdiga lutfisken. 

Så var det dagarna före julafton. Med 
otålig väntan hoppades jag att min far 
skulle ta sig tid att hämta en julgran. 
Han hade alltid så bråttom i sin snick-
arverkstad. Men så äntligen kom han 
iväg och det dröjde inte så länge förrän 
han var tillbaka. Och alltid kom han 
med en gran som inte alls liknade en 
julgran som man ser på julkort. Han gav 
sig inte tid att söka länge. Från skogen 
hade han med sig ett fång vackra gran-
kvistar, så det var bara att borra hål i 
granstammen och placera kvistarna på 
passliga ställen. Slutresultatet blev att 
vi alltid hade den vackraste julgranen. 
Så blev granen klädd med glitter och 
bomull och levande ljus som fastsat-
tes med speciella ljushållare. Det som 
dominerade vår julgran var ett vitt tyg-
band, cirka 10–15 centimeter brett och 
två meter långt. Bandet var broderat 
med röda stora bokstäver: Ära vare Gud 
i höjden och frid på jorden. Jag minns att 
texten gjorde ett starkt intryck på min 
barnasjäl. Det gav oss en andlig stäm-
ning och Guds närvaro i julfirandet. Jag 
glömmer aldrig min barndoms julaft-

”Jag glömmer 
aldrig min barn-
doms julaftnar 
i all sin enkel-
het. De var in-
te så påkosta-
de som nutidens 
jular, men vilken 
fest det var i al-
la fall.”
Levi Backholm

JULEN VI MINNS. Återvändande fäder, förlorade 
barndomar, brinnande julgranar. Minnena av krigstida 
jular lever ännu kvar. Kyrkpressens redaktion efter-
lyste läsarnas starkaste julminnen. 
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SöndaGSSkO-
lanS julFeSt på 
Drumsö.

nar i all sin enkelhet. De var inte så på-
kostade som nutidens jular, men vilken 
fest det var i alla fall när ljusen i gra-
nen var tända och far tog fram sin bi-
bel och läste julevangeliet från Lukas 
andra kapitel, det färgstarka från 1917 
års översättning. Så knäppte han sina 
stora, av hårt arbete grova händer och 
bad om välsignelse för julfirandet. Öd-
mjukt och varmt tackade han Gud för 
hans outsägligt stora gåva till oss. Detta 
med julevangeliets berättelse om vad 
som hände den första julen fascinera-
de mig och etsades in i min barnasjäl, 
och sitter fortfarande kvar.

Efter den andliga kosten var det jul-
maten som väntade. Lutfisk med vit-
sås och kryddpeppar, vilken smak för 
en barnamun. Och sedan risgrynsgröt 
med fruktsoppa som efterrätt. Det är 
fortfarande mina favoritmaträtter.

Efter den goda maten sjöng vi jul-
sånger. Bland annat Fröjdas vart sinne, 
julen är inne och O du saliga. Det blev va-
rierande sånger från år till år, men al-
la gav uttryck för glädjen att Frälsaren 
kommer på nytt till oss.

Så småningom hördes ett stampan-
de ljud från farstun. Det var förstås jul-
bocken som kom och han frågade lika-
dant som han frågar ännu i dag: Finns 
det några snälla barn här i huset? Vi 
var tre snälla, jag och mina två syst-
rar. Vi fick varsin leksak, för det mes-
ta någonting tillverkat av trä. Det kun-

de också vara hemstickade vantar och 
strumpor. Ett stort rött äpple de flesta 
jular, och alltid den stora obligatoris-
ka morogubben som hade ögon, nä-
sa och mun samt en knapprad av rus-
sin. Den nybakade gubben doftade så 
gott, men det kom inte på fråga att den 
skulle ätas upp med det samma. Den 
placerades i julgranen på en kvist intill 
granstammen och där satt den vanligt-
vis tills tjugondag knut. Då var den torr 
och skarp och fick blötläggas, smakade 
en aning grankåda, men det var i alla 
fall en morogubb. Att den mist en och 
annan russinknapp under väntetiden 
är en annan historia. Detta att vänta var 
ett sätt att lära sig sparsamhet, och att 
behärska sina smakkörtlar. Den tidens 
barnuppfostran var helt annorlunda än 
i nutidens familjer. Men jag minns med 
kärlek och värme mina föräldrars kär-
lek och omtanke som sällan yttrades i 
ord, men dess mer i gärning. De gav 
mig en gudsbild som jag hela livet be-
arbetat. Barndomens Gud var för mig 
en ganska sträng Gud som såg allt. Men 
under de många åren jag levt har jag 
mer och mer mött en kärleksfull Gud. 
Hans outsägliga kärlek har mött mig i 
både medgång och motgång.

Och i dag inför julfirandet möts vi alla 
av samma kärlek från Gud i julens gla-
da budskap. I dag är en Frälsare född åt 
eder – Han är Messias Herren. Må det bli 
angeläget för oss alla att ta emot Guds 

gåva, Jesus i våra liv, i tro och bekän-
nelse att han är vår personliga frälsare. 
Då blir julen sann och verklig.”

Levi Backholm, Sundom

Alla är oskadda!
”Jag har ett minne av julen som inte en-
bart är roligt, fastän det slutar lyckligt. 

Jag är född 1936 i Sjundeå där mina 
föräldrar hade byggt sig ett egnahems-
hus. Huset blev inte klart före krigen 
och pappa var med i båda krigen som 
sanitär. I familjen fanns då tre små barn. 
Under vilket av krigen som den här ju-
len utspelade sig vet jag inte, men tro-
ligen under vinterkriget. 

Det var juldagsmorgon, tidigt. Mam-
ma var då ensam med oss tre barn, den 
allra minsta sov i barnsängen i kamma-
ren. Vi steg upp tidigt för att tända le-
vande ljus i alla fönster och i granen, så 
att alla som åkte till julottan skulle se 
att det var julstämning i det lilla hem-
met. På den tiden fanns endast vita ste-
arinljus, små i granen, långa på bordet.

Vårt hem bestod då enbart av rum 
och kök. Granen var klädd med girlan-
der som bestod av hela världens flaggor 
och ljusen var fastbundna på de grövre 
grenarna med band eller snören. Gra-

nen stod på golvet i sovrummet på trä-
kors som pappa hade snickrat. Grenar-
na var pyntade med små vita vaddtus-
sar för att likna snö.

Mamma, min bror och jag satt i kö-
ket för att se kyrkfolket. Ljusen i gra-
nen var också tända. Mitt i allt såg jag 
att granen brann och ropade högt till 
mamma: – Granen brinner! Hon sprang 
dit, tog tag i hela granen, kom in till kö-
ket och rusade ut med den brinnande 
granen i snön! Det allra värsta var att 
det inte fanns någon dörr mellan rum-
men, utan bara ett tygdraperi som fat-
tade eld. Mamma sprang ut med gra-
nen och ropade åt mig att dra ner dra-
periet. Det var skräckfyllda ögonblick! 
Mamma kom in storgråtande och sotig. 
Elden var släckt och granen ute, men 
hela vårt kök var sotigt. Hon lyfte lil-
lebror ur sängen och kramade oss al-
la, vi var välbevarade och det var stort! 
Vår mormor kom och hjälpte till med 
städningen – att köpa målfärg gick in-
te under krigen!

På nyåret fick pappa permission! Re-
dan på gården såg han den svarta gra-
nen och rusade in, storgråtande. Mam-
ma berättade vad som hade hänt, jag 
minns det så tydligt. Hon hade ett stort 
förkläde som var rutigt. 

Pappa sade att ”nu ska du inte gråta 
mer, vi är alla oskadda och det är det 

forts.
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allra bästa”. Det kunde ha gått riktigt 
illa. De kände stor tacksamhet! 

1944 kom evakueringen från Porka-
la och vi måste flytta bort och lämna 
vårt älskade hem. Till en början bodde 
vi nära gränsen och ”ingenmansland”, 
så vi såg att vårt hem brändes ner cir-
ka två veckor efter flytten. Senare flyt-
tade vi till Pojo och ett nytt hem bygg-
des. Mina föräldrars sorg gick nog inte 
över trots att åren gick.”

Ing-Britt Svanström (f. Backström), Skuru

Mammas hälsning  
på julafton
”Tonerna från härliga julsånger fram-
kallar hos många nostalgiska känslor, 
så även hos mig. Det är främst den långt 
över hundra år gamla dikten av Viktor 
Rydberg som tonsattes av Alice Tegnèr, 
som får mina känslor att svalla. Gläns 
över sjö och strand har varit min favorit 
sedan år 1959, då jag hörde den för för-
sta gången. Även om det har gått drygt 
ett halvsekel sedan händelsen minns jag 
den eftermiddagen som om det var i går.

Vintervädret var iskallt, snövallarna 
metershöga. Det var min åttonde födel-

sedag och i huset hade det fejats, jul-
pyntats och bakats, men inte till mig! 
Jag hade inga förväntningar inför da-
gen, för antagligen skulle även denna 
julafton följa samma mönster som de 
föregående. En ung flicka hade natur-
ligtvis sina hemliga, outtalade önsk-
ningar, men ingenting gick upp mot 
den totala överraskningen.

Att vara född på julafton är i och för sig 
inget märkvärdigt, en veckodag bland 
de andra. Mamma födde mig på efter-
middagen på julafton, klockan 15.30. 
Dessvärre har jag inte några ljusa barn-
domsminnen, framförallt inte från ju-
larna. Under mina tidiga barndomsju-
lar visste jag knappt om att det samti-
digt var min födelsedag. Allt det bekanta 
runtomkring mig blåstes bort och min 
själsliga utveckling stannade så gott som 
av efter att min biologiska mamma ha-
de tagits ifrån mig. Jag levde i en nyfa-
milj, kom i skymundan, blev bortglömd.

Min födelsedag firades aldrig, var-
ken någon dag före eller någon dag ef-
ter jul. Inga gäster, vänner, inga ljus på 
tårtor, ingen nämnde något. Kanske 
pappa gratulerade mig, liksom i förbi-
farten, men det var allt. I mitt kyliga, 
kärlekslösa barndomshem fanns hel-
ler ingen musik eller sång. Radion var 
påskruvad då det var boxningsmatch. 
Mina öron visste knappast vad mu-
sik var, vilket bevisas av skolbetygets 
femma i sång och musik då jag gått ut 

första klassen i folkskolan.
Långt senare fick jag veta att min 

mamma var oerhört musikalisk. Hon 
trakterade mandolin och hennes vack-
ra sångstämma hördes såväl hemma 
som på teaterscenen. Det som jag mest 
förargar mig över i mitt liv är att jag ing-
enting minns av henne, jag var endast 
drygt ett år då hon dog.  

Men den här märkliga julaftonsef-
termiddagen 1959 är klart förankrad i 
mitt minne. Redan på hösten hade pappa 
köpt television, som ett slags julklapp till 
sig själv. Han hade monopol på tittandet. 

Nu på julaftonseftermiddagen sitter 
han, sin vana trogen, framför teven och 
det bjuds på julmusik. Jag har sysslor 
i köket och lyssnar inte aktivt på mu-
siken. Trots det reagerar plötsligt mi-
na öron på en julsång. Melodin fångar 
hela min uppmärksamhet. Jag lämnar 
tvärt mina kökssysslor och springer in i 
vardagsrummet. På teven är det en kör 
som sjunger och ton för ton går musiken 
in i mig. Vad är det som händer? An-
däktigt lyssnande, hjärtat som bultar, 
svetten bryter fram. Känslor som jag 
aldrig visste om växer fram, någonting 
djupt, dolt upplöses. Inom mig glänser 
en ljuvlighet. Sångens starka inverkan 
på mig framkallade den stora mammal-
ängtan jag bar på. Omtumlad och lyck-
lig väller tårar fram. Det är inte sorge-
tårar utan glädjetårar. Som om kören 
sjöng direkt till mig: Gläns in i själ med 

frid, mamma i fjärran, hon som är kär och 
blid, sändes nu hit till mig ... 

Drömmande stapplar jag tillbaka ut i 
köket. Jag sätter mig på stolen vid fönst-
ret, kökssysslorna glömda för tillfället, 
och stirrar frånvarande ut genom fönst-
ret. En och annan stjärna har tänts på 
julaftons himlavalv. 

Sångupplevelsen gav mig den dyr-
baraste födelsedagsgåva jag någonsin 
fått. Jag har inte sörjt över att min fö-
delsedag nonchalerades, för jag äger 
ett minne som bär mig: vissheten om 
att min himmelska mamma sände mig 
sitt kärleksbevis.

Eftersom jag var helt upptagen av 
min egen upplevelse, i stunden bort-
om tid och rum, vet jag inte om pappa 
alls reagerade. Jag kan inte heller min-
nas att han skulle ha kommenterat det. 
Det här skedde på julaftonseftermiddag 
omkring klockan 15.30. Samma minu-
ter, åtta år tidigare, när stjärnorna lyser 
på vinterkall himmel, föder en mor ett 
varmt flickebarn.

Flickebarnet är nu en glad pensio-
när med härliga barnbarn. På en da-
gisjulfest för några år sedan svarade 
ett av dem, på frågan om vem man fi-
rar på julen: ”Det är mommo, Halo-
nen och Jesus.”

Ingen tvekan, plus alla ni andra jul-
barn. Grattis!”

Inni Stenbock

julen 1936 i Jeppo. Bröderna Börje och Lars Sandberg har 
samlat sina julklappar framför julgranen.

pÅ 40-talet inhandlades stora delar av den mat som 
skulle stå på julbordet med ransoneringskort.

”Sångens star-
ka inverkan på 
mig framkallade 
den stora mam-
malängtan jag 
bar på.”
Inni Stenbock

julaFtOn i Åbo i början av 1950-talet.
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Julmaten köptes  
på kort
”Det är intressant att bläddra i gamla 
fotoalbum. Man glömmer tid och rum. 
Och plötsligt öppnas som en lucka. Jag 
återupplever julen på Drumsö för 70 år 
sedan. Jag var då sju månader och det 
var min första jul, mitt under brinnande 
krig. Lyckligt ovetande om krigets fasor 
sitter jag i soffan bredvid mamma. Det 
var inte lätt för henne med två bröder 
som hade stupat, Birger Holmström strax 
innan freden i mars 1940 och Carl-Gus-
taf Holmström i november 1941. 

Julgranen står på samma plats i var-
dagsrummet som under så många se-
nare år. Föräldrarna hade köpt lägenhe-
ten i april 1939. Mamma bodde i sam-
ma lägenhet i över sjuttio år. 

Trots krig och ofärd hade mamma 
pyntat för julen och sparat av de få livs-
medel som kunde köpas. Det mesta var 
ju på kort. Hur hon i likhet med alla an-
dra på hemmafronten orkade med all 
oro inför nuet och framtiden är svårt att 
förstå. Mamma har berättat att det var 
ständiga alarm, vilket betydde att hon 
med oss två småttingar snabbt måste 
söka sig till källaren där bombskyddet 
fanns. Där fick man sitta under långa 
stunder. Både barn och vuxna var ut-
satta för smitta. Många av barnen ha-

de kikhosta. När faran var över fick 
mamma gå upp till fjärde våningen 
med mig i famnen och Kristina i han-
den. Jag hörde henne aldrig klaga. Det 
gällde att hålla modet uppe samtidigt 
som hon och de andra vuxna var med-
vetna om att man i källaren endast var 
skyddad för splitter. Om sjuvåningshu-
set hade fått en fullträff så hade vi al-
la blivit begravda under husmassorna. 
När jag besöker lägenheten på Drumsö, 
som fortfarande finns kvar i familjens 
ägo, går jag ofta längs de nötta trap-
porna till källaren. Kroppen minns lju-
det av alarmsirenerna, kylan i källaren 
och barnens förtvivlade gråt och för-
äldrarnas oro. 

Mamma har berättat att man anade 
vapenskramlet redan när lägenheten 
köptes. Hon packade aldrig upp en del 
av porslinet och ”fina servisen”. Mam-
ma hörde till den generation som spa-
rade på allt, eftersom det kunde kom-
ma till användning. Ännu i hög ålder 
hade hon en färdigpackad kasse med 
det nödvändigaste bredvid sängen, för 
den händelse det skulle bli snabb ut-
ryckning.

Under mammas sista år, 2010, hände 
det av någon anledning sig att ett föns-
ter sprack när jag stängde det. Mamma 
tog det helt lugnt och sade att man till-
fälligt kan reparera det med målartejp, 
om det skulle dröja länge innan fönst-
ret kunde bytas ut. Hon berättade att 

under kriget hade nästan alla fönster 
krossats och ersatts med fanerskivor.

De levande ljusen i granen är tända. 
Jag minns att vi barn brukade få ljus-
stumparna och glittret från julgranen 
för våra snökojor som vi byggde på den 
då obebyggda ängen öster om vårt hus 
vid Karlavägen. Men då var jag någ-
ra år äldre.

Pappa knäppte bilden som han bru-
kade. Det fanns inte tid för honom att 
sätta sig förrän någonting som smäll-
de och osade hade brunnit av.” (Foto-
grafiet är publicerat på framsidan av det 
här numret av Kyrkpressen.)

Benita Ahlnäs, Borgå

Krigsbarn i Göteborg
”På julaftonen fick mammorna i Fin-
land skicka hälsningar i radion till sina 
krigsbarn. Vi satt bänkade på soffan i 
vardagsrummet, Tant, Farbror och jag. 
Radion sprakade och knastrade. Jag satt 
blickstilla. ”Hälsningar till Maire i Gö-
teborg” från mamma. Det var allt. Jag 
kände knappt igen mammas röst …”

Maire Peltonen, Åbo, om ett julminne från åren 
som krigsbarn i Göteborg.

Dramatik på 
barnavdelningen
”För nitton år sedan föddes vår första 
dotter i december. Förlossningen slu-
tade med akutsnitt och barnläkaren 
konstaterade i efterhand att det inte 
var någon rolig tillställning, eftersom 
barnet inte mådde bra. Hon vägde ba-
ra 2,2 kg och andades inte själv, så de 
första dagarna måste hon tillbringa i 
kuvös på barnavdelning. Men hon re-
pade sig snabbt och på luciadagen fick 
hon flytta ner till förlossningsavdel-
ningen. På kvällen besökte ett luciatåg 
sjukhuset, följt av en sånggrupp. Lyck-
an var total då jag stod utanför dörren 
i sjukhuskorridoren med min nyföd-
da på armen och fick se det strålande 
luciaföljet och lyssna till den under-
bara sången.”

Janet Wallsten, Jakobstad

Kyrkpressens redaktion publice-
rar alla inskickade julminnen på vår 
webbsida kyrkpressen.fi.

”Jag var då sju 
månader och 
det var min för-
sta jul, mitt un-
der brinnande 
krig.”
Benita Ahlnäs

FaMiljen barSaS. Julens förberedelser började redan på hösten på bondgården i Räfsby, 
Östra Nyland. Förberedelserna kan du läsa om på www.kyrkpressen.fi.

julen 1957 i Helsingfors. Ragni Sandberg klär julgranen under svärföräldrarna Johanns och 
Svea Sandbergs vakande öga.

jultablÅ hOS familjen Laurén på Slottsgatan i Åbo år 1957. 
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Mitt i allt 
som sker
TEXT OCH FOTO: MAY WIKSTRÖM

Utanför arbetstrummet vid Södra kajen 
blånar Helsingfors morgonskyar bak-
om glittrande hamnbelysning.

Framför fönsterrutan böjer sig är-
kebiskopen för den evangelisk-luth-
erska kyrkan i Finland, Kari Mäkinen 
över ett annat landskap. På bordet lig-
ger en reproduktion av den flamländ-
ske renässansmålaren Pieter Brueg-
hel (d.ä.). Folkräkningen i Betlehem har i 
konstnärens händer transponerats till 
en scen ur ett nederländskt landskap. 
Framför den påtvingade spanska admi-
nistrationens bokförare trängs svettig 
och motvillig allmoge. På gatorna slåss, 
bakar och roar sig folk. Kari Mäkinen 
stötte på målningen för flera år sedan 
och blev förtjust.

– Den handlar om hur Gud i Kris-
tus talar till oss på vår egen nivå. Inte 
ovanifrån, inte från maktens centrum. 
Det hänger också samman med hela 
reformationens grundtanke. Den som 
inte sänker blicken, till det som sker i 
mitten av allt som händer, upptäcker 
det inte, säger han.

Vad är det då som händer i mitten? 
En stressad bonde plöjer fram i hopen 
med en åsna i släptåg. På den sitter en 
höggravid kvinna: Jungfru Maria. Kris-
tus kommer in i de oanande männis-
kornas vardag.

– Utan detta saknar hela målningen 
betydelse. Han som vilar i Marias mage 
är dess hela centrum. Han är på väg in 
i folkets liv, samtidigt som de fortsät-
ter att syssla med sina vardagliga syss-
lor. En scen som kunde vara tagen från 
Salutorget … eller i Åbo, kommente-
rar Mäkinen.

Enligt honom utmanar målning-
en betraktaren till ett särskilt seende. 
Han kallar det ”den sänkta blicken” el-
ler ”reformationens seende”.
Med tanke på det tumult som uppstod ef-

ter riksdagens ja till äktenskapslagsrefor-
men och de många som lämnade kyrkan i 
december – tycker du att det finns något 
i den som är aktuellt också nu?
– Reformationens seende är fortfa-
rande viktigt, det att Kristus inte väljer 
vem han rör sig bland. Det spännande 
i målningen är att det finns så oändligt 
många människor med på den, närma-
re två hundra, och att de uppvisar en 
så stor mångfald. Det råder ingen ord-
ning över hopen – de marscherar in-
te i takt. Vi grips lätt av rädsla över att 
tappa kontrollen. Även då får vi lita på 
att reformationens blick håller: Det är 
Kristus som ger sammanhanget dess 
betydelse.
Dina uttalanden om äktenskapslagstift-
ningen har väckt stark kritik. Vad ska/får 
en ärkebiskop säga?
– Jag kan inte tänka så – en utgångs-
punkt som slår fast vad man får eller 
inte får säga sätter bojor på folk. Däre-
mot måste ärkebiskopen – och de andra 
biskoparna om man utgår från herde-
tanken  – tala ansvarsfullt. Ibland gäl-
ler det för herden att vara den som går 
längst fram, ibland att vara den som 
går längst bak och ser till dem som bli-
vit efter. Ibland handlar det om att gå 
mitt i hopen. 
Vilken position är det som har varit ak-
tuell nu?
– Lite av alla tre. Det som lyfts fram 
tydligast i medierna är när herden går 
”längst fram ” och  ”längst bak”. Då 
kan det uppstå en oro över att ”är han 
nu inte alls med oss?”. Men jag vill sä-
ga att jag har försökt se till hela hopen.

På frågan om hur det känns att ta 
emot massiv kritik konstaterar Kari 
Mäkinen att det inte bara har kommit 
negativa reaktioner, han har också fått 
ta emot tack.  

– Det handlar snarast om att en bi-
skop måste ta emot många känslor, er-
farenheter och synpunkter. Att jag har 
fått göra det visar att frågan handlar om 

något med stor betydelse för många. En 
del har talat om hur de känner sig be-
friade, andra känner osäkerhet, förvir-
ring eller rädsla. I det här skeendet har 
vi, bland dem jag, varit tvungna att ta 
emot alla slags reaktioner. Då kan man 
inte säga att någon känsla är rätt el-
ler fel. Visst har jag mitt i allsammans 
tänkt på Paulus ord om att gråta med 
dem som gråter och glädjas med dem 
som är glada.
Vilket slags rädsla är det fråga om?
– Det kan handla om rädsla för att inte 
vara accepterad för det man är och tän-
ker, men också om att man känner att 
en viktig struktur i ens liv rasar. Sam-
tidigt vill jag poängtera att ingens äk-
tenskap är hotat i och med det här be-
slutet. Men det är naturligtvis svåra sa-
ker. När vi talar om sexualiteten rör vi 
oss på väldigt djupa vatten.

Kyrka eller folk?
Folkkyrkobegreppet har diskuterats i 
olika sammanhang på senare tid. Ärke-
biskopen håller med om att det är i för-
ändring. Å ena sidan ser han ett gräns-
överskridande, där kyrkan inte läng-
re defineras av medborgarskap, ”folk” 
eller landsgränser. Människor och in-
tryck rör sig fritt över dessa.

– Men det finns också en rörelse där  
folkkyrkan blir mer av folkets kyrka, i 
den bemärkelsen att de diskuterar den, 
en rörelse i demokratisk riktning.

Kari Mäkinen ser ändå att kyrkan 
har en stark förankring i det finländ-
ska samhället, inte minst när han jäm-
för läget med Namibia, som han nyli-
gen besökt.

– Det finns djupa och goda etiska ut-
gångspunkter som finländarna har ge-
mensamma, till exempel när det gäller 
synen på rättvisa eller korruption. Li-
kaså syns kyrkans förankring till exem-
pel vid skolskjutningar. Spontant söker 
sig folk till kyrkorna då. Jag kan där-
för inte se att det finns ett val mellan 

kyrka eller folk. Reformationstanken 
handlar ju om att vara kyrka för män-
niskorna just i den verklighet de lever i.

Kari Mäkinen säger att berörings-
punkerna till kyrkans tro är betydligt 
flera och brokigare än de var förut.

– Att det finns olika utgångspunk-
ter bland dem som är med i gemen-
skapen ser jag som positivt. Men det 
kräver också tolerans.
Och hur ska man hitta den?

Hans hand far tillbaka mot Brueghels 
målning, till kvinnan på åsnan.

– Det krävs att man ser vad det är 
som finns i vårt centrum!

Finns det bön, finns det hopp
År 2014 har varit ett år med krig och 
katastrofer. IS framfart i Mellanöstern, 
krisen i Ukraina och ebolaepidemin har 
toppat världsnyheterna. I Finland har 
samarbetsförhandlingar och uppsäg-
ningar haglat tätt. Vid tiden för inter-
vjun meddelar Finlands Bank att den 
nationella ekonomin för fjärde året går 
in i en svacka som är anmärkningsvärd 
både internationellt och historiskt sett.
Vad säger du till dem som tycker att värl-

reFOrMatiOnen 
FOrtSätter. För 
ärkebiskop Kari 
Mäkinen är det 
viktigt att kyrkan 
är kyrka för 
människorna just 
i den vardag de 
lever i.

JULHÄLSNING. Advent 2014 kom med riksda-
gens ja till ny äktenskapslag – och med 17 000 
medlemmar som valde att gå.  
Ärkebiskop Kari Mäkinen hoppas på en kyrka 
som kan urskilja sitt centrum mitt i myllret.
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tidStranSpOnerad FOlkräkninG. Renässansmålaren Pieter Brueghel valde att 
förlägga Josef och Marias resa till Betlehem till sin egen samtid. 

”Den dag alla 
världens böner 
skulle upphöra, 
först den dagen 
vore allt hopp-
löst!”
Ärkebiskop  
Kari Mäkinen

den aldrig har varit så mörk som nu? Till 
dem som gett upp hoppet?
– Individens hopplöshet och hjälp-
löshet är alltid verklig. Men på ett all-
mänt plan kan det hända att världar-
na har skilts åt så att vi som har det bra 
inte känner igen verkligheten hos dem 
som i skam tvingas gå till brödköerna. 
Av världsnyheterna som blir förmed-
lade till oss grips vi lätt av känslan att 
allt är mörkt. Trots det lever vi ändå i 
ett relativt tryggt land både historiskt 
och internationellt sett.

Men Kari Mäkinen poängterar att 
hoppet är livsviktigt. Att hålla det le-
vande kräver enligt honom tre saker.

– För det första behöver man få kän-
na att vardagen går vidare och att man 
inte lämnas ensam i den. Guds stora gå-
va till oss alla är att ha någon som går 
med oss i allt.

Det andra han håller fram är för-
mågan att också se det goda som sker. 
Människor jobbar tillsammans, gör ge-
mensamma insatser för sin stadsdel el-
ler by, sådant ger hoppet näring.

– Det tredje är den kristna trons 
uppståndelsehopp. Det finns mer än 

ra, först den dagen vore allt hopplöst!
Strax därefter gör han ännu en gest 

mot konstaffischen på bordsytan.
– Men för den enskilda människan, 

som tänker på sitt barn, sitt bröd, sin 
hälsa, saknar de stora orden betydel-
se. Det enda som betyder något är att 
någon går med henne.
Genom Kyrkpressen når du nästan alla fin-
landssvenskar. Trots att vi har en egen biskop 
är också du vår biskop och finns med i tan-
kar och böner. Vad vill du säga till läsarna?
– Jag beklagar att jag vuxit upp i en så 
enspråkigt finsk miljö att jag inte kan 
göra det på svenska så bra som jag skul-
le vilja, men: För mig är det en stor ri-
kedom att vi har en tvåspråkig kyrka. 
Genom det här uppdraget har jag lärt 
mig hur viktigt det är att få tänka, ta-
la och be på sitt eget språk. Det har 
ett värde som inte bara begränsar sig 
till Borgå stift. Jag är också glad över 
på vilket sätt de svenskspråkiga utgör 
en del av vår kyrka. Det handlar in-
te bara om språkmajoritetens inställ-
ning utan det är en ömsesidig vilja till 
enhet. På det sättet blir språkgränsen 
inte en gräns. 

det vi ser här och nu. Världen är inte 
en sluten helhet – den har en hisnan-
de öppning till något annat, en öpp-

ning genom vilken bönen hela tiden 
strömmar. Jag tänker ibland, att  den 
dag alla världens böner skulle upphö-
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Omstörtande 
julbudskap
De två rätt så olika be-
rättelserna om Jesus fö-
delse i Lukas och Mat-
teus evangelier blir ofta 
sentimentaliserade. Men 
deras budskap är bå-
de djupt personligt och 
politiskt, skriver Marcus 
J. Borg och John Domi-
nic Crossan i sin bok The 
First Christmas. What 
the Gospels Really Teach 
About Jesu´s Birth (Har-
perCollins 2007). 

I boken tar de upp frå-
gan om berättelsernas 
historicitet i ett av ka-
pitlen, samtidigt som de 
starkt betonar att berät-
telserna om Jesus födel-
se har både mening och 
budskap och det obe-
roende av hur historiska 
eller ohistoriska de är. I 
själva verket förlorar be-
rättelserna sin betydelse 
om vi stirrar oss blinda 
på den historiska biten, 
menar författarna.

Uppväxta i en kristen 
tradition är vi väl förtrog-
na med vem Jesus är: I 
krubban föds ingen min-
dre än världens frälsare 
och Guds son. Jesus titlar 
känns kanske uttjatade, 
men när vi får höra att 
kejsar Augustus också 
titulerades som världens 
frälsare och Guds son, så 
framträder julevangeliet i 
en helt ny dager.

Som så mycket annat 
i Bibeln är berättelserna 
om Jesus födelse ett anti-
budskap, ett subversivt 
omstörtande av den rå-
dande ordningen. Berät-
telsernas innebörd är gi-
vetvis också religiös, men 
för de första århundra-
dets judar var religion och 
politik inte åtskiljbara.

Med tiden blev än-
då den kristna anti-im-
peralistiska rörelsen själv 
en del av den världsli-
ga makten och impe-
riet som vi vet. För oss i 
dag är julevangeliet reli-
giöst och andligt. Men så 
endimensionellt var det 
alltså inte när det begav 
sig och berättelserna om 
Jesus födelse uppkom 
och berättades.

 ¶ tomas von martens

ELLIPS

Boken man får lust att läsa
BOK

Österbottniska lustresor

Författare: Bertel Nygård
Fotograf: Mikael Herrgård
Förlag: Scriptum 2014

Herrarna Bertel Nygård och 
Mikael Herrgård, mångåriga 
kolleger på Vasabladet men 
numera pensionärer, ger 
sig ut på en resa i det öst-

erbottniska landskapet. De 
kallar det en lustresa, för de 
har rest dit de haft lust att 
resa. Med mera betoning på 
lust än på resa.

Den här avspända inställ-
ningen attraherar mig. Det 
här är en lustresa jag får 
lust att läsa om. Och den 
lusten sitter kvar genom 
hela boken. 

Deras subjektiva val av 
resmål har naturligtvis på-
verkats av deras intressen. 
Bägge är intresserade av 
natur och histora. Som tidi-

gare kulturredaktör stannar 
Nygård upp vid flera kul-
turellt betonade hållplat-
ser. Herrgårds specialitet, 
att dokumentera fornmin-
nen, leder oss genom jung-
frudanser till gamla bosätt-
ningar. Även om författar-
na inte haft ambitionen att 
göra en pedagogisk fram-
ställning av Österbotten lär 
man sig ändå en hel del om 
landskapet. 

Resenärerna gör ock-
så stopp vid flera platser av 
kyrkligt intresse. De tar oss 

med på ett gudstjänstbe-
sök i Orisbergs kapell där 
Malaxherden Toni Tornberg 
predikar (bilden). Med Hå-
kan Vikström som cice-
ron besöker vi hospitalkyr-
kan på Korpholmen och På-
ras kapell i Kronoby. Vi be-
söker också Håkan Ahlnäs 
på sin  hemgård i Socklot, 
Nykarleby där kyrkbyggar-
släkten Rijf verkade i tiden. 
Kyrkokonsten får ett eget 
kapitel med Eric Cainberg, 
en samtida släkting till Ri-
jf i huvudrollen. Här skym-

tar både kyrkor, gravplatser 
och minnesmärken.

De två författarna är välj-
kända för Vasabladets lä-
sare. Det är tryggt att följa 
med på lustresan. Som läs-
upplevelse känner jag igen 
Bertel Nygårds penna från 
hans tidigare kolumn Lug-
na Gatan i Vasabladet. Li-
kaså känner jag igen Herr-
gårds varma och jordnära 
fotografier.

Saknar du en julklapp  
ännu? Här har du den.

 ¶ johan sanDBerg

Två kulturer, en gem ensam högtid

Förra Året såg Julia Abe-
bes jul lite annorlunda ut än 
den brukar. Då firade hon 
och hennes familj i Etiopien.
Foto: mIChaeLa rosenBaCK 
 
pÅ bilden till höGer:  
En kringvandrande spele-
man sjunger visor om folket 
som bor i det hus han be-
söker. Som tack vankas det 
mat, alkohol och en slant. 
Foto: juLIa aBeBe

– Vi hade köpt en plastgran och tagit 
med oss tomteluvor och kanel. Vi ko-
kade gröt, pyntade med blinkande ljus 
och så fick alla varsin julklapp, också 
våra fadderbarn som satt där med run-
da ögon, berättar Julia Abebe. 

Julen 2013 firade hon, tillsammans 
med sin man Mesgnaw Molla Abe-
be och deras fyra gemensamma barn 
i Etiopien. En jul väldigt olik den hon 
är van vid hemifrån, men likväl en jul 
där gemenskap och samvaro priorite-
rades högt. 

I Etiopien, där de kristna är i knapp 
majoritet, inleds julaftonsmorgonen, 
eller snarare natten, ofta med en guds-
tjänst. 

– För att få plats inne i kyrkan under 
julgudstjänsten i den stad där vi bodde 
måste man vara på plats klockan tre på 
natten. Kommer man klockan sju ryms 
man inte in. 

Den koptiska gudstjänsten pågår 
till morgontimmarna. Kvinnorna och 
männen är åtskilda, prästen sjunger 
entonigt och det ingår rörelser, rö-
kelse och program både inne i kyr-
kan och utanför. När besöket i kyr-
kan lider mot sitt slut går folket hem 
och dricker kaffe, äter popcorn, kara-
meller eller andra godsaker som man 
bunkrat upp med. 

– Själva kaffeceremonin är bety-
delsefull och ordnas alltid när det är 
fest. Också den håller på länge, över en 
timme. Det viktigaste är inte hur kaf-
fet smakar utan att det är en sak man 
gör tillsammans. 

Att vara en familj där föräldrarna 
har olika traditioner och bakgrund 
kan ibland ställa till med problem när 
det kommer till högtider. Hur ska man 
göra för att mötas på halva vägen när 
jul för den ena är något helt annat än 
för den andra?

I familjen Abebe underlättas situa-
tionen av det faktum att den etiopis-
ka julen firas ett annat datum än den 
finska. 

– I Etiopien har man 13 månader och 
julafton infaller den 7 januari. Därför 
brukar vi fira finländsk jul den 24 de-

JULTRADITION. Julia Abe-
be är van vid pepparkakor 
och glögg, Mesgnaw Molla 
Abebe vid ett julbord som 
dignar av syrliga plättar, 
köttsåser och ägg. Två 
kulturer, en gemensam 
familj. Ett samtal om tra-
ditioner, julmat och att fira 
i främmande land. 

TEXT: MICHAELA ROSENBACK

cember och etiopisk jul den 7, tillsam-
mans med våra vänner. 

Vad gäller delikatesser på julbordet 
har aldrig någon dispyt uppstått. 

– Min man älskar finsk julmat myck-
et mer än jag. Lådor, skinka och inlag-
da sallader. Jag kan äta julmat på julaf-
ton och på juldagen men han äter pep-
parkakor och jultårtor och dricker glögg 
hela december. 

I Etiopien består julbordet bland an-
nat av injera, en slags syrlig plätt som 
serveras med olika såser.

– På julen är det ofta köttsåser av hö-
na, get och får för att göra det extra fest-



KULTUR 15KYRKPRESSEN TORSDAG 18.12.2014 • NR 51-52
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

JULSÅNG. Johanna 
Grüssner, jazzmusiker 
och lärare, gillar den 
omtänksamma anda 
som råder på julen. 

TEXT: MARCUS LASSUS

Två dagar i veckan är hon 
musiklärare vid Södra Latins 
gymnasium i Stockholm, fem 
dagar i veckan proffsmusi-
ker. Johanna Grüssner job-
bar med två saker om vart an-
nat, men henne själv tröttar 
det inte ut, tvärtom. 

– Genom att undervisa 
två dagar i veckan får jag li-
te extra ork att satsa på min 
egen karriär. Sedan kan jag 
i utbyte berätta för eleverna 
om livet utanför skolan, sä-
ger Grüssner. 

Livet utanför skolan har 
på senaste tid inneburit en 
veckas julturné i Österbot-
ten och på Åland, där hon 
har sjungit låtar från sin nya 
julskiva. Just nu är Grüssner 
i Florida på en fem veckor 
lång semester med familjen. 
Hon tillbringar också julaf-
tonen där, då ska hon gäs-
ta två gudstjänster som 
solist.  

– Det är väldigt 
viktigt för bå-
de min fysiska 
och psykiska 
hälsa att resa 
söderut, säger 
Grüssner. 

Julsångerna 
är betydelseful-
la för Grüssner på 

flera olika sätt. 
– Julsångerna skapar 

stämning och de är en del av 
traditionen, men det är ock-
så viktigt som sångerska att 
leverera texten väl.  Jag tror 
att julen får oss att bry oss 
mer om andra människor 
ett tag, det viktigaste i livet.

Godhet i handling 
Grüssner tycker att männis-
kors omtänksamhet är bland 
det bästa med julen:

– Alla anstränger sig för att 
bli bättre människor. Julen 
verkar vara en tid då folk blir 
mindre själviska, inte bara i 
fråga om pengar utan också 
i handling. 

Frågan om favoritjulsång-
en resulterar i en stunds 
tystnad:

– Hmm … Det beror ju på 
hur julsången är gjord. En 
vacker julsång kan så lätt 
förstöras. Görs den bra är 
det psalmen Stilla Natt, an-
nars Gunnar Svenssons och 
Tage Danielssons sång om 
Karl-Bertil Jonsson. 

Sången påminner Grüss-
ner om hennes barndom, då 
man varje jul såg filmen om 
Karl-Bertil Jonsson.  

– Den handlar om mod, 
styrka, omtänksamhet 

och hur vi ska be-
handla våra med-

människor. Karl-
Bertil Jonsson är 
något av en jul-
hjälte för mig, 
säger Grüssner.  

Skribenten har varit 
praoelev på Kyrkpres-

sen.

Karl-Bertil 
Jonsson är 
hennes hjälte

julen FÅr människor att bry sig mer om varandra, och det 
är det viktigaste i livet, säger Johanna Grüssner.  

Digitalt godis – utan tro
FILM

Hobbit: Femhäraslaget

Regi: Peter Jackson

Hobbit-pappan, krigsve-
teranen och språkvetaren 
J.R.R. Tolkien var en hängi-
ven katolik, men att läsa in 
religiösa betydelser i hans 
texter låter sig inte alltid 

göras. De facto kritiserade 
den gode Tolkien fantasy-
kollegan C.S. Lewis (Narnia) 
för att alltför öppet skylta 
med religiösa allegorier.

Vad beträffar Peter Jack-
sons filmatiseringar behö-
ver man inte nödvändigt-
vis ägna den biten en tan-
ke. I Sagan om ringen- och 
Hobbit-filmerna finns det 
mycket gott och ont, det 
djävulska inte att förglöm-

ma, men fokus här ligger – 
som bekant – på det stora 
äventyret, på heroism och 
brödraskap.

I den avslutande Hob-
bit-installationen är gul-
dets förbannelse ett annat 
centralt tema. Här är det 

dvärghöjdaren Thorin Eken-
sköld (Richard Armitage) 
som i stället för att ställa 
upp för den hårt drabbade 
Sjöstaden – tänk Charles 
Dickens korsat med Ham-
marby Sjöstad och hamnen 
i Hong Kong – och dess in-
vånare kör sitt eget race.

Som en följd av detta 
hamnar man på kollisions-
kurs även med alvfolket. Att 
de fruktade orcherna väntar 
bakom knuten gör inte sa-
ken bättre.

I filmen finns stunder av 

absolut skönhet, av god-
het, vänskapliga gester och 
lust och fägring stor. Än-
då känns det som om Pe-
ter Jackson inte skulle lita 
på den inneboende styrkan 
i materialet.

Han tar i så byxorna 
spricker och banar väg för 
gigantiska fältslag som svär 
i det digitalt framkallade 
godiset. Gärna för mig, men 
som helhet blir det något 
hjärtlöst. Det är nästan så 
barnatron går förlorad.

 ¶ KrIster uggeLDahL

Julsången

Två kulturer, en gem ensam högtid

ligt, säger Julia Abebe.
Ägg, lök och tomat är andra råva-

ror som används flitigt i det etiopis-
ka köket. 

– Under middagen äter alla med hän-
derna och matar varandra. Det bety-

der att man respekterar någon, men i 
en familj matar alla varandra. 

Till julpyntandet hör att strö ut gräs på 
golvet, medan julgranar är helt obekan-
ta. När familjen Abebe firade finländsk 
jul i Etiopien hade de en gran av plast.

” För att få plats inne i kyrkan under julgudstjäns-
ten i den stad där vi bodde måste man vara på plats 
klockan tre på natten. Kommer man klockan sju ryms 
man inte in.”

under kaFFecereMOnin är det vik-
tigt att alla som deltar ska få andas 
in ångan från de rostade bönorna.  
 
pÅ bilden nere till vänSter:  
I Etiopien hör det julen till att sprida 
ut gräs på golvet. Foton: juLIa aBeBe

– De dansar nog men inte runt någon 
julgran. Det är dans till traditionell mu-
sik, runt i ring och när rytmen ändrar 
vänder man sig om och dansar parvis.

Kringvandrande spelemän brukar 
också dyka upp och sjunga om dem som 
bor i huset, hur vacker frun är och vil-
ka fina barn familjen har. Som tack får 
de mat, pengar och ibland en liten sup.  

Julgubben är ett främmande begrepp 
i samband med det etiopiska julfiran-
det. Här delas det inte ut några presen-
ter, här är gemenskapen det mest be-
tydelsefulla. Det är också den traditio-
nen Julia Abebe vill ge vidare till sina 
egna barn. 

– För mig är viktigast att det är en 
bra stämning, att man gör förberedel-
serna tillsammans. På julafton är det 
sedan härligt att se barnens spänning 
och förväntan.

Lika för alla
När Julia Abebe själv var liten ingick det 
aldrig en fysisk julgubbe i firandet. Han 
lämnade nog paket vid dörren men själv 
syntes han inte till. Just julgubben har 
åstadkommit en och annan diskussion 
hemma hos familjen Abebe. 

– Det som gör det svårt är att man i 
Etiopien gör precis lika i varje hem un-
der en högtid. Det är som ett schema 
som alla följer. Därför tyckte min man 
i början att vi ska ha en fysisk julgub-
be för ”det är ju så man ska göra”. Jag 
försökte förklara att i Finland kan man 
modifiera julfirandet så att det passar en 
själv och ingen annan lägger sig i. Tyck-
er man inte om lutfisk så behöver man 
inte ha det på julbordet. Det är ju onö-
digt att ha den stående där och sedan 
kasta bort den för att ingen åt av den.

Till skillnad från i fjol firar familjen 
Abebe julen hemma i år.

– Det blir en klassisk finsk jul. 
När det nya året sedan skålats in och 

raketerna har kastat sitt sista sken över 
himlen väntar jul nummer två.

– Det är bara roligt med dubbel fest 
och speciellt för min man som älskar 
traditionsbundna fester. 
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KRYSSET DECEMBER

Sänd in din krysslösning senast onsdagen den 7 
januari 2015 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Decemberkrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Göran Björkskog, Ekenäs, 
Ritva Sundén, Andersböle och Annika Frants, 
Petsmo.

NOVEMBERKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
FR 19.12 KL. 13: DIAKONINS JUL-
FEST 
Mariagården, öppen för alla. Jul-
lunch, Borgåbygdens Lucia. Bus-
sen startar kl. 12.40 från Svenska 
församlingshemmet. Pris 10 €. 
Hanna Eisentraut-Söderström, 
Åsa Eriksson, Ulrika Lindholm-Ne-
nonen, Ingegerd Juntunen, Mikael 
Helenelund.
LÖ 20.12 KL. 15 & KL. 18: JUL-
KONSERT I DOMKYRKAN, Rune-
bergskörens
SÖ 21.12 KL. 12: HÖGMÄSSA I 
DOMKYRKAN, Mari Puska, Marina 
Smeds, Mikael Helenelund
SÖ 21.12 KL. 16: DE VACKRASTE 
JULSÅNGERNA, MARIAGÅRDEN 
Slingervägen 1, Gammelbacka, 
Freddi Wilén, Mikael Helenelund, 
Camilla Wiksten-Rönnbacka
MÅ 22.12 KL. 17: ANDAKT MED 
FINLANDS LUCIA i Mikaelskapel-
let, Vålax, Gunvor Haddas, Carita 
Meinander-Del Castillo
JULAFTON 24.12
KL. 13: JULANDAKT I NÄSEBACK-
ENS KAPELL 
Mats Lindgård, Reidar Tollander
KL. 14: JULANDAKT I NÄSEBACK-
ENS KAPELL 
Mats Lindgård, Eric-Olof Söder-
ström
KL. 15: JULBÖN I DOMKYRKAN FÖR 
BARNFAMILJER Hanna Eisentraut-
Söderström, Eric-Olof Söderström, 
Reidar Tollander, barnkören Dis-
kanten
KL. 15.30: JULBÖN I EMSALÖ 
KAPELL 
Mari Puska, Mikael Helenelund, 
Camilla Wiksten-Rönnbacka
KL. 17: JULBÖN KULLO BYKYRKA 
Mari Puska, Mikael Helenelund, 
Camilla Wiksten-Rönnbacka
KL. 17: JULBÖN I BORGÅ DOM-
KYRKA  
radiering, biskop Björn Vikström, 
Hanna Eisentraut-Söderström, 
Eric-Olof Söderström, Tiina Sink-
konen, alt. Kollekt: Finska Mis-
sionssällskapet
KL. 23 GUDSTJÄNST I JULNATTEN: 
i Sjötorp, Kråkö, Maria Lindberg, 
Kati Gustavsson, Emilie Adolfsson
JULDAGEN 25.12 
KL. 8: JULOTTA I DOMKYRKAN 
televiserad, Marina Smeds, Freddi 
Wilén, Eric-Olof Söderström, Rei-
dar Tollander, Mikael Helenelund, 
Borgå kammarkör, Leo Kylätasku, 
trumpet, UV-sound. Kollekt: Kyr-
kans Utlandshjälp
KL. 18: JULMUSIK I DOMKYRKAN – 
Nordisk jul med Ensemble Norma
STEFANIDAGEN 26.12 KL. 12: HÖG-
MÄSSA I DOMKYRKAN, Mats Lind-
gård, Mari Puska, Reidar Tollander
SÖ 28.12 KL. 12: HÖGMÄSSA I 
DOMKYRKAN, Marina Smeds, 
Maria Lindberg, Ingmar Hokkanen, 
Trio ad Libitum. Kollekt: Stiftsgår-
den Lärkkulla
ON 31.12 KL. 18: BÖN INFÖR NY-
ÅRET i domkyrkan, Håkan Djupsjö-
backa, Eric-Olof-Söderström 

TO 1.1 NYÅRSDAGEN KL. 12: HÖG-
MÄSSA I DOMKYRKAN med välsig-
nelse av de nya förtroendevalda. 
Håkan Djupsjöbacka, Mats Lind-
gård, Eric-Olof Söderström, Mikael 
Helenelund, Gudstjänstkören.
1.1 kl. 13.15-15: ÖPPET HUS PÅ 
BISKOPSGÅRDEN efter högmässan 
hos biskopsparet Björn och Maria 
Vikström. Hjärtligt välkomna in på 
kaffe!

 ¶ LAPPTRÄSK
to 18.12 kl. 11.30: Skolgudstjänst, 
Stina Lindgård, Karmen Kelk
to 18.12 kl. 13: Julandakt i servi-
cehuset, Stina Lindgård, Susann 
Stenberg, Karmen Kelk
to 18.12 kl. 14: Julandakt i Tallmo-
gården, Stina Lindgård, Susann 
Stenberg, Karmen Kelk
to 18.12 kl. 15: Julandakt i Mart-
tahemmet, Stina Lindgård, Susann 
Stenberg, Karmen Kelk
fr 19.12 kl. 9: Julkyrka med dag-
hemmet och församlingens vuxen-
barngrupp, Stina Lindgård, Karmen 
Kelk
sö 21.12 kl. 18: De vackraste jul-
sångerna i kyrkan, Östra Nylands 
Lucia, Barnklangen, Stina Lindgård, 
Karmen Kelk. Utlysande av julfred, 
Henrik Lund, Jan-Erik Slätis. Glögg 
och pepparkaka serveras från kl. 
17.30.
ti 23.12 kl. 18: Julkaffekonsert ”Nu 
kommer Julen!” och allsång, Riitta 
Muikku (sång), Karmen Kelk (sång, 
orgel), Rita Bergman (sång), Tuo-
mas Nikkanen (piano). Programblad 
barn 5 euro, vuxna 10 euro. Intäk-
terna går till nya orgeln i kapellet. 
Kaffe, saft, bulle före konserten.
On 24.12 kl. 15: Julbön i kyrkan, 
Stina Lindgård, Karmen Kelk
To 25.12 kl. 8: Julotta i kyrkan, Eva-
Lotta Blom, Karmen Kelk
Fre 26.12 kl. 14: De vackraste jul-
sångerna på Hemborg i Hindersby, 
Stina Lindgård, Karmen Kelk
Sö 28.12 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Stina Lindgård, Mia Aitokari
To 1.1 kl. 18: Tvåspråkig högmässa i 
kyrkan, Tuire Huovinen-Westerlund, 
Rita Bergman

 ¶ LILJENDAL
To 18.12 kl. 18: De vackraste jul-
sångerna, kyrkan. Östra Nylands 
Lucia, barnkören Lärkorna, Kyr-
kokören, Stina Lindgård, Karmen 
Kelk. Glögg och pepparkaka serve-
ras från kl. 17.30 i kyrkan.
Sö 21.12 kl. 12: Högmässa på Ma-
riagården, Stina Lindgård, Karmen 
Kelk
Ti 23.12 kl. 18: Julkaffekonsert ”Nu 
kommer julen” och allsång i Lapp-
träsk kyrka, Riitta Muikku (sång), 
Karmen Kelk (sång, orgel), Rita 
Bergman (sång), Tuomas Nikkanen 
(piano). Programblad barn 5 euro, 
vuxna 10 euro. Kaffe, saft och bulle 
serveras före konserten. Intäkterna 
går till införskaffandet av ny orgel i 
Lappträsk kapell.
On 24.12 kl. 13: Julbön i Andreaska-
pellet, Stina Lindgård, Karmen Kelk
On 24.12 kl. 16.30: Julbön i kapel-
let (OBS! Platsen), Stina Lindgård, 
Karmen Kelk
To 25.12 kl. 6.30: Julotta i kyrkan, 
kyrkokören, Eva-Lotta Blom, Kar-
men Kelk, Mia Aitokari

Fre 26.12 kl. 12: Tapaninpäivän 
messu, Mariagården, Eva-Lotta 
Blom, Karmen Kelk
Sö 28.12 kl. 12: Högmässa på 
Mariagården, Stina Lindgård, Mia 
Aitokari
On 31.12 kl. 18: Nyårsafton, två-
språkig nyårsbön är inhiberad!
To 1.1: Vi deltar i nyårsmässan i 
Borgå domkyrka kl. 12. Därefter 
kaffe på biskopsgården.

 ¶ LOVISA
Gudstjänst: sö 21.12 kl 12 i kyrkan, 
Blom, Tollander. Lovisaklangen 
sjunger advent- och julsånger
De vackraste julsångerna: sö 21.12 
kl 18 i kyrkan, Blom, Tollander, 
Paula Jokinen solosång
Julkonsert: må 22.12 kl 21 i kyrkan: 
Lovisakören, dir. Arno Kantola
Julafton on 24.12:
- Barnens julbön: kl 13:30 i kyr-
kan, af Hällström, Tollander
- Julandakt: kl 15 i kapellet, af 
Hällström, Tollander
- Julbön: kl 17 i kyrkan, af Häll-
ström, Tollander
Julotta: to 25.12 kl 7 (Obs! Tiden!) i 
kyrkan, af Hällström, Tollander
Stefanidagens gudstjänst: fre 
26.12 kl 12 i Valkom kyrka (Obs! 
Platsen!), af Hällström, Tollander
Högmässa: sö 28.12 kl 12 i kyrkan, 
af Hällström, Paula Jokinen
Gudstjänsttiderna ändrar!: Åren 
2015-2017 hålls den svenska 
gudstjänsten i Lovisa kyrka kl 10
Nyårsdagens gudstjänst: to 1.1 kl 
10 i kyrkan, Blom, Tollander

 ¶ PERNÅ
De vackraste julsångerna på 
svenska: lö 20.12 kl. 18.00 (på 
finska kl. 16.00)  i kyrkan, Minna 
Silfvergrén, Marcus Kalliokoski.
Högmässa: sö 21.12 kl. 10.00 i 
kyrkan, Erik Vikström, Marcus 
Kalliokoski.
Barnens julkyrka: sö 21.12 kl. 
17.00 (på finska kl. 15.00) i kyrkan, 
Minna Silfvergrén, Pamela Wes-
terlund, Valentina Strand. De tre 
vise männen kommer på besök 
och vi sjunger barnens vackraste 
julsånger.
Tvåspråkig andakt i kyrkan och 
diakonins julmiddag i Socken-
stugan: må 22.12 kl. 16.00, Minna 
Silfvergrén, Jeannette Sjögård-
Andersson, Marcus Kalliokoski.
Julandakt i Hemgårdens matsal : ti 
23.12 kl. 13.00 för Hemgården och 
Lyckan, Robert Lemberg.
Pastorskansliet stängt 22.12-
28.12.
Julbön: julafton on 24.12 kl. 13.00 i 
Sarvsalö kapell, Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski, solist Maria 
Linde.
Julbön: julafton on 24.12 kl. 15.00 
i kyrkan (finsk kl. 16.30), Minna 
Silfvergrén, Marcus Kalliokoski, 
solist Maria Linde.
Julotta: juldagen to 25.12 kl. 8.00 
i kyrkan (finsk kl. 9.30), Robert 
Lemberg, Marcus Kalliokoski, Elina 
Mieskolainen.
Tvåspråkig andakt: annandag jul 
fr 26.12 kl. 13.00 i Solbacka, Minna 
Silfvergrén, Paula Jokinen.
Taizémässa: sö 28.12 kl. 18.00 i 
kyrkan, Minna Silfvergrén, Marcus 
Kalliokoski.

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
Erika Rönngård, 
040 831 6614,  
annons@kyrkpressen.fi

Annonsera i Kyrkpressen! 
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN ANN-MARI AUDAS-WILLMAN

Ljuset i vårt mörker
adventS- Och jultiden brukar vara en aktiv tid, inte minst 
för den som har barn. Nu tänker jag inte bara på praktiska 
bestyr i form av julklappar, juldekorationer, festkläder 
och annat som hör firandet till. Jag tänker framför allt 
på de julfester och den förväntan och kanske anspän-
ning inför dem som är förenat med barnens julfirande. 

De här julfesterna brukar vara de allra finaste, de med 
Maria och Josef och Jesusbarnet, herdarna, änglarna och 
de visa männen. Ett bekant tema enligt manus skräd-
darsytt för de aktörer man har, och med reservation 
för att ängeln kan vara sjuk och herden tappa lusten att 
uppträda och att den visa mannen kanske drabbas av 
tunghäfta då det gäller. Den första julnattens händelser 
är något vi vill ta del av gång på gång. Vi vill också föra 
vidare bilden från Betlehems stall till våra barn och unga. 

Det var här allting började. Då Gud kom till vår värld. 
Då det som profeterna talat om gick i uppfyllelse. Då Or-
det kom till oss, Ordet som fanns redan i begynnelsen 
hos Gud och var Gud. Ordet, genom vilket allting blev 
till och utan vilket ingenting blev till. I Ordet var liv och 
livet var människornas ljus, det ljus som lyser i mörk-
ret. Det ljus som mörkret inte övervunnit.

Inledningen av Johannesevangeliet, den så kallade Jo-
hannesprologen, är en hymn som vi får anta att sjöngs 
bland de första kristna. En lovsång till Gud, som bekän-
ner Jesus Kristus som Guds Son. Vi förenas i den lov-
sången då vi på juldagen läser texten i Johannesevang-
eliets första kapitel och julens profetior.

Att erkänna Kristus som Guds son är inte bara att kon-
statera att det är frågan om ett speciellt barn, ett from-
mare och godare barn än andra. Att Jesus är Guds son 
gör också att han fanns med i begynnelsen, i begynnel-
sen hos Gud. Att han var till före all tid, att han är sänd 
av Gud och kommer från Gud. Därför är han både Gud 
och människa.

Det oskyldiga lilla Jesusbarnet, oförargligt och värnlöst, 
är Gud som kommer till oss. Gud ger sig till vår värld, 
utelämnar sig själv som det nyfödda barn som behöver 
hjälp för att klara sig, precis som alla andra barn, och 
senare i prövningar och frestelser och slutligen genom 
sitt lidande och sin död.

Det är samma Jesus som vilar i krubban i Betlehem. 
Den Kristus som kommit till vår värld i sin härlighet, 
full av nåd och sanning, och vill ge oss Livet. Han vill 
själv vara det ljus som skingrar vårt mörker, det ljus som 
mörkret inte har makt över.

Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf församling.

ANN-MARI AUDAS-
WILLMAN är kyrkoher-
de i Solfs församling, 
maka, mor och mormor. 
Fritiden ägnas åt famil-
jen, vardagsmotion, re-
sor, böcker och teater-
besök. 

Det goda samtalet 
och samhällsdebatten 
ger en krydda i tillvaron. 
Att skriva är ett livselixir. 

VECKANS PERSON

”Allsmäktige 
Gud, tack för ju-
lens gåva, att du 
sände din son till 
vår värld. ’Ära 
i höjden åt Gud 
och på jorden 
fred åt dem han 
har utvalt.’”
Följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

28, 25, 21, 22.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Julnattens under
Mitt i årets mörkaste tid samlas vi i kyrkorna för att 
höra om herdarna som överraskades mitt i natten av 
änglasång och strålande ljus.

Julnattens under är Gud som föds till jorden i 
mänsklig gestalt. Den Gud vi tror på är inte främman-
de för eller avskild från vår mänskliga tillvaro, utan har 
levt och känt den i sig själv i både skratt och tårar.

OM HELGEN STÖD RETREATARBETET...

1974-2014    

www.larkkulla.net, retreat@larkkulla.net, 019 2757 200

Julklappstips:

*Retreat inför fastan 13-15.2.2015 
*Retreat för mammor med möjlighet till
  massage 6-8.3.2015
*Jubileumsskriften Röster från Snoan á 10€.
  Fråga din församling eller beställ via Lärkkulla.
*Stöd retreatarbetet i Finland och Egypten
  FI93 5549 0420 0000 82 "Retreat 2014-15".

”Och ljuset ly-
ser i mörkret, och 
mörkret har inte 
övervunnit det.”

Läs mera i Joh. 1:1-14

”Barn i stjärnljus.”

Konsert med Sibbo 
vokalensemble sön-
dag 28.12 kl 20 i Sib-
bo kyrka.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
19.12–2.1

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 52:7-10

ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 1:1-4 eller 
1 Joh. 4:9-16

EVANGELIUM
Joh. 1:1-14

Juldagen. Temat är ”Or-
det blev människa”.

HELGENS TEXTER

ILLustratIon: FILIPPa heLLa
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qvist, Minna Nyberg, solosång.
kl. 23: Mässa i julnatten i Johan-
neskyrkan. Busck-Nielsen, Lind-
ström, Enlund.
To 25.12
kl. 12: Högmässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund, 
Fogelberg.
Fr 26.12
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Terho, Almqvist.
kl. 18: Julsångsgudstjänst i Berg-
hälls kyrka. Terho, Almqvist, Böck-
erman. Tomas Vokalensemble.
Sö 28.12
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Repo-Rostedt, Johan-
nes kantori. Julkaffe med program.
To 1.1
kl. 12: Högmässa i Johanneskyr-
kan. Westerlund, Repo-Rostedt, 
Böckerman.
Fr 2.1
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10 E.
Middagsbön i Johanneskyrkan 
vardagar kl.12.

 ¶ MATTEUS
Pastorskansliet har stängt 22-
23.12, telefontid må-ti kl. 9-14.
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusvägen 3
Fr 19.12 kl. 19: ”Tänd dina vita ljus” 
konsert inför julen med Östersun-
dom sångkör, dir. Daniela Forsén. 
Medverkande: Staffan Strömsholm, 
Anton Nyholm, Johannes Pakkala 
samt barn från Matteus barnkör. 
Fritt inträde, program 10 euro.
Sö 21.12 kl. 12: högm, Ahlfors, Mau-
riz Brunell. Kyrkkaffe
Sö 21.12 kl. 18: De Vackraste 
Julsångerna. Forsén, Matteus jul-
stråkar, Matteus julkör dir. Mimi 
Sundroos, Mauriz Brunell. Sångare, 
välkommen med i julkören!  Samling 
21.12 kl. 16.45 i Matteussalen. Info: 
Mimi Sundroos, tel. 040-584 0296.
On 24.12 kl. 14: Julbön för stora och 
små. Rönnberg, Daniela & Staffan.
Fr 26.12 Annandag jul kl. 12: högm, 
Rönnberg, Mauriz Brunell. Kyrkkaffe.
Sö 28.12 kl. 12: högm, Hallvar, Sun-
droos. Kyrkkaffe.
To 1.1 Nyårsdagen kl. 12: högm, For-
sén, Sundroos. Kyrkkaffe.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
Sö 21.12 kl. 10: högm, Hallvar, Mau-
riz Brunell.
On 24.12 kl. 14: julbön, Hallvar, 
Mauriz Brunell.
BRÄNDÖ / VILANS BEGRAV-
NINGSKAPELL Vilansväg 1
On 24.12 kl. 13: julandakt, Hallvar, 
Sundroos.
TAMMELUNDS KYRKA Båtleds-
brinken 1
On 24.12 kl. 15: julbön, Hallvar, 
Mauriz Brunell.
NORDSJÖ KYRKA Hamnholms-
vägen 7
On 24.12 kl. 15: julbön, Forsén, Da-
niela & Staffan.
ÖSTERSUNDOM KYRKA Kapell-
vägen 65
On 24.12 kl. 15: julbön, Ahlfors, 
Sundroos.
On 24.12 kl. 16: julbön, Ahlfors, 
Sundroos.
To 25.12 kl. 8: julotta, Forsén, Sun-
droos, Matteus kyrkokör.
BOTBYGÅRDS KAPELL Botby-
gårdsvägen 5
On 24.12 kl. 16: julbön, Rönnberg, 
Mauriz Brunell.
BRÄNDÖ KYRKA Brändövägen 40
On 24.12 kl. 17: julbön, Forsén, Da-
niela & Staffan.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Sö 21.12:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Pet-
ruscentret, Vesperv. 12 A.
On 24.12:
- kl. 12 Julbön: i Munksnäshemmet, 
Locklaisv. 10. Kass, Ahlberg, Matti 
Kuronen.
- kl. 13 Julbön: i Sockenbacka kyrka, 
Skinnhandlargr. 4. Stig-Olof Fern-
ström, Kimmo och Marina Salonen.
- kl. 14.30 Julbön: i Kårböle kyrka, 
Gamlasv. 6. Kass, Kimmo och Ma-
rina Salonen.
- kl. 15 Julbön: i Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. Sandell, Hilli, Matti 
Kuronen.
- kl. 15 Julbön för stora och små: i 
Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. Las-

sus, Ahlberg, Rabbe Österholm.
- kl. 16 Julbön: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksv. 15. Björk, Hilli, Matti 
Kuronen.
- kl. 16.30 (OBS tiden!) Julbön: i 
Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Thylin, 
Bergman, Rabbe Österholm.
- kl. 17 Julbön: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Björk, Hilli, 
Matti Kuronen.
To 25.12:
- kl. 7 Julotta: i Munksnäs kyrka. 
Kass, Ahlberg.
- kl. 12 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli.
Fr 26.12:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli.
- kl. 18 De vackraste julsångerna: 
i Hagasalen, Vesperv. 12 A. Björk, 
Hilli, sångare.
Sö 28.12:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka. Björk, Bergman.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Varho.
- kl. 15.30 Puls-gudstjänst: i Pet-
ruscentret, Vesperv. 12 A.
On 31.12:
- kl. 18 Nyårsbön: i Månsas kyrka. 
Lassus, Hilli.
To 1.1:
- kl. 10 Nyårsgudstjänst: i Munks-
näs kyrka. Thylin, Ahlberg.
Petrus församlings kansli är stängt 
24-26.12, 1-2.1 och 6.1.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Julsajten www.jul.fi: har öppnats 
och inleder julen.
Sandudds begravningsplats 
Gamla kapellet: julafton On 24.12 
kl.13 finskspråkig julbön pastor Iiro 
Leino kantor Silja Kulo. Sopranen 
Katri Paukkunen medverkar.
Nya kapellet: kl.14 finskspråkig 
julbön Leino, Kulo. Sopranen Katri 
Paukkunen.
Tonen från himlen lever kvar: 
Helsingfors julkrubbor 2014 kan 
beses i skyltfönster i stadskärnan 
under adventstiden samt i olika 
kyrkor fram till 6.1.2015. 
Att återge julberättelsen med 
hjälp av dockor, bilder eller skulp-
turer är en gammal kristen tradi-
tion. Mer info: www.jouluseimet.fi
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 0072) 
varje kväll kl.20-24. En webbase-
rad hjälptjänst finns på adressen 
http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 
och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 21.12. um 11 Uhr: Gottesdienst 
zum 4. Advent (Panzig)
Mi 24.12. um 14 Uhr: Familiengot-
tesdienst zum Heiligen Abend 
(Panzig)
Mi 24.12. um 16 Uhr: Christvesper 
(Beutel)
Do 25.12. um 12 Uhr: Gottesdienst 
zum 1. Weihnachtsfeiertag (Panzig)
So 28.12. um 11 Uhr: Gottesdienst 
zum 1. Sonntag nach Weihnachten 
(Beutel)
Mi 31.12. um 18 Uhr: Altjahrsa-
bendsgottesdienst mit Abendmahl 
(Beutel)
Do 1.1. um 12 Uhr: Gottesdienst am 
Neujahrstag (Beutel)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor sö 21.12. Fjärde sö. i 
advent: 
Esbo domkyrka kl. 12.15. Rönnberg, 
Bengts. Nina Kronlund & Natalie 
Ball, sång. Krigsveteranerna inbjuds 
speciellt. Kyrkkaffe i församlings-
gården. Esbo Lucia. 
Karabacka kapell kl. 10. Mässa med 
de vackraste julsångerna. von Mar-
tens, Bengts. Kyrkkaffe. 
Mattby kapell kl. 10. Gudstjänst 
med De vackraste julsångerna. Ahl-
beck, Malmgren. Kyrkkaffe.
Musikinstitutet Kungsvägens jul-
konsert: Esbo domkyrka lö 20.12 
kl. 16-17.30. Musikinstitutets körer 
framför, 40-årsjubileet till ära, 

Luciaspelet av Kaj-Erik Gustavsson 
med bl.a. Esbolucior från gångna 
tider. Körerna, Cappella och solister 
framför Julkantat av Kuhnau, dir 
Hannu Norjanen. Program: 5 € All-
sång och kaffe i förs.gården.
Ecoros julkonsert: Sökö kapell lö 
20.12 kl. 19. Dir. Marcel Punt. Britten, 
Sibelius, Grieg m.m. Trad. julpsalmer 
och sånger. Fritt intr. Progr. 15 €. 
Arr. Understödsföreningen för Esbo 
kammarkör.
English Christmas Carols: Esbo 
domkyrka må 22.12 kl. 19.
Julafton on 24.12: 
Köklax kapell kl. 11 julbön med 
små och stora. Ertman, Wikman. 
Johanna af Hällström, sång. Fö-
rebedjare Pia Hednäs och Annika 
Olsen Nyberg. 
Esbo domkyrka kl. 12 julbön med 
små och stora. Södö, Kronlund. 
Natalie Ball, sång, Walter Malmgren, 
gitarr. 
Esbo domkyrka kl. 13 julbön med 
små och stora. Kanckos, Kronlund. 
Natalie Ball, sång, Walter Malmgren, 
gitarr. 
Alberga kyrka kl. 13.30 julbön med 
små och stora. Ertman, Bengts, 
sånggruppen Fiona. Förebedjare 
Stig Kankkonen och Susanne Räihä. 
Esbovikens kyrka kl. 13.30 julbön 
med små och stora. Ahlbeck, Wik-
man, Malmgren.  Barnkören Stäm-
sökarna. Niklas Vepsä, sång.  
Olars kyrka kl. 16 julbön med små 
och stora. Ahlbeck, Wikman. (Jul-
bönerna m. små o. stora tar ca 30 
min.) 
Esbo domkyrka kl. 17 julbön. Rönn-
berg, Bengts.
Juldagen to 25.12: 
Esbo domkyrka kl. 6 julotta. Rönn-
berg, Kronlund. Tore Ahola och 
Natalie Ball, sång. 
Mataskärs kapell kl. 8 julotta. 
Rönnberg, Kronlund. Tore Ahola och 
Natalie Ball, sång.
Stefanidagen fre 26.12: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Kanckos, Wikman. 
Hagalunds kyrka fre 26.12 kl. 17. De 
vackraste julsångerna. Wikman, 
andakt Kanckos.
Sö 28.12: Esbo domkyrka kl. 12.15 
högmässa. Jäntti, Bengts. Kyrkkaffe 
i Sockenstugan.
To 1.2. Nyårsdagen: Esbo dom-
kyrka kl. 12.15 högmässa. Kanckos. 
Kronlund.

 ¶ GRANKULLA
Fre 19.12 kl.18 Julkaffe: för stude-
randen i Klubb 97, Marlen Talus-
Puzesh, Daniel Nyberg. ”För dig 
som har varit hjälpledare i försam-
lingen, men är nu studerande (eller 
i arbetslivet) ordnas julkaffe-träff.”
Lö 20.12 kl.15 och 18 Julkonsert: 
med Grankulla kammarkör, diri-
gent Tom Eklundh.
4 sö i advent 21.12 kl. 12 Högmäs-
sa: Johanna Södö, Anne Hätönen. 
Kaffe i nedre salen.
Julafton on 24.12 kl. 12 Familjejul-
bön: Ulrik Sandell, Barbro Smeds, 
ungdomar ur Grankulla Lucia-kör 
medverkar under ledning av Pa-
mela Sandström.
Kl. 15 Julbön: Ulrik Sandell, Barbro 
Smeds. Sång av SystraMi.
Juldagen to 25.12 kl. 7 Julotta: 
Johanna Södö, Anne Hätönen, 
damkören Grazia medverkar. 
Julkaffe i övre salen, De vackraste 
julsångerna.
Annandag jul fre 26.12 kl.12 Jul-
mässa: i Sebastos, Carola Ton-
berg-Skogström, Anne Hätönen. 
Kaffeservering.
Sö 28.12 kl.12 Högmässa: Johanna 
Södö, Barbro Smeds. Kaffe i nedre 
salen.
Kl. 10-11.30 Singelföräldracafé-
träff: i Sebastos.
Nyårsdagen to 1.1 kl.12 Högmässa: 
Johanna Södö, Barbro Smeds. 
Kaffe i nedre salen.

 ¶ KYRKSLÄTT
Högmässa fjärde söndagen i 
advent: sö 21.12 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Stråhlman, Joki.
Julbön för små och stora: Julafton 
24.12 kl. 12.00 i Haapajärvi kyrka. 
Heikel-Nyberg, Salmela.
Julbön för små och stora med jul-
tablå: Julafton 24.12 kl. 14.30 i Kyrk-
slätts kyrka. Heikel-Nyberg, Joki.
Julbön: Julafton 24.12 kl. 15.30 i 
Kyrkslätts kyrka. Jarno Lehtola so-
losång. Stråhlman, Joki.
Julbön: Julafton 24.12 kl. 17.00 i Haa-

pajärvi kyrka. Stråhlman, Joki.
Julotta: Juldagen 25.12 kl. 6 i Kyrk-
slätts kyrka. Höglund, Punt.
Julotta: Juldagen 25.12 kl. 8 i Haa-
pajärvi kyrka. Höglund, Punt.
De vackraste julsångerna: An-
nandag jul 26.12 kl. 16 (OBS tiden!) 
i Kyrkslätts kyrka. Heikel-Nyberg, 
Punt. Glögg och pepparkakor efter 
sångstunden. OBS! Ingen högmässa 
i Kyrkslätts kyrka kl. 12.
Högmässa: sö 28.12 kl. 12 i Kyrk-
slätts kyrka. Höglund, Joki.
Kvällsmässa: Nyårsdagen 1.1 kl. 
18 (OBS tiden!) i Kyrkslätts kyrka. 
Stråhlman, Punt.
Högmässa: sö 4.1 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. Stråhlman, Joki.
De vackraste julsångerna: Tret-
tondagen 6.1 kl. 16 (OBS! Tiden!) i 
Haapajärvi kyrka. Glögg och pep-
parkakor efter sångstunden. Hög-
lund, Punt. 
Kyrkoherdeämbetet är stängt 
24.12-4.1.
Kyrkoherdeämbetets tfn (09) 8050 
8292: Epost kyrkslatts.svenska.
forsamling@evl.fi
Mera info på www.kyrkslattsven-
ska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 21.12. 4.advent: Gudstjänst kl 
11 i SvH, Kim Rantala och Hanna-
Maarit Kohtamäki
Ons 24.12: Julafton. Julbön i Nokia 
kyrka kl 15 Kim Rantala och Paula 
Sirén. Marianne Roponen, cello.
Ons 24.12: Julbön i Kalevankangas 
lilla kapell kl 17 Kim Rantala, musik 
med Paula Sirén och Eila-Sisko 
Kanerva. Ifall du önskar skjuts ring 
kansliet 040 8048150 eller kyrko-
herden på 050 4648460!
To 25.12: Julmässa med julglögg kl 
11 i SvH, Kim Rantala. Musik med 
Kaisu Hynninen och Paula Sirén
Fre 26.12: Stefaniedagens kvälls-
bön kl 18 i SvH, Antero Eskolin och 
Paula Sirén
Sö 28.12: Gudstjänst kl 11 i SvH, 
Rainer Backström och Paula Sirén 
med julsånger. Kyrkkaffe.

 ¶ VANDA
Barnens julkyrka: fre 19.12 kl. 9.30 
och kl. 10 i Dickursby daghem, 
Idrottsvägen 4.
Julkyrka: fre 19.12 kl. 14 i Folk-
hälsanhuset, Vallmovägen 28. K. 
Andersson, A. Ekberg.
De vackraste julsångerna: lö 20.12 
kl. 18 i S:t Martins kapell. K. Anders-
son, A. Ekberg.
Högmässa: sö 21.12 kl. 10 i Helsinge 
kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, A. 
Ekberg.
Högmässa: sö 21.12 kl. 12 i S:t Mar-
tins kapell. M. Fagerudd, A. Ekberg.
Julböner julafton 24.12 : kl. 13 i 
Rödsands kapell, kl. 15 i Myrbacka 
kyrka, kl. 17 i Helsinge kyrka S:t Lars. 
A. Paavola, A. Ekberg.
Julotta: juldagen 25.12 kl. 8 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. K. Andersson, 
A. Ekberg.
De vackraste julsångerna och an-
dakt: annandag jul 26.12 kl. 18 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, 
A. Ekberg.
Högmässa: sö 28.12 kl. 10 i Hel-
singe kyrka S:t Lars. A. Paavola, A. 
Ekberg.
Ingen högmässa: sö 28.12 i S:t Mar-
tins kapell.
Nyårsmässa: nyårsdagen 1.1.2015 
kl. 12 i Borgå domkyrka. Kyrkkaffe i 
Biskopsgården. Församlingen bjuder 
på busstransport till och från Borgå. 
Bussens tidtabell: Myrbacka kyrka 
kl. 10.30, Helsinge kyrka S:t Lars kl. 
10.50, Dickursby kyrka kl. 11, Hå-
kansböle kyrka kl. 11.15. Retur från 
Borgå kl. 14.30.

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ BROMARV
Julmarsch: från Dragsvik, med 
uppvaktning vid hjältegraven, fr 
19.12 kl. 10. Kaffe efteråt i försam-
lingshemmet.
Sö 21.12 kl. 10: Gudstjänst, Staffan 
Söderlund och Sofia Lindroos.
”Tid för jul”: julkonsert sö 21.12 kl. 
16 i kyrkan, med Susanne Sonn-
tag, Teddy Granroth och Kenneth 
Sonntag. Programblad: 10 €.
On 24.12.: Julafton, finsk julbön kl. 
15.00, Timo Hukka/Sofia Lindroos. 
Sång: Suvi Gräsbeck.
On 24.12.: Julafton, julbön kl. 16.30, 
Staffan Söderlund/Sofia Lindroos. 
Kyrkokören.

LEDIGA TJÄNSTER

Vill du vara med och utveckla  
frivilligarbetet i Matteus församling?
Vi är redan på gång med ett aktivt frivilligarbete i  
församlingen men behöver nu en projektkoordinator 
för frivilligarbetet för år 2015. 

Din uppgift är att i nära samarbete med i främsta  
hand diakoniarbetet men också med de andra 
verksamhetsformerna utveckla arbetet och planera  
utbildning för frivilliga. Du håller kontakt med  
frivilliga, koordinerar verksamheten, informerar och 
samarbetar.

Du ska vara initiativrik, social och ha god samarbets-
förmåga. Du behöver ha en mänskonära utbildning, 
gärna med erfarenhet av att utbilda och leda.  
Du ska ha en kristen livssyn, vara konfirmerad  
medlem av kyrkan och vara villig att jobba både  
kvällar och veckoslut. 

Arbetsplatsen finns i Matteuskyrkan på Åbohusvägen 
3 i Östra Centrum. Tjänsten är tidsbunden och  
besätts till 60% eller enligt överenskommelse.

Ansökningshandlingar kan riktas till församlings-
rådet i Matteus församling senast 8.1.2015 kl.16  
på adress Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors  
eller per mail matteus.fors@evl.fi

På närmare frågor angående tjänsten svarar  
diakonissa Cecilia Forsén, cecilia.forsen@evl.fi  
eller tfn 09 2340 7327.

En kaplanstjänst i Johannes församling
Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper 
i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 
6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 9.1.2015 
kl. 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

Gemensam tvåspråkig nyårsbön: 
on 31.12 kl. 18.00 i Sävträsk kapell 
(Drombomvägen 15, Liljendal) 
med Lovisanejdens församlingar.
Högmässa tillsammans med 
Borgå svenska domkyrkoför-
samling: nyårsdagen to 1.1.2015 
kl. 12.00 i Borgå domkyrka. Efter 
mässan biskopens nyårsmottag-
ning i biskopsgården. För kyrk-
skjuts, kontakta pastorskansliet 
tel. 044-7229242.

 ¶ SIBBO
Sibbo kyrka: Sö 21.12 kl 12 mässa 
Stefan Djupsjöbacka, Lauri Palin, 
gudstjänstfrivilliga.
Sö 21.12 kl 18: De Vackraste Jul-
sångerna Camilla Ekholm, Palin, 
Marina Palin, luciaprogram.
Missionsauktion i Norra Paipis 
bykyrka: Fr 19.12 kl 19. Andakt: 
Ekholm.
Konsert med E-ensemble och Tom 
Nyman: Lö 20.12 kl 18, Sibbo kyrka. 
Biljetter 10€ en timme innan vid 
dörren. Arr: Musikinstitutet i Sibbo, 
Sibbo kommun/Kulturen, försam-
lingarna i Sibbo.
Julhelgen i Sibbo kyrka: Julafton kl 
12 familjejulbön Katja Korpi, Palin. 
Julafton kl 16 julbön Ekholm, Palin, 
Patrik Frisk, Tove Ljungqvist, band. 
Juldagen kl 8 julotta Djupsjöbacka, 
Palin, Kyrkokör. 
Annandag jul kl 12 mässa Korpi, Ca-
milla Wiksten-Rönnbacka. 
Nyårsdagen kl 18 (obs! tiden) mässa 
Ekholm, Palin. Kyrkkaffe och jul-
sånger i Prästgården efter mässan. 
N. Paipis bykyrka: Julafton kl 14 
julbön Gun Lundell, Palin. 
Sö 28.12 kl 10 mässa (obs sam-
manlyst, ingen mässa i Sibbo kyrka) 
Djupsjöbacka, Wiksten-Rönnbacka.
Servicehuset Linda: Julafton kl 11 

julsånger med ungdomar Frisk, Isa-
bella Munck.
Kyrkans Ungdoms julfest: Lö 27.12 
kl 19, Kyrkoby församl. hem. Festtal: 
Jan-Erik Sandström.
”Barn i stjärnljus” – konsert med 
Sibbo vokalensemble: Sö 28.12 
kl 20, Sibbo kyrka. Dir. Dag-Ulrik 
Almqvist. Minna Nyberg, sopran.
Församlingsmedlemmarna till-
önskas en Fridfull julhelg! 

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes 
hemsida: www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes
Fr 19.12
kl. 8.15 Julgudstjänst med Drumsö 
lågstadium i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt.
kl. 10-12: Julgrötscafé i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivå.
kl. 10.15: Julgudstjänst med Cyg-
naeus lågstadium i Gamla kyrkan. 
Repo-Rostedt.
Sö 21.12
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Lindström, Böckerman. Kyrkkaffe.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Böck-
erman. Svenska Oratoriekören. 
Kyrkkaffe.
On 24.12
kl. 12: Julbön i Folkhälsans senior-
hus. Lindström, Almqvist.
kl. 14: Julbön i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt, Fogelberg, Sofia 
Lindroos, solosång.
kl. 14: Julbön i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Enlund. Akademiska 
sångföreningen och Akademiska 
damkören Lyran.
kl. 15: Julbön i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Alm-
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Sirkka Liisa Enqvist, A L, Zaida Ponthin 
– violin.
26.12 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, M 
P, J D.
Musikafton: med systrarna Berg kl. 19 i 
S:t Görans, Madelen Berg – violin, Sofia 
Berg – piano.
27.12 Amnestykonsert: kl. 19 i S:t Görans.
28.12 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G S, J 
D. Radiering.
01.01 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E 
K, G K.
04.01 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, M 
P, G K.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500

SUND-VÅRDÖ
Söndag 21.12 kl. 19.00: De vackraste 
julsångerna, konsert i Vårdö kyrka. Benita 
Muukkonen, Barbro Wendt, nyckelharpa. 
Maria Sjölund, Hannah Nordberg, barn-
kören, fiolgruppen och Gunilla Boman.
Julafton 24.12 kl. 13.00: Julbön i Sunds 
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Benita 
Muukkonen. Josefine Blomqvist, sång.
Kl. 15.00: Julbön i Vårdö kyrka. Juanita 
Fagerholm-Urch, Benita Muukkonen. 
Maria Sjölund, Stefan Lång, Simon På-
vals, Ulrika Diederichs, sång.
Kl. 23.00: Julnattsmässa i Sunds kyrka. 
Eva Lindblom, Benita Muukkonen. Ca-

therine Grönberg-Frisk, Kjell Frisk.
Juldagen 25.12 kl. 07.00: Julotta i Vårdö 
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Maria 
Sjölund.
Annandag jul 26.12 kl. 14.00: Julsångs-
café på Tallgården i Sund. Therese Kron-
qvist, Benita Muukkonen.
Söndag 28.12 kl. 14.00: Julsångscafé på 
Strömsgården på Vårdö. Therese Kron-
qvist, Benita Muukkonen.
Nyårsafton 31.12 kl. 18.00: Nyårsbön i 
Sunds kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, 
Benita Muukkonen. Barbro Wendt, nyck-
elharpa, Lars Lindkvist, tvärflöjt, Tommy 
Wallster, cittra.
Nyårsdagen 1.1 kl. 11.00: Högmässa i 
Vårdö kyrka. Juanita Fagerholm-Urch.

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 21/12 11.00: Högmässa i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm.
Sö 21/12 18.00: Korsnäs Lions Julkon-
sert i kyrkan med Julkören, dir Jan-Ola 
Granholm, solisterna Ulf Lidman, Heidi 
Blomqvist, Jasmine Nedergård m.fl.
On 24/12 14.30: Julaftonens julbön i Kyr-
kan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm. 
Sång av Heidi Blomqvist.

On 25.12. Juldagen: julotta kl. 8.00 
(Obs!), Staffan Söderlund/Sofia 
Lindroos. Sång: Klas-Erik Helenius.
To 26.12.: Ingen gudstjänst i Bro-
marv.
Sö 28.12.: gudstjänst kl. 10.00, 
Eeva Hanner/Tor Nordström.
To 1.1.2015, Nyårsdagen: högmäs-
sa kl. 13.00 (Obs tiden!), Staffan 
Söderlund/Niels Burgmann.
Under år 2015: är gudstjänsttiden 
i Bromarv i regel kl. 12.00 (Obs!). 
Församlingsverksamheten i Bro-
marv annonseras i fortsättningen 
av Ekenäsnejdens svenska för-
samling.

 ¶ EKENÄS
De vackraste julsångerna: to 18.12 
kl. 17.30 i Österby förs.h. Barnvänligt 
med sång, ringdans och serve-
ring. Hollmérus, E.M.Qvarnström, 
N.Burgmann, K.Wikström. Kollekt 
för FMS.
Julkonsert: fr 19.12 kl. 18 i Ekenäs 
kyrka. Ekenäs manskör, Peter 
Achrén, Tor Nordström (orgel), dir. 
Solveig Kronström, A.Lindström 
(andakt). Program 10€.
Julkonsert: lö 20.12 kl. 18 i Ekenäs 
kyrka. Damkören Girls, dir. Monica 
Henriksson.
Högmässa: sö 21.12 kl. 10 i Ekenäs 
kyrka, M.Cleve, N.Burgmann.
Levande julkrubba: sö 21.12 kl. 16 
utanför Ekenäs kyrka. Vokalgrup-
pen Nonette som änglakör, Josef 
och Maria, herdar, levande djur, 
Anders Lindström som berättare. 
Glögg och pepparkakor. Barnvänligt 
gratisevenemang som kan kombi-
neras med följande.
De vackraste julsångerna: sö 21.12 
kl. 17 i Ekenäs kyrka. Allsång och 
körsång med Nonette, N.Burgmann, 
A-S.Storbacka. Kollekt för FMS.
Julfred vid borgen: sö 21.12 kl. 18 vid 
Raseborgs slottsruiner, tvåsprå-
kigt med M.Cleve, P.Nygård m.fl. 
Finlands lucia medv. I samarb. m. 
Snappertuna förs.
Julböner på julaftonen on 24.12 i 
Ekenäs kyrka: 
Kl. 13 Nallejulbön för de yngsta, 
A.Lindström, T.Nordström, 
H.Hollmérus, Monica Henriksson, 
små barn. 
Kl. 14 Familjejulbön, A.Lindström, 
N.Burgmann, Monica Henriksson 
med barnkör. 
Kl. 15 Familjejulbön, A.Lindström, 
N.Burgmann, Ove Molander (solos.). 
Kl. 17 Julbön, M.Cleve, N.Burgmann, 
Tika Sevon Liljegren (solos.)
Julotta: juldagen to 25.12 kl. 6 i Eke-
näs kyrka, M.Cleve, N.Burgmann, 
P.Nygård, kyrkokören.
Kvällsmässa: annandag jul fr 26.12 
kl. 18 i Ekenäs kyrka, M.Cleve, 
N.Burgmann.
Högmässa: sö 28.12 kl. 10 i Ekenäs 
kyrka, T.Wilman, N.Burgmann.
Lucia-afton: ti 30.12 kl. 18.30 i 
Ekenäs kyrka. Finlands Lucia m.fl., 
T.Wilman, N.Burgmann.
Nyårsbön: on 31.12 kl. 18 i Ekenäs 
kyrka, T.Wilman, N.Burgmann.
Se forts. av annonsen under 
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖR-
SAMLING.
Se hela annonsen på www.eke-
nasforsamling.fi

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA 
FÖRSAMLING
Högmässa nyårsdagen to 1.1 
kl.10: i Ekenäs kyrka, Tuija Wil-
man, Niels Burgmann
kl. 13: i Bromarvs kyrka, Staffan 
Söderlund, Niels Burgmann.
Ingen gudstj. i Tenala o. Snapper-
tuna kyrka.
Se www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi

 ¶ INGÅ
Sö 21.12, 4 s. i advent, kl 10: hög-
mässa i Ingå kyrka, Sjöblom, Gus-
tafsson Burgmann.
Ons 24.12, julafton, kl 13: Julbön i 
Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson 
Burgmann.
Ons 24.12, julafton, kl 14.30: Julbön 
i Degerby kyrka. Hellsten, Stor-
backa, Degerby Bortblandade Kör.
Ons 24.12, julafton, kl 16: Julbön i 
Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson 
Burgmann.
To 25.12 kl 7: julotta i Ingå kyrka. 
Hellsten, Gustafsson Burgmann, 
kyrkokören.
Fre 26.12, Stefanidagen, kl 18: två-
språkig gudstjänst med de vack-
raste julsångerna i Degerby kyrka. 

Sjöblom, Storbacka.
Sö 28.12, Menlösa barns dag, kl 10: 
högmässa i Ingå kyrka. Hellsten, 
Gustafsson Burgmann.
Sö 28.12 kl 13.30: julsamkväm för 
äldre med kaffe i församlingshem-
met.
Ons 1.1, Nyårsdagen, kl 10.00: 
Gudstjänst i Ingå kyrka. Sjöblom, 
Gustafsson Burgmann.
Verksamhet på finska:
La 20.12 klo 9.00: Merituulen jou-
lukirkko Inkoon kirkossa. Sjöblom, 
Gustafsson Burgmann.
Ke 24.12 klo 14.30: Jouluaaton 
hartaus Inkoon kirkossa. Sjöblom, 
Gustafsson Burgmann.
Ke 24.12 klo 16.00: Jouluaaton 
hartaus Degerbyn kirkossa. Hell-
sten, Storbacka.
To 25.12 klo 8.30: Jouluaamun 
jumalanpalvelus Inkoon kirkossa. 
Hellsten, Gustafsson Burgmann, 
Gaudete-kuoro.

 ¶ KARIS
Gemenskap över gränserna : To 
18.12 kl. 19 med förbön och lovsång i 
S:ta Katarina kyrka.
Konsert: Fr 19.12 kl. 19 med Manskö-
ren Raseborg i S:ta Katarina kyrka.
Gudstjänst på teckenspråk: Lö 
20.12 kl. 13 i S:ta Katarina kyrka.
De vackraste julsångerna: Lö 20.12 
kl. 18 i S:ta Katarina kyrka. Sång-
grupp. Glöggservering.
Högmässa: Sö 21.12 kl. 12 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Kyrktaxi från centrum.
So this is Christmas: Sö 21.12 kl 19. 
Svängig julkonsert i S:ta Katarina 
kyrka.
De vackraste julsångerna: Må 22.12 
kl. 18 i Svartå kyrka. Pekka Lumio, 
sång, Karis-Pojo Lucia medverkar. 
Glöggservering.
Julbön med små och stora : On 
24.12 kl. 13.30 i S:ta Katarina kyrka. 
Barnkören medverkar.
Julbön: On 24.12 kl. 15 i Svartå kyrka. 
Emma-Sara Raunio medverkar 
med sång.
Julbön: On 24.12 kl. 16.30 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Emma-Sara Raunio 
medverkar med sång.
Julotta: To 25.12 kl. 7 i Svartå kyrka. 
Svante Lindblad, gitarr. Kyrktaxi från 
periferin. Lämna din beställning till 
pastorskansliet  tfn  019- 279 3000, 
senast måndag 22.12 kl. 12.
Julotta: To 25.12 kl. 8.30 i S:ta 
Katarina kyrka. Jenny Backman-
Pråhl, tvärflöjt. Kyrktaxi från Karis 
centrum. Start från Råckers torg kl. 
8. Vanliga rutten.
Kvällsmässa i S:ta Maria kyrka, Po-
jo: Fr 26.12 kl. 18 tillsammans med 
Pojo svenska församling. Kyrktaxi 
från Karis till S:ta Maria kyrka. Läm-
na din beställning till pastorskansliet  
tfn 019 279 3000, senast  måndag 
22.12 kl. 12.
Koralkör för alla: Lö 27.12 kl. 11 övar 
i församlingshemmet. Kören med-
verkar i högmässan 28.12. Anmäl 
ditt deltagande åt Åsa senast tisdag 
22.12 kl. 12.
Högmässa: Sö 28.12 kl. 12 Högmäs-
sa i S:ta Katarina kyrka. Koralkör för 
alla. Kyrkkaffe.

 ¶ SNAPPERTUNA
lö 20.12 kl 16: De vackraste 
julsångerna. Monica Cleve, Pia 
Nygård samt Ekenäs och Snap-
pertuna kyrkokörer. Välkomna!
sö 21.12 kl 18: Julfreden vid bor-
gen. M.Cleve, T.Wilman, P.Nygård.  
Finlands lucia medverkar. Tag med 
egen lykta.  Slottsknektens stuga 
har dukat upp julbord kl 14-18, 
glögg och pepparkaka kl 16-18. 
Välkomna!
on 24.12 kl 15: Julbön. T.Bergman, 
P.Nygård
on 24.12 kl 16: Joulurukous. 
T.Bergman, P.Nygård
to 25.12 kl 8: Julotta. T.Bergman, 
P.Nygård och Snappertuna kyr-
kokör.
sö 28.12 kl 12: Gudstjänst. 
T.Bergman, P.Nygård
to 1.1 kl 10: Högmässa i Ekenäs 
kyrka. T.Wilman, N.Burgmann

 ¶ TENALA
Julmarsch: från Dragsvik, med 
uppvaktning vid hjältegraven, fr 
19.12 kl. 9.
Sö 21.12 kl. 14: De vackraste jul-
sångerna i kyrkan. Medverkande: 
Christa Katter, Olav Söderström, 
Ove Molander Tenala-Bromarv 
Lucia, Sofia Lindroos och Staffan 
Söderlund.

On 24.12., Julafton: julbön kl. 15.00, 
Staffan Söderlund/Tor Nordström. 
Sång: Patricia Korenius.
On 24.12., Julafton: finsk julbön kl. 
16.30, Timo Hukka/Tor Nordström. 
Sång: Marikka Purola.
To 25.12., Juldag: julotta kl. 6.00 
(obs tiden!), Staffan Söderlund/
Sofia Lindroos/sånggrupp. Kyrk-
skjutsar.
Fr 26.12., Annandag jul: hög-
mässa kl. 13.00, Monica Cleve/Sofia 
Lindroos.
Sö 28.12., 1 sönd e. Jul: Gudstjänst 
kl. 13.00, Eeva Hanner/Gunnar 
Westman.
On 31.12, Nyårsaftonen: nyårsbön 
kl. 18.00, Staffan Söderlund/Gunnar 
Westman. Oboe: Mats Karlsson.
To 1.1.2015: ingen gudstjänst i Tenala 
kyrka (Obs!).
Under år 2015: är gudstjänsttiden 
i Tenala kyrka i regel kl. 10.00. 
Församlingsverksamheten i Tenala 
annonseras i fortsättningen av Eke-
näsnejdens svenska församling.

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Veckoverksamheten: tar jul-ledigt 
mellan veckorna 52-2. 
God Jul till alla från Lojo församling. 
Välkommen till gudstjänsterna och 
andra tillfällen under julen.
Sö 21.12. kl.13.00: Gudstjänst med 
de vackraste julsångerna i Virkby 
kyrka. Kuismanen och Kerko. Kyrk-
värd Susanne Jääskeläinen. Kyrk-
kaffe, kyrktaxi.
Ons 24.12. kl.14.00: Familjejulbön 
i Lojo kyrka. Nora Peltola sjunger 
i kyrkan.
Ons 24.12. kl.15.30: Julbön i Virkby 
kyrka. Ulla Lammassaari sjunger 
i kyrkan.
To 25.12. kl.9.00: Julmorgon i Lojo 
kyrka. Kyrkvärd Birgitta Piippo. 
Kyrktaxi.
2015 JANUARI
Ti 6.1. kl.13.00: Högmässa i Virkby 
kyrka.

 ¶ TUSBY
To 25.12. kl 9.00: Julotta i Tusby 
kyrka. Klemetskog Kyrkosångare, 
kantor Enni Pöykkö. Pastorn Tiina 
Partanen.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 21.12. kl 10: Högmässa i kyrkan, Wik-
stedt, Lehtonen.– kl 18: De vackraste 
julsångerna i kyrkan, Wikstedt. Pargas kyr-
kokör under ledning av Hanna Lehtonen.
On 24.12. kl 13.30: Familjens julbön i kyr-
kan, Wikstedt, Lehtonen. – kl 17: Traditio-
nell julbön i kyrkan, Wikstedt, Lehtonen.
To 25.12. kl 6: Julotta i kyrkan, Backström, 
Lehtonen. – kl 20: Julkonsert i kyrkan, 
Heikki Rainio, Anna Satomaa, Markus Ol-
lila, Hanna Lehtonen, Tomi Satomaa.
Fr 26.12. kl 14: Julgudstjänst i Mälö byg-
degård, Backström, Ollila. – kl 18: Kvälls-
mässa i kyrkan, Wikstedt, Ollila.
Sö 28.12. kl 10: Högmässa i kyrkan, Wik-
stedt, Ollila.
On 31.12. kl 18: Tvåspråkig nyårsbön vid 
klockstapeln, Backström, Heikkilä.
To 1.1. kl 18: Kvällsmässa i kyrkan, Back-
ström, Ollila.
Nagu kapellförsamling:
On 24.12. kl 14: Tvåspråkig julbön på Gran-
nas, Granström, Taulio. – kl 15.30: Två-
språkig julbön i kyrkan, Granström, Taulio.
To 25.12. kl 6.30: Finskspråkig julkyrka, 
Granström, Taulio. – kl 8: Julotta i kyrkan, 
Granström, Taulio.
Sö 28.12. kl 18: Församlings svenskspråki-
ga julfest i församlingshemmet, gästtalare, 
musikprogram, gemensam sång, julgröt. 
Ingen julklappsdelning.
Må 29.12. kl 18: Församlingens finsk-
språkiga julfest i församlingshemmet, 
Matti Jarvansalo från Åbo, musikprogram, 
gemensam sång, julgröt. Ingen julklapps-
delning.
To 1.1. kl 11: Högmässa i kyrkan, Gran-
ström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 21.12. kl 11: Högmässa i kyrkan Kill-
ström, Granlund.
On 24.12. kl 14: Finsk julbön i kyrkan, Kill-
ström, Granlund. – kl 15: Julbön, Killström, 
Granlund.
To 25.12. kl 6: Julotta i Korpo kyrka, Kill-
ström, Granlund. – kl 8: Julotta i Norrskata 
kyrka, Killström, Granlund.
Fr 26.12. kl 15: De vackraste julsångerna 
på finska, Killström, Granlund. – kl 17: De 
vackraste julsångerna, Killström, Granlund.
Sö 28.12. kl 15: Gudstjänst med de vack-
raste julsångerna och lucia, Killström, 
Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 21.12. kl 11: Finsk gudstjänst med de 
vackraste julsångerna i kyrkan, Heikkilä, 
Heikkilä. – kl 18: De vackraste julsångerna i 
kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
On 24.12. kl 13: Julbön på Fridhem, Heik-
kilä, Heikkilä. – kl 15: Julbön i kyrkan, Heik-

kilä, Heikkilä.
To 25.12. kl.7: Julotta i kyrkan, Heikkilä, 
Heikkilä.
Fr 26.12. kl 14: Gudstjänst med de vack-
raste julsångerna i Mossala skola, Heikkilä, 
Heikkilä.
Sö 28.12: Ingen gudstjänst i Houtskär.
On 31.12. kl. 18: Nyårsbön i kyrkan, Heik-
kilä, Heikkilä.
To 1.1. kl.11: Högmässa i kyrkan, Heikkilä, 
Heikkilä.
Sö 4.1.: Ingen gudstjänst i Houtskär.
Iniö kapellförsamling:
Sö 21.12. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Vuola.
To 25.12. kl 7: Julotta i kyrkan, Vuola.
Fr 26.12. kl 18: Gudstjänst med de vack-
raste julsångerna, Vuola.
Sö 28.12. Ingen gudstjänst
To 1.1. kl 11: Högmässa i kyrkan, Vuola.

ÅBO
lö 20.12 kl 19.00: De vackraste julsångerna 
i Domkyrkan, Bäck, Forsman, Danielsson. 
Åbo Svenska Kyrkokör och ÅSF:s barnkör 
medverkar.
sö 21.12 kl 12.00: Högmässa i Domkyr-
kan, Bäck (pred), Mullo (lit), Forsman, 
Danielsson. 
Ungdomsledare Christer Rombergs av-
skedskaffe efter högmässan.
ons 24.12 kl 12.15: Familjens julbön I Dom-
kyrkan, Öhman, Forsman. Kören CCI (dir. 
Heikki Rainio) medverkar. 
kl 14:00 Musikandakt i Uppståndelseka-
pellet, Öhman, Forsman, Danielsson. 
kl 17:30 Julbön i Domkyrkan, Mullo, 
Danielsson. Åbo Svenska Kyrkokör med-
verkar.
to 25.12 kl 8.30: Julotta i Domkyrkan, 
Björkgren, Forsman, Danielsson. Åbo 
Svenska Kyrkokör medverkar. 
kl 8:30 Julotta i Kustö kyrka, med familjen 
Sepponen. 
kl 10:30 Julgudstjänst i Nådendals kyrka, 
Öhman, Forsman. 
kl 23:00 Julmusik i Domkyrkan, Forsman.
fre 26.12 kl 12.00: Högmässa St Katarina 
kyrka, Öhman, Danielsson. Kyrkkaffe i 
Nummis församlingshem.
sö 28.12 kl 12.00: Högmässa i Domkyrkan, 
Björkgren (pred), Öhman (lit), Danielsson.
to 1.1.2015 kl 12.00: Predikogudstjänst I 
Mikaelskyrkan, Öhman, Forsman.

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
21.12 Fjärde advent:
Högmässa: kl 12. Ingemar Johansson, 
Marie Johansson
21.12 Julsånger för Matbanken: kl 19 i 
kyrkan. Solister och sångare: Stephanie 
Jörgensen, Anna Ahlström, Johnny Ahl-
ström, Fredrik Mattsson, Irene Häger, 
Heidi Hendersson och Lucas Gustavs-
son, pianist. Marthorna serverar glögg 
i vapenhuset. Fritt inträde. Kollekt till 
förmån för Matbanken på Åland.
24.12 Julafton
Julbön: kl 14. Ingemar Johansson, Marie 
Johansson. Sång: Karin Johansson 
Barnen kan ta med sig en nalle som får 
sitta på altarringen.
25.12 Juldagen
Julotta: kl 8. Ingemar Johansson, Marie 
Johansson. Kyrkokören medverkar. Solo: 
Karin Johansson
26.12 Annandag jul/Stefanidagen
Julsånger på Hammargården: kl 13. Marie 
Johansson, Karin Johansson, sång
26.12 Sång och folkmusik: i Prästgår-
den, stora salen, kl 15 med värmande 
kakelugn, glögg o pepparkaka. Marie Jo-
hansson, Karin Johansson, sång, Marcus 
Gustavsson och Dan Eriksson, nyckel-
harpa m fl instrument. Parkeringsfrågan 
kan lösas om man parkerar effektivt runt 
Prästgården. Eller varför inte ta en upp-
friskande Annandagspromenad.
28.12 Fjärdedag jul/ Menlösa barns dag: 
Högmässa kl 12. Ingemar Johansson, 
Marie Johansson
31.12.2014 Nyårsafton: 
Nyårsbön kl 18. Ingemar Johansson, Ma-
rie Johansson, Matilda Koskinen, violin, 
Karin Johansson, sång.
4.1.2015 Andra söndagen efter jul: 
”De vackraste julsångerna” på Ham-
margården kl 13. Ingemar Johansson, 
Marie Johansson

JOMALA
Söndag 21.12 kl. 11.00: Högmässa
Julafton 24.12 kl.11.00: Barnens julbön
Julafton 24.12 kl.15.00: Julbön
Julafton 24.12 kl.23.00: Julnattsmässa
Juldagen 25.12 kl. 07.00: Julotta
Annandag Jul 26.12 kl.18.00: De vack-
raste julsångerna
Lördag 27.12 kl.18: Finlands lucia och 
Ålands lucia i Jomala kyrka.
Söndag 28.12.kl.14: De vackraste julsång-
erna i Rönngården
Torsdag 01.01.2015 kl.18.00: Nyårsmässa

MARIEHAMN
19.12 Julkonsert kl. 19 i S:t Görans, 
Stephanie Jörgensen och Carl Lindquist – 
sång, Anders Laine – piano.
Sista anmälningsdagen: till ”En annorlun-
da julgemenskap” på Villa Carita kl. 18-22.
21.12 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, MW, JD.
Julkonsert: kl. 19 i S:t Görans, Stella Voka-
lensemble, Zaida Ponthin – violin, Anders 
Laine – piano.
24.12 Julbön: kl. 13 i Margaretagården, M P, 
A L, Frida Söderdahl – sång.
Julbön: kl. 13 i S:t Görans, G S, G K, S:t 
Mårtenskören.
Julbön: kl. 13 i Begravningskapellet, M 
W, J D.
Julbön: kl. 14.30 i S:t Görans, J-E K, G K, 
Mariehamns Ungdomsorkester.
Julbön: kl. 14.30 i S:t Mårtens, M P, A L, 
Barnkören Stephanie Jörgensen – sång.
Julbön: kl. 16 i S:t Görans, G S, G K, Patricia 
Bergroth – sång.
Midnattsmässa: kl. 23 i S:t Görans, M W, 
A L, Tracey Nyholm – sång, Julkören, Anna 
Randelin – oboe.
25.12 Julotta: kl. 07 i S:t Görans, J-E K, A L, 
kören Himlaliv, Zaida Ponthin – violin.
Finsk julotta: kl. 08.30 i S:t Görans kyrka, 

Ett stort tack 
till alla som genom förbön, frivilligarbete,  
donationer, översättningar eller på annat  

sätt deltagit i vårt arbete under året.  

Tack vare Er har vi kunnat sända ut  
missionärer, sprida evangelium och  

hjälpa utsatta medmänniskor.     

Vi önskar Er alla en Fridfull Jul  
och ett Välsignat Nytt År!  

Finska Missionssällskapet r.f.
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To 25/12 8.00: Julotta i Kyrkan, Guy 
Kronqvist, Deseré Granholm. Sång av 
Kyrkokören. Efteråt kyrkkaffe i Försam-
lingshemmet.
Fre 26/12 11.00: Gudstjänst i Molpe by-
kyrka, Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
Sö 28/12 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, 
Cay-Håkan Englund, Jasmine Nedergård.
To 1/1 2015 18.00: Högmässa i Kyrkan, 
Guy Kronqvist, Deseré Granholm. 

KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
De vackraste julsångerna: fr 19.12 kl 18 i 
Henriksdals bystuga, Saarinen Nilsson
Högmässa: sö 21.12 kl 10 i L:fjärd, Norr-
back, Nilsson
De vackraste julsångerna: sö 21.12 kl 19 
i K:stads kyrka med dam-, mans- och 
kyrkokören.
Julafton: on 24.12 kl 13 julbön i K:stad, 
Norrback, Nilsson, sång Julia Lövdahl. 
Kl 15 i L:fjärds kyrka, Eklöf, Martikainen, 
kyrkokören. Kl 16 i Sideby, Saarinen, 
Nilsson, sång Boris Teirfolk
Juldagen: to 25.12 kl 6 julotta i Sideby, 
Norrback, Nilsson. Kl 7 i L:fjärds kyrka, 
Eklöf, Martikainen, dam-, mans- och 
kyrkokören. Kl 8 i K:stad Saarinen, Nils-
son, kyrkokören
Julannandag: fr 26.12 kl 10 gudstjänst i 
Dagsmark bönehus, Norrback, Marti-
kainen. Kl 18 julkväll i K:stads kyrka på 
svenska och engelska, Eklöf, Nilsson, 
julspel med utländska gäster, sång Cia 
Rönnqvist, servering
Gudstjänst: sö 28.12 kl 10 i L:fjärd, Eklöf, 
Martikainen
Högmässa: sö 28.12 kl 10 i Sideby, Saa-
rinen, Nilsson
Julfest: sö 28.12 kl 18 för hela försam-
lingen i L:fjärds förs.hem, Eklöf, Saari-
nen, Martikainen, kyrkokören, försam-
lingens orkester
Nyårsdagen: to 1.1 kl 12 högmässa i 
K:stads kyrka, Lövdahl, Saarinen, Norr-
back, Nilsson, Martikainen, kyrkkaffe
Fridfull Jul och Välsignat Nytt År 2015

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Sö 21.12 kl 16 och kl 19: ”De vackraste 
julsångerna” Julkören, Lassus, Lindén, 
Ulla Mangs.
Julafton 24.12 kl 11-14: ”Jul tillsammans” 
på Café Albert, gröt o smörgås o fri ge-
menskap.
Julafton 24.12 kl 13: Julbön för alla, Jakobs-
son, Lindén, Långkvist, Glad Ton, Johan 
Pått sång. 
Julafton 24.12 kl 23: Midnattsmässa Sund-
qvist, Lindén, körsång.
Juldagen 25.12 kl 7: Julotta Jakobsson, 
Lidman.
Ann.dag jul 26.12 kl 14: Gudstjänst i 
Rangsby bykyrka, Lövdahl, Lindén, S:ta 
Maria församlingskör, Peter o Selina Roos.
Ann.dag jul 26.12 kl 18: ”Kauneimmat 
joululaulut”, S:ta Marian kuoro, Lövdahl, 
Lindén, Mikaela Björklund. Kaffe efteråt i 
förs.hemmet.
Sö 28.12 kl 12: Högmässa Jakobsson, 
Lindén.
Sö 28.12 kl 18: ”De vackraste julsångerna” 
i Helenelunds byagård, Sam o Gerd Lindén.
Ti 30.12 kl 19: Midvinterdagar i Luther-
gården, Roger Pettersson, Henrica Lillsjö, 
barnprogram.
Nyårsafton 31.12 kl 14: Midvinterdagar i 
Luthergården, André o Bengt Djupsjö-
backa, Wikstedt.
Nyårsafton 31.12 kl 18: Nyårsbön Lövdahl, 
Lindén, Laudate.
Nyårsdagen 1.1 kl 18: Gudstjänst Jakobs-
son, Lindén.
Övermark
Fr 19.12 kl 19: Julfest i Bodbacka, Lassus, 
Wikstedt.
Lö 20.12 kl 19: Julfest i Frönäs bönehus, 
Lassus, Wikstedt, Bäck.
Sö 21.12 kl 19: ”De vackraste julsångerna” 
Kyrkokören, Sundqvist, Wikstedt.
Julafton 24.12 kl 14: Julbön för alla, Löv-
dahl, Wikstedt.
Juldagen 25.12 kl 8: Julotta Lassus, Wik-
stedt, Kyrkokören.
Ann.dag jul 26.12 kl 10: Gudstjänst Lassus, 
Wikstedt.
Lö 27.12 kl 19: Julfest i bönehuset, Leif 
Erikson, sång av Dahlbäck & co.
Sö 28.12 kl 14: Högmässa Lövdahl, Wik-
stedt.

Nyårsdagen 1.1 kl 10: Gudstjänst Lassus, 
Wikstedt.
Pörtom
Lö 20.12 kl 19: ”De vackraste julsångerna” 
Julkören, Nice Noise, Fyra Basar, Sund-
qvist, Lidman.
Sö 21.12 kl 10: Högmässa Sundqvist, 
Wikstedt.
Julafton 24.12 kl 15: Julbön för alla, Sund-
qvist, Lidman, Julkören, Sara o Kristian 
Sjöbacka trumpet.
Juldagen 25.12 kl 9: Julotta Sundqvist, Lid-
man, Pensionärskören.
Ann.dag jul 26.12 kl 18: Julfest i förs.
hemmet, tal: Tomi Tornberg, Sundqvist, 
Lidman, Fyra Basar, Tjejkören.
Sö 28.12 kl 10: Finsk högmässa Sundqvist, 
Lidman.
Sö 28.12 kl 18: Julsångskväll i Sidbäck 
bystuga, Sundqvist, Lidman, Pensionär-
skören, Tjejkören.
Nyårsdagen 1.1 kl 14: Gudstjänst Sund-
qvist, Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö 21.12 kl 14: IV Advent - högmässa, 
Björklund, Brunell
On 24.12 kl 15: Julafton - Julbön i kyrkan, 
Englund, Patrik Vidjeskog
To 25.12 kl 8: Juldagen - Julotta, Englund, 
Brunell, kyrkokören
Fr 26.12 kl 14: Stefanidagen (Annandag 
jul) - Gudstjänst, Englund, Brunell
Sö 28.12 kl 14: Menlösa barns dag (Fjär-
dedag jul) - Gudstjänst, Englund, Patrik 
Vidjeskog
To 01.01 kl 14: Nyårsdagen - Gudstjänst, 
Englund, Brunell

KORSHOLM
Julfest: 18.12 i Smedsby förs.gård, dag-
klubbens 3 åringar kl 14 och 4-5-åringar 
kl 17:30.
Högmässa 21.12 kl 10: i kyrkan,  Lindblom 
och Nordqvist-Källström. Psalmintro kl 
9:45 – 9:55.
De vackraste julsångerna 21.12 kl 16: i 
kyrkan m. Lilla barnkören, Körskolan, 
Germivox och Korsholms kammarorkes-
ter. Lindblom, Nordqvist-Källström o. 
Westerlund.
De vackraste julsångerna 21.12 kl 19: i 
kyrkan med Kyrkokören, Kör för alla, Ger-
mivox och Korsholms kammarorkester. 
Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström 
och Westerlund.
Julbön 24.12 kl 13: i Smedsby förs.gård,  
Bergström-Solborg och Nordqvist-
Källström. Julandakt 24.12 kl 13 vid HVC 
och kl 13:30 vid Solgård. Lindblom och 
Westerlund.
Julbön 24.12 kl 16: i kyrkan. Bergström-
Solborg och Westerlund.
Julotta 25.12 kl 8: i kyrkan. Berg, Wester-
lund, Nordqvist-Källström och kyrkokören.
Juldagskvällens konsert 25.12 kl. 21: i 
kyrkan med Kammarkören Psallite. Sopran 
Erica Back, piano Karolin Wargh , dirigent 
Susanne Westerlund.
Julgudstjänst 26.12 kl 10:  i Toby byagård. 
Lindblom, Nordqvist-Källström. Servering.
Högmässa 26.12 kl 12: i Smedsby försam-
lingsgård. Lindblom, Nordqvist-Källström.
Gudstjänst 28.12 kl 10: i kyrkan. 
Bergström-Solborg, Westerlund och 
Holmgårds familjekör. Efter gudstjänsten 
julsamling med risgrynsgröt och kaffe i 
sockenstugan. Tal Rune Fant, slutandakt 
av kyrkoherden, sångprogram. Arr. För-
samlingens ungdomskrets. Alla välkomna!
Högmässa 1.1 kl 10: i kyrkan. Berg och 
Westerlund.
Missionssyföreningens julauktion in-
bringade tot 1972 €: Huvudvinsten/sjalen 
vanns av Maj-Britt Bonns. TACK till alla 
missionsvänner och God Jul!

KVEVLAX
Karakaffe: to kl 9.15 i ds.
Julandakt på Funisgården: to kl 13.30, 
Pensionärskören.
Hjälpledarskolning: to kl 18-19.30 i ds.
Julkonsert med Wasa Sångargille: fr kl 
20 i kyrkan. Ronnie Karlsson, bas. Anders 
Kronlund, orgel. Stefan Wikman, dir. Biljet-
ter á 25 €.
Högmässa: sö kl 10, Lundström, Andrén.
Bön för bygden: må kl 19 i Betesda.
Julbön: julafton kl 15 i kyrkan, Anders 
Lundström, Rodney Andrén, Kyrkokö-
ren, Bertil Blom, piano. Simon Granlund, 
solosång.
Julotta: juldagen kl 8, Leif Snellman, Patrik 
Vidjeskog, Kyrkokören, dir. Yngve Svarvar.
Människa kom fram mässa: annandag jul 
kl 18, Anders Lundström, Rodney Andrén, 
Kim Nygård, piano. Oliver Kolppanen.
Högmässa: sö 28.12 kl 10, Lundström, 
Andrén.
Bön för bygden: må 29.12 kl 19 i Krubban.
Nyårsbön: nyårsafton kl 18 i Elim, Eku-
meniska kören, Yngve Svarvar, Rodney 
Andrén.
Gudstjänst: nyårsdagen kl 10, Lundström, 

Andrén.
Tack: God Jul och ett Välsignat Nytt År 
2015 tillönskas förtroendevalda och frivil-
liga medarbetare i församlingen. Tack för 
er insats under år 2014. Den är uppskattad 
och värdefull.  
Kvevlax församling, Anders Lundström, 
khde.

MALAX
De vackraste julsångerna: lö 20.12 kl 18 i 
kyrkan. Kyrkokören och Trallarna medv. 
Kyrktaxi.
Högmässa: sö 21.12 kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Katri Lax.
Kauneimmat joululaulut: sö 21.12 kl 18 i 
kyrkan. Kyrkokören och Trallarna medv.
Julbön: on 24.12 kl 13 på Malax Åld-
ringshem.
Julbön: on 24.12 kl 15 i kyrkan. Tornberg, 
Katri Lax.
Julotta: to 25.12 kl 8 i kyrkan. Tornberg, 
Katri Lax.
Gudstjänst: fre 26.12 kl 10 i FH. Kyrk-
kaffe. Tornberg, Katri Lax.
Finsk gudstjänst: fre 26.12 kl 12 i FH. 
Kyrkkaffe. Tornberg, Katri Lax.
Gudstjänst: sö 28.12 kl 10 i KH. Norrback, 
Erica Nygård.
Nyårsbön: on 31.12 kl 18 i kyrkan. Norr-
back, Patrik Vidjeskog.
Högmässa: to 1.1 kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi. 
Norrback, Katri Lax.
Alla hushåll tillönskas en Fridfull Julhelg 
och ett Välsignelserikt Nytt År!

PETALAX
Högmässa: sö 21 12 kl 11 IV Advent 
Björklund, Brunell
Julbön: Julafton kl 15 Björklund, Brunell, 
kyrkokören
Julotta: Juldagen kl 6 Björklund, Brunell, 
taxi
Gudstjänst: Annandag jul kl 11 Björklund, 
Brunell, Kontakten
Gudstjänst: sö 28 12 kl 11 Björklund, 
Patrik Vidjeskog
Gudstjänst: Nyårsdagen kl 11 Björklund, 
Brunell
Högmässa: sö 4 1 kl 11 Björklund, Bru-
nell, taxi
Pastorskansliet är stängt: från och med 
23.12.2014 till och med 6.1.2015 , vid 
brådskande ärenden kontakta tel. 050-
5837353 (Monica)

REPLOT
Högmässa: i Replot sö 21.12 kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Gudstjänst: i Björkö sö 21.12 kl. 12:30. 
Kaski, Wargh.
Julbön: i Replot on 24.12 kl. 13. Kaski, 
Wargh.
Julbön: i Björkö on 24.12 kl. 14:30. Kaski, 
Wargh.
Julotta: i Replot to 25.12.kl. 7. Kaski, Wargh.
Julotta: i Björkö to 25.12 kl. 9. Kaski, Wargh.
Sånggudstjänst: i Södra Vallgrund skola fr 
26.12 kl. 13. Kaski, Wargh.
Gudstjänst: i Replot sö 28.12 kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Gudstjänst: i Replot to 1.1 kl. 10. Snellman, 
Sten.
Gudstjänst: i Björkö to 1.1 kl. 12:30. Snell-
man, Sten.

SOLF
Julandakt: lö kl. 9.30 i kyrkan, Korsholms 
gymnasium.
Högmässa: sö kl. 10, Ann-Mari Audas-
Willman, Patrik Vidjeskog.
Julbön: Julafton kl. 15, Ann-Mari Audas-
Willman, Anders Kronlund, Ylva Ekblad, 
Solf stråkorkester, Ronnie Karlsson, sång.
Julotta: Juldagen kl. 7, Ann-Mari Audas-
Willman, Anders Kronlund, Koralkören, 
Steve Johnson, trumpet.
Gudstjänst: Annandag jul kl. 10, Leif 
Snellman, Patrik Vidjeskog.
Högmässa: sö 28.12 kl. 10, Leif Snellman, 
Anders Kronlund.
Gudstjänst: Nyårsdagen kl. 10, Ann-Mari 
Audas-Willman, Anders Kronlund.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Hänninen, Andersson.
Festival of Nine Lessons and Carols: 23.12 
at 6 pm, Saharinen, Oliver, Niemistö.
Kring Krubban: julafton kl 13 Jern, Ung-
domsorkestern, dir. Monica Heikius, Sång-
klubben, dir. Mikael Heikius.
Julbön: julafton kl 16.30 Store, Trefaldig-
hetskyrkans kör, dir. Mikael Heikius.
Julbön: julafton kl 15 i Uppståndelseka-
pellet, Hänninen, Mikael Heikius, Mikael 
Pennanen-Dahlbäck, solosång.
Julotta: juldagen kl 6.30 Sandin, Mikael 
Heikius, Göran Särs, solosång.
Gudstjänst: annandag jul kl 13, Store, Pat-
rik Vidjeskog.
Högmässa: sö 28.12 kl 13 Sandin, Anders-
son.
Ekumenisk nyårsbön: nyårsafton kl 18 
Kjell Blomberg, Tia-Maria Nord, Monica 
Heikius, sångprogram.

Gudstjänst: nyårsdagen kl 13 Store, Mikael 
Heikius.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 pm, Evans Orori.
Julbön: julafton kl 15 Store, Brändö kyrko-
kör, dir. Andersson.
Julotta: juldagen kl 8.30 Sandin, Mikael 
Heikius, Gun-Britt Hammarström, so-
losång.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
De vackraste julsångerna: sö 21.12 kl 18, 
Brändö kyrkokör, dir. Dan Andersson. An-
dakt Siv Jern. Skrivtolkning.
Julbön: julafton kl 17 Jern, Andersson, Laura 
Lammi, oboe.
Musikandakt: sö 28.12 kl 18, Jern, Katri Lax 
med familj.
SUNDOM KYRKA
De vackraste julsångerna: sö 21.12  kl 18, 
Sundomkören, dir. Monica Heikius, Lind-
blom, Olin, Sandberg.
Kring Krubban: julafton kl 15 Lindblom, 
Monica Heikius, Aurora Heikius, solosång.
Julotta: juldagen kl 8 Lindblom, Sundom-
kören, dir. Dan Andersson.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Fr kl 19: Ungdomssamling i Fyren, Isaksson.
Lö kl 19: De vackraste julsångerna i kyr-
kan, Granlund, Ravall, Johannes Ahlvik 
sång, Annica Smeds recitation, Susanne 
Gunell ackompanjatör.
Sö kl 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, 
Isaksson, Ravall, lovsångsgruppen. Text-
läsare: Paula Ahlvik, dörrvärdar: konfir-
mandgrupp 12.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
-kl 19.30: Julfrid! Konsert i kyrkan med 
sånggruppen Sångfoglarna, Margaretha 
Nordqvist, Christoffer Streng och musiker 
från Oravais.
On 24.12 kl 12: Barnens julbön i kyrkan, 
Granlund, Ravall, m.fl.
-kl 14: Julbön i kyrkan, Granlund, Ravall, 
Sarah Salmi m.fl. sång och violin, Samuel 
Forsblom trumpet. Textläsare: Niclas Fa-
gerholm, dörrvärdar: Ytteresse nedre.
To 25.12 kl 8: Julotta i kyrkan, Granlund, 
Ravall, Församlingskören, Denice Djerassi 
violin. Textläsare: Birgitta Lind, dörrvär-
dar: Lappfors.
Fr 26.12 kl 14: Gudstjänst i Skrattlas 
jaktstuga, Isaksson, Ravall. Varma kläder 
med, ev. pannlampa. Möjlighet till korv-
grillning efteråt.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö 28.12 kl 14: Gudstjänst i kyrkan, Portin, 
Forsblom. Textläsare: Ritva Kronqvist, 
dörrvärdar: Bäckby-Värnum-Humla.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
To 1.1.2015 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Ravall, Christel Nyman sång. 
Textläsare: Riitta Sandbacka, dörrvärdar: 
Ytteresse övre.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.

JAKOBSTAD
Fr 9-12: Församlingskansliet öppet.
Lö 18: “De vackraste julsångerna” i kyrkan, 
Södö, Östman, Kyrkokören, Björk.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Åstrand, Södö, 
Östman, Cantate.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Olavi Forsbacka.
17: Fokus Julfest i FC, Björk, Nina och Da-
niel Wikström.
Julafton 9: Julbön på Mariahemmet, 
Åstrand, Östman.
14: Barnens julbön i Pedersöre kyrka, 
Åstrand, Södö, Östman, Nils-Oscar Frantz, 
Cecilia Åminne, Haglund-Wikström, 
Barnkören.
17.30: Julbön i kyrkan, Krokfors, Östman, 
sång Lars Brunell.
18.30: Gemensam jul i FC. Program med 
julgröt, Krokfors, Sandström, m.fl.
23: Musik i julnatten i Pedersöre kyrka, 
Roy Pettersen, Marie Snellman, Jen-
nie Snellman, Malin Sandström, Catrine 
Gädda, Lisen Södö, andakt Åstrand.
JULDAGEN 8: Julotta i Pedersöre kyrka, 
pred. Turpeinen, lit. Häggblom, Östman, 
Sandstedt-Granvik. Jakobstads sv och Pe-
dersöre församlingars kyrkokörer. Gemen-
sam gudstjänst med Jakobstads svenska 
och Pedersöre församlingar.
ANNANDAG JUL 15: Sammankomst i Skut-
näs bönehus, Sture Wargh.
18: Kvällsgudstjänst med ”De vackraste 
julsångerna” i kyrkan, Björk, Södö, Öst-
man, dubbelkvartett.
Sö (28.12) 12: Högmässa i kyrkan, Turpei-
nen, Krokfors, Östman.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Martti Vähäkangas.
17: Fokus i FC. ”Höga Visan”, Krokfors.
NYÅRSAFTON 18: Ekumenisk tvåspråkig 
nyårsbön på torget. Fackeltåg från kyrkan 
kl. 17.45.
NYÅRSDAGEN 12: Gudstjänst i kyrkan, 
Stefan Erikson, Turpeinen, Södö, Sand-
stedt-Granvik, dubbelkvartett. Gemen-
sam gudstjänst med Jakobstads svenska 

och Pedersöre församlingar. 
Fr 20: Nyårsmöten i Pedersöre kyrka, 
inledningsmöte och sångstund, Hans 
Häggblom, Per-Ole Hjulfors, Lisen Södö. 
Arr.: Jakobstads fridsförening r.f.

KRONOBY
Skolgudstjänst för lågstadieskolorna: fr 
19.12 kl 9.00, Östman, Ellfolk-Lasén
SLEFs julfest: sö 21.12 kl 13.00 i fh, Magnus 
Dahlbacka
Kauneimmat joululaulut: sånggudstjänst 
sö 21.12 kl 19.00, Ventin, Ellfolk-Lasén. 
Servering
Barnens julbön: julafton 24.12 kl 12.00, 
Maja Sandbäck, Ellfolk-Lasén
Julbön: julafton 24.12 kl 14.00, Ventin, 
Ellfolk-Lasén
Julotta: juldagen 25.12 kl 8.00, Ventin, 
Ellfolk-Lasén, Kyrkokören. Ottesång från 
kl 7.30
Högmässa i Söderby bönehus: annandag 
jul 26.12 kl 12.00 (obs tiden) Östman, 
Ellfolk-Lasén
Gudstjänst: sö 28.12 kl 10.00, Ventin, 
Mikael Heikkilä
Nyårsbön på kyrktrappan: nyårsafton 
31.12 kl 23.40, kommunens hälsning, Öst-
man, klockringning, glöggservering.
Tvåspråkig kvällsmässa: nyårsdagen 1.1 kl 
18.00, Östman, Ellfolk-Lasén

LARSMO
Fre 19.12 kl. 19 Ungdomarnas julfest: i 
Xodus, nattvardsgång Lassila.
Sö 21.12 kl. 10 Högmässa: Lassila, Enkvist, 
sång av Johanna Lill-Thylin. Kyrkkaffe. 
Kyrkvärd: Finholm.
Julafton, 24.12 kl. 13 Barnens julbön: Sjö-
blom, Wiklund, Axell. Jultablå med hjälple-
darna och barnkörerna.
- kl. 15 Julbön: Sjöblom, Wiklund, sång 
systrarna Sara Holmberg och Viktoria Asp-
lund. Kyrkvärd: Kaptens.
Juldagen, 25.12 kl. 8 Julotta: Lassila, 
Wiklund, Församlingskören. Kyrkvärd: 
Murmästar.
Annandag jul, 26.12 kl. 10 Högmässa: Las-
sila, Wiklund, Ungdomskören. Kyrkvärd: 
Furuholmen. Radiering Radio Vega, kl. 
13.03.
- kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Lassila, 
Wiklund.
Sö 28.12 kl. 10 Gudstjänst: Ole Björkström, 
Lassila, Enkvist. Kyrkvärd: Vikarholmen.
Nyårsdagen, 1.1 kl. 18 Kvällshögmässa: 
Sjöblom, Enkvist, sång av Mikael Svarvar. 
Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Storströmmen.
Lö 3.1 kl.19 Lördagssamling: i församlings-
hemmet. Peter Silfverberg medverkar.

NEDERVETIL
Julandakt med HHN: fr 19.12 kl. 13.00 i 
pensionärshemmet, Store, Smedjebacka. 
Servering.
Högmässa: sö 21.12 kl. 10.00 i kyrkan, 
Östman, Heikkilä.
Julmusik: sö 21.12 kl. 19.00 i kyrkan, KU:s 
blåsorkester, kyrkokören, Nedervetil 
damkör, Altarandakt.
Julaftonens julbön för alla åldrar: on 24.12 
kl. 14.00 i kyrkan.
Julotta: to 25.12 kl. 8.00, Östman, Smed-
jebacka och kyrkokören.
Finsk gudstjänst med de vackraste 
julsångerna: fr 26.12 kl. 10.00 i kyrkan, 
Store, Smedjebacka.
Gudstjänst och de vackraste julsångerna: 
sö 28.12 kl. 13.00 i Norrby byagård, Store, 
Smedjebacka, dragspelsorkestern, solis-
ter Moa Björklund och Elin Kaitfors.
Nyårsdagens kvällsmässa: to 1.1 kl. 18.00 
i kyrkan, Store, Smedjebacka.

NYKARLEBY
NYKARLEBY
Fr 19.12 kl 18 Musikinstitutets elevkon-
sert: fh
Lö 20.12 kl 18 Julkonsert: kyrkan, Nykar-
leby manskör
Sö 21.12 kl 18 De vackraste julsångerna: 
kyrkan, kyrkokören, Sankta Birgitta-kören
On 24.12 kl 15 Julbön: kyrkan. Edman, 
Ringwall, sång Mathias Nylund
-kl 17 Julbön: kyrkan. Sandvik, Ringwall, 
sång Simon Häger
To 25.12 kl 8 Julotta: kyrkan, Sandvik, 
kyrkokören
-kl 9.30 Joulukirkko: kirkko, Sandvik, 
kirkkokuoro
Fr 26.12 kl 18 Församlingens julfest: fh. 
Febe och Leif Westerlund, kyrkokören
Sö 28.12 kl 10 Högmässa: kyrkan, Sandvik.
To 1.1 kl 18 Högmässa: kyrkan, Edman, 
Sandvik, Ringwall
MUNSALA
Fr 19.12 kl. 19 Ungdomarnas julmys: Nätet
Lö 20.12 kl. 10 Julfesttalko: Pensala 
bönehus
Sö 21.12 kl. 12  Högmässa: Forslund, 
Lönnqvist
-kl. 14  Hela familjens julfest: Pensala 
bönehus,  Forslund, program av barnen, 
duett- och 
strängbandssång m.m. (SLEF)
On 24.12 kl.15 Julbön: kyrkan, Forslund, 
Lilius, Projektkören, Christian Vesterqvist
To 25.12 kl.8 Julotta: Forslund, Lilius, 
Projektkören
Fr 26.12 kl.10 Gudstjänst på julannan-
dag: Pensala bönehus, Forslund, Lilius, 
duettsång
Sö 28.12 kl.18 De vackraste julsångerna II: 
förs hemmet, Lilius
To 1.1 kl.10 Gudstjänst: Forslund, Lilius 
JEPPO 
Sö 21.12 kl 15 De vackraste julsångerna: 
kyrkan, med Jeppo ungdomsorkester, 
andakt, Holmberg, Lönnqvist
On 24.12 kl 15 Julbön: kyrkan, Holmberg, 
Lönnqvist, sångprogram
To 25.12 kl 8: Julotta: kyrkan, Holmberg, 
Lönnqvist, kyrkokören
-kl 10 Joulukirkko: kirkossa, Holmberg, 
Lönnqvist, lauluohjelma
Fr 26.12 kl 14 Julfest: bönehuset, Holm-
berg, Lönnqvist, Birgitta Sarelin ”Julevang-
eliets språkliga väg till oss”, strängbandet, 
sång, musik.
Sö 28.12 kl 12 Församlingens julfest- RK:s 
”grötfest”: fh. tvåspråkigt. Gäst: L-J Sand-
vik. Nykarlebys Lucia, Holmberg, Lönn-
qvist, kyrkokören. Jepuan kappeliseura-
kunnan joulujuhla- Rk:n ”joulupuuro” 

seurakuntakodissa, kaksikielinen.
To 1.1 kl 12 Tvåspråkig nyårsmässa : kyr-
kan, kaksikielinen messu kirkossa, Holm-
berg, Lönnqvist

PEDERSÖRE
Forsbykören: Fr 19.12 kl 19 övar i bykyrkan 
Ungdomar: 
- Fr 19.12 kl 20 Julfest i Kyrkhemmet, 
Bennäs 
- Fr 2.1 kl 20 Nyårsfest i Kyrkhemmet, 
Bennäs
Gudstjänster i kyrkan: 
- Sö 21.12 kl 10 Erikson, Anna-Karin Jo-
hansson, textläsare Sten Westerholm, 
dörrvärdar Katternö 
- Sö 28.12 kl 10 Häggblom, Sandstedt-
Granvik, musikprogram fam. Eklund, 
textläsare Monica Cederberg, dörrvärdar 
Sundby, efteråt glöggservering i kyrkan
Julböner: 
- Ti 23.12 kl 19.30 i Forsby bykyrka, Fors-
bykören, Erikson, Sandstedt-Granvik 
- Lö 27.12 kl 18 Bön i juletid, Kyrkhemmet 
i Bennäs, Mia Anderssén-Löf, Häggblom, 
Sofie Södergård, sång- och musikpro-
gram, servering
Julafton i kyrkan: 
- kl 10 Julbön med de minsta, julberättel-
sen, Erikson, Sandstedt-Granvik 
- kl 12 Familjens julbön, julberättelsen, 
änglakör, Häggblom, Sandstedt-Granvik 
- kl 14 Barnens julbön, J:stads svenska 
församling 
- kl 16 Julbön, St. Olofskören, lit. Hägg-
blom, pred. Erikson, Sandstedt-Granvik 
- kl 23 Musik i julnatten, J:stads svenska 
församling
Juldagen: kl 8 Julotta i Pedersöre kyrka, 
Pedersöre och J:stads sv. kyrkokörer, lit. 
Häggblom, pred. Åsa Turpeinen, Sand-
stedt-Granvik, Henrik Östman, textläsare 
Siv Höglund
Annandag jul: kl 10 Högmässa med 
nattvard i kyrkan, Forsbykören, Erikson, 
Sandstedt-Granvik, textläsare Yvonne 
Haldin-Rikberg, dörrvärdar Sandsund
Julkonserter i kyrkan: 
- Sö 21.12 kl 19 med Bel Canto, program-
blad 
- Sö 28.12 kl 15 med Kronoby manskör, 
sopran Pia-Karin Helsing, violin Anna-
Maria Helsing, programblad
Sammankomster i Flynängens bönehus: 
- Sö 21.12 kl 15 Rune Östman, tolkning 
- Fr 26.12 kl 15 Seppo Tupeli, julsånger 
- Sö 28.12 kl 15 Staffan Snellman, tolkning
Andakter i Pedersheim: 
- Ti 23.12 kl 14 Julbön, Erikson, sångpro-
gram 
- To 1.1 kl 17.30 Kållby fridsförening
Församlingskansliet stängt: Ti 30.12 
Bykyrkans julfest: Ti 30.12 kl 19 i Forsby 
bykyrka, Forsbykören, Sandstedt-Granvik, 
servering
Nyårsafton: 
- kl. 20 Nyårsbön med nattvard i kyrkan, 
Häggblom, orgel Dan Lönnqvist 
- kl. 21 Nyårsvaka i Kyrkostrands för-
samlingshem, sång- och musikprogram, 
servering, arr. Kyrkans Ungdom
Nyårsdagen: 
- kl. 12 Gudstjänst firas tillsammans med 
J:stads sv. församling i Jakobstads kyrka, 
Erikson, Å. Turpeinen, Sandstedt-Granvik, 
Lisen Södö, textläsare Helena Wiik. (Obs 
plats och tid, ingen gudstjänst i Pedersöre 
kyrka!)
Nyårsmöten: Fr–Sö i kyrkan, Skutnäs 
bönehusförening
Missionsstugan: Stängd 23-28.12, 31.12-1.1 
och 6.1.  Långöppet Må 29.12 kl. 10-19
Prepkurs inför äktenskap: 9-11 januari 
2015, Merilä lägergård. Tips på fin förlov-
ningspresent/julklapp till unga par! Info 
och anmäl före 2.1 till församlingskansli tfn 
040-3100440 eller lena.sandberg@evl.fi

PURMO
Fr kl 8.30: Skolans julgudstjänst, Portin, 
Johansson.
Sö kl 12: (obs tiden!) Gudstjänst, Gran-
lund, Frank Isaksson, Johansson.
-kl 14: Byajulfest i Åvist bykyrka, Byskata.
On 24.12 kl 14: Julbön, Portin, Johansson, 
Frank Berger.
To 25.12 kl 8: Julotta, Portin, Granvik, 
julkören.
Fr 26.12 kl 19.30: Gudstjänst i Åvist by-
kyrka, Portin, Johansson.
Sö 28.12 kl 19: Kvällsgudstjänst med de 
vackraste julsångerna, Portin, Johansson 
med vänner.
On 31.12 kl 19.30: Gemenskapskväll i 
prästgården, film, knytkalas.
To 1.1.2015 kl 11: Högmässa, Portin, Jo-
hansson.
-kl 14: Andakt i Purmohemmet, Portin, 
Johansson.

TERJÄRV
Skolgudstjänst: fre 19.12 kl.9, khden, kan-
torn. Sång av elever från Terjärv skola.
Barnens julandakt: fre 19.12 kl.10, Sofia 
Mietala, khden, kantorn
Ungdomarnas julfest: fre 19.12 kl.19
Manskörens julkonsert: lö 20.12 kl.19, 
Anna-Carin Lindbäck-Haals, dir; Sonja 
Biskop, solist; Martin Store, piano. Fritt 
inträde. Programblad 10 €.
Gudstjänst i Kortjärvi: sö 21.12 kl.10, kh-
den, kantorn
De vackraste julsångerna: sö 21.12 kl.19, 
barn- och kyrkokörerna, Daniela Häst-
backa, Éva Pandur, Carolina Storrank, 
kantorn, khden.
Julbön: julafton 24.12 kl.15, khden, kantorn. 
Sång av Emma Hanhikoski, Mikaela Stor-
backa och Martina Broberg. Paulina och 
Mikaela Storbacka, violin. Ta gärna egen 
psalmbok med.
Julotta: juldagen 25.12 kl.7, khden, kantorn, 
kyrkokören, Stig Dahlvik; trumpet
Finsk julkyrka: juldagen 25.12 kl.9, khden, 
kantorn, Mariat
Gudstjänst i Småbönders: annandag jul 
26.12 kl. 10, H. Östman, kantorn
Kvällsgudstjänst i fh: sö 28.12 kl.18, H. 
Östman, kantorn. Servering.
Marthajulfest: må 29.12 kl.19, fh
Kvällsmässa: nyårsafton 31.12 kl.19.30, 
khden, kantorn
Gudstjänst i Hästbacka: nyårsdagen 1.1 
2015 kl. 18, khden, kantorn

rättelSe
Fotografens namn ha-
de tyvärr fallit bort under 
bilden från Tyska mäss-
san i Pargas i KP nr 50. Guy 
Nordström har tagit bilden. 
KP beklagar misstaget.

jOhan WeSterlund installerades som kyrkoherde i 
Johanneskyrkan, Helsingfors, den 7 december. Johannes 
församling har drygt 11 000 medlemmar och är den näst 
största församlingen i Borgå stift. Foto: LeLLa LInDstrÖm

En skön start på det nya året, ljus rekreation 
och upplevelser i Almuñécar 18–25.1.2015 
med Församlingsförbundet
Pris: 750 €, i priset ingår flyg, logi i 4-stjärnigt hotell 
i dubbelrum, riklig frukost och middagsbuffé. Mera 
info och anmälningar: verksamhetsledare Kalle Säll-
ström, kontakt@forsamlingsforbundet.fi, 050-3562 475.

I MIN
FÖRSAMLING
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Fridfull jul och ett välsignat Nytt År!

www.sodos.fi

www.vora.fi / 06-382 1111

Grankulla 
Stad

www.grankulla.fi

www.restaurantgh.fi

www.nykter.fi
www.raitismaja.fi

Butik 040 152 0592
www.enagolvochtak.fi 

ÖNUF, tel. (019)532 412

www.folkhalsan.fi

Wahlroos 
Verkstad

www.wv.fitfn: 010 327 1600,     www.efo.fi

www.kredu.fi

Aspegrens trädgård
& Hembygdsmuseum

www.rosenlund.fi

www.kumi-jarvinen.com

Tel. 040-7536359

SÖDERLÅNGVIKS 
MUSEUM
www.soderlangvik.fi

Tel. 050-520 2700

Malax Kommun
www.malax.fi

TACK!
God Jul och
GottNyttÅr!

www.villaschildt.fi

(019) 241 1752

www.kilen.fi

PÖRTOM BIL & 
TRAKTOR

06-366 1214
0500-560 974

(06)320 9100    
www.vaasanrakennuskorjaus.fi

 +358 (0) 400 947 000
www.resmedgoran.com

www.dr-fix.fi

Tel. 06-224 2494
Vasa 

www.fransmanni.fi

Petalax 
Hembygdsförening

www.pgstoneart.com

Oy Östman 
Trading Ab

www.siajaatelo.fi

Hötorgcentret
Jakobstads Åldringsvänner

044-7219511
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VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet 
i Borgå stift är stängt 22.12.2014–
2.1.2015.

Pastoralexamen har avlagts av 
församlingspastorn i Närpes 
församling Ulf Sundqvist, för-
samlingspastorn i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling Emma Au-
das, församlingspastorn i Borgå 
svenska domkyrkoförsamling 
Mari Puska, religionsläraren vid 
Gymnasiet Lärkan, pastor Camil-
la Norkko och församlingspastorn 
i Vasa svenska församling Tia-
Maria Nord.

Domkapitlet har konstaterat att 
tjänsteförhållandet för försam-
lingspastorn i Jakobstads svenska 
församling Catharina Englund 
upphör 31.12.2014 på grund av 
egen uppsägning.

Tf kaplanen i Jakobstads svens-
ka församling Åsa Turpeinen har 
förordnats att fortsättningsvis 
sköta en kaplanstjänst i samma 
församling 1.1 - 31.7.2015.

Församlingspastorn i Gran-
kulla svenska församling Johanna 
Södö har förordnats att sköta 
församlingspastorstjänsten på 
deltid i samma församling 1.7 - 
31.12.2015.

Tf kaplanen i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling Fred Wilén 
har förordnats att sköta en kap-
lanstjänst i samma församling 
1.1.2015 - 4.12.2016.

Dövprästen, församlingspastorn 
i Borgå svenska domkyrkoför-
samling Maria Lindberg har för-
ordnats att fortsättningsvis sköta 
en församlingspastorstjänst på 
deltid i Borgå svenska domkyr-
koförsamling 1.1 - 31.8.2015.

Tf kyrkoherden i Saltviks för-
samling Jouni Sinisalo har för-
ordnats att sköta kyrkoherde-
tjänsten i samma församling 1.2 
- 30.6.2015.

Kyrkoherden i Sjundeå svenska 
församling Maria Venhola har 
återtagit sin ansökan till en kap-
lanstjänst i Johannes församling.

En kaplanstjänst i Johannes 
församling har förklarats ledig att 
sökas senast 9.1.2015 kl. 15.

Domkapitlet har konstaterat att 
tjänsteförhållandet för kyrkoher-
den i Sjundeå svenska församling 
Maria Venhola upphör 31.12.2014 
på grund av egen uppsägning.

Kaplanen i Matteus församling 
Lars-Olof Ahlfors har bevil-
jats partiell tjänstledighet från 
1.2.2015 tills vidare.

Pastor Maria Piltz (från Sverige) 
har beviljats rätt att utöva präst-
ämbetet i Finlands evangelisk-
lutherska kyrka från 10.12.2014 
tillsvidare och förordnats att 
sköta en församlingspastorstjänst 
på deltid i Mariehamns församling 
1.1 - 30.6.2015 och samma tjänst 
på heltid 1.7 - 31.12.2015.

Tf kaplanen i Närpes församling 
Marcus Jakobsson har förordnats 
att sköta kyrkoherdetjänsten i 
samma församling från 1.1.2015 
tills tjänsten blir ordinarie besatt, 
dock högst till 31.5.2015.

Församlingspastorn i Närpes 
församling Peter Lassus har för-
ordnats att sköta en kaplans-
tjänst i Övermarks kapellför-
samling i Närpes församling från 
1.1.2015 tills tjänsten blir ordinarie 
besatt, dock högst till 31.5.2015.

Församlingspastorn i Närpes 
församling Ulf Sundqvist har för-

ordnats att sköta kaplanstjäns-
ten i Pörtoms kapellförsamling i 
Närpes församling från 1.1.2015 
tills tjänsten blir ordinarie besatt, 
dock högst till 31.5.2015.

Biskop Björn Vikström har 
beviljat prosttiteln åt kaplanen 
i Kristinestads svenska försam-
ling Johan Eklöf, kaplanen i Vasa 
svenska församling Gunnar Särs 
och tidigare kontraktsprosten He-
lene Liljeström.

Församlingspastorn i Korsholms 
svenska församling Rune Lind-
blom har förordnats att fortsätt-
ningsvis sköta församlingspas-
torstjänsten i samma församling 
från 1.1.2015 tills vidare.

 Kaplanen i Vasa svenska för-
samling Siv Jern har beviljats par-
tiell tjänstledighet 1.1 - 31.12.2015.

 Församlingspastorn i Vasa 
svenska församling Ralf Sandin 
har förordnats att fortsättningsvis 
sköta en församlingspastorstjänst 
på deltid i samma församling 1.1 - 
31.12.2015.

Tjänsteförordnande för en 
kaplanstjänst i nygrundade Eke-
näsnejdens svenska församling 
har utfärdats åt kaplanen i Eke-
näs församling Tuija Wilman från 
1.1.2015.

 Tjänsteförordnande för en kap-
lanstjänst i nygrundade Ekenäs-
nejdens svenska församling har 
utfärdats åt tf kaplanen i Ekenäs 
församling Monica Cleve från 
1.1.2015.

Teologie magister Rebecka 
Stråhlman har godkänts för or-
dination till prästämbetet. Präst-
vigningen äger rum 6.1.2015 kl. 12 
i Borgå domkyrka.

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 
Fax: (09) 278 4138. 
Insändare måste förses med skribentens namn samt 
för redaktionens bruk även adress och telefonnummer. 
Anonyma inlägg accepteras endast i undantagsfall. 
Obs! Insändarnas längd är högst 1 200 tecken. Redak-
tionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras inte.

OPINION INFORMATION

Undersökande 
reporter  
i Guds Rike

det var ett av mina av mig mycket 
älskade och mycket beundrade barn-
barn som tog upp saken. Flicka, tolv 
år gammal, mycket begåvad.

Vi – min del av familjen Skytte – 
firade traditionsenligt första advent 
genom att gå i mässa i Domkyrkan 

i Lund, en väldig katedral från den tidiga kristna 
tiden i Sverige. Denna dag är domkyrkan fylld till 
sista plats, präster sitter i långa rader iförda full 
ornat, körer sjunger, trumpeter skallar.

Den i vitt och purpur klädde prästen predikar 
från predikstolen över våra huvuden. Han är ung, 
fyllde just 50 år. Han är en av de präster som haft 
stor betydelse för mitt kristna liv, i detta fall en 
positiv betydelse. Hans namn är Fredrik Modéus, 
bland familj och vänner kallad ”Figge”. 

Efter mässan avtågade familjen traditionsen-
ligt från Domkyrkan till årets första julbord på 
Grand Hotel. En klassisk matsal i hjärtat av Lund.

Vi som sitter vid detta magnifika julbord är i 
trosavseende olika. Här finns döpta och odöp-
ta, konfirmerade och icke-konfirmerade, någ-
ra har judiskt påbrå eftersom min första hustru 
var judinna, någon anser sig kanske vara agnos-
tiker. Och så jag.

Olika, men alla var vi denna söndag i guds-
tjänst. Vi lät oss fyllas av denna söndags brusan-
de psalmer, ljus och färgprakt. Flera av oss gick 
fram till nattvardsbordet.

nu Sitter vi här, någon timme senare, vid det fest-
ligt dukade julbordet. Och ett av barnbarnen tar 
till orda. Tolv år gammal flicka. Mycket observant 
och välformulerad. Med glasklar röst säger hon:

”Morfar. Du är ju kristen. Men jag får det inte 
att gå ihop. I ena stunden handlar texterna om att 
Jesus är pinad, korsfäst, död och begraven. Näs-
ta ögonblick sjunger ni sånger med texten `Var 
glad, var glad, och hylla din konung och Gud´. 
Jag tycker det här är hemskt. Hur kan man va-
ra glad när någon blir pinad 
och dör på korset?”

Denna fråga vittnar om 
andlig eftertänksamhet och 
vetgirighet. Hur kan det 
svartaste mörker på korset 
bli glädje och ljus? Hur sva-
rar jag på det utan att det låter 
som innehållslösa floskler? 

Jag gör ett försök, men vet 
inte om jag lyckas.

Denna händelse gör mig 
än mer ivrig att komma igång 
med att skriva nästa bok – att på ett begripligt 
sätt försöka förklara sådant som kan vara både 
grundläggande och svårt att förstå i den kristna 
läran. Jag är fortfarande undersökande journa-
list, men numera går arbetet mest ut på att un-
dersöka Guds Rike och Bibeln.  

För att kunna koncentrera mig på detta bok-
projekt måsta jag avsluta några andra verksam-
heter. Det är skälet till att jag nu väljer att avbryta 
mitt medarbetarskap bland annat i den fina och 
viktiga tidningen Kyrkpressen. Med detta vill jag 
tacka er som läste.

Göran Skytte är författare och fri debattör.

”Med detta vill 
jag tacka er som 
läste.”

INKAST GÖRAN SKYTTEMARKNAD

ÖNSKAS HYRA
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DIVERSE
Stiftelsen Lillesgården erbjuder 
förmånliga pensionärsbostäder 
(ettor) i Nordsjö. Tel. 050 590 
3780, mån-tors 9–12.

Förmånligt seniorboende 
med helpension för Herrar 
på stiftelsen Fridhäll i Kottby, 
Helsingfors. Lägenheterna är 
ca 30 m2. Fridfullt område med 
bra kommunikationer. Förfråg-
ningar per Tfn. 09-777 12 213. 
Vardagar 9-12.

DOMKAPITLET

Femte årets kvinnlig
läkarstuderande söker bostad
i Helsingfors centrum fr.o.m.
februari, för 1-2 år.
Icke-rökare, har hund.
0505471586/
rajala.a@gmail.com

Trevlig etta på 31 m2 i
närheten av Tölö torg. Hyra:
725€+vatten. Tel.
0505685266

Rökfri idrottande manlig
studerande söker etta i Åbo
centrum. Gärna så fort som
möjligt. Tel. 0451306285

Patientjuristerna hjälper dig vid handläggandet 
av personskador till följd av: 

patientskada, läkemedelsskada, olycksfall, trafikolycka, m.m.

Telefonrådgivning på svenska:
vardagar kl. 9-17  på numret 0600-13636 (2,20 euro/min +lna) 

www.potilaslakimiehet.fi

Var olyckan framme?

Helsingfors
Familjejuridik

Filip Markelin
Vicehäradshövding
0400 464899
filip.markelin@perhejuridiikka.fi

www.perhejuridiikka.fi

Finlands Patientjurister
Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 

 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

Tvåa med balkong, kök,
centrala Drumsö. Hyra 935
€/mån.T.040-7224351

Trevlig och mysig tvåa (36m2)
med balkong i Munkshöjden
fr.o.m. 1.1.2015. Lägenheten är
i fint skick. Hyra: 800€.
Kontakta via mail
wilhelm.ohman@gmail.com

SandelinMedia förlag

124 sidor • 16 euro
Beställ (även e-pub) på sandelinmedia.com/forlag 
eller fråga efter boken i välförsedda bokhandlar  

En ny roman av Carl Fredrik Sandelin
C F Sandelins sextonde roman Familjen Lantz är en stark 
skildring av en borgarfamiljs veckoslut i Helsingfors år 1975. 
Det har gått decennier sedan kriget, och generationer nas vär-
deringar ställs mot varandra. En tidigare familjesorg börjar 
knapra på fernissan av sammanhållning – vilket accentueras 
av faderns oböjliga krav och förväntningar på den äldsta so-
nens framtid. Inre monologer och olika möten mellan de fyra 
familjemedlemmarna avslöjar flera sidor av samma skeenden. 
Vem sitter till sist inne med den sanna beskrivningen – före 
det överraskande slutet? En lördag i slutet av mars 1975. Åter-
blickar, inre monologer – men också samtal som öppnar dörrar.

”…detta vore en bok som 
rikssvenskar kunde lära 
mycket av, om den så kallade 
östra rikshalvan.
Jag rekommenderar boken 
varmt.” Gunilla Heick i Vbl

UTHYRES
Arbetsrum i en trevlig 
svensk miljö. 
Hörnrum med utsikt över 
Sandvikskajen, goda 
förbindelser. Kafferum 
och kopieringsmöjlighe-
ter hos Fontana Media 
i samma korridor.
Intresserad?
Hör av dig till Juha Rauta- 
lahti, ekonomichef, 
tfn 040-8316222, 
juha.rautalahti@
fontanamedia.fi.
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FOLKKYRKA INKLUSIVITET

Kyrkan bör vara inkluderande
Det jäser igen i vår luther-
ska folkkyrka. Helgen mel-
lan vecka 48 och 49 slogs 
nya rekord gällande ut-
skrivningar. Denna gång 
lär orsaken vara det utta-
lande ärkebiskopen kommit 
med i samband med riks-
dagens beslut om könsneu-
trala äktenskap. Det är allt-
så till stor del konservativa 
kristna som valt att gå från 
ord till handling. Stiftets bi-
skopar gör vad de kan för att 
medla och uppmanar till be-
sinning och eftertanke. För-
ra gången en utskrivnings-
boom skedde var det libe-
ralerna som retade sig på 
minister Räsänens  uttalan-
den. Precis som biskopar-
na antytt bör man inte i för 
hög grad enbart låta flyktiga 
känslor få styra, utan stäva 
efter att få ett helhetsper-
spektiv på vad Kyrkan un-
der historiens gång verkli-
gen betytt, och ännu i dag 
kan få betyda, för var och 
en som vill äga en levande 
gudstro.

Framför allt så får vi 
ihågkomma Martin Luth-
ers undervisning om vik-
ten av att hålla i sär de två 
regementen, det världs-
liga och det andliga. När 
man tillåter att Kyrkan 
i för hög grad politise-
ras öppnar man samtidigt 
dörren för onödig par-
tibildning och söndring. 
Negativa exempel från 
Svenska kyrkan är legio. 
Det synes mig som om 
dagens Kyrka befinner sig 
i något slags pendelrörelse 
där man kommit ur kurs 

och därmed lätt hamnar 
från det ena diket till det 
andra. Slutresultatet blir 
ofta att ingen grupp läng-
re känner sig hemma. Be-
lysande och tankeväck-
ande var Peter Elgs insän-
dare i Hufvudstadsbladet 
förra veckan.

 Finns det då inte rum 
för spridda åsikter inom 
Kyrkan? Ryms vi inte alla 
under samma tak? Återi-
gen uppstår tanken om en 
framtida Kyrka där man 
själv kunde ha möjlighet 
att välja sin församlings-
tillhörighet. För att det-
ta i praktiken skulle kun-
na fungera så bör olika 
åsiktsriktningar ges möj-
lighet att vara represente-
rade runt om i prosterier-
na. En huvudtanke inom 
Kyrkan har till dags dato 
varit den, att man blandar 
oliktänkande inom sam-
ma församling, vilket säl-
lan varit särskilt lyckat, 
utan ständigt lett till nya 
konflikter såväl bland an-
ställda, förtroendevalda 
som vanliga församlings-
bor. Genom att i stället lå-
ta likasinnade med ge-
mensamma värderingar 
och mål söka sig till sam-

ma församlingar, kunde 
mycket onödigt kiv kunna 
undvikas. Genom att det 
inom vart prosteri skulle 
finnas möjlighet att väl-
ja den kyrkogemenskap 
där man andligen känner 
sig hemma, så skulle även 
behovet att i protest skri-
va ut sig minska.

I KP nr 49 lyfter chef-
redaktören Leif Numme-
la upp problemet med 
en Kyrka som försö-
ker tvinga folk att omfat-
ta alltför mycket. Med en 
alltför strikt uniformitet 
riskerar Kyrkan att dra åt 
snaran runt sin egen hals, 
med ökade utskrivning-
ar som följd. I stället bör 
Kyrkan sträva efter att i 
framtiden vara alltmer in-
kluderande, så att den 
kan erbjuda någonting åt 
var och en. Det som fung-
erar inom den anglikan-
ska kyrkan kan fungera 
även hos oss. 

peter bluMenthal
Mariehamn

RADBYTET THOMAS ROSENBERG

Vi måste våga dra konsekvenserna
”Det finns en 
sanning som 
tål att uppre-
pas, särskilt 
nu framöver: 
kyrkan är in-
te en åsikts-

gemenskap. Kyrkan är en 
trosgemenskap, vars enda 
grund är Kristus.” Så avslu-
tar May Wikström sin ledare 
i Kp 4.12.2014. Anledningen 
är det upprivna såret kring 
äktenskapsfrågan, och hotet 
om ett konservativt uttåg ur 
kyrkan. En sorti Wikström 
kommenterar så här: ”Det är 
en frestande tanke att det vo-
re skönt om åsiktsmotstån-
darna valde att ta sitt pick 
och pack och gå. En enkla-
re och trevligare kyrka så, 
kan man tycka.” Men hon 
svarar själv, bestämt: ”Ing-
enting kunde vara mer fel.” 
Varefter hon avslutar med 
deklarationen ovan.

Men tänk om det är tvärt-
om? Är det inte illusio-
nen om en trosgemenskap 
som nu håller på att splitt-
ra kyrkan? En trosgemen-
skap som ju helt uppenbart 
inte finns. Däremot har vi 

kanske ännu möjligheter 
att bevara åsiktsgemenska-
pen, dvs. den enligt vilken 
vi trots fundamentalt olika 
tolkningar i trosfrågor ändå 
anser gemenskapen så vik-
tig att vi kan samsas inom 
samma folkkyrka? 

Att det här inte enbart är 
en lek med ord framkom-
mer ovanligt tydligt någ-
ra sidor längre fram i sam-
ma nummer av KP, där 
May Wikström intervjuar 
Leif Nummela, chefredak-
tör för den konservativa tid-
skriften Uusi Tie, Folkmis-
sionens språkrör och en av 
de vassaste kritikerna av vår 
kyrkas nuvarande oriente-
ring. Nummela formulerar 
nämligen en strategi som är 
den rakt motsatta, och såvitt 

jag kan se faktiskt den en-
da möjliga, ifall vi vill hål-
la ihop vår folkkyrka. (Även 
om jag inte alls håller med 
honom i övrigt.) 

Leif Nummela frågar sig, 
med den anglikanska kyr-
kan som förebild, varför vi 
inte också i vår kyrka kunde 
gå in för personförsamlingar 
– den i praktiken enda möj-
ligheten att garantera grup-
per med olika trosuppfatt-
ning en likvärdig plats i kyr-
kan. Detta har, som han på-
pekar, kyrkomötet redan tre 
gånger skjutit i sank, vilket 
i praktiken gör att man nu 
i stället tvingar alla att om-
fatta allting. Något de själv-
fallet inte gör, som han syr-
ligt noterar. Och jag kan in-
te annat än hålla med. Det-
samma gäller hans slutsats: 
”De framtida generationer-
na kommer inte att sitta och 
vänta på att något kyrko-
möte ska bestämma sig, de 
kommer att skapa de här 
gemenskaperna själva.”   

Så är det, och så bör det 
också vara. Varje försam-
ling är en de heligas gemen-
skap, dvs. en frivillig sam-

manslutning av människor 
som tror fundamentalt li-
ka. Att tvinga ihop männ-
iskor som på grundläggan-
de punkter har olika upp-
fattning om vari det heli-
ga består kommer aldrig 
att kunna försonas. Ifall vi 
menar allvar med en folk-
kyrka, där majoriteten är 
mer eller mindre sekulär, 
och ofta har åsikter och at-
tityder som bjärt skiljer sig 
från betydande grupper in-
om kyrkan, måste den va-
ra uppbyggd så att den ger 
möjligheter till gemenska-
per som är sinsemellan oli-
ka, men ändå har en ge-
mensam nämnare, i över-
tygelsen om att man ändå 
samfällt vill tillhöra sam-
ma kyrka. En tämligen ra-
tionellt grundad konstruk-
tion, med andra ord. Eller en 
åsiktsgemenskap, om ni så 
vill. Och en sådan är ju vår 
kyrka redan i dag. Det en-
da som fattas är att man inte 
ännu vågat dra konsekven-
serna av det.

Thomas Rosenberg är skrift-
ställare.

KÄRNKRAFT ANSVAR

Ansvarsfull energikonsumtion
I januari 2011 sa Japans pre-
miärminister att landets 
kärnkraftverk är värdens 
säkraste. I mars hände den, 
olyckan där radioaktivt ce-
sium motsvarande 168 Hi-
roshimabomber spreds i at-
mosfären. Enorma mängder 
radioaktivt vatten släpptes ut 
i Stilla havet. Omfattning-
en och innebörden tystades 
ner. Efter Tjernobylolyckan 
tystades t.o.m. alarmcentra-
ler i Finland ner. Radioakti-
va partiklar sprids över jor-
den, ingen kan säga om och 
när de orsakar cancer i Fin-
land eller någon annanstans. 
Men radioaktiva partiklar i 
atmosfären ger en stark växt-
huseffekt. Avfallet tror man 
sig kunna kontrollera i över 
100 000 år. Kritiska forskare 
får ingen uppmärksamhet. Vi 
måste sluta tro att vi är gu-
dar. Bara Gud kan ge garan-
tier för 100 000 år. 

Samma bolag som säljer 
kärnkraftverk och kärn-
bränsle tillverkar ock-
så atomvapen. Atomva-
penproduktionen behöver 
kärnkraftsproduktionen av 
många skäl. Dessutom tyck-
er jag inte att kommunala 

och statliga bolag ska vara 
delägare i Fennovoima som 
sluter hemliga avtal med en 
annan stats atombolag. De-
mokrati kräver öppenhet 
och insyn.

Varför skriver jag detta i 
Kyrkpressen? Jo, jag vill att 
vi tar på allvar ansvarsveck-
ans uppmaning till ansvars-
full konsumtion. Enligt kris-
ten tro ska alla områden av 
livet vara öppna för samve-
tets granskning. Mitt samve-
te säger att jag ska välja bolag 
med enbart förnyelsebar en-
ergi. Andras samvete kanske 
säger annorlunda.  Det vikti-
ga är att vi tar ansvar för våra 
val och väljer i enlighet med 
vårt eget samvete.

birGitta nOrrvik
Kristinestad

”Med en alltför strikt uniformitet riskerar 
Kyrkan att dra åt snaran runt sin egen hals, 
med ökade utskrivningar som följd.”

”Mitt samvete sä-
ger att jag ska väl-
ja bolag med en-
bart förnyelsebar 
energi.”

TACK INKAST

Tänkvärt och aktuellt 
Inkast

Ett stort tack till Mats Björk-
lund för ett ytterst tänkvärt 
och aktuellt inkast i KP nr 
49! Du satte fingret på det vi 
tänkt och formulerade det 
på ett effektivt sätt.

ann-Marie Och benGt  
FOrSberG 
Helsingfors

TACK INKAST

Tack Mats Björklund!
Tack för din briljanta ko-
lumn i KP 4.12 – rolig, kon-
sekvent genomförd och in-
fernaliskt ironisk. Läs den 
gott folk i julbrådskan, den 
manar minsann till efter-
tanke! Jag har sparat den för 
högläsning i lämpliga sam-
manhang. Också dina tidi-
gare kolumner har varit läs-
värda. Mera sådant!

Med önskan om en min-
dre marknadsmässig JUL!

tOrOlF Grünn  
Snappertuna  
(Församlingsaktiv, Mats gam-
la lärare)

”Är det inte illusio-
nen om en trosge-
menskap som nu 
håller på att splittra 
kyrkan?”

TACK MISSION

Kyrkans uppgift är världsvid
Kyrkan har alltid och över-
allt varit kallad att överskri-
da geografiska och samhäl-
leliga gränser. Kyrkans vä-
sen innebär en delaktighet 
i dessa ord av Jesus:

Herrens Ande är över mig, för 
han har smort mig till att för-
kunna glädjens budskap för de 
fattiga. Han har sänt mig att ut-
ropa frihet för de fångna och syn 
för de blinda, att ge de förtryck-
ta frihet och förkunna ett nådens 
år från Herren. (Lukas 4:18–19)

Vi lever i en tid då ojämlik-
het, motsättningar och våld 
växer i världen. När budska-
pet om Kristus delas ut i ord 
och handling, kan det föra 
med sig verklig förändring 
och nytt hopp både för det-
ta liv och för evigheten. Till-
sammans bär vi alla ansvar för 
kyrkans världsvida uppgift.

Vår kyrkas kyrkolag och 
kyrkoordning definierar 
klart det missionsuppdrag 
som Gud har gett sin kyr-
ka. Kyrkostyrelsen har un-
dertecknat ett grundavtal 
med de organisationer som 
är specialiserade på mis-
sion och internationell dia-
koni. Dessa organisationer är 
Finlands evangelisk-luther-
ska kyrkas och dess försam-
lingars kanaler för ett globalt 
vittnesbörd om Kristus i ord 
och handling. Genom orga-
nisationerna verkar kyrkan 
och dess församlingar också 
för att förverkliga mänskliga 
rättigheter oberoende av kön, 
ras, etniskt ursprung, religi-
on, övertygelse, handikapp, 
ålder eller sexuell läggning. 
Kyrkan handhar även upp-

följningen av grundavtalet.
De senaste åren har va-

rit ekonomiskt svåra för 
många församlingar. Ändå 
ökade församlingarnas eko-
nomiska stöd till kyrkans 
missionsorganisationer och 
Kyrkans Utlandshjälp i fjol. 
Ett varmt tack för det förtro-
ende som ni har visat.

Deltagandet i missionsar-
betet och den internationella 
diakonin hör till församling-
ens kärnverksamhet. Vi vill 
särskilt välkomna försam-
lingarnas nya förtroendeval-
da med i det arbetet, så att vi 
även i fortsättningen kan bä-
ra ett globalt ansvar för dem 
som har det allra svårast. An-
svaret är gemensamt.

Risto Jukko, ledare, Kyrkans 
missionscentral
Rolf Steffansson, t.f. verk-
samhetsledare, Finska Mis-
sionssällskapet
Lasse Nikkarikoski, verksam-
hetsledare, Suomen Luterilai-
nen Evankeliumiyhdistys
Göran Stenlund, verksam-
hetsledare, Svenska Lutherska 
Evangeliföreningen i Finland
Markku Kotila, generalsekre-
terare, Finska Bibelsällskapet
Mika Tuovinen, missionsleda-
re, Finlands evangelisk-luth-
erska folkmission
Pekka Mäkipää, missionsle-
dare, Missionsföreningen Så-
ningsmannen
Juha Auvinen, mediamis-
sionsledare, Mediamission 
Budbärarna
Antti Pentikäinen, verksam-
hetsledare, Kyrkans Utlands-
hjälp
Helsingfors i advent 2014

Något 
vi borde 
skriva om?  

Tfn 09-61261549 
e-post: redaktionen@
kyrkpressen.fi



En kvinna förlorade sin plånbok i julvim
let, och den hittades av en ärlig liten pojke. N

är han återläm
nade den till henne tittade hon i den och förundrade sig över att den innehöll tio tvåeurosslantar i stället för den tjugo-

eurossedel som
 där fanns innan hon tappade den. N

är hon tog upp saken svarade pojken: –
 D

et är alldeles sant. Senast då jag hittade en dam
s plånbok hade hon inte växelpengar, så hon kunde inte ge hittelön.

NÄSTA VECKA firar vi jul. Det här numret av Kyrkpressen är ett 
dubbelnummer. Följande tidning utkommer den 2 januari.

Änglarna sjunger i julnatten 
om fred på jorden. Med tan-
ke på att det under histori-
ens gång har utkämpats ota-
liga grymma krig i de områ-
den i Mellanöstern där Je-
sus föddes, känns änglarnas 
budskap litet förhastat. Den 
känslan förstärks av alla ak-
tuella nyheter om konflik-
ten mellan Israel och Pales-
tina, samt våldsdåd i Syrien 
och Irak, där både kristna 
och muslimska minoriteter 
tvingas fly för sina liv.

Men julevangeliet skild-
rar ingalunda en verklig-
hetsfrämmande idyll, som 
blundar för det svåra i värl-
den. Jesus föds i ett land 
som är ockuperat och styrt 
med hård hand av romarna. 
Mörkret i julnatten är både 
konkret och symboliskt: 
människorna längtar efter 
fred, rättvisa och trygghet. 
Barnet i krubban och äng-
larnas sång är en symbol för 
hopp och ett konkret uttryck 
för att Gud vill gripa in i vår 
värld och tända hoppets ljus 
i våra liv. Men Gud behöver 
vår hjälp i allt detta.

Inför julen önskar vi va-
rarandra god jul med hjälp av 
bland annat julkort, sms, fa-
cebook-uppdateringar och 
mycket annat. Men för att de 

här hälsningarna inte bara 
ska bli tomma fraser borde 
vi gå ett steg längre och fun-
dera: vad kan jag göra för att 

andra människor verkligen 
ska få det bättre, både under 
julen och senare?

Våra föreställningar om 

en drömjul påminner litet 
om ett paradis: allt är frid, 
alla är vänliga mot varan-
dra, alla i familjen kan vara 

med, ingen är sjuk, maten 
lyckas till 100 procent och 
alla har hittat de perfekta 
gåvorna till de andra. Den 

drömmen slår sällan in, 
och ifall den mot förmo-
dan gjorde det skulle man 
bli tvungen att fråga sig: vad 
har Jesus i ett sådant paradis 
att göra? Är det inte framför 
allt utsatta, lidande, ned-
tyngda och oroliga männ-
iskor som behöver få in ljus 
i sitt mörker?

Vi får i jultiden be om 
och aktivt verka för att Je-
sus skulle föra in hopp om 
befrielse och förändring till 
oss och till alla människor, 
både i vår egen närhet och 
på andra håll i världen. Men 
låt oss i synnerhet tänka på 
dem som lever med ensam-
het, sjukdom eller fattigdom, 
och på dem som ständigt 
måste vara rädda för våld 
och maktmissbruk i sam-
hället eller i den egna famil-
jen. Änglarnas sång om frid 
på jorden är både ett glädje-
budskap och en uppmaning 
till oss alla.

Låt oss ta emot det upp-
draget och uppfylla det med 
hjälp av all den uppfinnings-
rikedom, den medkäns-
la och alla de gåvor som vi 
har fått. Då kan vi tillsam-
mans med andra tända hop-
pets ljus i vår värld! 

Björn Vikström, biskop

Julfrid som gåva och uppgift

FJÄLLGÅRD MED FULL SERVICE
0400 126 830

Sportlovsresor
www.raitismaja.fi

BISKOPENS JULHÄLSNING TILL BORGÅ STIFT 2014

Kyrkpressen, Fontana Media 
och Församlingsförbundet 
önskar  alla läsare och vänner  
en välsignad jul och ett gott 
nytt år!

I år har vi valt att ge ett bidrag till missionsflyget 
MAF Finland i stället för att sända julkort.


