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”Där finns den 
smärtsamma in-
sikten om att 
det där vack-
ra som glimrar 
i minnets för-
skönande spe-
gel trots alla an-
strängningar 
aldrig kommer 
tillbaka.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Jag önskar mig 
en riktig jul

Allt vAr grannare, sannare då. Jag 
önskar mig en riktig jul, precis som den 
var förr. Svenska the Real Group 

sätter i sin En riktig jul ord på vår ambivalens inför 
den högtid vi går att fira. Där finns den bottenlösa 
längtan efter barndomens jular. Där finns den änd-
lösa listan på måsten som man känner sig tvung-
en att pricka av för att den riktiga ska infinna sig.

Och där finns den smärtsamma insikten om att det 
där vackra som glimrar i minnets förskönande spe-
gel trots alla ansträngningar aldrig kommer tillbaka.

Sospiria, lär kyrkofäderna ha kallat den sortens 
längtan. Blandingen av skönhetsupplevelse och 
saknadens smärta.

när kyrkpressen för ett par nummer sen skrev om 
två diametralt motsatta sätt att ta emot julen, Bulla 
upp eller banta ner,  var responsen stor och varm till 
de inblandade. Många kände igen sig både i julno-
jorna, viljan att ta avstånd från dem eller viljan att 
hålla tag i dem trots att vardagen snurrar lite för fort 
för att man ska orka och hinna med. Andra känner 
igen behovet av att få göra så som man brukar, för 
att få en riktig jul. Båda måste få bejakas. Det socia-
la tvånget att hänga upp julgardiner är kanske inte 
lika starkt längre som det var för ett par decennier 
sedan. Det finns trots allt en växande traditonsto-
lerans, som också kan se den avskalade julen som 
ett alternativ. Men då är det viktigt att den toleran-
sen gäller åt bägge hållen.

sAmtidigt märker nämligen 
de som vill skala bort myck-
et och radikalt att det hastigt 
uppstår tomrum när man gör 
det. En insikt kom från Lars-
Johan Sandvik, kyrkoherden 
i Nykarleby. Han krönikera-
de i Vasabladet om far- och 
morföräldrarnas huvudbry 
inför uppgiften att skaffa jul-
klappar. Är julklappar till al-
la ett måste och hur dyra ska 
de vara? Är det bättre med 
en sedel än ”fel” klapp?  Det 
finns säkert många som kän-
ner igen den här sortens vån-
da, och som kanske går in för 
alternativa lösningar. Någon väljer att ge handlingar 
eller upplevelser, någon annan sätter det i system 
så att var och en köper bara en klapp, till en person.

det som kändes rationellt kan efteråt väcka en viss 
tomhet, konstaterar Sandvik. Tunga traditioner som 
försvinner måste ersättas med något annat för att 
det inte ska kännas fattigt. Och vårt land är kargt 
och festfattigt, så pass att vi kanske inte är så duk-
tiga på det helt enkelt.

För många är det en stor glädje att få ge, för en själv 
också, när prestationsrädslan inte ligger så tungt 
över en. En nyckel är kanske medvetenhet. ”Jag ger 
– för att jag vill det, enligt den förmåga jag har. Jag 
gör – för att jag vill det, likaså enligt min förmåga.” 
Det är den här tanken som lätt sköljs bort med re-
klamen med årets julklappar och festbordsduk-
ningar som droppat in i våra postluckor sedan no-
vember. Men håller man den kvar glider julskin-
kan och presenterna ur centrum. I stället ser man 
klart dem man älskar, i fest och vardag. Som finns 
här just nu. Just så som det var tänkt. 

Barn kan lära 
oss be enkelt

Catarina Bärlund-Palm har varit för-
samlingsaktiv ända sedan barnsben. 
Församlingslivet har gått i arv från för-
äldrarna som också är engagerade och 
aktiva i församlingen. Hon är uppvuxen 
i samma församling som hon nu arbe-
tar för. Här har hon gått i söndagssko-
la och sjungit i både barn-, ungdoms- 
och kyrkokör.

– Vi hade också en barockensemble 
där jag spelade blockflöjt. Jag var ledare 
på barnläger och konfirmandläger och 
har suttit en tid i församlingsrådet. Ett 
uppehåll från all församlingsaktivitet 
hade jag under flera år när jag bodde i 
norra Helsingfors och Vanda.

– Matteus har alltid känts som min 
hemförsamling och under min ung-
domstid som mitt andra hem. Jag till-
bringade ju flera kvällar i veckan i för-
samlingen.

Skriftskoletiden var betydelsefull för 
Bärlund-Palm.

– Det var en bra tid, minns jag. Jag 
hade en barnatro och den förstärktes 
under skriftskoletiden.

Hon minns inte att hon skulle ha haft 
några allvarligare troskriser. 

– Men visst har tron prövats många 
gånger, säger Bärlund-Palm.

Under studietiden vid Peffan (peda-
gogiska fakulteten) i Vasa var hon ak-
tiv i Peffans kristna grupp och i Stu-
dentmissionen.

I Vasa upplevde hon också för för-
sta gången en kulturell skillnad mellan 
hennes egna lite mera ”liberala” kristna 
bakgrund och en österbottnisk kristen 
kultur som var mera sträng.

Tiden i Vasa innebar en fördjupning 
av troslivet.

– Jag upplevde att jag stod inför ett val 
och att jag medvetet behövde välja min 
kristna tro och en kristen livstil. Var står 
jag själv? var en fråga jag ställde mig.

Den kristna atmosfären i Vasa var 

starkt ekumenisk. Många av studie-
kamraterna hade en frikyrklig bak-
grund.

– I många år sjöng jag i His Master´s 
Noise och det är ju också en ekume-
nisk gemanskap. Musiken har alltid va-
rit viktig för mig.

Det personliga andaktslivet värde-
rar Bärlund-Palm högt.

– Speciellt som församlingsanställd 
tror jag det är viktigt att man får till-
räckligt mycket egen andlig näring. 
Annars kan det bli svårt att ge vida-
re till andra.

Hon tror att det finns en risk att man 
som församlingsanställd tycker att man 
genom själva arbetet får tillräckligt med 
andlig input.

– Jag försöker själv med större och 
mindre framgång ta den egna dagliga 
bönetiden för mig själv. Barn har en 
väldigt naturlig inställning till bön. Jag 
tror att vi vuxna kan lära oss av bar-
nen att inte krångla till det för mycket.

Kontakt med daghem och skolor
Catarina Bärlund-Palm är ledare för 
barn- och familjeverksamhet i Mat-
teus församling i östra Helsingfors. 
Hon började som vikarie men är nu 
anställd på heltid och har lett verk-
samheten i två och ett halvt år. Ti-
digare arbetade hon som klasslära-
re i tjugo år.

– Min bakgrund som lärare är till 
stor fördel eftersom jag i mitt nuva-
rande jobb har mycket kontakt med 
skolorna, säger Catarina Bärlund-
Palm.

– Jag besöker daghemmen en till två 
gånger per termin. På församlingens 
område finns aderton daghem med 
närmare fyrtio grupper. Vid de här 
besöken sjunger vi tillsammans och 
berättar en bibelberättelse.

Daghemmen kommer dessutom till 

kyrkan och församlingen på jul- och 
påskvandringar som vi planerar och 
arrangerar. 

– Ibland kontaktar daghemmen oss 
och ber oss delta i deras julfest och ib-
land vill daghemmen ha julkyrka, be-
rättar Bärlund-Palm.

Det finns fem lågstadier inom för-
samlingens område och ungefär en 
gång i månaden besöks skolan av nå-
gon från barnteamet eller ungdomstea-
met som håller morgonsamling.

– Skolgudstjänster hålls i alla lågsta-
dier en gång per termin, till julen och 
på våren. 

– Kontakten till skolorna känns väl-
digt bra. Skolorna tar gärna emot oss och 
när vi ordnar något i församlingen kom-
mer de gärna till kyrkan, berättar hon.

En del av den verksamheten är olika 
slag av klubbar och eftermiddagsverk-
samhet i skolorna. I kulturhuset Ras-
tis i Nordsjö ordnar man exempelvis en 
sportklubb för skolbarnen. Den leds av 
församlingens ungdomar.

– Själv leder jag pysselklubbar i två 
skolor. Det är viktigt att vi har verk-
samhet där barnen finns.

Att det handlar om församlingens 
verksamhet måste synas i det man gör.

– Vi inleder alltid med en bibelbe-
rättelse.

Av den rikssvenska debatten om att 
skolornas kyrkobesök bör genomför-
as på ett religiöst neutralt sätt märks 
ngenting i Matteus församling, intygar 
Bärlund-Palm.

– Nej, det gör det nog inte. Kontakten 
till skolorna fungerar väldigt bra. Skol-
klasser och daghemsgrupper kommer 
också på besök för att bekanta sig med 
kyrkorummet och dess kristna sym-
boler.

Söndagsskolan är något som Bär-
lund-Palm funderat mycket på.

– Hur ska vi nå och få med ännu fler 
barn? Till söndagsskolan som ordnas i 
samband med gudstjänsten kommer de 
redan aktiva familjerna. En ny möjlig-
het kunde vara att arrangera söndags-
skolan på vardagar i form av en efter-
middagsklubb.

Catarina Bärlund-Palms favoritcitat 
inför julen kommer från Moder Te-
resa: ”Det blir jul varje gång du låter 
Gud älska andra genom dig.”

Församlingen har varit som ett andra hem för henne 
ända sedan hon var barn. I dag arbetar hon i samma 
församling. Att måna om den egna andliga näringen är 
speciellt viktigt för församlingsanställda, tycker hon.

TexT och foTo: TOmAS vON mARTeNS

PROFILeN: cATARInA BäRlund-pAlM
”Jag upplevde att jag stod inför ett val och att jag med-
vetet behövde välja min kristna tro.”
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Westerling regionschef för Pakistan
missionärer. Ben Wester-
ling som är regionchef för 
finska Missionssällskapets 
arbete i Nepal kommer från 
och med den 1 januari 2013 
också att vara regionchef 
för Pakistan.

– Anni Suhonen, en 
mångårig Pakistanmissio-
när som just gått i pensi-
on, har skött Pakistanupp-
gifterna från helsingfors. Jag 
kommer att sköta dem från 

Kathmandu, berättar Ben 
Westerling.

finska Missionssällskapet 
samarbetar med Peshawar 
stift inom Pakistans kyrka. 
fMS har verkat i Pakistan 
sedan 1960.

– Det handlar om stöda 
den dialog som Peshawar 
stift för mellan olika religio-
ner och på det sättet främja 
fred och försoning i Pakis-
tan. I västra delen av Pakis-

tan vid gränsen till Afgha-
nistan stöder fMS sjukhu-
set Tank. Där arbetar Jen-
ni Haunia sedan 2006. fMS 
stöder också undervisning, 
fadderbarn, kristen fostran 
och bibelkorrespondens-
kurser i landet, säger Wes-
terling och önskar att vi ber 
för de kristna i Pakistan, för 
Jenni som arbetar där och 
för honom som tar över an-
svaret för fMS arbete där.

Sjukhuset Tank betjänar 
både människor i närområ-
det och även dem som bor 
längre bort i bergstrakter-
na. Sjukhuset är speciali-
serat på kvinnors och barns 
hälsovård.

– Jag kommer att besö-
ka Pakistan två-tre gånger 
om året. På våren kommer 
vi att bjuda in Jenni till våra 
personaldagar.

Julen firar Ben och Maria 

Westerling i Pokhara där de 
bodde på 1980-talet.

– Vi ska bo på skolan där 
vi jobbade och fira julen till-
sammans med kyrkan i byn. 
I dag leds kyrkan av Rads-
hu som hörde till ungdoms-
gruppen på den tiden vi var 
aktiva där, berättar Ben 
Westerling och tillägger att 
julen handlar om Guds kär-
lek till sin skapelse och 
räddningen i Jesus Kristus.

cAtArinA bärlund-pAlm 
utanför sin arbetsplats, 
Matteus församling i östra 
helsingfors. 

cAtARinA bäR-
LunD-pALm

KLASSLäRARe, PeD.MAG., 
leDAre för BArN- och 
fAMIlJeVerKSAMheTeN I 
MATTeuS.

FAmILJ: MAKe och 8-årIG 
SoN.

INTReSSeN: MuSIK, frI-
lufTS- och fAMIlJelIV 
och läSNING.

miA och Ben Westerling. 
Foto: Anni tAkko
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Kyrkostyrelsen ser problem
Kyrkostyrelsen ser inte tillräckliga grunder för att lega-
lisera surrogatmoderskap. Det utlåtandet har Kyrko-
styrelsen gett justitieministeriet.

Den riksomfattande etiska delegationen etene gav 
ett utlåtande 2011 och ansåg att det i vissa enskilda fall 
kunde vara etiskt godtagbart med icke-kommersiellt 
surrogatmoderskap vid barnlöshet.

Kyrkostyrelsen anser ändå att etenes ståndpunkt till 
många delar är problematisk. Surrogatmoderskapet 
innehåller svåra teologiska, etiska och juridiska frågor.

Kyrka i nyslott såld tillbaka
Savonlinna-Sääminki församling säljer en av sina kyr-
kor i Nyslott till den ortodoxa kyrkan.

Priset för den så kallade Pikkukirkko (den lilla kyr-
kan) är 200 000 euro, rapporterar Yle etelä-Savo. Den 
lutherska kyrkan köpte Pikkukirkko 1938 av den orto-
doxa för 265 000 mark ( ca 80 000 euro).

försäljningen som församlingens kyrkofullmäkti-
ge godkände förra veckan med rösterna 21-8 går nu till 
domkapitlet och därifrån vidare till Kyrkostyrelsen för 
godkännande. 

Vackraste julsångerna fick pris
Kyrkans kulturpris 2012 går till finska missionssällska-
pets evenemang De vackraste julsångerna.

De vackraste julsångerna startades 1973 av finska 
missionssällskapet och fyller 40 nästa år. 

Det handlar om ett långsiktigt överförande av krist-
na sånger och traditioner från en generation till en an-
nan. Det stärker allsången och den finländska kulturen, 
lydde motiveringen till utmärkelsen.

De vackraste julsångerna samlar årligen hundra tu-
sentals finländare till allsång. 

KuLtuRpRis JulSångeR fAstighEtER ägARBYTeutLåtAnDE SuRRogATModeRSKAp

Låt olikheterna leva i skolan
Julen är en kristen högtid som hör hemma i den finländska kulturen, heter det i direktiven till undervisningsstyrelsen. Foto: MAY WikStRÖM/ARkiVBiLD.

”Kan skolans 
julfest inte ha 
religiösa inslag 
ska man inte ha 
någon julfest.”
Ole Sandbacka

Latokartano lågstadium i Helsingfors 
fortsätter sin tradition med termins-
avslutning utan vare sig jultablåer el-
ler psalmer.

Två hundra av föräldrarna i Lato-
kartanoskolan har svarat nej på den 
rutinmässiga förfrågan som skolorna 
ställer till föräldrar och vårdnadshava-
re om huruvida deras barn kan delta i 
vad som måste anses vara religionsut-
övning. De flesta eleverna i skolan un-
dervisas i livsåskådning.

– Jag kan inte förstå varför vi skulle 

JuLFeST. Ett mångkulturellt samhälle 
har två vägar att gå. Att försöka skapa 
en ny enhetskultur av det som blir kvar 
när man skalat bort olikheterna. Eller att 
gå in för att leva i ett samhälle där folk 
tolererar uttryck för olika övertygelser, 
säger teol.dr Jyri Komulainen om debat-
ten kring skolans julfester.

TexT: ROLF AF HäLLSTRÖm  

mellan att gå i kyrkan, som är religi-
on, och skolans julfest, som har reli-
giösa inslag. Under den förra ska sko-
lan ordna alternativ undervisning, in-
te under den senare. Ingen har heller 
krävt det.

Men det har förekommit under tidi-
gare år. Inte från föräldrar som vill ge 
sina barn en religionslös fostran utan 
från Jehovas vittnen.

– Deras barn har blivit befriade från 
julfesten.

Sandbacka medger att om hans sko-
la såg ut som Latokartanoskolan med 
barn från lutherska hem i minoritet 
skulle han ta en diskussion om man 
alls kan ha en julfest. Vad programmet 
på en sådan terminsavslutning kun-
de innehålla skulle kräva ytterligare 
en diskussion.

”Livet är inte neutralt”
Teol.dr Jyri Komulainen noterar att 
direktiven från grundlagsutskott till 
undervisningsstyrelse är entydiga. En 
psalm som Av himmelshöjd eller en julta-
blå hör till den finländska kulturen och 
gör inte en fest till religionsutövning.

– Vår lutherska kyrka har inget krav 
på att den ska få dominera. Att det 

kommer in element från andra tradi-
tioner i julfesten är inget problem för 
kyrkan, säger Komulainen som är ge-
neralsekreterare för biskopsmötet.

Men finns det olika åskådningar och 
kulturer i en skola är det underligt om 
man går in för att gallra bort det som 
är olika: I stället borde man låta oli-
ka uppfattningar och kulturer beri-
ka skolan.

– Vill man verkligen skapa ett sam-
hälle där man ska dra sig undan för allt 
som är främmande? 

Komulainen säger att det är en av 
skolans viktigaste uppgifter att elev-
erna klarar av att möta fenomen som 
är annorlunda.

– Livet är inte neutralt. Alla möter 
vi motstridiga intryck. Skolan ska för-
bereda sina elever på att livet inte är 
neutralt och sterilt.

Att som i Latokartano rensa bort 
olikheterna ur de gemensamma fes-
terna jämför Komulainen med cur-
lingföräldrar som överbeskyddar sina 
barn. Vad skolan verkligen borde lära 
ut är närvaro i en mångkulturell miljö.

– En person måste kunna klara av 
att se en person av annan tro be utan 
att få spader för den skull.

ordna en skolavslutning som gjorde en 
del av eleverna och deras vårdnadha-
vare ledsna, säger rektor Satu Honkola,

De elever som får undervisning en-
ligt luthersk religion har en egen jul-
fest som ordnas på religionstimmen. 
Den gemesamma terminsavslutning-
en har inga religiösa inslag.

Honkola känner väl till direktivet att 
enskilda religiösa inslag som sådana in-
te gör en fest till religionsutövning men 
anser att hennes skola trots det kan fort-
sätta som tidigare.

Ole Sandbacka är rektor för Nord-
sjö lågstadieskola där eleverna firar ge-
mensam julfest. I den ingår både julta-
blå med krubba och en psalm.

– Julen är en religiös högtid och sam-
tidigt en del av vår kultur. Kan den inte 
ha religiösa inslag ska man inte ha nå-
gon julfest, säger Sandbacka.

Också i Nordsjö meddelar föräldrar-
na om barnen får ta del av religiösa in-
slag som en gudstjänst. Skolan går i kyr-
kan både till jul och en gång under vå-
ren. För de elever som inte går i kyrkan 
ordnar skolan ersättande undervisning.

– Det kan vara att läsa vinterdikter 
eller diskutera någon etisk fråga.

Sandbacka gör en klar åtskillnad 
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I Hammarlands försam-
ling deltar 
kryssnings-
resenärer i 
julottan. Hur 
kommer det 
sig? 
– Det he-
la kommer sig 

av att Viking line haft kon-
takt med mig i många år 
då de ordnat julprogram för 
svenska kryssningsresenä-
rer. De som åker på kryss-
ning får kryssa i en ruta om 
de vill vara med om en jul-
gudstjänst. Så får de sti-
ga upp tidigt på julmorgo-
nen och åka buss till ham-
marland och vara med om 
julmorgonens gudstjänst i 
S:ta catharina. Tidigare ha-
de jag dem på besök i Salt-

vik men när jag blev kyrko-
herde i hammarland följ-
de kryssningsresenärerna 
med, berättar Ingemar Jo-
hansson.

Hur många blir ni i kyr-
kan?
– Jag är ju ny i hammar-
land men i Saltvik brukade 
vi vara 70–90 personer – 
en stor del av dem kryss-
ningsresenärer. Det är fint, 
för i julottan ska det vara 
mycket folk för att det ska 
kännas rätt!

Brukar du få bra feed-
back på julmorgonens 
gudstjänst?
– Visst, den gudstjäns-
ten hör till dem jag får bäst 
feedback på! Då är det ex-

tra viktigt att man tycker 
om sin publik. Kryssnings-
resenärer brukar ju ha li-
te dåligt rykte, men det 
har jag inte märkt något 
av. Det är så roligt att stå 
framme i koret och se alla 
ljus som brinner och ögo-
nen som tindrar i bänkarna. 
om man går efter mysfak-
torn är julmorgonens guds-
tjänst en med hög mys-
faktor.

– Men den får inte bli 
längre än 45 minuter, för 
kryssningsresenärer-
na måste ta bussen tillba-
ka till båten för att åka vi-
dare i tid.

Julmorgonens gudstjänst firas i 
S:ta catharina kyrka i hammar-
land kl. 8.00.

3 fRågoR TIll

Församlingar bidrar med 
julglädje till barnen
JuLINSAmLING. I många 
församlingar runt om i 
landet samlar man in jul-
presenter till barn i min-
dre bemedlade familjer. 

TexT: TOmAS vON mARTeNS 

En del församlingar satsar i år 
första gången på att samla in 
julpaket till barn i familjer med 
ont om pengar. Men det finns 
församlingar där man redan i 
många år har samlat in presen-
ter och delat ut dem till de fa-
miljer som har det största be-
hovet av hjälp.

Diakonissan Bodil Sandell 
i Petrus församling i Helsing-
fors berättar att människor 
spontant tagit kontakt med 
församlingen och erbjudit 
julpaket till familjer med ont 
om pengar.

– Presenterna har kommit 
till oss färdigt packade och 
med lappar på som beskri-
ver innehållet och för vilken 
ålders barn presenten passar, 
berättar Sandell.

Församlingen ser sedan till 
att presenterna ges vidare till 
familjerna.

– Jag tycker det är jättetrev-
ligt att givarna packat presen-
terna färdigt.

Det här är första året Petrus 
församling har en insamling av 
den här typen. Under tidigare 
jular har församlingen samlat 
in paket för gatubarn i Sankt 
Petersburg men det måste man 
sluta med när det i infördes hö-
ga tullkostnader för frakterna, 
berättar Sandell.

I Vasa svenska församling 
ordnas ingen egen insam-
ling, berättar ledande dia-
konitjänsteinnehavare Lena 
Streng.

– Vid köpcentret samlar 
man varje år in presenter un-
der ett par dagar före jul. Den 
insamlingen organiseras av 
Mannerheims barnskydds-
förbund, säger Streng.

En del av de insamlade 
paketen förmedlas till dia-
konin som ger dem vidare 
till de familjer församlingen 
har kontakt med. De som blir 
över delas ut av stadens so-
cialverk.

I Åbo ordnar den kyrk-
liga samfälligheten en ge-
mensam stor insamling re-
dan femte året i följd. I år har 

Åboförsamlingarna samlat in 
1025 julpaket.

– Åbo svenska förmedlar 
några tiotal paket till sina fa-
miljer. Allting fixas av frivil-
liga, berättar ledande diakon 
Eija Grahn.

I Mariehamns församling på 
Åland ger idéella föreningar 
presentkort som församling-
en delar ut till ensamförsör-
jare och familjer som behöver 
hjälp. På så vis är föräldrarna 
själva med och väljer presen-
terna, berättar diakon Marie-
Louise Nordberg.

– Färdiga julklappar som 
donerats av företag packar vi in 
i matkassarna som Matbanken 
delar ut till julen, säger Nord-
berg och tillägger att ålänning-
arna är väldigt givmilda.

mångA bArn får paket under granen tack vare givmilda 
medmänniskor. Foto: SXC.HU/Wong Mei teng.

RADio & TV

våra vackraste julsånger 
Sö 23.12 Våra vackraste julsånger med 
Vasa svenska församling. Julberättel-
se: Tia-Maria Nord. Sång: Vasa svens-
ka församlings kyrkokörer, Wasa bygde-
kör m.fl. Vega sö 23.12 kl 13.03, Yle fem 
julannandagen kl. 12.00, repris fre 28.12 
kl. 10.00.

Andrum kl. 6.54 
(med repris 8.54)
Fre 21.12 Jan-erik lindqvist, helsingfors Lö 
22.12 8.53 familjeandakt. ”Marias lilla åsna” 
av Gunhild Sehlin. Berättare: Karl Sällström. 
må 24.12 Tua Sandell, helsingfors (repris 
från 20.12.2011) To 27.12 fredrik Portin, åbo 
(repris från 27.12.2011) Fre 28.12 Gun lun-
dell, Sibbo (repris från 28.12.2011) Lö 29.12 
8.53 familjeandakt. ”Marias lilla åsna” av 
Gunhild Sehlin. Berättare: Karl Sällström. 
må 31.12.Joanna Nylund, helsingfors Ons 2.1 
Stina lindgård, Borgå (repris från 3.1.2012) 
To 3.1 fred Wilén, helsingfors.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 21.12 cecilia forsén, helsingfors Lö 22.12 
17.58 ett ord inför helgen, Trefaldighetskyr-
kan i Vasa. Sö 23.12 Bo-Göran åstrand, Ja-
kobstad må 24.12 17.45-18.00 Julpsalmer, 
redaktör hedvig långbacka Ti 25.12 Tua 
Sandell, helsingfors (repris från 21.12.2011) 
Ons 26.12 Tua Sandell, helsingfors (repris 
från 19.12.2012) To 27.12 rea Anner, hel-
singfors Fre 28.12 rea Anner, helsingfors Lö 
29.12 17.58 ett ord inför helgen, Pernå kyr-
ka. Sö 30.12 ulf Särs, helsingfors må 31.12 
Margareta Puiras, ekenäs Ti 1.1 I Jesu namn. 
Textläsare: hedvig långbacka och Mika-
el lindfelt (repris från 1.1.2010) Ons 2.1 eva 
Kleman, Stockholm (repris från 3.1.2012)  
To 3.1 olof Göthelid, Sibbo.

Gudstjänst 
må 24.12 kl. 17.00 Julbön med Borgå 
svenska domkyrkoförsamling. Predikant: 
Björn Vikström. liturg: hanna eisentraut-
Söderström. 
Ti 25.12 kl. 8.00 Julotta med Vanda svens-
ka församling. Predikant: Martin fagerudd. 
liturg: Kaj Andersson. även i Yle Fem 8.00.
Ons 26.12 kl. 13.03 Gudstjänst med Karle-
by svenska församling. Predikant och li-
turg: Jan Nygård.
Sö 30.12 kl. 13.03 Taizégudstjänst med 
Pernå församling. liturg: Minna Silfvergrén.
Ti 1.1 kl. 13.03 högmässa med Nykarleby 
församling. Predikant: lars-Johan Sandvik. 
liturger: Mats edman, Mikael forslund, 
harry holmberg.

Gud 50 Yle Fem
Sö 23.12 kl. 13.15 Arkivgudstjänst från 
Pargas 1993. Predikant och liturg: henric 
Schmidt. repris: ons 26.12 kl. 11.30.
Sö 30.12 kl. 14.15 Arkivgudstjänst från Tai-
zé i frankrike 1998. repris: ons 2.1 kl. 
16.40.

Himlaliv sö 23.12 Yle Fem 
himlalivs julspecial bjuder på julsånger 
med familjen romberg i Barösund.  
repris 25.12 kl. 16.50.

veGA

veGA

veGA

vårA vAckrAste julsånger från Trefaldig-
hetskyrkan i Vasa. Foto: LeiF LinDgRen

Ingemar Johansson i Hammarland

veGA

 Den som har rest … 

Sissel Lund-Stenbäck:
Sissel – Livsresan 26,90
Resor i inre och yttre 
landskap

Carl-Fredrik Geust:
Gunnar Lihr
– En finländsk flygarlegend 35,-
En finlandssvensk Biggles!

har något att berätta!
En dörr på glänt

Läs mera på:

www.fontanamedia.fi

Delta i Fontana Medias barnbokstävling: 

Tävlingstiden pågår till 11.1.2013
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NYÅRSKORT. För hundra år se-
dan skulle det vara både jul- och 
nyårskort.

TexT och foTo: ROLF AF HäLLSTRÖm

En kvinna blickar ut i nyårsnatten ge-
nom en fönsterruta.
– Ödesmättat, men med förhoppning-
ar om framtiden, säger Benita Forsman 
om favoritkortet i sin samling.
– Jag föreställer mig förstås att hon ser 
ut över havet, tillägger Forsman som 
själv kan höra bränningarna slå från sitt 
hem nära Tulludden i Hangö. Men det 
är nog en vanlig åker, belyst av månen.

Benita Forsmans samling om hundra-
talet kort från början av förra seklet än-
da fram till vinterkriget tillhörde hennes 
mans farmor. Hilma Masalin växte upp i 
arbetarstadsdelen Berghäll i Helsingfors 
och kom till Hangö år 1912. Från Hangö 
åkte emigranterna ångbåt till England 
innan färden över Atlanten tog vid.

– En väninna från Helsingfors som 
åkt tidigare frestade henne med att 
”man behöver bara lära sig lite engel-
ska” så är lyckan gjord.

Innan Hilma kom iväg till England 
tog hon ett jobb på sjukstugan i Hangö. 
Benita Forsman har ett fotografi på Hil-
ma i sjukvårdarklädsel. I Hangö träffade 
hon snickaren Otto Forsman och med 
ens fanns lyckan mycket närmare och 
Amerika fick vara.

Kortet med kvinnan har Hilma skick-
at till nyåret 1913 under deras tidiga be-
kantskap. På julkortet som Otto fick en 
vecka tidigare har Hilma citerat julsång-
en ”Ty julen, julen är inne” i vacker 
skrivstil. För hundra år sedan hörde det 
till att skicka skilda jul- och nyårskort.

Av korten kan man följa med hur Hil-
ma flyttat, både inom Helsingfors och 

Kort som flyttat många gånger
FAvoriten i 
Benita forsmans 
kortsamling 
föreställer en 
kvinna som 
blickar ut genom 
fönstret.

”Det har varit roligt att 
följa med berättelser 
om människors fina jul-
kort. Här kommer ett 
eget bidrag: ett holo-
gramkort, tillverkat 1978 
i Zürich.”
emma Ådahl

LäsARnAs JulKoRT

senare inom Hangö. De flesta korten är 
gratulationskort av olika slag.

– Namnsdagar tycks ha varit en stor 

sak, säger Forsman. Korten kommer 
främst från släktingar, men också från 
Hilmas arbetskamrater på sjukstugan. 

Kort var vanliga, folk hade ju inte te-
lefon på den tiden.

Klarade flera krig
Den Forsmanska släkten har varit smått 
knutpatriotisk. Benita Forsmans barn 
kan i dag beundra fyra hus som deras 
far, farfar, farfarsfar och farfarsfarfar 
byggt. Allt inom en radie av knappa två 
kilometer. Dessutom durabelt byggda, 
fast två av dem delvis måste återupp-
byggas efter kriget.

Otto byggde sitt och Hilmas hus nå-
gon gång på 1920-talet och två av de-
ras barn bodde där till år 2008 då huset 
tömdes och kortlådan kom fram. Be-
nita Forsman som själv har en biblio-
teksbana bakom sig tycker det är an-
märkningsvärt att man tagit sig mödan 
att hålla ihop samlingen.

– Den har hängt med i alla flyttning-
ar, klarat inbördeskriget och tyskarnas 
landstigning, Hangö bombardemang 
och evakueringen efter vinterkriget.

Hon är också en aktiv släktforskare. 
Ett av korten till Hilma kommer från 
”Serkkusi (kusin) Elin Syrjänen”, en 
uppgift som hon inte annars kunnat få.

Fridfull jul
och ett välsignat 

gott nytt år.
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VågA FRågA

Träna godhet, bli glad!
Hur kan vi så här i jultider bli mera 
generösa mot varandra? I försam-
lingen möts människor som varit 
med en längre tid och sådana som 
kommit med nyligen. Hur kan vi 
lära oss se varandra och visa att vi 
uppskattar varandra till exempel vid 
kyrkkaffet efter mässan?
generositet och givmildhet är vackra 
egenskaper som de flesta av oss kan 
behöva odla. Det handlar om att vå-
ga bjuda på sig själv, våga tilltala an-
dra människor, visa att vi bryr oss om 
hur andra människor har det. Genero-
sitet är att vi ger av vår tid. Att vi lyss-
nar och är intresserade av vad våra barn 

eller vår partner gjort under dagen. Att vi minns att mejlen 
och statusuppdateringarna finns kvar. Generositet är att ge 
av sig själv, att vi vågar vara personliga utan att bli för pri-
vata, att vi kan ge komplimanger, att vi kan unna andra att 
lyckas och att vi kan glädjas med dem. Givmildhet är att de-
la med sig av sin kunskap åt den som frågar efter den. Det 
kan handla om att hjälpa en arbetskamrat att komma i gång 
med nya uppgifter. 

För att vi ska kunna vara generösa behöver vi ha fått en 
hel del under livet. Men även om vi inte fått tillräckligt med 
kärlek och bekräftelse kan vi öva oss i att se andra. Ju mer 
vi ger, desto mer får vi tillbaka. Det finns människor som 
inte ger något tillbaka utan som endast är tagare. Vi behö-
ver hitta människor som kan ge tillbaka för att vi själva in-
te ska bli totalt dränerade. 

Ibland vill vi inte alls vara generösa eller givmilda. He-
la vårt kroppsspråk kanske utstrålar avighet och ointres-
se. Då får vi för det mesta också vara ifred. Vi är kanske på 
dåligt humör och känner inte alls för att prata. Men om vi i 
stället lyckas bryta vår ogina inställning kan vi bli gladare. 
Vi pratar med någon i stället för att stå ensamma i ett hörn.

Generositet handlar om att inkludera. I alla sammanhang 
där det finns fler än två människor finns det någon som blir 
utanför. När vi ser dem borde det vara vår plikt att inklude-
ra dem. Ibland har vi så fullt upp med att fortsätta vårt eget 
trevliga pratande att vi inte inkluderar utan exkluderar. Men 
ansvaret för inkluderandet kan inte ligga på en människas 
axlar. Vi har ett gemensamt ansvar för varandra. 

Att vara generös mot vänner och familjemedlemmar är 
inte så svårt, betydligt svårare blir det när vi ska vara gene-
rösa mot främlingar. Generositet kan vi visa genom att ge 
pengar eller gåvor åt behövande. Nu i jultider tar försam-
lingar och föreningar emot julgåvor för att ge vidare. Där får 
vi visa och dela med oss av vår givmildhet. Man brukar sä-
ga att man ska ge med gott hjärta, men jag tror att vi kan ge 
också med ett mindre gott hjärta: handlingen är ju god och 
ger värme både åt vårt eget och förhoppningsvis mottaga-
rens hjärta. Vår generositet gör oss till litet godare människor 
och gör världen till en bättre värld. Det goda blir som ring-
ar på vattnet, för det är enkelt att tycka om generösa män-
niskor! Sist och slutligen handlar graden av generositet om 
hur mycket vi tycker om oss själva.

 ¶ MARiA SUnD-
gRen-LiLLQViSt 
är kognitiv 
psykoterapeut och 
svarar på frågor 
om familj och 
relationer. 

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 edi-
terar frågorna. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.
fi eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors. 
Märk kuvertet ”fråGA”. Panelen besvarar frågor endast 
i tidningen. 

på tVäREn MAY WIKSTRÖM

ljust snart – på hedersord, Jesaja! 
för honom som vrider sig 
mellan lakanen i vargtim-
men, därför att tanken på 

allt som vän-
tar på job-
bet tryck-
er över bröst-
korgen och får 
blodet att ru-
sa i ådrorna. 

för att han inte vill vakna 
än, men inte kan somna om 
utan fyller i ett par saker på 
to-do-listan på nattduks-
bordet. 

för henne i skolmatsalen 
som ingen såg, ingen tala-
de med på hela dagen. för 
att hon inte ville, kunde el-
ler vågade skrika ”Se, mig!” 

och för att hon inte ens tror 
att det hade gjort någon 
skillnad. Att ingenting alls 
gör någon skillnad längre.

för de tre uppsagda ar-
betarna som sköljda av 
skvalradiomusik kör sex-
tio kilometer tur retur för 
att omskolas till nya uppgif-
ter. för de två som väntar 

och längtar efter beskedet 
om ett barn, och som redan 
har väntat så länge att det 
gör ont.

för alla de många, många 
vid datorskärmar, skol-
bänkar och skrivbord i rum 
med fönster efter fönster 
mot det stora och nattsvar-
ta. för deras drömmar och 

ambitioner. för deras be-
svikelser och behov av res-
pekt för det de är och kan. 

för henne som var 
tvungen att lämna sin familj 
för att hon trodde.

för att vi drar oss närma-
re varandra, runt det som 
fortfarande glöder. för att vi 
i den rörelsen snubblar över 

något som är tätare och 
varmare. för att den yngs-
ta och blygaste lugnt säger: 
”Snart vänder det ju”. 

Därför att vi med ens hör. 
Någon sjunger. Medan det 
ännu är mörkt.

Ljusprofetian finns i Gamla 
testamentet, Jesaja 9:2

Det räcker till 
hela släkten
KARINS KYRKKAFFe. 
För att det ska bli jul 
krävs bara en sak: 
gemenskap och 
kladdkaka med pep-
parkaksglasyr.

TexT och foTo:  
KARIN eRLANDSSON

Mormors korsstygnskalen-
der, Nykarlebystjärnan och 
hela familjen som gör ing-
enting tillsammans.

Det är de små detaljerna 
som gör julen.

Och eftersom det är de-
taljerna som gör julen kan 
man strunta i de stora sats-
ningarna: storstädningen, 
den enorma skinkan som 
aldrig äts upp och stor-
handlandet. En enda stor 
sak tycker jag man ska gö-
ra i jul: den här kladdkakan 
med pepparkaka och lingon 
i glasyren. Receptet räcker 
till en långpanna, man kan 
alltså bjuda hela släkten på 
kakan och ändå knapra på 
kanterna i julgranens sken 

när gästerna gått hem. 
Grundreceptet har hängt 

med länge, men glasyren kan 
förändras efter säsong. Ka-
kan fungerar bra med glu-
tenfritt ljust mjöl och gluten-
fria pepparkakor. Receptet 
går att halvera.

För att få till rätt kladdig-
het ska man ta ut kakan då 
den ännu är lös i mitten. Ska-
ka försiktigt på formen ef-
ter att kakan gräddats trettio 
minuter så märker du. Abso-
lut bäst blir kakan om man 
bakar den dagen innan den 
skärs upp.

För Att kladdkakan ska bli bra måste den vara kladdig. Ta ut den när den ännu är lös i mitten! 

KLADDKAKA mED Lingon- 
och pEppARKAKsgLAsyR

•	400 g smör
•	8 ägg
•	10 dl socker
•	6 dl vetemjöl
•	4 dl kakao
•	4 tsk bakpulver

•	Sätt ugnen på 200 grader. lägg ett bakplåtspapper i 
långpannan (ugnsplåten med kanter)

•	Börja med glasyren: krossa pepparkakorna grovt med 
fingrarna. rör ihop philadelphiaost, ägg och florsocker 
med en gaffel. Tillsätt därefter pepparkakskross och ling-
on. rör så allt tar nätt och jämnt ihop.

•	Gör därefter kakan: 
•	Smält smöret. rör ihop ägg, socker, vetemjöl och kakao 
i en bunke. Tillsätt bakpulver och avsluta med det smäl-
ta smöret. rör noga så allt blandas, men en elvisp behövs 
inte.
•	häll smeten i formen. Klicka ut glasyren ovanpå och dra 
ihop den lite med en gaffel.
•	Grädda i mitten av ugnen cirka 35 minuter.
•	låt helst kakan svalna innan du skär den i bitar.

Karins 
kyrkkaffe
är en serie recept och 
tips på goda bakverk 
som lämpar sig exem-
pelvis för kaffestunden 
efter gudstjänsten. läs 
mera recept på Karins 
blogg: 
lopptorget.ratata.fi

glAsyr:
•	400 g philadelphiaost
•	1 ägg
•	1 dl florsocker
•	4 dl krossade pepparkakor
•	2 dl frysta lingon

lingongrädde är 
gott att servera 
till kladdkakan. 
Blanda 0,5 dl fast 
lingonsylt med 2 dl 
vispad grädde.



8 LIV & TRO KyrKpressen torsdag 20.12.2012 • nr 51-52
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Ingen jul utan 
frivilliga lekmän

TexT: ROLF AF HäLLSTRÖm

när poJo församling gick in för kyrkvär-
dar vid gudstjänsten för åtta år sedan 
visste Stig Lindroos genast sin uppgift.

– När kyrkoherden ringde och frå-
gade sa jag att jag kan ta julottan. Jag 
är så morgonpigg.

I Pojo firas julottan som traditionen 
bjuder klockan sex på juldagsmorgonen 
så Lindroos finns på plats redan tidiga-
re, när kören sjunger upp sig.

Dessutom har han kort väg till kyr-
kan sedan han flyttade från Åminne-
fors till kyrkbyn.

En kyrkvärd är som bekant den som 
hälsar välkommen till gudstjänsten och 
delar ut psalmböckerna.

– Med eller utan noter, säger Lindroos 
och tillägger att det brukar bli lite mer hjäl-
pa till när man firar de äldres söndag ett 
par gånger om året. Men just den uppgiften 
har han fått lämna nu när han sjunger 
med i pensionärskören som medver-
kar just på de äldres söndag.

När Stig Lindroos var barn åkte han 
med häst och släde till julottan i Pernå 
med sin morfar. På den tiden var det ti-
diga besöket i kyrkan hela bygdens sak. 
Morfar var en religiös man, minns han.

– ”Var hälsad sköna morgonstund” 
var morfars favoritpsalm.

valsverkets glanstid
Det var nära att den unga Lindroos aldrig 
kommit att uppleva ens sin första julot-
ta. Han var bara några månader gammal 
när man hittade en tumör bakom hans 
öga. Han tackar ”greven till Malmgård” 
för sitt liv. Carl-Gustav Creutz var lä-
kare i Pernå och den som såg till att lil-
le Stig opererades. Han överlevde, men 
körkort fick han aldrig.

När Lindroos lämnade Pernå fortsatte 
julkyrkotraditionen i Borgå. Dompros-
ten i Borgå var också hans vigselpräst. 
1959 kom han till Pojo och Västnyland 
och bosatte sig i Åminnefors. Sextio- 
och sjuttiotalen var en glanstid för byg-
den med över tusen arbetsplatser inom 
industrin. Lindroos arbetade i 40 år vid 
valsverket i Åminnefors, valsade arme-
ringsstål och valstråd i långa banor.  Fa-
briken gick i ständigt i fyrskift.

– Den stannade upp bara till jul och 
påsk.

Det var bra inkomster och vi levde 
gott, säger Lindroos om de goda tider-
na som räckte in på åttiotalet. 

Under valsverksåren slukade kom-

TexT: JOHAN SANDBeRG 

då kyrkvärdArnA introducerades i Närpes 
1986 blev Rurik och Majrit Gjäls hand-
plockade för uppdraget. Sedan dess har 
de fortsatt.

– Det var då Holger Andersson och 
Ole Holmberg var präster i Närpes  som 
man började ha kyrkvärdar under guds-
tjänsten. Vi delar ut psalmböcker, hälsar 
besökarna välkomna och bär upp kol-
lekt, säger Rurik. 

Men det var inte så lätt att ställa upp. 
–  Jag är lite blyg av mig så jag var tvek-

sam, säger Majrit. 
Till en början gick kyrkvärdskapet in-

te ut på att stå vid dörrarna och dela ut 
psalmböcker. 

– Den första tiden samlades vi i sa-
kristian, säger Majrit. Det upplevde jag 
som speciellt högtidligt. Prästen inledde 
med bön och  alla medverkande, kan-
tor, kyrkvaktmästare och kyrkvärdar, 
deltog i den. När bönen var över gick vi 
alla tillsammans in i kyrksalen och vi 
kyrkvärdar satte oss där vi sitter än i dag.

Bönestunden före gudstjänsten slu-
tade när nya präster tog över i Närpes. 

– Var och en ha sina seder och båda 
sätten är bra. Men det var särskilt hög-
tidligt att få vara med om bönen i bör-
jan, säger Majrit. 

När kyrkvärdarna introducerades i 
Närpes var värdarna färre och turen kom 
till paret Gjäls var sjätte vecka. Numera 
har värdarna blivit fler så det går läng-
re tid mellan gångerna. 

Den här julen står Rurik och Majrit 
Gjäls inte i tur att vara kyrkvärdar. Deras 
tur kommer i stället på årets sista söndag. 
De får fira en traditionell jul i år med att 
delta i julbönen och julsångerna 

– Efter julbönen i kyrkan på julafto-
nen ska vi till hemgården i Kalax där so-
nen med familj bor för att fira med dem, 
berättar de. På juldagen ska vi till dot-
tern som bor i Tjöck och hennes familj. 
Vi har fem barnbarn, alla pojkar. Den 
äldsta är 23 och den yngsta 15 år. De är 
inga famnbarn längre.

Sextioårig jultradition
Till Majrit och Rurik Gjäls jultraditioner 
hör också att varje juldagskväll träffa en 
av Majrits skriftskolkamrater. Den tra-
ditionen har hållit i sig ända sedan kon-
firmationen 1951, med undantag för två 
eller tre år när väninnan bodde i Sveri-
ge. Varannan juldag träffas de hemma 
hos Gjäls och varannan hos väninnan.

munpolitiken en stor bit av fritiden. Det 
lev färre besök i julottan och kyrkan un-
der de mest arbetsintensiva åren. Men 
kommunpoltiken gav honom vidgade 
vyer – han satt med i Kårkulla samkom-
mun tills Pojo kommun gick i graven.

Redan i början på sjuttiotalet satt han 
en period i kyrkofullmäktige ”på pro-
sten Fernströms tid” som det heter i 
bygden.

– Jag var yngst i klassen då, säger han. 
Under senare år har han varit kyrklig 
förtroendeman i flera perioder.

Lindroos har följt med sin bransch 
uppgång och fall från nära håll. Han satt 
med som arbetarrepresentant i Fundi-
as styrelse, vilket innebar resor till Sve-
rige och Norge. Han visste tidigare än 
många andra vad som skulle komma. 
Sina sista trådar valsade han år 1996.

Han klagar inte för egen del.  Pensi-
onen räcker till eftersom valsverket i 
tiden betalade bra. Men som gammal 
kommunpolitiker kan han inte annat 
än vara bekymrad när jobben i bran-
schen försvinner och boksluten i re-
gionens kommuner går på allt större 
minus.

– Det blir väl ännu större enheter i 
Raseborg, säger han uppgivet.

Julottan är stämningsfull
Numera går han ofta i gudstjänsten och 
julottan har varit hans grej i många år. 
Den har sin alldeles speciella stäm-
ning, kontrasten mellan mörker och 
kyla, ljus och värme. S:ta Maria kyrka 
i Pojo är dessutom en av de vackraste i 
Svenskfinland med många detaljer att 
vila ögat vid. Låt vara att den i Pernå 
är en stark konkurrent om den titeln.

– Man njuter av att komma till kyr-
kan, säger Lindroos.

För att inte tala om alla vackra psal-
mer, från ”Nu tändas tusen juleljus” 
och ”Stilla natt” till ”Härlig är jorden”. 

– De går alla till hjärtat, säger stål-
mannen, om man nu får associera till 
gångna tider.

Han står vid dörren och hälsar väl-
kommen och är den som mer än väl vet 
att ”folk inte riktigt vill stiga upp i ot-
tan” trots att församlingskören sjung-
er vackert. Men fortfarande drar jul-
bön och otta folk och De vackraste jul-
sångerna fyller bänkarna i kyrkan. Då 
kan det fortfarande bli svårt att rym-
mas in. På julafton blir det julgröt och 
julbön i kyrkan.

– Och i tid i säng för att hinna till jul-
ottan. Jag ska ju vara där före halv sex.

”Jag har så 
många att be-
söka att det 
räcker till.”
Majrit Gjäls

FRIVILLIGA. De ställer upp i snö och tö, delar ut 
psalmböcker och hjälper till där de kan. För Rurik 
och Majrit Gjäls och för Stig Lindroos har det va-
rit viktigt att församlingen behövt deras insats.

Paret Gjäls har varit aktiva  i försam-
lingen sedan åttiotalet. Men det är inte 
bara aktiva där. De besöker regelbun-
det också i Missionsstugan och Evang-
eliföreningens bönehus Luthergården 
och hälper till där. I bönehuset ordnas 
evenemang flera gånger i månaden. För-
utom möten är söndagsskola, symöten, 
MI-kurser och körövningar i huset.

– I missionsstugan samlas tio-tolv 
kvinnor en gång i veckan. Vi väver, klip-
per och har det trivsamt, säger Majrit. Allt 
vi tillverkar säljs på auktion till förmån 
för Kenyamissionen. Vi har två auktio-
ner per år. Från julauktionen går intäk-
terna i sin helhet till missionen och vår-
auktionen delas mellan missionen och 
Luthergården. Dessutom har vi lotte-
ri för missionen och Evangeliska Folk-
högskolan. Till folkhögskolan går ock-
så kaffepengarna från Missionsstugan. 

Besöker vänner
Majrit besöker dessutom regelbundet si-
na vänner. En av dem träffar hon varje 
måndag klockan nio på morgonen, men 
hon har tid för många andra också. Varje 
vecka besöker hon någon.

– Jag har gått en vänkurs i församling-
en, säger hon. Men besöken jag gör är in-
te kopplade till församlingen. Jag har så 
många att besöka att det räcker till. I och 
med att vi flyttade från Kalax in till cen-
trum blev vägen till åldringshemmen 
kortare och jag blev mera aktiv. Jag be-
söker så många jag orkar. Har jag en säm-
re vecka ser jag om mig själv.

Ruriks aktivitet dämpas  av en hjärt-
operation han genomgick för två år se-
dan. Men han hjälper till i Luthergården 
så mycket han orkar. 

– Jag måste ta det lugnt och ibland mås-
te jag lägga mig ner och vila. Fast jag inte 
varit någon soffliggare. 

Tidigare var han jord- och skogsbru-
kare och hade höns. Han har också varit 
aktiv idrottare och idrottsfunktionär. So-
nen tog över 1989 och paret Gjäls flyttade 
till en lägenhet i Närpes centrum 1994.

Tron har varit ständigt närvarande hos 
Rurik och Majrit Gjäls.

– Den har följt mig sedan unga dagar, 
jag var barn under krigsåren, säger Rurik.

I Majrits barndomshem i Tjärlax, 
grannbyn till Kalax, var kristendomen 
en självklar sak.

– Vi hade vår barnatro, säger hon. Med 
åren har den vuxit och blivit djupare. Min 
lärare i folkskolan Anders Rosendahl var 
kristen och  det betydde mycket för mig. 
Han började varje morgon med en psalm.
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när det ska firas julotta i S:ta Maria kyrka i Pojo är det Stig lindroos som är kyrkvärd och hälsar välkommen. Foto: RoLF AF HÄLLStRÖM

på Julen kommer Majrit och rurik Gjäls att besöka Närpes kyrka. Foto:JoHAn SAnDBeRg

man njuter av 
att komma till 
kyrkan.
Stig Lindroos

”
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Fridfull jul och ett välsignat Nytt År!

www.sodos.fi

www.vora.fi / 06-382 1111

Jonny´s
Försäljningstjänst

Tel. 06-347 0608
www.cjcenter.fi

Grankulla 
Stad

www.grankulla.fi

Mörskom
Kommun

Tel. 019-510 850

www.restaurantgh.fi

www.spfpension.fi

www.nykter.fi/raitismaja
06-318 0921

Anders 050-592 1192
Magnus 050-593 4432
www.enagolvochtak.fi 

Tel. 06-785 6100

SÖDERLÅNGVIKS 
MUSEUM

25870 Dragsfjärd. 

Kronoby Kommun
www.kronoby.fi

ÖNUF, tel. (019)532 412

Karleby Stad
Tel. 06-828 9111
www.karleby.fi Tel.06-788 9020

Stenhuggeri
Levander

tel. 09-387 6284

www.soderlangvik.fi

www.folkhalsan.fi

www.backers.fi

Missionskyrkan i Finland
www.missionskyrkan.fi

Schulmans Konsthandel
www.schulmanantiques.fi

www.kokkolanmatkatoimisto.fi

Wahlroos 
Verkstad

www.wv.fi

www.porausassat.fi

Taxi 
Kurt Öhman Oy

Tfn. 0400-506929

Sven-Erik Syréns 
förlag

tfn: 050-301 6598

www.panoramavasa.fi

www.kovjokielement.fi

www.muistiminne.fi
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Helgon med 
epilog i norr
– Det är julgubben, Father Christmas, het-
titiskt. Från min hemby. Very old tradition.

Hantverkaren i gamla stan i Antalya 
på Turkiets sydkust räcker ivrigt fram 
figuren i svart täljsten. Den har formen 
av ett kors och ser mest ut som en Kris-
tusfigur. Hettiterna hade sin storhets-
tid ett par tusen år före Kristi födelse 
just här, i hjärtat av Anatolien. En av de 
många ingredienserna till det som ut-
vecklades till den rödklädda, fryntliga 
paketutdelaren i december finns fak-
tiskt just här, i det historiska Kappado-
cien. Det var här kyrkofäderna tänk-
te högt och stort under de första krist-
na århundradena. Här verkade också 
Sankt Nikolaus, ärkebiskop av Myra, 
cirka 280–343 e.Kr. Det är honom hant-
verkaren syftar på, Saint Nicholas el-
ler Santa Claus.

Gav Arius stryk …
Med tiden har helgonet Nikolaus his-
toria smyckats ut med detaljer som får 
läggas på legendernas konto. En av de 
mindre helgonlika skildringarna – och 

därför kanske rentav sann – hand-
lar om hur sinnet rann på honom 
under kyrkomötet i Nicea år 325. 

Den stora striden vid mötet 
gällde Arius teologi, arianis-
men. Arius förkastade läran 
om Jesu gudomlighet och för-
klarades senare som irrlära-

re av kyrkofäderna. Hur den 
stora lärostriden slutade syns i 

den trosbekännelse som läses i hela 
kristenheten. Men under argumen-
tationen i Nicea lär Nikolaus ha bli-
vit så ursinnig över Arius tal att han 
gick fram och gav honom en örfil.

… och fattiga gåvor
Men han hade också en annan sida, 
den som så småningom leder till jul-
gubbespåret. Sankt Nikolaus var de fat-
tigas, nödlidandes och barnens sär-
skilda beskyddare. Helgonlegender-
na kring honom är många och handlar 
om hur han i olika situationer i hem-
lighet hjälpte dem som hade det svårt. 
En av berättelserna är den om en from 
fattig man med tre döttrar. Liksom än 
i dag i många Medelhavsländer var det 
viktigt att föräldrar med en giftasmo-
gen dotter hade en hemgift att erbjuda 

potentiella friare. Annars blev det ing-
et gifte – och eftersom arbetande en-
samstående kvinnor var ett okänt be-
grepp hotade en framtid som prostitu-
erad de ogifta.

Sankt Nikolaus smög fram till den fat-
tiga mannens hus varje år när en av hans 
flickor kom i giftasåldern och slängde 
in en skinnpåse med guld genom dör-
ren för att rädda henne. Fadern försökte 
lurpassa på den okände välgöraren vid 
dörren när det var den tredje dotterns 
tur. Då klättrade Nikolaus upp på ta-
ket och kastade ner skinnpåsen genom 
skorstenen i stället. Den hamnade i den 
yngsta dotterns yllesocka, som hon ha-
de hängt på tork vid spisen.

Låter det bekant? Ja, åtminstone för 
de amerikanska barnen, som gärna och 
förväntansfullt hänger sina stockings vid 
öppna spisen på julafton.

med pirater till Italien
Det historiska biskopssätet Myra där 
Nikolaus verkade och dog kallas i dag 
Demre, och som ligger väster om Anta-
lya. Det hör till de områden som drab-
bades av den traumatiska stora folkut-
växlingen mellan Grekland och Turki-
et år 1920. Regionen hade en stor gre-
kisk befolkning som tvingades lämna 
sina hem. Kvar blev övergivna byar, 
spökstaden Kava och Sankt Nikolaus 
grav. Också den är tom. År 1087 räd-
dades hans reliker undan oroligheter-
na i Bysans av köpmän som seglade 
dem till Bari i sydvästra Italien. En del 
versioner kallar sjömännen pirater – 
och skillnaden var kanske inte så stor 
hur det än var. Kanske som ett resultat 
av färden är Sankt Nikolaus också tju-

varnas och sjöfararnas skyddshelgon. 
I Bari vördas hans reliker högt av såväl 
ortodoxa som katoliker, som vardera 
har kyrkor i anslutning till dem. Många 
vallfärdar dit, särskilt den 6 december 
som är helgonets högtidsdag. För några 
år sedan gjordes det en analys av kvar-
levorna. Enligt den var Sankt Nikolaus 
knappt 150 cm lång, med bruten näsa.

Gåvorna gjorde succén
Sankt Nikolaus är inte en av de stora 
teologerna i urkyrkan. Men betoningen 
av hans anspråkslösa givmildhet gjorde 
att han blev ett folkkärt helgon, särskilt 
i det katolska Albanien där han kallas 
Shen ’Kollin och ett uttryck lyder Pasha 
Shejnti Shen’Kollin! (ung. Vid Helige Sankt 
Nikolaus!). Han är flera länders skydds-
helgon, bland annat Rysslands. Dess-
utom har en mängd olika yrkesgrup-
per tagit honom till sitt hjärta – bland 
dem pantlånarna vilket ter sig som en 
pikant ödets ironi ur dagens perspek-
tiv, eftersom han också råkar vara ett 
av Greklands särskilda skyddshelgon.

Bruket att ge gåvor på Sankt Niko-
laus dag, den 6 december, spreds vidare 
bland annat av de grekiska adelsdöttrar 
som giftes in i de europeiska kungahu-
sen. Så vandrade Sankt Nikolaus norr-
ut och blev stor, särskilt i Beneluxlän-
derna som den folkkäre Sinterklaas. 

Där har helgonet fortfarande fått 
behålla både sin biskopsmitra och sin 
egen dag. När traditionen drog norrö-
ver blandades helgontraditionen med 
nordisk folktro. Men decembergivmild-
hetens teologi har ändå mycket  att göra 
med ett kortvuxet, hetlevrat men god-
hjärtat helgon från Mindre Asien.

TexT: mAY WIKSTRÖm  IlluSTrATIoN: mALIN AHO

holländsk kArriär i form 
av sinterklaas blev det för 
sankt nikolaus. inte bara 
holländarna utan andra i 
lågländerna i regionen firar 
helgonet den 6 december. 

”Pasha Shejnti 
Shen’Kollin! ”
Albanskt talesätt 
som syftar på 
Sankt Nikolaus

HO HO!

i norden bidrog Jenny 
nyströms illustationer till 
att försnälla tomten, som 
tidigare också haft mera 
skrämmande drag av 
nordisk folktro.

i usA blev helgonet santa claus. 
ålandsbördige haddon sundbloms 
coca-colatomte befäste bilden av 
tomten som stor, röd och fryntlig.

myrA (demre) var 
biskopssäte för sankt 
nikolaus. här verkade 
han och begravdes efter 
sin död 343 e.Kr.

pilgrimsmålet bAri 
drar än i dag till sig 
många som besökare. 

Relikerna vördas 
av både ortodoxa 
och katolska 
kristna. 

JuLKLAPPeNS FADeR. Vår finlandssvenska julgubbe, 
svenskarnas tomte och Santa Claus är destillat av 
allt från folktro till kommersialism. Men tomte-
brygden har också kryddor av ett alldeles 
äkta helgon.

bari

izmir
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guds 
medarbetare
Socialrådet Krister lind-
berg har ut-
fört sitt livs-
verk inom 
kristet soci-
alarbete och 
organisatio-
nen Samaria. 
meiju Bons-
dorffs biografi över 
lindbergs liv och arbe-
te utkom först på finska 
men finns nu också på 
svenska med titeln Kris-
ter Lindberg – Samari-
er i hjärtat – Ett liv som 
Guds medarbetare. utgi-
vare är oy Noark Ab.

Krister lindberg väx-
te upp i ett kristet hem. 
föräldrarna hade kom-
mit till tro under en 
väckelsevåg som svep-
te fram över bygder-
na och Vålax by som då 
hörde till Borgå lands-
kommun. Det här var-
under förbudstiden och 
Vålax betraktades som 
ett syndens näste, bland 
annat för sin delaktighet 
i spritsmugglingen som 
var vanligt förekomman-
de på den tiden.

Krister lindbergs 
egen kristna övertygel-
se var ett starkt stöd 
för honom, när han som 
15-åring gick till sjöss. 
under åren som sjöman 
var han ofta den enda 
troende på fartygen han 
jobbade på.

Krister lindberg gick i 
land för gott år 1971 och 
år 1974 valdes han till 
ordförande och verksam-
hetsledare för Socialmis-
sionen i östra Nyland.

Boken ger en spännan-
de och intressant bild av 
hur den personliga kallel-
sen formade Krister lind-
berg till en ”samarier”. 
han lämnade en tryggt 
anställning för att kunna 
på heltid arbeta för sam-
hällets minsta, för utstöt-
ta och missbrukare. 

Samaria har i dag sys-
terorganisationer som är 
verksamma både i est-
land och litauen. årti-
onden av ihärdigt arbe-
te för utstötta har burit 
stor frukt och det är in-
spirerande att läsa om 
den. Samaria är i dag 
en landsomfattande 
och delvis internationell 
hjälporganisation.

 ¶ toMAS Von MARtenS

pREsEntAtion

Stort äventyr efter 
trög inledning
FILm

hobbit – en oväntad resa

 Regi: Peter Jackson.

Vår tids rädsla för allvar, 
heter en pamflett av den 
svenska filmregissören Roy 
Andersson. Titeln säger 
det mesta och Anderssons 

filmproduktion säger resten.
Samtidigt är det uppen-

bart att det finns en sorts 
beställning på de ”stora be-
rättelserna”, bortom kvar-
talsrapporter, eu-toppmö-
ten och facebook-uppda-
teringar. och kanske är det 
mot den bakgrunden man 
ska se det nyvaknade in-
tresset för fantasy.

På den punkten är J.R.R. 
Tolkien svårslagen och i Pe-

ter Jackson, mannen bak-
om den storslagna Sa-
gan om ringen-trilogin, ha-
de författaren en uttolkare 
som heter duga. Nu är Jack-
son aktuell med en ny tri-
logi som tar avstamp i be-
rättelsen om den unge Bilbo 
Bagger (martin Freeman).

Vilket för oss till en grön-
skande, jungfrulig mil-
jö som blir betydligt min-
dre jungfrulig när hobbiten 
får påhälsning av trollkar-
len Gandalf (Ian mcKellen) 
och hans dvärgfölje, offer 

för den inledande odjursin-
vasionen.

Den dramatiska inram-
ningen till trots är första ak-
ten något av en pärs, för 
långsam och trög för sitt 
eget bästa. Men vänta bara 
tills man får upp ångan och 
introducerar det färgstar-
ka karaktärsgalleriet med 
allt vad det innebär av alver, 
vättar, bergstroll och orcher.

Det borgar för raffel i den 
högre skolan, visst, men i 
nyzeeländaren Jackson bor 
också en romantiker. och 

humanist. Så varvas blods-
utgjutelsen med seriöst skö-
na landskap, med hisnande 
vyer och en undertext som 
talar för brödraskap och sjä-
larnas harmoni.

Men framför allt är Jack-
son en illusionist, en sa-
gofarbror som trollar fram 
världar man vågar tro på. 
följaktligen är detta ingen 
”cirkus”, kallhamrad freak-
show, utan ett fängslande 
och i bästa fall förtrollan-
de drama.

 ¶ kRiSteR UggeLDAHL

Ett ytterst 
glatt 
budskap 
om julefrid

till christers 
förberedelser 
hör också att fixa 
håret.

christopher 
i sin tur är 
ansvarig för 
högtalare och 
mikrofoner. 

– När det är juu-uu-yööl!
– Nä men sluta nu Christer, skrattar 
storasyster Christa Katter.

Vokalgruppen Romberg håller på att 
repetera och finslipa de sista sånger-
na före kvällens konsert i Andreas-
kyrkan i Helsingfors. I kväll ska de 
uppträda tillsammans med gospel-
kören His Master’s Noise. Det här är 
det nästsista veckoslutet på deras fy-
ra veckoslut långa turné i Svenskfin-
land inför jul.

Gruppen består som mest av sex sys-
kon och två ingifta systrar. De gav ut en 
julskiva 2009 och har sedan dess varit 
en grupp som starkt förknippas med 
just julmusik.

– Vi gör också annan musik, berät-
tar Christa Katter. Vi uppträder ibland 
på bröllop och fester och så har vi eg-
na projekt vid sidan om.

– Jag leder lovsång i en friförsamling 
i Karis, Christer sjunger och Christoph-
er spelar trummor i rockbandet inU-
nity och Elna leder His Master’s Noi-
se. Men mest blir det nog julkonser-
ter, säger Christa.

His Master’s Noise har precis avslu-
tat sin generalrepetition och Romberg 
gör en sista soundcheck. Mycket tid 
finns det inte och Elna som både ska 
sjunga med Romberg och leda kören 
hinner knappt ta en paus. Men humö-
ret är på topp.

– Jag vet inte vilken grupp jag tyck-
er bättre om men i kören får jag i alla 
fall bestämma, skrattar hon innan hon 
skyndar vidare för en snabb matpaus 
före konserten.

BAcKSTAGe. Vokalgruppen Romberg turnerar runt Svenskfinland i 
julens tecken. Julmusik med budskap om frid och frälsning är något 
av deras varumärke men det finns mycket mer bakom kulisserna. KP 
följde med dem före deras konsert i Helsingfors.

TexT: JOHAN mYRSKOG  foTo: JOHAN mYRSKOG OcH eRIKA RÖNNGÅRD

Julens kärna
Romberg har sjungit tillsammans se-
dan barnsben. På repertoaren finns så-
väl egna sånger som psalmer och julvi-
sor som betytt mycket för dem genom 
åren. Julen är en högtid som ligger dem 
alla varmt om hjärtat.

–  Jag tror att vi alla försöker se bort-
om den goda maten och presenterna, 
säger Christa. 

– Det finns något mycket djupt i ju-
len bara man inte fastnar i kommersi-
aliseringen. Det är det kristna budska-
pet som driver oss framåt, säger hon.

Något av det budskapet lyckas 
Christer fånga i sin sång I vinternat-
tens mörker. Det är en sång som handlar 
om längtan efter Gud snarare än om 
längtan efter presenter. Efter sound-
checken är allvaret borta och han är 

christA kAtter är äldst i syskonskaran och ansvarig för 
bokningar och info. 

foTo: Warner Bros. entertainment Inc. 
and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.
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Spänning och julberättelse 
– på norska
Tv-SeRIe

Tornagenterna och den 
mystiska julgåvan

Sänds: Måndag–fredag 
24–28.12 och 31.12–4.1. kl. 
17.40 i Yle fem.

Yle fem har i samarbe-
te med lutherska kyrkan 
köpt in en tv-serie som 
sänts i norsk tv vid jul. Den 
heter Tornagenterna och 
den mystiska julgåvan och 
handlar om tre barn som 
reser 2000 år tillbaka i tiden 
och får möta personer från 
julberättelsen. Nu är det vår 
tur att få ta del av satsning-
en, med start på självaste 
julafton.

De första två avsnit-
ten bådar gott för fortsätt-
ningen. castingen är lyck-
ad: barnen som spelar Sil-
ja, Bendik och Markus kla-
rar av att göra karaktärerna 
till egna personligheter. Jag 
är särskilt förtjust i den be-
kymrade prästsonen Mar-
kus som får stå ut med 
pappas ”julnötter” (typ: hur 
många var de vise männen 
som uppvaktade Jesusbar-
net) i bästa game show-stil.

handlingen utspelar sig 
i en liten norsk by. De tre 
barnen har ett hemligt 
klubbrum uppe i kyrktornet, 
men friden störs av att or-
tens skurk får i uppdrag att 
vikariera kyrkvaktmästaren 
vid jul. han planerar att av-
ancera från snatteri i bybu-
tiken till att stjäla kollekt-
pengarna – dessutom väg-
rar han hjälpa till med jul-
spelet som barnen i byn ska 
framföra på julaftonen. Men 
det är inte bara barnen som 
anar att han måste hindras, 

en kraft från ovan verkar 
rentav ha en plan.

Via en mystisk nyckel och 
en brevduva får barnen veta 
hur de ska göra för att re-
sa tillbaka i tiden och få re-
da på vad julen egentligen 
handlar om.

Det är på specialeffekts-
fronten seriens svaghet lig-
ger – den visuella ma-
gin ligger ljusår efter da-
gens Star Wars eller harry 
Potter. också de historiska 
scenerna känns utmanan-
de. en vuxen tittare kan-
ske drar på munnen åt att 
profeten Jesaja är blåögd 
och talar klingande norska 
– men vad betyder såda-
na småsaker om själva sto-
ryn håller?

Tornagenterna och den 
mystiska julgåvan under-
visar milt men bestämt om 
varför vi firar jul. Det blir 
klart och tydligt för alla att 
Jesaja förutspådde Jesus 
födelse redan 700 år fö-
re den stora dagen i Betle-
hem.  Informationen kom-
mer i lämpliga smådoser 
– det handlar definitivt in-
te om religionsundervisning 
här utan om underhållning.

Tv-serien textas till 
svenska och finska. en vux-
en tittare vänjer sig snabbt 
vid norskan och klarar av 
att förstå vad som hän-
der också utan textning – 
jag tror alltså att det lönar 
sig att chansa och försö-
ka locka också de barn som 
inte kan läsa till tv:n. Det är 
inte så ofta man unnas ett 
välgjort paket av spänning, 
norskt byaliv och berättel-
sen om varför vi firar jul.

första avsnittet sänds på 
julafton 17.40. I väntan på 
julgubben: varför inte?

 ¶ SoFiA toRVALDS

mArkus, bendik och Silja är med om mystiska händelser 
inför jul.

Stämningshöjare x5
muSIK

o helga natt

Sång: Kristoffer Streng
Piano: Stefan Jansson

Det är en rik flora av julsånger 
som strömmar mot oss i de-
cember: uppoppade a cap-
pellatolkningar och rockiga 
tingeltangelversioner av jul-
klassikerna. Det kommer en 

stund då man bara vill kopp-
la av med helt vanlig stäm-
ningsfull och klassisk julmu-
sik. Den här julen kan man 

göra det i form av Kristoffer 
Strengs klingande basbary-
ton på nyinspelade skivan O 
helga natt. 

Streng, som jobbar som 
kantor i Vörå försam-
ling, fick vi redan för någ-
ra år sedan höra på solo-
skivan Det enda som bär. 
Med examen i kyrkomusik 
från konservatoriet i uleå-
borg är han en klassiskt ut-
bildad sångare. han har en 
behaglig stämma som läm-
par sig synnerligen väl för 
just ståtliga men okonstla-

de julpsalmer.
fem spår och drygt 13 mi-

nuter ryms med på ski-
van och onekligen känns det 
som om man knappt hinner 
trycka på play förrän sista 
tonen klingar ut. Det är i och 
för sig ett gott vitsord, då 
det finns gott om finlands-
svenska inspelningar i sam-
ma genre där det enda man 
som lyssnare förmår tän-
ka på är om det aldrig ska 
ta slut.

Sönderspelade kan klas-
siker som O helga natt och 

Ei valtaa, kultaa, loistoa 
(ja, två av sångerna sjunger 
Streng på finska) aldrig bli, 
men ändå har jag störst be-
hållning av lite mera okända 
N. Folke Sällbergs och Hilma 
Winterdahls Strålande jule-
stjärna, med det drömska 
pianoackompanjemanget av 
Stefan Jansson. här tycker 
jag att det hade platsat med 
minst en instrumentell vers 
till. Jag är inte tillfreds med 
att den bästa låten på skivan 
tar slut redan vid 2:01.

Den här musiken får gärna 

klinga i mitt hem en sen jul-
aftonskväll då klapparna är 
öppnade, yllefilten är svept 
över axlarna och snöfling-
orna dalar utanför. Strengs 
basbaryton gör dessutom 
att man inte behöver spän-
na sig ens inför sluttonerna 
av O helga natt. I den för-
hållandevis låga tonarten 
sjunger han till synes utan 
ansträngning, vilket i och för 
sig förtar en del av under-
hållningen men kan komma 
väl till pass som omväxling.

 ¶ CHRiStA MiCkeLSSon

”efter så gott som 
varje konsert är det 
någon som kommer 
fram och frågar hur vi 
är släkt och vem som 
är gift med vem.”
Christa Katter

sitt skämtsamma jag igen.
– Loistavaa, loistavaa, säger han med 

fjantig röst till bandet innan han för-
svinner för att byta kläder.

en varm gemenskap
– Vi har jättekul tillsammans, berättar 
Christa. Det är klart att det kan vara lite 
utmanande och irriterande ibland då vi 
vuxit upp tillsammans och känner var-
ann så väl – men vi har gjort det väl-
digt bra i år. Hon får medhåll av Jenna.

– Dessutom fick vi gratis mat fyra 
gånger då vi var i Österbotten så det 
måste man ju bara tycka att är kul, sä-
ger hon.

Det är mycket som ska fixas före en 
konsert. Christopher har jobbat hårt un-
der hela eftermiddagen med att rigga 
upp högtalare och mikrofoner. Han har 
varit i kontakt med mixaren och ban-
det och nu är det mesta klart.

– Jag brukar vara nervös ibland men 
inte i dag. Det måste vara en speciell dag, 
säger han med glimten i ögat.

Publiken sitter bänkad och bakom 
scenen börjar de sista pusselbitarna fal-
la på plats. Kyrkan är fullsatt. Romberg 
och kören samlas till en gemensam bö-
nestund då allt är klart. Alla önskar var-
andra lycka till och Romberg gör sig kla-
ra för att äntra scenen.

– Efter så gott som alla konserter är 
det någon som kommer fram och frå-
gar hur vi är släkt och vem som är gift 
med vem, skrattar Christa. Får se om 
det händer i kväll igen, säger hon inn-
an gruppen stiger upp på scen.

Från vänster: christa Katter, chris-
tine Skogman, elna som är gift med 
christopher, elnas syster Jenna som 
är gift med christer, christer och 
längst till höger christopher. 
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KRyssEt deceMBeR

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 15 
januari 2013 till:
Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 helsingfors. 
märk kuvertet ”Decemberkrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas 
med bokpris. Bibelcitaten i krysset följer 1917 års 
översättning. Lycka till!

sKicKA In lÖSnIngen

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-m
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösnin-
garna utlottades följande 
vinnare. Bokprisen kom-
mer på posten.  
Vi gratulerar: märta Lönn, 
Borgå, maj-Britt Antell, 
Kulloby och Götha Träs-
kelin, Kyrkslätt. 

LösningEn

vINN BÖcKeR!
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DOmPROSTeRIeT

 ¶ BORGÅ
Sö 23.12 kl. 12: högmässa i dom-
kyrkan, M lindgård, eisentraut-
Söderström, helenelund
må 24.12 kl. 13: Julandakt i Näse-
backens begravningskapell 
M lindgård, Tollander, camilla 
Wiksten-rönnbacka
kl. 14: Julandakt i Näsebackens 
begravningskapell 
M lindgård, Söderström, camilla 
Wiksten-rönnbacka
kl. 15: Julbön för barnfamiljer i 
domkyrkan 
ekholm, Söderström, Tollander, 
barnkören Diskanten
kl. 15.30: Julbön i emsalö kapell 
M lindgård, helenelund, camilla 
Wiksten-rönnbacka
kl. 17: Julbön i domkyrkan, radiering 
eisentraut-Söderström, biskop 
Björn Vikström, Tollander, Söder-
ström, Borgå kammarkör
kl. 17: Julbön i Kullo bykyrka 
M lindgård, helenelund
kl. 23: Gudstjänst i julnatten i 
Sjötorp  
Maria lindberg, emilie Adolfsson 
Ti 25.12 Juldagen kl. 8: Julotta i 
domkyrkan 
eisentraut-Söderström, Söder-
ström
kl. 8: Julotta i S:t olofs kapell, Pel-
linge 
M lindgård, helenelund
kl. 8: Julotta i Svartbäck-Spjut-
sunds skärgårdskyrka 
Wilén, Tollander
On 26.12 Stefanidagen kl. 12: hög-
mässa i domkyrkan 
Wilén, Tollander
Sö 30.12 kl. 12: högmässa i dom-
kyrkan, ekholm, Smeds, hele-
nelund
kl. 14: Andakt i Wittenbergsgatans 
pensionärsbostäder, Smeds
må 31.12 kl.18: Bön inför nyår i 
domkyrkan, tvåspråkig, Mari Pus-
ka, Janne Kuusitunturi, eric-olof 
Söderström
Ti 1.1. NYÅRSDAGeN kl. 12: hög-
mässa i domkyrkan, Smeds, 
ekholm, Söderström, helenelund, 
Gudstjänstkören

 ¶ LAPPTRäSK
To 20 kl 13: Julandakt i Servicehu-
set, kl 14 på Tallmogården och kl 
15 i Marttahemmet, cå, VT
Lö 22 kl 9.15: Julgudstjänst för 
skolbarn i kyrkan, cå, VT
Sö 23 kl 14: (obs! klockslaget) 
familjemässa i kyrkan, cå, VT, 
Barnklangen sjunger advents- och 
julsånger, glöggservering
må 24 kl 17: Julbön i kyrkan, cå, 
VT, Malena Jordas och Maria lill-
Smeds medverkar med sång
Ti 25 kl 7: Julotta i kyrkan, cå, VT
Ti 26 kl 14: (obs! klockslaget) 
Gudstjänst med De vackraste jul-
sångerna på hemborg i hindersby, 
cå, VT, Anette Grevberg (violin). 
Kyrkkaffe. Taxi.
Sö 30 kl 12: Mässa i kyrkan, cå, 
KBå
Ti 1 kl 18: (obs! klockslaget) Ny-

årsdagens Gudstjänst med hhN 
och nyårsböner i kyrkan (tvåsprå-
kig), cå, KBå

 ¶ LILJeNDAL
Högmässa: Sö 23.12 kl 10 i Sävträsk 
kapell. Tc/AJ.
Julbön: julafton må 24.12 kl 10.30 i 
servicehuset, kl 13 i Andreaskapel-
let, kl 15 i Sävträsk kapell. hD/AJ.
Julotta i Sävträsk kapell: ti 25.12 kl 
8 svenskspr., hD/AJ, kl 10 finskspr. 
Tuomas Antola/Vesa rekunen.
Aftongudstjänst: on 26.12 kl 18 i 
Sävträsk kapell. Tc/AJ.
Gudstjänst: sö 30.12 i Sävträsk ka-
pell. Tc/AJ.
Nyårsmässa: må 31.12 kl 18 i Ström-
fors kyrka, samfällighetens gem., r 
lemberg/K oksanen/P laine
Nyårsdagens högmässa: ti 1.1 kl 10 i 
Sävträsk kapell. Tc/AJ.

 ¶ LOvISA
Lovisakörens julkonsert: lö 22.12 kl. 
21 i lovisa kyrka
Gudstjänst: sö 23.12 kl. 12 i lovisa 
kyrka, Blom, Kantola
De vackraste julsångerna: kl. 18 i 
lovisa kyrka
Julens program:
Julaftons Julbön: kl. 13:30 Barnens 
julbön i lovisa kyrka, af hällström
kl. 15: Julbön i kapellet, af hällström
kl. 17: Julbön i lovisa kyrka, af 
hällström
Julotta: juldagen kl. 6.30 i lovisa 
kyrka, Blom, Kantola
Annandag jul Högmässa: kl. 12 i Val-
kom kyrka, af hällström, Kantola
Högmässa sö 30.12: kl. 12 i lovisa 
kyrka, Blom, Kantola
Nyårsafton Samfällighetens två-
språkiga nyårsbön: kl. 18 i Ström-
fors kyrka, lemberg, oksanen, 
laine (oBS! platsen)
Nyårsdagen gudstjänst: kl. 12 i lo-
visa kyrka, af hällström, Kantola

 ¶ PeRNÅ
Högmässa: sö 23.12 kl. 10.00 i 
kyrkan, robert lemberg, Paula 
Jokinen.
Julandakt: sö 23.12 kl. 13.00 i hem-
gården för hemgården och lyckan, 
robert lemberg, Paula Jokinen.
Julbön: må 24.12 kl. 13.00 i Sarvsalö 
kapell, Minna Silfvergrén, Paula 
Jokinen.
Julbön: må 24.12 kl. 15.00 i kyrkan, 
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen. 
(På finska kl. 16.30).
Julotta: ti 25.12 kl. 8.00 i kyrkan, 
robert lemberg, camilla Wiksten-
rönnbacka. (På finska kl. 9.30).
Tvåspråkig julannandags andakt: 
on 26.12 kl. 13.00 i Isnäs Solbacka, 
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen, 
barnkören.
Tvåspråkig Nyårsmässa för nejdens 
församlingar: må 31.12 kl. 18.00 i 
Strömfors kyrka, Kirsi oksanen, 
robert lemberg, Pirjo laine.
Nyårsdagens högmässa: ti 1.1.2013 
kl. 12.00 tillsammans med Borgå 
svenska domkyrkoförsamling i 
Borgå domkyrka. efter mässan 
biskopens nyårsmottagning. Kyrk-
skjuts vid behov, kontakta pastors-
kansliet tel. 5210700.
Trettondagens tvåspråkiga julfest 
för hela församlingen: sö 6.1 kl. 
14.00 i kyrkan och Sockenstugan, 
Minna Silfvergrén, Paula Jokinen, 
församlingens körer, östra Nylands 

lucia, stjärngossar, julgröt i Sock-
enstugan.

 ¶ SIBBO
sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa 
Magnus riska, Anders ekberg. To kl 
19 20.12 Sibbo Sångarbröders jul-
konsert, dir. ekberg. lö kl 18 22.12 
De vackraste julsångerna. helene 
liljeström, ekberg, lauri Palin, lu-
ciaprogram, julsångskör. Välkom-
men med i julsångskören som övar 
i kyrkan kl 16.30, info om noter tfn 
050-3304734.
Julhelgen: Julafton kl 12 familjejul-
bön Katja Korpi, Palin. Julafton kl 16 
julbön liljeström,  ekberg. Blåsar-
trio: Tre generationer. Juldagen kl 
8 julotta (ej nattv) riska, ekberg, 
Palin, kyrkokören. Annandag jul kl 
12 mässa Korpi, Palin. Nyårsdagen 
kl 18 (obs tiden!) mässa liljeström, 
ekberg, kyrkkaffe i Prästgården.
N PAIPIS: Julafton kl 12 julbön 
liljeström, ekberg. Sö kl 10 30.12 
mässa (obs sammanlyst, ingen 
mässa i Sibbo kyrka) Korpi, ekberg.
Servicehuset Linda: Julafton kl 11 
julsånger med ungdomar, Patrik 
frisk, Isabella Munck.
Sö kl 14 30.12: De vackraste 
julsångerna, Korpi, ekberg, Ann-
christine Wiik.
Kyrkans ungdoms julfest: To kl 19 
27.12 i Kyrkoby församl.hem. fest-
tal Bengt lassus, musikprogram 
Sibbo Vokalensemble. Julgröt.
Församlingsmedlemmarna till-
önskas en Fridfull Julhelg.

HeLSINGFORS PROSTeRI

 ¶ JOHANNeS
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Fre 21.12
Notera: Ingen veckolunch denna 
fredag pga. julgrötscafé, se nedan.
Kl.10-12: Julgrötscafé i hörnan, 
högbergsgatan 10, gatuplanet.
Sö 23.12 Fjärde söndagen i advent
Kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
ray, Ahonen, löfman. Kyrkkaffe.
må 24.12 Julafton
kl.12: Julbön i Seniorhuset. ray, 
henricson, linnea eklund solosång.
Kl.13: Julbön i Tomas kyrka. Ahonen, 
Almqvist
Kl.14: Julbön i S:t Jacobs kyrka. Au-
das, henricson, S:t Jacobs barnkör.
Kl.14: Julbön i Johanneskyrkan. ray, 
löfman. Akademen & lyran. Dir. 
Kari Turunen.
Kl.15: Julbön i Gamla kyrkan. Aho-
nen, enlund. Textläsning lars Sved-
berg, solosång christian Juslin.
Kl.23: Mässa i julnatten, Johannes-
kyrkan. Busck-Nielsen, enlund.
Ti 25.12 Juldagen
Kl.12: högmässa i Gamla kyrkan. 
Audas, enlund.
Ons 26.12 Annandag jul
Kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
lindström, ray, löfman.
Kl.18: De vackraste julsångerna i 
Berghälls kyrka. Busck-Nielsen, 
Almqvist, Tomas Vokalensemble. 
efteråt tar vi farväl av Berghällsgår-
den genom en glöggstund i gården.
Fre 28.12
Kl.12: Veckolunch i högbergssalen 
kl.12-13.30. högbergsgatan 10e, vån 
2. frivillig avgift.
Sö 30.12 Första söndagen efter jul

INSIDAN Ansvarig redaktör:  
erika rönngård, 
(09) 612 615 50,  
annons@kyrkpressen.fi

Annonsera i Kyrkpressen! 
Björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi  
leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi
Jonny åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

bEtRAKtELsEn AlBeRT HäggBloM

En unik julnatt
en JulnAtt för sju år sedan satt jag runt en lägereld och 
halstrade en get som hade slaktats strax innan. Med mig 
i julnattens mörker, en dagsresa med bil ut i halvöknen 
från den närmaste kenyanska staden, satt några herdar 
och samburukrigare. En stjärnklar himmel välvde sig 
över oss. Jag öppnade swahilibibeln och läste julnattens 
evangelium. Sedan den natten har berättelsen om mar-
kens herdar fascinerat mig.

Julevangeliets herdar hade fått en speciell uppgift. De 
födde upp offerlamm för tempelgudstjänsten i Jerusa-
lem. Varje morgon och kväll skulle prästerna där offra 
synd- och brännoffer för folkets synder, ofta även tack– 
och gemenskapsoffer. Vid vissa högtider offrades därtill 
tusentals lamm. Herdarna på Betlehems ängar utvalde 
och levererade felfria offerlamm för allt detta.

För Betlehems herdar blev julnatten alldeles unik. 
Också den här natten föddes ett offerlamm i Betlehem, 
men denna gång med ett spädbarns skrik. Gud själv ut-
såg offerlammet som skulle sona hela världens synder. 
Och från detta första rop som den nyfödde Jesus upp-
hävde ända till det sista ropet på Golgata kors, ”Det är 
fullbordat”, levde Jesus ett fullkomligt liv och försona-
de oss med Gud.

ett AnnAt rop upphävdes också denna natt, då markens 
herdar plötsligt bländades av strålglansen från Herrens 
ängel och Herrens härlighet lyste omkring dem. Äng-
eln kom till dem med bud om en stor glädje för hela fol-
ket. ”I dag har en frälsare blivit född åt er … Och detta är 
tecknet för er: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat 
och ligger i en krubba.”

Så snart änglarna farit ifrån dem begav sig herdarna i 
väg för att söka efter det utlovade tecknet, ett nyfött och 
lindat barn i en krubba. De fann honom där, alldeles så 
som ängeln lovat, och deras liv förvandlades.

Under hela sitt liv på jorden var Jesus bildligt sett in-
lindad. Alla begrep inte vem han var eftersom hans gu-
domliga härlighet sågs endast av dem vars ögon Gud 
öppnade. Men vid sin uppståndelse lämnade Jesus bok-
stavligen linnebindlarna i graven och alla som såg ho-
nom förstod att han var världens Frälsare.

Också för oss är Jesus efter sin himmelsfärd inlindad 
– i Ordet samt i dopets och nattvardens sakrament. Av 
Jesus själv har vi fått löfte om att ifall vi söker honom 
där ska han ta sin boning i våra hjärtan.

Ack Herre Jesus, hör min röst: gör dig en bädd uti mitt bröst, uti 
mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro! (Psb 22, v. 13)
Albert Häggblom är distriktspräst i Evangeliföreningen

Julfreden varar från jul-
afton till trettondagen. 
från början hade den en 
juridisk betydelse och 
straffen för våldsbrott 
var högre om brottet 
begåtts under julen.

Julfreden härstammar 
från medeltiden och ut-
lystes då i de flesta stä-
der. Numera lever sed-
vänjan kvar endast i 
åbo där den utlyses från 
Gamla Stortorget klock-
an 12 på julaftonen.

Bakgrunden till jul-
freden finns i änglarnas 
uppmaning till frid på 
jorden. under år när fara 
hotat – exempelvis un-
der stora ofreden, fin-
ska kriget 1809 och vin-
terkriget –  avstod man 
från att utlysa julfreden.

Källa: evl.fi

i KlARSpRåK

”Käre Far, tack för 
din gudomliga jul-
klapp som du gav 
oss den första ju-
len! Hjälp mig att 
öppna hjärtats dörr 
för Jesus, så att 
han får vara även 
min Frälsare.”
följ Kyrkpressens  
böne-twitter på  
sökordet #bönetwitter

27, 22:1-8, 28, 
25, 15 (N), 32:3.
Psalmerna är valda av 
Tor lindgård.

#bönetwitter

psALmföRsLAg

en livserfaren gud
Mitt i den mörkaste vintern, glimmande av hopp, gryr 
juldagsmorgonen. Att vi firar Jesu födelse just den 25 
december hör ihop med Marie bebådelsedag nio må-
nader tidigare.

Juldagen påminner oss om att Gud blev människa 
och precis som vi andra påbörjade sin jordiska tillvaro 
som ett hjälplöst barn. Juldagsmorgonen är en påmin-
nelse om de storslagna änglakörerna, men också om 
att den Gud vi tror på har gråtit samma tårar och lett 
samma leende som vi människor.

om Helgen Skapa julstämning med

EvangEliSk-luthErSka kyrkan i Finland ¤

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

Läs mera i Joh. 1:1-4

”Hos djuren i stal-
let de reder en 
säng.”

Jul i stallet kl. 8 på jul-
aftons morgon. Jul-
andakt i Lavers stall i 
Sjundeå.

uR eVAngelIeT Runt KnuTen

KALENDERN 
21.12–3.1

hELgEns TexTeRiLLUStRAtion: AMAnDA BieBeR

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 
”ordet blev människa”.
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Kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Djupsjöbacka, Alm-
qvist. Kyrkkaffe.
Ti 1.1.2013 Nyårsdagen
Kl.12: högmässa i Johanneskyrkan. 
ray, Djupsjöbacka, löfman.
On 2.1
Kl.18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. 
lindström, enlund.
Nyhet: från och med 1.1. håller 
Johanneskyrkan öppet vardagar 
kl.10-15. en kort middagsbön firas 
dagligen må-fre kl.12.

 ¶ mATTeuS
matteus hemsida:  
www.matteus.fi
mATTeuSKYRKAN: åbohusv. 3
Sö 23.12 kl. 12: högm, forsén, An-
ders forsman.
må 24.12 kl. 14: julbön för stora och 
små, rönnberg, Daniela forsén, 
Staffan Strömsholm.
Ti 25.12 kl. 21: julmusik med 
gamba, orgel och Matteus kanto-
rer. Markus Kuikka viola da gamba, 
Pilvikki Virtaperko orgel, Anna 
Brummer sopran, Katri Vesanen 
orgel/alt, Anders forsman bas. fritt 
inträde.
On 26.12 kl. 12: högm, rönnberg, 
Kai Ahola kantor.
Sö 30.12 kl. 12: högm, hallvar, Ing-
mar hokkanen kantor.
Sö 30.12 kl. 18: kvällsmässa, 
forsén, Daniela forsén, Staffan 
Strömsholm. Kvällste i Matteus-
salen.
Ti 1.1.13 kl. 12: högm, forsén, lauri 
Palin kantor. Kyrkkaffe.
BRäNDÖ/vILANS BeGRAv-
NINGSKAPeLL
må 24.12 kl. 13: julandakt, hallvar, 
Anders forsman.
TAmmeLuNDS KYRKA, Båtleds-
brinken 1
må 24.12 kl. 13: julbön, rönnberg, 
Brummer. obs tiden!
ÖSTeRSuNDOm KYRKA Kapell-
vägen 65
må 24.12 kl. 15 och 16: julbön, Ahl-
fors, Brummer.
Ti 25.12 kl. 8: julotta, Ahlfors, An-
ders forsman, Matteus kyrkokör.
NORDSJÖ KYRKA Hamnholms-
vägen 7
må 24.12 kl. 15: julbön, forsén, Da-
niela forsén, Staffan Strömsholm.
BOTBYGÅRDS KAPeLL, Botby-
gårdsvägen 5
må 24.12 kl. 16: julbön, forsén, 
Anders forsman.
DeGeRÖ KYRKA Rävsundsvägen 
13
må 24.12 kl. 17: julbön, hallvar, An-
ders forsman. obs tiden!
BRäNDÖ KYRKA Brändövägen 40
må 24.12 kl. 17: julbön, forsén, Da-
niela forsén, Staffan Strömsholm. 
obs tiden!

 ¶ PeTRuS
www.petrusforsamling.net
sö 23.12:
- OBS! Ingen Högmässa i munks-
näs kl. 10.
- kl. 10 Högmässa: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, hilli. 
må 24.12:
- kl. 12 Julbön: i Munksnäshem-
met, locklaisvägen 10 A. Björk, 
Varho.
- kl. 13.30 Julbön: i Sockenbacka 
kyrka, Skinnhandlarvägen 4. 
fernström, Kimmo Salonen piano, 
Marina Salonen solosång.
- kl. 14 Julbön: i Norra haga kyrka, 
Tolarivägen 1. Björk, Bengt Berg-
man, Matti Kuronen solosång.
- kl. 14.30 Julbön: i Kårböle kapell, 
Gamlasvägen 6. Kass, Varho.
- kl. 15 Julbön för stora och små: 
i Södra haga kyrka, Vespervägen 
12. lassus, Kimmo Salonen piano, 
Marina Salonen solosång, barn 
medverkar.
- kl. 15 Julbön: i Malms kyrka, 
Kommunalvägen 1. Sandell, hilli, 
Matti Kuronen solosång.
- kl. 16 Julbön: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Kom med på 
en rolig och stämningsfull stund i 
kyrkan på julafton. rebecka och 
Daniel Björk.
- kl. 16 Julbön: i Munksnäs kyrka, 
Tegelstigen 6. Kristina Krogius, so-
losång. Kass, Varho.
ti 25.12:
- kl. 7 Julotta: i Munksnäs kyrka, 
Tegelstigen 6. Björk, Varho. Julkaffe 
efteråt.
- kl. 12 Högmässa: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, hilli.
on 26.12:
- kl. 10 Gudstjänst: i Månsas kyrka, 

Skogsbäcksvägen 15. otto Gran-
lund, hilli. 
- kl. 18 musikandakt med De 
vackraste Julsångerna: i hagasa-
len, Vespervägen 12. Kass, Varho. 
Julglögg.
sö 30.12:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka, Tegelstigen 6. Thylin, Varho. 
Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, Ala-
vesa. Kyrkkaffe.
må 31.12: 
- kl. 18 Nyårsbön: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Thylin, Varho.
ti 1.1: 
- kl. 10 Högmässa: i Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, hilli. 
Kyrkkaffe.
Kansliet stängt 31.12.
Petrus församling har en ny hem-
sida, besök oss på www.petrus-
forsamling.net

 ¶ HeLSINGFORS PROSTeRI
Kampens kapells öppethållnings-
tider: Kampens kapell är öppet 
för möten mellan människor och 
stillhet vardagar klockan 7-20 och 
under veckoslut klockan 10-18.
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!
mer info: www.helsingforsfor-
samlingar.fi

 ¶ DeuTScHe GemeINDe
So 23.12. 11 uhr: Gottesdienst 
zum 4. Advent (Panzig)
mo 24.12. 14 uhr: familiengottes-
dienst zu heilig Abend (Panzig)
mo 24.12. 16 uhr: christvesper zu 
heilig Abend (K. röker)
Di 25.12. 12 uhr: Gottesdienst zum 
1. Weihnachtstag (Panzig)
mi 26.12. 11.30 uhr: Gottesdienst 
zum 2. Weihnachtsfeiertag im 
Deutschen Seniorenwohnheim 
(Panzig)
So 30.12. 11 uhr: Gottesdienst 
zum 1. Sonntag nach dem christ-
fest (M. röker)
mo 31.12. 15 uhr: Altjahraben-
dandacht mit Abendmahl im 
Deutschen Seniorenwohnheim 
(K. röker)
mo 31.12. 18 uhr: Altjahrabend-
mahlsgottesdienst mit Abend-
mahl (K. röker)
Di 1.1.2013 12 uhr: Neujahrsgot-
tesdienst (M. röker)

meLLeRSTA NYLANDS PROSTeRI

 ¶ eSBO
STILLHeT – NäRvARO – BuDSKAP 
i juletid:
Julfriden utlyses: Sampotorget i ha-
galund lö 22.12 kl. 18–18.30. Andak-
ten ordnas i samarb. m. Tapiolan srk 
och ortodoxa förs. i hagalund.
Högmässor 4. sö i advent, 23.12: 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 
12.15. rönnberg, Kronlund, Valtonen. 
Karabacka kapell, Karabackav. 12 
kl. 10 högm. med De vackraste 
julsångerna. ertman, Wikman. 
Kyrkkaffe.
Julafton må 24.12: 
Köklax kapell, handelsbacken 1, 
kl. 11 julbön med små och stora. 
ertman, Malmgren. familjen af häll-
ström, musik. 
esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 
12 julbön med små och stora. von 
Martens, Wikman. 
esbo domkyrka kl. 13 julbön med 
små och stora. lindqvist, Wikman. 
esbovikens kyrka, Skepparg. 8, kl. 
13.30 julbön med små och stora. 
Malmgren, Ahlbeck. Barnkörerna 
Tonsökarna & Stämsökarna. Niklas 
Vepsä, solosång. 
Alberga kyrka, Grindbergsg. 2, kl. 
13.30 julbön med små och stora. 
Jäntti, Valtonen. 
olars kyrka, olarsbäcken 4, kl. 16 
julbön med små och stora. lind-
qvist, Malmgren. Johanna fernholm, 
solosång. 
esbo domkyrka kl. 17 Julbön. rönn-
berg, Wikman. 
Sökö kapell, Sökögr. 3, kl. 22 mässa 
i julnatten. Ahlbeck, Wikman.
Juldagen ti 25.12: 

esbo domkyrka kl. 6 julotta. 
rönnberg, Malmgren. Tore Ahola, 
solosång. 
Mataskärs kapell, Mataskärv. 3, kl. 
8 (oBS tiden!) julotta. rönnberg, 
Malmgren. Niklas Vepsä, solosång.
Stefanidagen on 26.12: 
esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Kanckos, Valtonen.  
hagalunds kyrka, Kyrkst. 6, kl. 17 
De vackraste julsångerna. Valtonen, 
lindqvist.
Högmässor efter jul: 
esbo domkyrka sö 30.12 kl. 12.15. 
Jäntti, Valtonen. 
esbo domkyrka, nyårsdagen ti 1.1 kl. 
12.15. rönnberg, Bengts.
christmas Jazz-konsert: esbovi-
kens kyrka, Skepparg. 8, on 2.1 kl. 
18. Mariah hortans och M Sandberg 
duo.  Program 10 €. Konserten är 
tvåspråkig. Arr. i samarb. m. es-
poonlahden srk. 
esbo församlingars servicecentral, 
Kyrkogatan 1, 02770 esbo, börjar 
sin verksamhet 2.1.2013: och skö-
ter bokningar av dop, vigslar och 
begravningar samt registertjänster. 
Mer information: www.esbofor-
samlingar.fi

 ¶ GRANKuLLA
Lö 22.12 kl. 15 och 18, Julkonsert i 
Grankulla kyrka: Grankulla kam-
markör, dir. Juha Kuivanen, heli 
Peitsalo, orgel
Sö 23.12 kl. 12 Högmässa: carola 
Tonberg-Skogström, heli Peitsalo. 
Aulakaffe.
Julafton må 24.12 kl. 12 Familje-
julbön: carola Tonberg-Skogström, 
Barbro Smeds, Jannike och Pamela 
Sandström.
Kl. 15 Julbön: ulrik Sandell, Barbro 
Smeds, Jannike och Pamela Sand-
ström
Ti 25.12 kl. 7 Julotta: ulrik Sandell, 
heli Peitsalo, damkören Grazia. 
Julkaffe i övre salen, De vackraste 
julsångerna.
On 26.12 kl. 11.30 utfärd: till hög-
mässan kl. 12.15 i esbo domkyrka, 
carola Tonberg-Skogström. Trans-
port ordnas. förfrågningar carola 
Tonberg-Skogström 050-495 1045. 
oBS! Ingen högmässa i Grankulla 
kyrka 26.12.
Sö 30.12 kl. 12 Högmässa: carola 
Tonberg-Skogström, heli Peitsalo. 
Aulakaffe.
Ti 1.1 kl. 12 Nyårsdagens högmässa: 
carola Tonberg-Skogström, Barbro 
Smeds. Aulakaffe.

 ¶ KYRKSLäTT
Högmässa fjärde söndagen i ad-
vent: sö 23.12 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. lovén och Joki.
Julbön: Julafton mån 24.12 kl. 13.00 
i Veikkola församlingshem. heikel-
Nyberg, Stewen.
Julbön för små och stora med jul-
tablå: Julafton mån 24.12 kl. 14.30 i 
Kyrkslätts kyrka. heikel-Nyberg, Joki.
Julbön: Julafton mån 24.12 kl. 15.30 
i Kyrkslätts kyrka. höglund, Joki.
Julbön: Julafton mån 24.12 kl. 17.00 
i haapajärvi kyrka. höglund, Joki.
Julotta: Juldagen tis 25.12 kl. 6 i 
Kyrkslätts kyrka. lovén, Stewen.
Julotta: Juldagen tis 25.12 kl. 8 i 
haapajärvi kyrka. lovén, Stewen.
De vackraste julsångerna: Annan-
dag jul ons 26.12 kl. 16 (oBS tiden!) 
i Kyrkslätts kyrka. heikel-Nyberg, 
Joki. oBS! Ingen högmässa i Kyrk-
slätts kyrka kl. 12.
Högmässa: Nyårsdagen tisdag 
1.1 kl. 16 (oBS tiden!) i Kyrkslätts 
kyrka. lovén, Joki.
De vackraste julsångerna: Tret-
tondagen sön 6.1 kl. 10 i haapajärvi 
kyrka. höglund, Joki.
Högmässa: sö 6.1 kl. 12 i Kyrkslätts 
kyrka. höglund och Joki.
Pastorskansliets telefonnummer: 
är (09) 8050 8292.
mera info på:  
www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAmmeRFORS
Sö 23.12: fjärde advents högmässa 
kl 10.30 finlaysons kyrka, K ran-
tala, h-M Kohtamäki-Pentikäinen.
må 24.12: Julafton. Julbön i Nokia 
kyrka kl 15, K rantala, P Sirén, Ma-
rianne roponen, cello.
må 24.12: Julbön kl 17 finlaysons 
kyrka, K rantala, P Sirén
Ti 25.12: Julmässa med julglögg kl 
10.30 finlaysons kyrka, K rantala, 
P Sirén
Ons 26.12: Stefaniedagens kvälls-
bön kl 18 finlaysons kyrka, Antero 
eskolin, P Sirén

Sö 30.12: Kvällsbön kl 18 finlaysons 
kyrka, Gunnar Weckström, P Sirén

 ¶ vANDA
Julkyrka: fre 21.12. kl. 14 i folk-
hälsanhuset, Dickursby. Anu Paa-
vola, Nina fogelberg.
Högmässa: sö 23.12. kl. 10 i helsinge 
kyrka S:t lars. Martin fagerudd, 
lauri Palin.
Högmässa: sö 23.12. kl. 12 i S:t 
Martins kapell. Martin fagerudd, 
lauri Palin.
Julbön: julafton må 24.12. kl. 13 i 
rödsands kapell. Anu Paavola, Nina 
fogelberg.
Julbön: julafton må 24.12. kl. 15 i 
Myrbacka kyrka. Kaj Andersson, 
Nina fogelberg.
Julbön: julafton må 24.12. kl. 17 i 
helsinge kyrka S:t lars. Kaj Anders-
son, Nina fogelberg.
Julotta: juldagen ti 25.12. kl. 8 i hel-
singe kyrka S:t lars. lit. Kaj Anders-
son, pred. Martin fagerudd. Kantor, 
solist och körledare Nina fogelberg, 
organist Iina Katila, ViAnda-kören, 
åsa Gustavsson, flöjt. Textläsare 
Jan- erik eklöf och Mona lanaeus. 
Julottan televiseras direkt i Yle fem, 
radieras även.
De vackraste julsångerna och jul-
andakt: annandag jul ons 26.12. kl. 
18 i helsinge kyrka S:t lars. Martin 
fagerudd, Barbro Smeds. Solist 
Kristian lindroos, tenor.
Högmässa: sö 30.12. kl. 10 i helsinge 
kyrka S:t lars. Anu Paavola, lauri 
Palin.
Högmässa: sö 30.12. kl. 12 i S:t Mar-
tins kapell. Anu Paavola, lauri Palin.
Högmässa: nyårsdagen ti 1.1. kl. 10 i 
helsinge kyrka S:t lars. Kaj Anders-
son, Martin fagerudd, Nina fogel-
berg. Kyrkkaffe i Prostgården.
Ingen högmässa: nyårsdagen ti 1.1. i 
S:t Martins kapell.
veckomässa: ons 2.1. kl. 8.30 i 
Dickursby kapell. Kaj Andersson.
Pastorsexpeditionen: är öppen 
27-28.12.2012 kl. 9-13. Präst är 
anträffbar. 
I medlemsregisterärenden vänligen 
kontakta Vanda församlingars cen-
tralregister tfn 09-8306345 
adress: Vallmovägen 5 B (PB 56), 
01300 Vanda.

RASeBORGS PROSTeRI

 ¶ BROmARv
To 20.12 kl. 9: uppvaktning vid 
hjältegravarna av Nylands brigad
To 20.12 kl. 9: skolans julkyrka
Sö 23.12: ingen gudstjänst. Se Te-
nala församlings annons 22.12!
Finsk Julbön: Julafton 24.12 kl. 15, 
hanner, lindroos, Suvi Gräsbeck
Julafton 24.12 kl.17: Julbön, Tenho-
nen, å. Westerlund, Sara Selenius
Juldagen 25.12 kl.8: Julotta, Tenho-
nen, lindroos
Annandag jul 26.12 kl.13: högmäs-
sa med Tenala församling i Tenala 
kyrka. för kyrkskjutsar kontakta 
Sofia senast 23.12!
Sö 30.12 kl. 16: De Vackraste Jul-
sångerna i kyrkan, helander, lind-
gård, kyrkokören, allsång. Ingen 
gudstjänst!
Nyårsdagen 1.1 kl. 13: högmässa, 
eimer Wasström, lindroos
Onsd 2.1 kl. 13.30: Pensionärsträff i 
församlingshemmet
Trettondagen 6.1 kl. 15: De Vack-
raste Julsångerna hos carita Sun-
dell, öby, Wasström, lindgård

 ¶ eKeNäS
Julkonsert: to 20.12 kl.19 i kyrkan. 
”härlig är jorden” med cajorna, dir. 
olav Söderström, Teddy Granroth 
och ekenäs Manskör, dir. Niels 
Burgmann. fri entré, program 10€.
Gemensam bön: lö 22.12 kl.9.30 i 
församlingshemmet.
Julkonsert: lö 22.12 kl.18 i kyrkan 
(observ. korrigerat klockslag). 
Vokalgruppen romberg bjuder på 
såväl traditionella som nyskrivna 
julsånger. fri entré, program 15/10€.
Högmässa: sö 23.12 kl.10, 
A.lindström, N.Burgmann.
Julfred i borgen: sö 23.12 kl.18 
vid raseborgs slottsruiner, 
M.Weckström, M.cleve m.fl. Ta 
gärna egen lykta med! (Samarb. 
med Snappertuna förs.)
JuL I eKeNäS KYRKA
Julaftonen må 24.12: 
Nalle-julbön kl.13 för de yngsta 
barnens familjer, A. lindström, N. 
Burgmann, M. henriksson, sång av 
barn. familjejulbön kl.14, A. lind-
ström, N. Burgmann, M. henriksson, 

sång av barn och ungdomar. Julbön 
kl.15, A. lindström, N. Burgmann, 
sång av P. Korenius. Julbön kl.17, M. 
cleve, T. Nordström.
Juldagen ti 25.12: Julotta kl.6, M. 
cleve, N. Burgmann, å. Westerlund, 
kyrkokören.
Annandag jul on 26.12: Kvällsguds-
tjänst kl.18, M. cleve, N. Burgmann. 
1 sö efter jul 30.12: högmässa kl.10, 
T. Wilman, G. Westman.
Nyårsaftonen må 31.12: Nyårsbön 
kl.18, T. Wilman, T. Nordström.
Nyårsdagen ti 1.1.2013: Tvåspråkig 
gudstjänst kl.12 (observ. klocksla-
get), M. cleve, T. Nordström.
Gemensam bön: lö 5.1 kl.9.30 i 
Pingstkyrkan.
Trettondagen sö 6.1: hela försam-
lingens julfest kl. 16 i förs.hem-
met, A. lindström, å. Westerlund, 
kyrkokören, m.fl. Vi inleder med en 
förkortad gudtjänst och bjuder där-
efter på julkaffe och program. hjärt-
ligt välkommen! (Ingen högmässa i 
kyrkan denna dag.)
missionsbodens loppis håller jul-
stängt: 21.12.2012-9.1.2013.
Den regelbundna verksamheten: i 
klubbar, kretsar, grupper och körer 
har juluppehåll och fortsätter i regel 
fr.o.m. vecka 3. övrig info: www.
ekenasforsamling.fi och www.eke-
naskulan.net

 ¶ HANGÖ
Fr 21.12 Julkonsert med vokalgrup-
pen Romberg och South Point 
Gospel: i hangö kyrka kl. 18. fritt 
inträde, programblad säljs.
Sö 23.12 ungdomsgudstjänst – 
vänta på julgudstjänst: i kyrkan kl. 
18, T. Sjöblom, r. Näse. Konfirman-
dernas julgudstjänst.
Julafton, må 24.12:
kl. 10.00 Julbön vid Stallet i Stor-
mossen: A-S. Nylund.
kl. 12.12 Familjejulbön: i hangö 
kyrka, T. Sjöblom, r. Näse. South 
Point Gospel medv.
kl. 14.00 Julbön: i hangö kyrka, A. 
laxell, r. Näse.
kl. 16.00 Julbön: i lappvik kyrka, A. 
laxell, r. Näse.
Ti 25.12 Juldagens Julotta: i Täktom 
kapell kl. 7, A-S. Nylund, r. Näse.
On 26.12 Annandag jul, Hemma-
hos-gudstjänst: hos ebba och 
Anders laxell, Tvärminnegatan 21. 
roland Näse medv. Salt och söt 
småkaks-buffé. Välkomna!
On 26.12 SLeF:s Julfest: kl. 16 i 
lappvik kyrka med allsång och pre-
dikan, servering och avslutning med 
nattvardsgång. Medv. T. Anttila, 
S-o. fernström och G. Westman. 
Arr: evangeliföreningens distrikt i 
Nyland.
Sö 30.12 Högmässa: i kyrkan kl. 12, 
T. Sjöblom, r. Näse.
Ti 1.1 Nyårsdagens gudstjänst: kl. 16 
i församlingshemmet, Parkg. 7. A-S. 
Nylund, T. Nylund. Kaffeservering.

 ¶ INGÅ
Fre 21.12 kl 18.00-24.00: ung-
domshuset öppet. Solveig Björk-
lund-Sjöholm, Maria Westerlund.
Sö 23.12 kl 10.00: 4 s. i advent, 
högmässa i Ingå kyrka, eeva 
Makweri, Pia Nygård.
må 24.12, julafton, kl 13.00: julbön 
i Ingå kyrka. Torsten Sandell, Mari-
anne Gustafsson Burgmann, hanna 
Noro – sång och flöjt;
kl 14.30: julbön i Degerby kyrka. 
Tom hellsten, Anders Storbacka, 
Degerby Bortblandade kör;
kl 16.00: julbön i Ingå kyrka. Tor-
sten Sandell, Marianne Gustafsson 
Burgmann, familjen Kontio.
Ti 25.12, juldagen, kl 7.00: julotta i 
Ingå kyrka. Tom hellsten, Marianne 
Gustafsson Burgmann, kyrkokören.
Ons 26.12, Annandag jul, kl 18.00: 
högmässa med de vackraste jul-
sångerna i Degerby kyrka. eeva 
Makweri, Seija Korhonen.
To 28.12 kl 13.30: julsamkväm för 
äldre med kaffe i församlingshem-
met. Torsten Sandell m.fl.
Sö 30.12, 1 s. eft. jul, kl 10.00: hög-
mässa i Ingå kyrka. eeva Makweri, 
Marianne Gustafsson Burgmann.
Ti 1.1, nyårsdagen, kl 10.00: guds-
tjänst i Ingå kyrka, Torsten Sandell, 
Marianne Gustafsson Burgmann.
verksamhet på finska:
Pe 21.12 klo 9.00: Merituulen 
joulukirkko Inkoon kirkossa. eeva 
Makweri, Marianne Gustafsson 
Burgmann.
Pe 21.12 klo 17.30: Sähly Merituulen 
koululla.
maa 24.12, jouluaatto, klo 14.30: 

jouluhartaus Inkoon kirkossa. 
Torsten Sandell, Marianne Gustafs-
son Burgmann, Antti Soininen ja 
viuluryhmä;
klo 16.00: jouluhartaus Degerbyn 
kirkossa. Tom hellsten, Anders 
Storbacka.
Tii 25.12, joulupäivä, klo 8.30: 
jouluaamu Inkoon kirkossa. Tom 
hellsten, hanna Noro.
Pe 28.12 klo 17.30: Sähly Merituulen 
koululla.

 ¶ KARIS
Nylands brigads julmarsch: To 20.12 
kl. 9 kransnedläggning på hjältegra-
varna i Karis och kl.10  i Svartå.
De vackraste julsångerna: lö 22.12 
kl. 18 i Svartå kyrka. Glöggservering. 
Karis-Pojo lucia medverkar.
Högmässa: Sö 23.12 kl. 12 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Terlinden; Nordström.
So this is christmas: Sö 23.12 kl. 
19 i S:ta Katarina kyrka. en konsert 
med lite annorlunda julmusik med 
emma-Sara raunio och Jennifer 
Karlsson, sång, Jan hellberg, kla-
rinett och piano, Toivo hellberg, 
trummor, Kjell Wikström, bas, claus 
Terlinden, gitarr. Något gammalt 
något nytt, något blått, något lånat, 
lite skruvat hit och dit. Välkommen 
att njuta i vinterkvällstid.
Julbön med små och stora: Må 
24.12 kl. 13.30 i S:ta Katarina kyrka; 
Terlinden; hellberg. Barnkören 
medverkar.
Julbön: Må 24.12 kl. 15 i Svartå 
kyrka; raunio. emma-Sara raunio 
medverkar med sång.
Julbön: Må 24.12 kl. 16.30 i S:ta 
Katarina kyrka; raunio; hellberg. 
emma-Sara raunio medverkar 
med sång.
Julotta: Ti 25.12 kl. 7 i Svartå kyrka; 
Terlinden; Storbacka. Kyrktaxi från 
periferin. lämna din beställning till 
pastorskansliet tfn 279 3000, se-
nast torsdag 20.12 kl. 14.
Julotta: Ti 25.12 kl.8.30 i S:ta Ka-
tarina kyrka; Terlinden; Storbacka. 
Kyrktaxi från Karis centrum. Start 
från råckers torg kl. 8.00. Vanliga 
rutten.
Kvällsgudstjänst med de vackraste 
julsångerna: on 26.12 kl. 19 i S:ta 
Katarina kyrka. Terlinden; Nord-
ström.
Julkonsert: fr 28.12 kl. 18 i S:ta Ka-
tarina kyrka med Pensionärskören 
och DefärgGlada Sångarna.
Högmässa: Sö 30.12 kl. 12 i S:ta Ka-
tarina kyrka. Terlinden; Nordström.
Nyårsdagens högmässa: Ti 1.1 kl. 
10 oBS tiden! i S:ta Katarina kyrka. 
Terlinden; lindroos.
Onsdagsträff: on 2.1 kl. 13-15 i 
församlingshemmet. fötter som 
tema fråga om fötter med fysio-
terapeuten Ari Knaapinen. Vox Mix 
medverkar.
Andakt: To 3.1 kl. 14 i Servicehuset, 
Klädesfabriksgatan 6. raunio. Sö-
derström.

 ¶ POJO
Fr 21.12: Kl 19.30 ”De vackraste 
julsångerna” i kyrkan.
Lö 22.12: Kl 14.30 Gudstjänst på 
teckenspråk i kyrkan.
Sö 23.12: Kl 10 högmässa i kyrkan.
må 24.12: Kl 15 Julbön i kyrkan. Taxi.
Ti 25.12: Kl 6 Julotta i kyrkan. Taxi.
On 26.12: Kl 10 Gudstjänst i kyrkan.
Sö 30.12: Kl 10 högmässa i kyrkan.
Ti 01.01: Kl 12 högmässa i kyrkan.

 ¶ SJuNDeÅ
Julkonsert: lö 22.12 kl. 20 i kyrkan. 
”I väntan på julnatten” med grup-
pen Kvarnrot.
Jul i stallet: må 24.12 kl. 8, julan-
dakt i lavers stall, Sunnanviksv. 18.
Familjens julkrubba: må 24.12 kl. 
13.30, julberättelsen som ett jul-
spel, julsånger.
Julbön: må 24.12 kl. 16.30 i kyrkan, 
Bo ekström, hanna Noro, Katarina 
Kvarnström, sång.
Julotta: ti 25.12 kl. 7.30 i kyrkan, Bo 
ekström, Pami Karvonen.
Gudstjänst: on 26.12 kl. 10 tvåsprå-
kig gudstjänst med de vackraste 
julsångerna i kyrkan, Irene erkko, 
hanna Noro.
Tvåspråkig mässa: sö 30.12 kl. 10 i 
kyrkan, Bo ekström, Pami Karvonen.
Tvåspråkig mässa: ti 1.1 kl. 10 i kyr-
kan, Ismo Turunen, hanna Noro.

 ¶ SNAPPeRTuNA
sö 23.12 kl 18: Julfrid i Borgen, tag 
med egen lykta. Markus Weck-
ström, Monica cleve och Pia 
Nygård samt kören medverkar. 
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Kollekt uppbärs vid utgången.
må 24.12 kl 15: Julbön med Markus 
Weckström och Pia Nygård
må 24.12 kl 16: Joulurukous med 
Markus Weckström och Pia Nygård
ti 25.12 kl 7.00: Julotta med Mar-
kus Weckström och Pia Nygård, 
kören medverkar
ons 26.12 kl 16: Vackraste julsånger 
i kyrkan. Markus Weckström, 
Pia Nygård, carina Svennblad 
medverkar med sång samt kören 
medverkar.
sö 30.12 kl 10: Gudstjänst med 
Markus Weckström och Pia Nygård
tis 1.1.2013 kl 18: Kvällsmässa med 
Markus Weckström och Per lindgård

 ¶ TeNALA
Fre 21.12 kl. 9: skolans julkyrka
Lö 22.12 kl. 18: De Vackraste 
Julsångerna, helander, lindroos, 
allsång, körsång, lucia
Sö 23.12: ingen gudstjänst
Julafton 24.12 kl. 13: Julbön i har-
parskog f.d. skola, M. Weckström, 
lindroos
Julafton 24.12 kl. 15: Julbön, Tenho-
nen, å. Westerlund, Ami Aspelund
Finsk julbön 24.12 kl.17:, hanner, 
lindroos, Mathias löfstedt
Juldagen 25.12 kl. 6: Julotta, Ten-
honen, lindroos. för kyrkskjutsar 
kontakta Anna-Mari senast 21.12!
Annandag jul 26.12 kl. 13: hög-
mässa gemensam med Bromarvs 
församling i Tenala ky, Tenhonen, 
lindroos
Sö 30.12: ingen gudstjänst. Se Bro-
marvs församlings annons!
Nyårsafton 31.12 kl. 18: Nyårsbön, 
M. Weckström, lindroos, Mats 
Karlsson (oboe), G. Westman 
(orgel)
Nyårsdagen 1.1 kl. 10: högmässa, 
eimer Wasström, lindroos

eSBO STIFT

 ¶ LOJO
må 24.12 kl. 14.00: familjejulbön i 
lojo kyrka.
må 24.12 kl. 15.30: Julbön i Virkby 
kyrka.
Ti 25.12 kl. 9.00: Julmorgonens 
gudstjänst i lojo kyrka.

 ¶ TuSBY
Torsdagen 25.12. kl 9: Juldagens 
Julotta i Tusby kyrka. Präst eliisa 
Winberg, kantor Julia Tamminen 
med Klemetskog Kyrkosångare.

REgion 2

ÅBOLANDS PROSTeRI 

KImITOÖN
Kimito kapellförsamling:
4. advent, sö 23.12 kl 10: högmässa. 
Donner, Sundroos
Julafton 24.12
kl 10: Julfred på Kimito torg. Donner, 
Sundroos. unga från ungdomsparla-
mentet läser julevangeliet.
kl 14: Julbön i Vestlax byahus. Donner, 
Annika Guseff
kl 16: Julaftonens musikandakt i kyrkan. 
Donner, Sundroos. Medv. Julkören och 
instrumentalister, Nina & lina Källberg.
Juldagen 25.12 kl 8: Julotta. Donner, 
Sundroos. Medv. St. Andreaskören.
Julannan dag 26.12 kl 18: Gudstjänst. 
Donner, Sundroos
Nyårsdagen 1.1.2013 kl 12: Gudstjänst. 
Donner, Sundroos
västanfjärds kapellförsamling:
Julafton 24.12 kl 15: Julbön. Wikstedt, 
Barnkören, Anna-lena röblom.
Juldagen 25.12 kl 7: Tvåspråkig julotta/
Jouluaamun kaksikielinen jumalanpal-
velus. Wikstedt, Noponen
Sö 30.12 kl 10: Gudstjänst. Wikstedt, 
Södergård
Dragsfjärds kapellförsamling:
Julafton 24.12
kl 14: Julandakt för stora och små i 
Dfjärds kyrka. Puiras, Noponen. Gunilla 
åkerberg & Astrid holm, emilia Gus-
tafsson
kl 16: Julandakt för stora och små i 
Dbruks kyrka. Mura, Noponen
kl 22: Julbön i Dfjärds kyrka. Puiras, No-
ponen. emilia Gustafsson
Juldagen 25.12 kl 8.30: Julotta i Dfjärds 
kyrka. Mura, Noponen
Julannandag 26.12 kl 16: De vackraste 
julsångerna vid Söderlångvik gård. Pui-
ras, Noponen. Annika Guseff/piano.
Nyårsafton 31.12 kl 18: Tvåspråkig ny-
årsbön i Dbruks kyrka. Mura, Södergård. 
Nyårsdagen 1.1.2013 kl 12: Gudstjänst i 
Dfjärds kyrka. Mura, Södergård
Hitis kapellförsamling:
To 20.12
kl 14.30: De vackraste julsångerna på 
Solglimten. Kuokkanen
kl 16: De vackraste julsångerna i kyrkan. 
Kuokkanen, Noponen
Sö 23.12 kl 16: högmässa. Kuokkanen, 
Noponen
Julafton 24.12 kl 15: Julmusik och julbön. 
Kuokkanen, Wallgren

Juldagen 25.12 kl 7: Julotta. Kuokkanen, 
Wallgren
Julannandag 26.12 kl 18: Sångstund med 
julsånger. Kuokkanen, Wallgren
Nyårsdagen 1.1 .2013 kl 18: högmässa 
med Taizésånger. Kuokkanen, ca-
milla lumme. efter gudstjänsten är alla 
välkomna på kvällste och –kaffe till 
prästgården.

väSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 23.12. kl 10: högmässa i kyrkan, 
Grönqvist, lehtonen.
må 24.12. kl 13.30: familjens julbön i 
kyrkan, Sepponen, lehtonen. – kl 17: 
Traditionell julbön i kyrkan, Sepponen, 
lehtonen.
Ti 25.12. kl 6: Julotta i kyrkan, Back-
ström, lehtonen. – kl 20: Aftonmusik 
i kyrkan
On 26.12. kl 10: Andakt med de vack-
raste julsångerna i kyrkan, Grönqvist, 
lehtonen. – kl 14: Julgudstjänst i Mälö 
bygdegård, Grönqvist, lehtonen. – kl 
18: Kvällsmässa i kyrkan, Grönqvist, 
lehtonen.
Sö 30.12. kl 10: högmässa i kyrkan, 
Grönqvist, ollila.
må 31.12. kl 18: Tvåspråkig nyårsbön vid 
klockstapeln.
Ti 1.1. kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Back-
ström, ollila.
Nagu kapellförsamling:
Sö 23.12. kl 11: högmässa i kyrkan, 
Granström, Granström.
må 24.12. kl 15.30: Tvåspråkig julbön i 
kyrkan, Granström, Taulio.
Ti 25.12. kl 8: Julotta i kyrkan, Gran-
ström, Taulio.
On 26.12. kl 18: Julfest i församlings-
hemmet.
må 31.12. kl 18: Nyårsbön i kyrkan.
Ti 1.1. kl 11: Gudstjänst i kyrkan, Gran-
ström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 23.12. kl 11: Gudstjänst, Killström, 
Granlund.
må 24.12. kl 15: Julbön i kyrkan, Kill-
ström, Granlund.
Ti 25.12. kl 6: Julotta i kyrkan, Killström, 
Granlund. – kl 8: Tvåspråkig julotta i 
Norrskata kyrka, Killström, Granlund.
On 26.12. kl 17: De vackraste julsångerna 
i kyrkan, Killström, Granlund.
må 31.12. kl 18: Nyårsbön i kyrkan.
Houtskär kapellförsamling:
Lö 22.12. kl 18: De vackraste julsångerna 
i församlingshemmet, heikkilä, heikkilä.
Sö 23.12.: Ingen gudstjänst.
må 24.12. kl 15: Julbön i kyrkan, heikkilä, 
heikkilä.
Ti 25.12. kl 7: Julotta i kyrkan, heikkilä, 
heikkilä.
må 31.12. kl 18: Nyårsbön
Ti 1.1. kl 11: högmässa i kyrkan, heikkilä, 
heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 23.12.: Ingen gudstjänst.
Ti 25.12. kl 7: Julotta i kyrkan, Vuola.
On 26.12. kl 18: Gudstjänst med de 
vackraste julsångerna i kyrkan, Vuola.
Ti 1.1. kl 11: högmässa i kyrkan, Vuola.

ÅBO
Sö 23.12 kl 12: högmässa i Domkyrkan, 
liturg: öhman, predikant: Westergård, 
kantor: Danielsson, forsman.
kl 17: Julkör för alla i Aurelia, efter 
övningen deltar kören i De Vackraste 
Julsångerna.
kl 19: De Vackraste Julsångerna, Dom-
kyrkan, åSfs barnkör, dir. Birgitta fors-
man, otto Mäki – piano, Arja Sippel- 
violin, Irma Sandrén – cello, Julkör för 
Alla, dir. Marjo Danielsson, Nalle öhman
må 24.12 kl 12.15: Julgudstjänst i Dom-
kyrkan, ccI kören, dir, heikki rainio, 
forsman, öhman.
kl 14: Musikandakt i uppståndelseka-
pellet, öhman, Danielsson, Mårtensson.
kl 17.30: Julbön i Domkyrkan, Wes-
tergård, Kyrkokören. dir Danielsson, 
forsman.
Ti 25.12 kl 8.30: Julotta i Domkyrkan, 
öhman, Kyrkokören, dir. Danielsson, 
forsman.
kl 8.30: Julotta i Kustö kyrka, Sepponen, 
Sepponen.
kl 10.30: Gudstjänst i Nådendals kyrka, 
Westergård, forsman.
kl 23: Julmusik i Domkyrkan, Kammar-
kören Tolvan, dir. forsman, Danielsson.
On 26.12 kl 12: Mässa i S:t Katarina 
kyrka, Westergård, kyrkkaffe.
Sö 30.12 kl 12: högmässa i Domkyrkan, 
liturg: Bäck, predikant: Westergård, 
kantor: forsman, Danielsson.
Ti 1.1 kl 12: Gudstjänst i Mikaelskyrkan, 
Bäck, forsman.
To 3.1 kl 19: “Jungfru Marias dröm” 
konsert i Domkyrkan. heliga sånger för 
Maria framförda av Marja Korkala. fritt 
inträde/programblad 10€.
kl 19 kl 19: Veckomässa, Mullo.
OBS! I månadsprogrammet finns ett fel: 
där det står att De Vackraste Julsånger-
na skulle vara 16.12, detta stämmer inte. 
Det riktiga datumet är 23.12 kl 19.

ÅLANDS PROSTeRI

HAmmARLAND
24.12 Julafton: 
Julbön kl 14 i hammarlands kyrka. 
Ingemar Johansson, carl Micael Dan.
Sång, musik, Marie Johansson, Karin 
Johansson.
25.12 Julmorgonen: 
Julotta kl 08.00 i hammarlands kyrka.
Ingemar Johansson, carl Micael Dan.
Julevangeliet läses av Synnöve Wes-
terberg. 
Solosång Anna Ahlström , Kyrkokören. 
Kryssningsresenärer deltar.
26.12 Stefanidagen: 
Nattvardsgudstjänst på hammargården 
kl 13.30 
Ingemar Johansson, carl Micael Dan.
30.12 Första söndagen efter jul: 
De vackraste Julsångerna kl 13.30 på 
hammargården. 
Ingemar Johansson, carl Micael Dan.

1.1 Nyårsdagen: 
Gudstjänst kl 18 i hammarlands kyrka. 
Ingemar Johansson, carl Micael Dan. 
Marie Johansson, medverkar.

JOmALA
Jomala församling tillönskar dig Julfrid 
och Nyårsglädje!
Kyrkstallet öppet: 2.12.2012 – 13.1.2013 
vardagar dagtid, söndagar före och efter 
gudstjänst. 
Julberättelsen fås på begäran, kontakta 
Sonja mobil 0457-3427633, e-post: 
sonja.wine@evl.fi
Sön 23.12 kl. 14.00: Julsångsandakt på 
rönngården, 
4 sön i advent ”herrens födelse är nära” 
roger Syrén, ewert Gustafsson och Kaj-
Gustav Sandholm. Jubileumskollekt för 
De vackraste julsångerna.
Julafton 24.12 kl. 11.00: ”löftena upp-
fylls” Barnens Julbön Bertil erickson, 
Kaj-Gustav Sandholm, fredrik erlands-
son, ellen Smulter, solo, barnkören Do-
minanten, Kvinten och JomalaJoy. 
Kollekt: Barnhemmet i rivne, ukraina.
Kl. 13.30: S:t olofs kyrkokör och Sara 
Alm, solist, på De Gamlas hem.
Kl. 15.00: Julbön roger Syrén, Kaj-
Gustav Sandholm, fredrik erlandsson, 
trumpet, och Sara Alm, solosång. Mats 
Stenlund läser julevangeliet. 
Kollekt: Kyrkans utlandshjälp.
Kl. 23.00: Julnattsmässa roger Syrén, 
Kaj-Gustav Sandholm, Ida Kronholm, 
sång, och laudamus. Mats Stenlund lä-
ser julevangeliet. Kollekt: församlingens 
missionärer.
Juldag 25.12 kl. 7.00: ”låt oss gå till 
Betlehem!” Julotta Bertil erickson, 
Kaj-Gustav Sandholm och S:t olofs 
kyrkokör. 
Kollekt för finska Missionssällskapet.
Annandag jul 26.12 kl. 18.00: ”Kristi 
vittnen”. De vackraste julsångerna S:t 
olofs kyrkokör, laudamus, Anna ran-
delin, oboe, roger Syrén, Kaj-Gustav 
Sandholm och fredrik erlandsson. 
Kollekt för De vackraste julsångerna.
Sön 30.12 kl. 11.00: 1 sön e. jul ”Den 
heliga familjen” högmässa Göran 
fagerlund, predikant, roger Syrén, Kaj-
Gustav Sandholm. 
Kollekt för Stiftelsen hemmet i lemland.
kl 19.00: Julkonsert med Annika ol-
linkari, sopran, Mikael fagerholm, tenor, 
och Kaj-Gustav Sandholm, orgel och 
piano. Inträde
Nyårsafton kl. 24.00: ringer kyrkklock-
orna in det nya året!
Nyårsdag 1.1.2013  kl. 18.00: ”I Jesu 
namn” Nyårsmässa ewert Gustafsson, 
predikant, roger Syrén, liturg, och eva-
helena hansen, kantor. 
Kollekt för Socialmissionen på åland.
www.jomala.evl.ax

SuND-vÅRDÖ
23.12: Julandakt på Tallgården med 
vackraste julsånger kl 13.00. Juanita 
fagerholm-urch, Katrin Gwardak
24.12: Julbön i Sunds kyrka kl 13.00. Jua-
nita fagerholm-urch, Katrin Gwardak. 
Sång: Malin Nordlund&JosefinBlomqvist.
24.12: Julbön i Vårdö kyrka kl 15.00. Ma-
thias Junell, Katrin Gwardak, barnkören.
24.12: Julnattsmässa i Sunds kyrka kl 
23.00. Juanita fagerholm-urch, Katrin 
och henryk Gwardak
25.12: Julotta i Vårdö kyrka kl 7.00. Ma-
thias Junell, Katrin Gwardak
26.12: Julandakt på Strömsgården med 
de vackraste julsångerna kl 13.00. Ma-
thias Junell, Katrin Gwardak.
30.12: Taizemässa i Sunds kyrka kl 
19.00. Juanita fagerholm-urch, ålands 
unga kyrka, Katrin Gwardak.
31.12: Nyårsbön i Sunds kyrka kl 18.00. 
Juanita fagerholm-urch, Benita Muuk-
konen.

NäRPeS PROSTeRI

KORSNäS
Sö 23/12 11.00: Gudstjänst i Taklax bö-
nehus, Guy Kronqvist, Deseré Granholm.
Julafton, må 24/12 14.30: Julbön i Kyr-
kan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm. 
Solosång, Tina östling.
Juldagen, ti 25/12 08.00: Julotta i Kyr-
kan, Guy Kronqvist, Deseré Granholm, 
Kyrkokören.
On 26/12 11.00: Stefanidagsgudstjänst i 
Molpe bykyrka. Predikan rune fant.
Sö 30/12 18.00: Kvällsgudstjänst i eku-
menisk anda i Kyrkan, Guy Kronqvist, 
heidi Blomqvist. Marja Korkala medver-
kar med julsånger från arameisk, latinsk 
och finlandssvensk tradition.
Nyårsdagen 1/1 2013 11.00: högmässa 
i Kyrkan, Guy Kronqvist, Deseré Gran-
holm.

LAPPFJäRD-KRISTINeSTAD
www.lappfjard-
kristinestadsforsamling.fi
KRISTINeSTAD 
sö 23.12 kl 18: De vackraste julsångerna, 
kyrkokören, manskören, f.Berg, K-h 
Gullans
må 24.12 kl 13: Julbön, Nisula, Nilsson, 
sång av Julia lövdahl
ti 25.12 kl 8: Julotta, Nisula, Nilsson, 
kyrkokören
on 26.12 kl 18: Sång och musikguds-
tjänst, Nisula, Nilsson, Tjöck spelman-
slag
sö 30.12. kl 12: högmässa, Nisula, 
Nilsson
ti 1.1 kl 12: Gudstjänst Saarinen, Nilsson
LAPPFJäRD
sö 23.12 kl 10: högmässa i kyrksalen, 
eklöf, Martikainen
må 24.12 kl 15: Julbön i kyrkan, eklöf, 
Martikainen, kyrkokören
ti 25.12 kl 7: Julotta i kyrkan, eklöf, Mar-
tikainen, dam-, mans- och kyrkokören
26.12 kl 10: Gudstjänst i Dagsmark bö-
nehus, eklöf, Martikainen
fr 28.12 kl 19: församlingens julfest. Vi 
sjunger de vackraste julsångerna i förs.
hemmet, kyrkokören med, församling-
ens missionär Joel Norrik på besök.
sö 30.12 kl 10: Gudstjänst i kyrksalen, 

Nisula, Martikainen
må 31.12 kl 19: Nyårsaftonssamling i 
förs.hemmet
ti 1.1 kl 18: högmässa i kyrksalen, Saari-
nen, Martikainen
SIDeBY
sö 23.12 kl 10: högmässa, Saarinen, 
Nilsson
må 24.12 kl 16: Julbön, Saarinen, Nils-
son, sång av B.Teirfolk
ti 25.12 kl 6: Julotta, Saarinen, Nilsson
on 26.12 kl 10: Gudstjänst i Skaftung 
bykyrka, Saarinen, Nilsson
sö 30.12. kl 10: Gudstjänst, Saarinen, 
Nilsson
ti 1.1 kl 10: högmässa, Saarinen, Nilsson

NäRPeS
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 4 sö i advent 23.12 kl 10 Guds-
tjänst Stefan Salo, lindén. lö 22.12 kl 18 
”Kauneimmat joululaulut” efteråt kaffe 
i förs.hemmet. Sö 23.12 kl 16 och kl 19 
”De vackraste julsångerna”. Julafton 
24.12 kl 13 Julbön för alla åldrar (obs 
ingen julbön kl 15) P.lassus, lindén, 
Glad Ton, Johan Pått solosång. kl 23 
Julnattsmässa lövdahl, lindén, körsång. 
Juldagen 25.12 kl 7 Julotta lövdahl, hen-
rica lillsjö. Annandag jul 26.12 kl 11 finsk 
julmässa P.lassus, lindén, Santa Marian 
kuoro. fr 28.12 kl 19 Konsert med lina 
o. Johannes häger. 1 sö e jul 30.12 kl 10 
Gudstjänst P.lassus, lindén. Nyårsafton 
31.12 kl 18 Nyårsbön P.lassus, lindén, 
laudate. Nyårsdagen 1.1 kl 18 högmässa 
P.lassus, lindén.
Rangsby bykyrka: 26.12 kl 14 högmässa 
P.lassus, lindén, S:ta Maria försam-
lingskör.
Luthergården: lö 29.12 kl 18 Midvinter-
dagar. Sö 30.12 kl 14 Midvinterdagar.
café Albert: julafton 24.12 kl 12-15 ”Jul 
tillsammans”.

PÖRTOm
Sö 23.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist lidman.
må 24.12 kl. 14: Julbön i kyrkan, Sund-
qvist, lidman, kyrkokören.
Ti 25.12 kl. 8: Julotta i kyrkan, Sundqvist, 
lidman, pensionärskören
Ti 25.12 kl. 10: Joulukirkko, Sundqvist, 
lidman.
Ons 26.12 kl 18: Sånggudstjänst i kyr-
kan. Jakobsson, lidman, erica Back, 
Sångfåglarna.
Fre 28.12 kl. 18: församlingens och Ku:s 
julfest. Talare Jessica Bergström, Be-
nitas musikelever, Sundqvist, lidman, 
långskog.
Sö 30.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Sundqvist, lidman.
Sö 30.12 kl. 18: Julsångskväll i Sidbäck 
byagård, Sundqvist, lidman. Servering, 
intäkter till missionen.
Ti 1.1 kl. 12: finsk högmässa i kyrkan 
Jakobsson, Wikstedt.

ÖveRmARK
Fr 21.12 kl. 19: De vackraste julsångerna i 
kyrkan. Trygve erikson, Jakobsson, Wik-
stedt, kyrkokören m.fl.
Sö 23.12 kl. 12: Gudstjänst. Sundqvist, 
lidman.
må 24.12 kl. 15: Julbön i kyrkan. Jakobs-
son, Wikstedt m.fl.
Ti 25.12 kl. 8: Julotta. Jakobsson, Wik-
stedt, kyrkokören. efteråt andakt på 
Alvina.
On 26.12 kl. 16: finsk högmässa. Sund-
qvist, lidman.
To 27.12 kl. 19: Julfest i bönehuset. Ja-
kobsson, Wikstedt m.fl.
Sö 30.12 kl. 12: Gudstjänst. Sundqvist, 
lidman.
Ti 1.1 kl. 10: högmässa. Jakobsson, 
Wikstedt.

KORSHOLmS PROSTeRI

BeRGÖ
Sö 23.12 kl 14: IV Advent - gudstjänst, 
englund, Kahlos
må 24.12 kl 15: Julafton - julbön i kyrkan, 
englund, NN

Ti 25.12 kl 8: Juldagen - julotta, englund, 
richard Mitts, kyrkokören
On 26.12 kl 14: Annandag jul - guds-
tjänst, englund, Kahlos
Sö 30.12 kl 14: 1 söndagen efter jul - 
gudstjänst, englund, Patrik Vidjeskog
Ti 01.01 kl 14:  Nyårsdagen - högmässa, 
englund, Patrik Vidjeskog

KORSHOLm
Gudstjänst: 4 sönd i advent kl 10 i kyr-
kan, Snellman, Nordqvist-Källström.
Julaftonen: julbön ”kring krubban” kl 
13 i Smedsby förs.gård, och julbön kl 
16 i kyrkan, Berg, Nordqvist-Källström, 
i julbönen kl 16 solosång av Susanne 
Westerlund.

Juldagen: julotta kl 7 i kyrkan, Berg, 
Nordqvist-Källström, Westerlund, kyr-
kokören.
Kammarkören Psallites julkonsert: jul-
dagen kl 21 i kyrkan.
Annandag jul: gudstjänst kl 10 i Toby 
byagård och högmässa kl 12 i Smedsby 
förs.gård, Snellman, Nordqvist-
Källström.
Församlingens julfest: fre 28.12. kl 18 i 
förs.hemmet, Berg, r-M friman m.fl.arr 
Kyrkans ungdom.
Gudstjänst: sö 30.12. kl 10 i kyrkan, 
Bergström, Westerlund.
Nyårsdagen 2013: högmässa kl 10 i kyr-
kan, rune lindblom, Westerlund.

DIAKONITJÄNSTEN I JOMALA FÖRSAMLING
(heltid) lediganslås att sökas, tillträdelsedatum 1.2.2013.
Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut.
Lön enl. kravgrupp 503.
Närmare upplysningar ger 
khde Roger Syrén, tel. 040-5137711.
Ansökan riktas till Kyrkorådet i Jomala församling, 
Godbyv. 445, 22150 Jomala, senast 13.1.2013

Ansökningstiden till

UNGDOMSARBETSLEDARE

Tjänsten regleras av kyrklig lagstiftning, kollektivavtal, 
språk-, tjänstestadga och instruktion. Behörig är den som 
har av biskopsmötet godkänd examen. Lön för behörig 
enligt KyrkTak kravgrupp 502.
 
Den som anställs skall uppvisa straffregisterutdrag 
enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

P.g.a. de pågående strukturdiskussionerna mellan försam-
lingarna inom samfälligheten sker anställningen för år 2013. 
Också en uppdelning av ansvarsområdena inom Esse kan 
göras.  

Ytterligare uppgifter se: www.pedersoreprosteri.fi, Esse 
församling, Aktuellt
Närmare upplysningar: khde. Kaj Granlund tel. 0403 100 451

Till ansökan fogas betyg, CV och arbetsintyg. Ansökan 
sänds till: Esse församling/ ” ungdomsarbetsledare” . 
Lillbackavägen 4, 68820. Även ansökan per epost till 
kaj.granlund@evl.fi beaktas.

I Esse församling förlängs till den 4.1.2013 kl 16.

Vasa svenska församling ledig-
förklarar en heltidstjänst som

diakon/diakonissa
att besättas från 1.4.2013.

 
Behörighetsvillkoren för 
tjänsten är av biskopen 
godkänd lämplig examen på 
institutnivå eller högsko-
leexamen i enlighet med 
kyrkans allmänna tjänste- 
och arbetskollektivavtal. 
 Ansökningarna inlämnas 
till pastorskansliet i Vasa 
svenska församling senast 
18.1.2013 kl. 16.00. 
 Ytterligare information 
finns på www.vaasaevl.fi 
under Aktuellt och ges även 
av ledande diakonitjänste-
innehavare Lena Streng, tfn 
044 480 8360 eller tf kyr-
koherde Anders Kronlund, 
tfn 044 480 8300.

Församlingsrådet i 
Vasa svenska församling

Kyrkans utbildningscentral ledigförklarar ett 
vikariat som

Utbildningsplanerare
Till utbildningsplanerarens uppgifter hör att koordinera 
kyrkans finska personalutbildning, delta i utvecklingen och 
utvärdering av denna utbildning, följa upp hur utbildningen 
utvecklas nationellt och internationellt och sköta kontarer 
mellan kyrkan och samhället i frågor som gäller yrkesut-
bildning för kyrkligt anställda.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas till Kyrko-
styrelsens registratorskontor på adressen PB 185, 
00161 Helsingfors, besöksadress Lotsgatan 1 B, 
eller kyrkostyrelsen@evl.fi senast torsdagen den 3 januari 
2013 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte.
Fullständig platsannons finns på kyrkans rekryteringssidor 
evl.fi/rekrytering. Frågor besvaras av Kyrkans utbildnings-
centrals chef Kari Kopperi,  kari.kopperi@evl.fi,  
tfn 050 594 1317.

1.2–12.7.2013.

Ledig tjänst i stiftet

EN KAPLANSTJÄNST 
i Esbo svenska församling

Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
svenska och �nska.

Den som valts till tjänsten skall uppvisa i stra�registerla-
gens 6 § avsett stra�registerutdrag.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 
14.1.2013 klockan 15.00.
Adress: PB 30, 06101 Borgå

ledIgA TJänSTeR

ledIgA TJänSTeR
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MARKnAd

ÖNSKAS HYRA
Skötsam och rökfri talterapistu-
derande önskar hyra möblerad 
etta/tvåa i Kyrkslätt från jan/fe-
br-maj (för praktikperiod). P.g.a. 
utlandsstudier kontakta hanna 
Järveläinen tfn 0505265064 eller 
mig e-post slyttbac@abo.fi /Sofia 
lyttbacka

uTHYReS
Trevlig 2:a 40,5 m2 på Salligatan 2 
i helsingfors uthyres fr 1.1.13 eller 
1.2.13. hyra € 850/mån (inkl. vat-
ten). tel 050-3294444 (9 - 17)

på gång

Tre NäTTer TIll Jul – Grankulla 
kammarkörs julkonsert för hela 
familjen lördagen den 22.12.2012  
kl.15 och kl.18

första delen av konserten om-
fattar traditionell svensk och finsk 
julmusik och en försmak av körens 
nya sakrala repertoar. Andra delen 
av konserten bygger på modernare 
julmusik som lockar fram julstäm-
ning med hjälp av känsla, fröjd och 
glädje i väntan på julen.

Biljetter: 15€, barn 12-18 år 10€, 
under 12 gratis.

nYTT FRån doMKApITleT

Kaplanstjänsten i Borgå svenska domkyrkoförsamling har inom utsatt 
ansökningstid sökts av församlingspastorn i samma församling mia An-
derssén-Löf.

enda sökanden till kaplanstjänsten i Borgå svenska domkyrkoförsamling 
pastor mia Anderssén-Löf har förklarats behörig för tjänsten.

Biskop Björn vikström har beviljat prostetiteln åt studentprästen i Åbo 
evangelisk-lutherska församlingar Peter Gustavson och kyrkoherden i 
Korsnäs församling Guy Kronqvist.

Stiftssekreteraren för personalvård och utbildning vid domkapitlet mar-
gareta Puiras har beviljats tjänstledighet 1 - 31.1.2013 och förordnats att för 
samma tid att sköta kyrkoherdetjänsten i Kimitoöns församling.

församlingspastorn i Åbo svenska församling mia Bäck har beviljats par-
tiell tjänstledighet (50 %) 1.2 – 31.3.2013.

Kaplanen i esbo svenska församling Gunborg Lindqvist har beviljats be-
gärt avsked från 1.5.2013.

en kaplanstjänst i esbo svenska församling har förklarats ledig att sökas 
senast 14.1.2013 kl. 15.

församlingspastorn i Ingå församling Tom Hellsten har förordnats att 
sköta församlingspastors-tjänsten (60 %) i samma församling 1.1.2013 - 
31.12.2015.

Kaplanen i vasa svenska församling Siv Jern har beviljats partiell tjänst-
ledighet 30 % 1.1 - 31.12.2013.

församlingspastorn i vårdö kapellförsamling i Sund-vårdö församling 
mathias Junell har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i sam-
ma församling 1.1 - 31.5.2013.

församlingspastorn i esbo svenska församling Kira ertman har avlagt 
pastoralexamen.

fullmakt på B-kantorstjänsten i Jomala församling har utfärdats åt kan-
tor eva-Helena Hansen räknat från 1.1.2013.

KvevLAx
människa kom fram mässa: sö kl 18 i 
kyrkan, lundström, lithén, Ihatsu.
Julbön: julafton kl 15 i kyrkan, lund-
ström, Andrén, Kyrkokören.
Julotta: juldagen kl 8, henrik östman, 
rodney Andrén, Manskören, dir. Per-
erik häggblom.
Juljazz: annandag jul kl 18 i kyrkan, 
Mariah hortans o Mathias Sandberg. 
Altarandakt, Anders lundström.
Gudstjänst: sö kl 18, Ann-Mari Audas-
Willman, rodney Andrén.
Gemensam bön: nyårsafton kl 18 i elim.
Gudstjänst: nyårsdagen kl 10, östman, 
Andrén.

mALAx
www.malaxforsamling.fi
Pastorskansliet är stängt 24.12 – 28.12. 
Präst nås på telefon 050-598 1700.
Julandakt på evahemmet: to 20.12 kl 13.
Skolornas julkyrka: fre 21.12 kl 9 i fh 
och kl 10.15 i kyrkan.
Gudstjänst: sö 23.12 kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Katri lax.
Julandakt på Westerhemmet: sö 23.12 
kl 14.
Julbön på malax Åldringshem: må 24.12 
kl 13.
Julbön i kyrkan: må 24.12 kl 15. Norr-
back, Brunell.
Tvåspråkig Julotta: ti 25.12 kl 8 i kyrkan. 
Norrback, Brunell.
Gudstjänst: on 26.12 kl 10 i fh. Kyrk-
kaffe. Norrback, Brunell.
Gudstjänst: sö 30.12 kl 10 i kyrkan. Torn-
berg, Brunell.
Nyårsbön: må 31.12 kl 18 i kyrkan. Torn-
berg, Brunell.
Högmässa: ti 1.1 kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi. 
Tornberg, Brunell.
Alla Hushåll tillönskas en Fridfull Julhelg 
och ett välsignelserikt Nytt År!

PeTALAx
Högmässa: IV Advent sö 23 12 kl 11 
Björklund, Kahlos
Julbön: må 24 12 kl 15 i Nybygården 
Björklund, Kahlos, ulf lidman
Julotta: ti 25 12 kl 8 Björklund, Kahlos, 
kyrkokören, taxi
Gudstjänst: Annandag jul on 26 12 kl 18 
Björklund, Kahlos Kontakten, taxi
Gudstjänst: sö 30 12 kl 11 englund, 
Vidjeskog
Högmässa: ti 1 1 kl 11 englund, Vidje-
skog, taxi
Pastorskansliet stängt vecka 52.

RePLOT
Högmässa: i replot sö kl. 10. Kaski, 
Wargh.
Gudstjänst: i Björkö sö kl. 12.30. Kaski, 
Wargh.
Julafton. Julbön: i replot kl. 13. Kaski, 
Wargh.
Julafton Kring krubban: i Björkö kl. 
14.30. Kaski, Wargh.
Juldagen. Julotta: i replot kl. 7. Kaski, 
Wargh.
Juldagen. Julotta i Björkö kl. 9. Kaski, 
Wargh.
Annandag jul. Byagudstjänst: odd Inn i 
Söderudden kl. 13. Kaski, Wargh.
Gudstjänst: i replot sö 30.12. kl. 10. 
Kaski, Sten.
Högmässa: i Björkö sö 30.12.. kl. 12.30. 
Kaski, Sten.
Nyårsdagen. Högmässa: i replot kl. 10. 
Kaski, Sten.

SOLF
Solf skolas julgudstjänst: fred. kl. 8.30 
i kyrkan.
Konsert: Sunny Singers fred. kl. 18 i kyr-
kan, henrik östman, andakt.
Gudstjänst: sö kl. 10. henrik östman, 
Peter Brunell.
Julbön: julafton kl. 15, Ann-Mari Audas-
Willman, Peter Brunell, stråkorkestern, 
ronnie Karlsson, sång.
Julotta: juldagen kl. 7, Ann-Mari Audas-
Willman, Peter Brunell, Steve Johnson, 
trumpet.
Högmässa: annandag jul kl. 18, Ann-
Mari Audas-Willman, Peter Brunell.
Gudstjänst: sö 30.12 kl. 10, Ann-Mari 
Audas-Willman, Mauriz Brunell.
Högmässa: nyårsdagen kl. 18 (obs. ti-
den), henrik östman, Mauriz Brunell.

vASA
TReFALDIGHeTSKYRKAN
Högmässa: sö 23.12 kl. 13, Tia Maria 
Nord, Gunnar Särs, Dan Andersson.
Festival of  9 Lessons and carols: sö 
23.12 kl. 18, David oliver, Gunnar Särs, 
Tuuli Kela, Mikael heikius, Katariina 
Järvinen.
Kring krubban: julafton kl. 13, Anders 
Kronlund, Mikael heikius, ungdomsor-
kestern, dir. Monica heikius.
Julbön: julafton kl. 15 i uppståndelseka-
pellet, Gunnar Särs, richard Mitts, Ville 
Mankkinen, violin.
Julbön: julafton kl. 16.30,  Gunnar Särs, 
Trefaldighetskyrkans kör, dir. Mikael 
heikius.
Julotta: juldagen kl. 6.30, Tia-Maria 
Nord, Dan Andersson.
Högmässa: julannandag kl. 13, rune 
lindblom, richard Mitts.
Högmässa: sö 30.12 kl. 13, Siv Jern, An-
ders Kronlund, Mikael heikius.
Nyårsbön: nyårsafton kl. 18, Stefan Sig-
frids,  Anders Kronlund, Monica heikius. 
Arr. Kristen gemenskap.
Högmässa: nyårsdagen kl. 13, Anders 
Kronlund, Siv Jern, Dan Andersson.
BRäNDÖ KYRKA
Julbön: julafton kl. 15, Siv Jern, Dan 
Andersson.
Julotta: juldagen kl. 8.30, Tia-Maria 
Nord, Brändö kyrkokör, dir. Dan An-
dersson.
DRAGNäSBäcKS KYRKA
Julbön: julafton kl. 17, Siv Jern, Dan 
Andersson.
Gudstjänst: sö 30.12 kl. 10, Siv Jern, 
Mikael heikius.
SuNDOm KYRKA
Kring krubban: julafton kl. 15, Malin 
lindblom, Monica heikius, Sarah Neder-

gård, solosång.
Julotta: juldagen kl. 8, rune lindblom, 
Sundomkören, dir. Mikael heikius.

vÖRÅ
vörå
Lö 22.12. kl. 19: De vackraste julsång-
erna i kyrkan.
Sö 23.12. kl. 10.00: Gudstjänst i kyrkan.
Sö 23.12. kl. 14.30: Julbön på Tallmo.
Julafton kl. 15.00: Julbön i kyrkan.
Juldagen kl. 7.00: Julotta i kyrkan.
Annandag jul 26.12. kl. 10: Gudstjänst 
i kyrkan.
Annandag jul 26.12. kl.12: Jul tillsam-
mans i fh, för dig som firar julen ensam. 
Program och servering. Skjuts ordnas. 
Anmäl senast 19.12 till pastorskansliet 
3844 300.
Annandag jul 26.12: kl. 14. Julfest i 
Bertby bönehus.
To 27.12. kl. 14: Julfest i Koskeby bö-
nehus.
Fr 28.12. kl. 19: Julfest i lotlax byagård.
Sö 30.12. kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. 
Nyårsdagen kl. 19: finsk nyårsfest i 
Murto bönehus.
On 2.1. kl. 19: Julfest i Kovik samlingssal. 
Oravais
Lö 22.12 kl. 20: Julfrid. Konsert i kyrkan.
Sö 23.12 kl. 10: högmässa i kyrkan.
Julafton kl. 14: Julbön i kyrkan. 
Julafton kl. 16-18: Drop- in andakt i 
kapellet.
Juldagen kl. 8: Tvåspråkig julotta i 
kyrkan.
Annandag jul 26.12. kl.12: Jul tillsam-
mans i Vörå fh, för dig som firar julen 
ensam. Program och servering. Skjuts 
ordnas. Anmäl senast 19.12. till pastors-
kansliet tel.3844 300.
Sö 30.12. kl. 12: Gudstjänst i kyrkan.
maxmo
Sö 23.12. kl. 14: Julandakt vid Marielund. 
Julafton kl. 15: Julbön i kyrkan. efteråt 
ljuständning vid de stupades gravar.
Juldagen kl. 8: Julotta i kyrkan. Taxi kl. 7 
från österö via Kvimo, kl. 7.30 från ölis 
via Kärklax och Tottesund. Taxiavgift 5 €.
Annandag Jul: ingen gudstjänst i Maxmo.
Annandag jul kl. 12: Jul tillsammans i 
Vörå fh, för dig som firar julen ensam. 
Program och servering. Skjuts ordnas. 
Anmäl senast 19.12. till pastorskansliet 
tel. 3844 300.
Lö 29.12. kl. 14: Pensionärsjulfest i fh. 
obs! taxitiderna!! från österö kl. 13.10 
via Särkimo och Brudsund, kl. 13.30 
från Kvimo via Djupsund och lövsund, 
kl. 13.30 från ölis via Kärklax och Tot-
tesund. Taxiavgift 5 €.
Nyårsdagen 1.1. kl. 10: högmässa i kyr-
kan. Bäck.

PeDeRSÖRe PROSTeRI

eSSe
Sö 10: Gudstjänst, Portin, Sundelin. An-
svar: konfirmandgrupp 4.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
elis Snellman.
-19: Kauneimmat joululaulut i kyrkan 
med J:stads finska församling. Sirpa 
lilius, lotta Kujanpää.
-20: uppesittarkväll i församlingsstu-
gan, Wikblad.
JuLAFTON 13: Barnens julbön, Granlund, 
Johansson. Ansvar: Ytteresse övre.
-15: Julbön, Granlund, Johansson, Pen-
sionärskören. Ansvar: lappfors.
JuLDAGeN 08: Julotta, Portin, Johans-
son. Ansvar: Ytteresse nedre.
JuLANNANDAG 14: Sammankomst i 
Punsar bönehus, Jorma Pesämaa.
-19.30: De vackraste julsångerna i 
kyrkan, Johansson, Granlund, Gloriess. 
Ansvar: konfirmandgrupp 5.
Fr 13.30: Andakt i esselunden, Granlund.
-20: Stugokväll i församlingsstugan, 
Wikblad.
Sö 10: högmässa, Granlund, Johansson. 
Ansvar: Bäckby-Värnum-humla.
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, 
P-e häggman.
NYÅRSDAGeN 14: Sammankomst i Pun-
sar bönehus, Kaj Granlund.
-18: Gudstjänst, Portin, Johansson.
To 19: Karabön i församlingsstugan.
TReTTONDAGeN 13: familjegudstjänst, 
Portin, Johansson. Marita östman av-
tackas. Kyrkkaffe i Punsar bönehus.

JAKOBSTAD
To 14: Julbön på De Gamlas hem, Tur-
peinen, Södö.
Lö 18: “De vackraste julsångerna” i kyr-
kan, Södö, östman, Kyrkokören, andakt 
åstrand.
19: ungdomarnas julfest i fc ungd.utr., 
Salo, m.fl.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Salo, Södö, 
östman, Gloriakören.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Martti Vähäkangas.
JuLAFTON
9: Julbön på Mariahemmet, Salo, Martin 
Klemets.
14: Barnens julbön i Pedersöre kyrka, 
Salo, Södö, östman, haglund- Wik-
ström, Primen & Sekunden. oBS! Tiden.
17.30: Julbön i kyrkan, åstrand, östman, 
sång emelie Granvik.
18.30-21.30: Gemensam jul i fc. Pro-
gram med julgröt, åstrand, m.fl.
23.00: Musik i julnatten i Pedersöre 
kyrka, cantate, Jonna Marjamäki, violin, 
charlotta enqvist, gitarr, Södö, orgel/
piano, Turpeinen.
JuLDAGeN
8: Julotta i Pedersöre kyrka, pred. Krok-
fors, lit. häggblom, östman, Sandstedt-
Granvik. Jakobstads sv och Pedersöre 
församlingars kyrkokörer. Gemensam 
gudstjänst med Jakobstads svenska och 
Pedersöre församlingar. oBS! Tiden och 
platsen.
15: Sångstund i Skutnäs bönehus, Mar-
kus Wargh.
JuLANNANDAG
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
heikki Peltola.
18: Gudstjänst med ”De vackraste 
julsångerna” i kyrkan, englund, Södö, 

östman, chorus Novus.
Sö (30.12) 12: högmässa i kyrkan, Salo, 
Södö, sång heidi Storbacka.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Sture Vargh.
18: fokus i fc. Konsert med lina och 
Johannes häger.
NYÅRSAFTON
18: ekumenisk nyårsbön på torget. 
fackeltåg från kyrkan kl. 17.45.
NYÅRSDAGeN
12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, Mar-
tin Klemets.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, 
Martti Vähäkangas.

JePPO
Sö 23.12 kl 14: De vackraste julsångerna 
och Jeppo ungdomsorkester konsert i 
kyrkan, andakt av harry holmberg.
- Kl 15: Joulujuhla/ Kauneimmat jou-
lulaulut uudenkaarlepyyn seurakun-
tatalossa
må 24.12 Julafton kl 15: Julbön i kyrkan, 
holmberg, lönnqvist, sång av ungdo-
marna.
Ti 25.12 Juldagen kl 8.00: Julotta, holm-
berg, lönnqvist, kyrkokören.
- kl 10: Joulukirkko, holmberg, lönn-
qvist, naiskuoro.
On 26.12 Annandag jul kl 19.30: Slef:s 
julfest i bönehuset. Medv: Boris Salo, 
Mona o Alf Wallin, harry holmberg o Mi-
kaela lönnqvist, sång o musikprogram.
Sö 30.12 kl 19: församlingens jul- och 
nyårsfest i församlingshemmet.
Ti 1.1. Nyårsdagen kl 12: Gemensam 
nyårsmässa i Nykarleby kyrka.
ändrade öppettider: fr.o.m 1.1.2013 är 
Jeppo öppet månd 9-12 och ons 13-16, 
service fås också från kyrkoherdeäm-
betet i Munsala o Nykarleby.
välkomna till Nykarleby församling: 
annonserna hittas nästa år under Ny-
karleby församling och under rubriken 
”Jeppo” finns lokala evenemnag.

KRONOBY
Skolgudstjänst: fr 21.12 9.00 i kyrkan 
för lågstadieskolorna, Ventin, Norrback, 
ellfolk-lasén
Finsk sånggudstjänst: sö 23.12 14.00 
(obs tiden) i kyrkan, Ventin, Aira Ken-
tala. Kyrkkaffe
Barnens julbön: julafton 12.00 i kyrkan, 
Maja Sandbäck, ellfolk-lasén
Julbön: julafton 14.00 i kyrkan, Ventin, 
ellfolk-lasén, robert Näse, baryton
musik i julnatten: julafton 23.00 i 
kyrkan. Sopran: elin Bergdal, emma 
hanhikoski, Malin Storbjörk, alt: Jannika 
Tallgård, Martina Broberg, Maria ellfolk-
lasén, tenor: oskar Sundman, filip 
Vikström, bas: Valter Söderbacka, erik 
Abbor, Alex fröjdö.
Julotta: Juldagen  25.12  8.00, Norrback, 
ellfolk-lasén,  Kyrkokören. ottesång 
från 7.30 högmässa: Julannandag 26.12 
10.00 i Söderby bönehus, Ventin, fjalar 
Ahlskog, sångprogram
Gemenskapsfest i juletid (Ku): lö 29.12 
18.00 i fh, Jan-erik Nyberg. Anmälan till 
Mona häggblom 0407033444 senast 
27.12.
Gudstjänst: Sö 30.12 10.00, Norrback, 
Sven-olof ray
Nyårsbön: Nyårsafton 23.40 på kyrk-
trappan, kommunens nyårshälsning. 
Glöggservering
Högmässa: nyårsdagen 12.00, Norrback, 
ellfolk-lasén

LARSmO
To 20.12 kl. 18 Karagruppens julfest: vid 
Inremissionshemmet. Julmiddag à 15 €. 
Marko Sjöblom medverkar.
Sö 23.12 kl.10 Högmässa: Sjöblom, 
Wiklund, musik Michael ford. Kyrkvärd: 
Kaptens. Kyrkkaffe.
Julafton 24.12 kl. 13 Barnens julbön: 
Sjöblom, Wiklund, Septimen, oktaven, 
ungdomar.
kl. 15 Julbön: Sjöblom, Wiklund, sång 
Karita Jungar. Kyrkvärd: Murmästar
Ti 25.12 kl. 8 Julotta: lassila, Wiklund, 
församlingskören. Kyrkvärd: furuholmen
Ons 26.12 kl. 10 Högmässa: lassila, Nina 
enkvist, sång Jenny lindgren. Kyrkvärd: 
Vikarholmen
kl. 14 Nattvard: vid Sandlunden, las-
sila, enkvist
Sö 30.12 kl. 10 Gudstjänst: Per-ole 
hjulfors, Sjöblom, Wiklund. Kyrkvärd: 
risöhäll
kl. 19 Julkonsert i kyrkan: med Terjärv 
manskör, solist Karita Jungar, dirigent 
Bill ravall.
Ti 1.1.2013 kl. 18 (Obs tiden) Nyårsda-
gens kvällshögmässa: lassila, enkvist, 
sång av eivor och Nils Johansson. Kyrk-
värd: risö, Grev. Kyrkkaffe.

muNSALA
Lö kl 19 Julfest: i Pensala bönehus, kh-
den, kantorn, duett- och strängbands-
sång m.m. Arr. Slef.
Sö kl 14 De vackraste julsångerna: i 
kyrkan, khden, kantorn, Mats Sågfors o 
projektkören. 
efteråt julglögg o pepparkaka.
Julafton kl 15 Julbön: i kyrkan, khden, 
kantorn, christian Vesterqvist o pro-
jektkören.
Juldagen kl 8 Julotta: khden, kantorn, 
trumpetmusik.
Annandag jul kl 10 Gudstjänst: i Pensala 
bönehus, khden, kantorn.
Sö 30.12 kl 10 Högmässa: i kyrkan, kh-
den, kantorn.
Nyårsdagen kl 12 Gemensam fest-
mässa: i Nykarleby kyrka, Sandvik, 
edman, forslund, holmberg, kantorerna 
o kyrkokörerna medv. radiering.
välkomna till Nykarleby församling!: 
Annonserna hittas nästa år under 
Nykarleby församling. under rubriken 
”Munsala” finns lokala evenemang.
ändrade öppettider: fr.o.m. 1.1.13 är 
Munsala kansli öppet må 9-12 o fre 
9-12. Service fås också från kyrkoher-
deämbetet i Nykarleby o Jeppo kansli.

NeDeRveTIL
Ku:s auktion 6.12: inbringade 2055,30, 

ett varmt Tack!
Lågstadiets julkyrka: fr 8.30 i kyrkan.
Andakt med HHN: och de vackraste jul-
sångerna fr 13 i servicecentret.
De vackraste julsångerna: lö 19 i kyrkan, 
tvåspråkigt tillfälle, Kentala, Norrback, 
Damkören.
Finsk mässa: sö 23.12 kl 10, Norrback, 
Kentala, Kaustisen mieslaulajat, kyrk-
kaffe.
Julbön för små och stora: sö 18 i kyrkan.
Julbön: julafton 15, khden, kantorn, 
kyrkokören.
Julotta: juldagen 8, khden, kantorn, Kaj 
laakso trumpet.
Kvällsgudstjänst: annandagjul kl 18 i fh, 
Store. Glögg och pepparkaka i fh.
De vackraste julsångerna: sö 30.12 kl 
13 i Norrby, khden, kantorn, dragspel-
sorkestern. 
Kvällsmässa: nyårsdagen 18, khden, 
kantorn. Julfest i fh efteråt, julgröt, pen-
sionärskören.
Församlingsborna tillönskas en God Jul 
och ett välsignat Nytt År!

NYKARLeBY
Fr 21.12 kl 19: Julkonsert i fh med Trinity 
choir + friends
Sö 23.12 kl 15: Kauneimmat joululaulut i 
fh, leila Taipale-Kronqvist
-kl 19: De vackraste julsångerna i kyrkan
Julafton kl 15: familjens julbön, edman, 
ringwall, hilde losvik sång
-kl 17: Julbön, Sandvik, ringwall, Simon 
häger sång
Juldagen kl 8: Julotta, Sandvik, ringwall, 
kyrkokören
-kl 9.30: Joulukirkko, Sandvik, ringwall, 
kirkkokuoro
Annandag jul kl 18: församlingens 
julfest i fh, Mattias Nylund och xu li, 
kyrkokören
To 27.12 kl 13: Besökstjänsten, julbesök 
florahemmet
Sö 31.12 kl 10: Gudstjänst, edman, 
Sandvik, forsman
Nyårsdagen kl 12: Nya församlingens 
gemensamma högmässa i kyrkan, 
Sandvik, edman, forslund, holmberg, 
kantorerna och kyrkokörerna medver-
kar. radiering.
ändrade öppethållningstider från 
1.1.2013: pastorskansliet är öppet 
måndag, tisdag 9 – 12, onsdag 13 -17, 
tors 10-13.

PeDeRSÖRe
Gudstjänster/Julböner: 
- fr 21.12 kl. 13 Julbön i Pedersheim, 
sångkvartett 
- lö 22.12 kl. 19 Julsångskväll tillsam-
mans med skolbarnen i lepplax bykyr-
ka, medv. söndagsskollärarna, Näse 
- Sö 23.12 kl. 10 Gudstjänst i kyrkan, 
häggblom, Sandstedt-Granvik, sång 
ellen eklund, textläsare Gurli Sjöberg, 
dörrvärdar edsevö nya 
- Sö 23.12 kl. 19.30 Julbön i forsby 
bykyrka, forsby sångkör, häggblom, 
Nyholm 
- Julafton 11 familjens julbön med julens 
gestalter i kyrkan, Barnens julkör, Näse, 
Sandstedt-Granvik, Nyholm, tecken-
språkstolkning  
- Julafton 14 Barnens julbön i kyrkan, 
Jstads sv förs. 
- Julafton 16 Julbön i kyrkan, St olofskö-
ren, erikson, Sandstedt-Granvik, 
Nyholm 
- Juldagen 8 Julotta med Pedersöre och 
Jakobstads sv församlingar i kyrkan, för-
samlingarnas kyrkokörer, lit. häggblom, 
pred. Krokfors, kantorerna Sandstedt-
Granvik och östman, textläsare Kristina 
fors och Per Granbacka 
- Annandag jul 10 högmässa med natt-
vard i kyrkan, Strängbandet, erikson, 
Näse, Nyholm 
- Sö 30.12 kl. 10 Gudstjänst i kyrkan, er-
ikson, Sandstedt-Granvik, Nyholm 
- Nyårsafton 19 Nyårsbön med nattvard 
i kyrkan, häggblom, Näse, Sandstedt-
Granvik, efteråt vaka i Bennäs Kyrk-
hem kl. 20 Näse, Sandstedt-Granvik, 
servering 
- Nyårsdagen 10 Gudstjänst i kyrkan, 
häggblom, Nyholm  
Julkrubban: invid Pedersöre kyrka är 
öppen och finns i vintergrav invid klock-
stapeln. Välkommen att se!
Konserter:  
- Sö 23.12 kl. 19 med Bel canto i kyrkan, 
programblad 
- Julafton 23 Musik i julnatten i kyrkan, 
kören cantate, Jstads sv förs.
För ungdomar: 
- fr 21.12 kl. 20 Night café Julfest i 
Kyrkhemmet 
- 29.12-1.1 Nyårsläger i Karleby, öppna 
samlingar: lö 19.30 crosspoint i Gamla-
karleby stadskyrka, Må 21.30 Nyårsparty 
med konsert i Västra parkens skola
Julfester: 
- lö 29.12 kl. 19 Bykyrkans i forsby, 
forsby sångkör, erikson, Nyholm 
- lö 29.12 kl. 19 Byns i Bennäs sam-
lingshus
Sammankomster i Flynängens bönehus: 
- Sö 23.12 kl. 15 rune östman 
- on 26.12 kl. 15 Seppo Tupeli, tolkning 
- Sö 30.12 kl. 15 fredrik Björkskog
Andakt: To 27.12 kl. 17.30 i Pedersheim, 
Kållby fridsförening
missionsstugan: stängd 31.12, tack till 
medarbetare, givare och kunder för det 
rika året i stugan!

PuRmO
To 14: Andakt i Sisbacka pens.bost
Fr 19: Julkonsert med systrarna ceder-
holm kyrkan. fritt inträde, kollekt.
Sö 10: högmässa  i kyrkan, khden
14: Byajulfest i åvist. Medv. Bl.a. J Kling-
enberg
må 14: Julbön i kyrkan, khden, kantorn, 
heidi Storbacka, M Sandstedt-Granvik
Ti 8: Julotta i kyrkan, khden, kantorn, 
kyrkokören
On 10: Gudstjänst i åvist bykyrka, kh-
den, kantorn
Sö 12: (obs tiden!) Gudstjänst i kyrkan, 
Kaj Granlund
Ti 13: (obs tiden!) Nyårsgudstjänst i 

lillby förs.h.khden, kantorn, strängban-
det. Servering.
4-6.1 missionsdagar i Åvist

TeRJäRv
Kyrkokören besöker to 20.12: Backebo 
kl 13, Gruppboendet kl 13.40 och Terjärv 
vårdcenter kl 14.15.
Skolgudstjänst: fr 21.12 kl 9, khden, S. 
Smedjebacka.
Barnens julandakt: fr 21.12 kl 10, khden, 
Smedjebacka.
ungdomarnas julfest och uppesittar-
kväll: fr 21.12 kl 19, förs.h.
De vackraste julsångerna: i kyrkan lö 
22.12 kl 19, Kyrkokören; Barnkören; mu-
sik, Stig Dahlvik & S-G Jansson. 
Gudstjänst: i Kortjärvi bönehus 23.12,  4 
sönd. i advent kl 10, khden, S. Smed-
jebacka.
Julbön: må 24.12 Julafton, kl 15, D. Norr-
back, S. Smedjebacka, sång av emma 
hanhikoski.
Julotta: ti 25.12 Juldagen kl 7, khden, S. 
Smedjebacka, Kyrkokören.

Finsk julkyrka: ti 25.12 kl 9, khden, Ma-
riat, S. Smedjebacka.
Gudstjänst: i Småbönders on 26.12 
Annandag jul, kl 10, khden, S. Smed-
jebacka.
marthajulfest: to 27.12 kl 19, förs.h, S. 
Smedjebacka.
Gudstjänst: i församlingshemmet sö 
30.12 kl 10, A. Store, M. heikkilä.
Nattvardsgudstjänst: må 31.12 Nyårs-
afton kl 19.30, D. Norrback, S. Smed-
jebacka.
Gudstjänst: i hästbackaby ti 1.1 2013 
Nyårsdagen kl 19, D. Norrback, S. 
Smedjebacka.

http://sanktjohannes.info
25.12 kl 8 julotta i Biblion, 
Vasa. 30.12 kl 14 gtj i Lepplax 
bykyrka; servering, julfest. 
31.12 kl 18 nyårsbön i Biblion.
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snAbbVigsEL nY KulTuR

Snabbvigslar – en ny vigselkultur?
Framme vid altaret står ett 
brudpar och lyssnar till präs-
tens tal. Det är det dags för frå-
gorna ”Vill du …?” Bröllops-
gästerna på de närmaste stol-
raderna spetsar öronen för att 
höra svaren. En vanlig kyrklig 
vigsel? Ja och nej. Bak i kyr-
kan sitter nämligen följande 
brudpar redo att ställa sig på 
mittgången. Då är det deras 
tur att skrida fram i takt med 
den musik de valt. Samtidigt 
sitter brudparet med ”start-
numret” 3 i sakristian i ett 
privat samtal med sin vigsel-
präst. De vet att deras vigsel-
tur kommer om en halvtim-
me. Brudpar nummer 4 sti-
ger in genom dörren. De har 
fått te och smörgås i försam-
lingshemmet i väntan på att få 
prata med sin vigselpräst. Vid 
anmälningsdisken i kyrkans 
sidogång står ytterligare flera 

brudpar i kö. De väntar på att 
få sin hindersprövning gran-
skad och få ett startnummer. 
Plötsligt hörs musik. Brudpa-
ret vid altaret är på väg ut och 
människor stiger upp som en 
hyllning till de nygifta. Det rå-
der en festlig stämning bland 
alla i kyrkan. Glädjen smittar 
av sig på alla, fast människor-
na inte känner varandra. 

Är detta fiktion? Nej, det 
är en beskrivning av vig-
selkvällen i Ingå kyrka 
12.12.12. Då vigdes brudpar 
med bara 15 minuters mel-
lanrum. Sammanlagt 21 par. 
Det är kanske en föraning 
om vart vår vigselkultur är 
på väg. Alla vill inte ha ett 
stort och påkostat bröllop. 
I stället vill många ha det 
kort och enkelt. Gärna med 
gemenskap med nära vän-
ner och främmande par i 

samma ärende. Snabbvigs-
lar lockar särskilt par som 
bott tillsammans länge el-
ler som gifter sig på nytt. 
Ett kort samtal med präst 
strax före vigselakten räck-
er. Som bröllopsfest räck-
er det med kaka och kaffe i 
församlingshemmet. Gra-
tis för brudparet med gäster 
och relativt billigt för för-
samlingen. 

Snabbvigslar kan vara nå-
got som vår tid behöver. Det 
vittnar det ökade antalet 
vigslar i magistraterna om. 
Vad har de att erbjuda som 
församlingarna inte har? Jo, 
enkelhet och snabbhet. Men 
en kyrklig vigsel behöver 
inte heller vara märklig eller 
tidskrävande, trots välsig-
nelse, ett gott Guds Ord och 
mäktigt orgelbrus. 

Att vara gift är det bästa 

alternativet för par som vill 
höra ihop. Det är troligen de 
flesta överens om. För kvin-
nor gäller det att gifta sig fö-
re man fyller 50, för män 
före man fyller 65, om man 
tänker på en kommande 
änkepension. Det finns en 
efterfrågan för vigslar.

Jag tror att församling-
ar gör klokt i att plane-
ra in särskilda vigselda-
gar vid strategiska tillfäl-
len. Det gäller att samarbe-
ta med grannförsamlingar, 
för arrangemanget kräver 
många präster och kanto-
rer. Församlingar kunde 
med snabbvigslar möta si-
na medlemmars behov och 
önskningar på ett nytt sätt.

”När jag återvän-
de var mina mo-
tiveringar: den lo-
kala finlandssven-
ska församling-
ens öppenhet och 
förmåga att skapa 
gemenskap mel-
lan människorna.”
Juha Ruusuvuori i VBL

REtuR TIll KYRKA

Om Gud och 
avgudar

vi i den nordiska kristna huvudfåran 
har ofta ett slags relation till Mar-
tin Luther. Men hur många av oss 
”protestanter” och ”lutheraner” har 
egentligen läst ett enda ord av Luther? 

Svenska kyrkan – som jag ”tillhör” 
– vilar formellt på en 710 sidor tjock 

lunta ”lutheranska” texter – Svenska kyrkans be-
kännelseskrifter. Men vem har läst dem? Vem kan 
på stående fot till exempel redogöra för innehål-
let i de ”Schmalkaldiska artiklarna”? 

de FlestA har inte en aning om vad det är. (En hörn-
sten i luthersk kyrkohistoria.) Men jag tar det med 
jämnmod. Man kan faktiskt tro på och tillbe bå-
de Gud, Jesus och den heliga Ande utan att kunna 
rabbla kyrkans alla officiella bekännelseskrifter.

I vissa avseenden är det en välsignelse att vi in-
te läser Luthers skrifter – jag avser här bland an-
nat hans otäcka och hatfyllda antisemitiska ut-
gjutelser.

å AndrA sidan kan jag tycka att det delvis är en 
stor förlust att vi ofta faktiskt är analfabeter när 
det gäller Luther – inte minst eftersom många av 
oss ”tillhör” den evangelisk-lutherska traditionen. 

Till exempel är hans språkbruk i en klass för 
sig. Han är drastisk, burlesk, humoristisk. Det är 
ofta kul att läsa Luther. Inte för en sekund ”trå-
kig”, ofta sprängfylld av frustande liv och vitali-
tet. Och hans tankevärld känns ofta oerhört mo-
dern och aktuell.

Ett exempel. I hans Stora Katekes skriver han 
om Guds första bud ”Du skall inte ha andra gudar 
vi sidan av mig”. Han skriver här att alla männis-
kor har en gud, men i många fall är det en avgud.

”Det finns många som menar att de har både 
Gud och allt de behöver, om de bara har ägode-
lar och pengar. Många förlitar sig helt på sådant. 
De bröstar sig stolt och självsäkert över det och 
frågar inte efter något annat. Även en sådan per-
son har en Gud, och den guden heter Mammon.”

JAg läser detta i dag på mor-
gonen. På eftermiddagen tar 
jag bilen ut till ett jättelikt va-
ruhus i stadens utkant för att 
inhandla några småsaker. Det 
är i början av jultiden. Trots 
att det är vardag är varuhu-
set proppfullt.

Jag inser att för många är 
detta varuhus ett modernt 
tempel. Konsumtion är de-
ras gud. De faller i hänryck-
ning och tillbedjan inför ut-
budet. Tillhörighet är att tillsammans med alla an-
dra gå efter markerade pilar, att stå tillsammans 
i långa kassaköer.

I denna miljö känns Luther helt adekvat och 
modern. ”En person som dyrkar mammon fäs-
ter hela sitt hjärta vid sådant. Detta är den vanli-
gaste avguden på jorden.”

gud och avgudar. Ni kanske känner ordstävet: 
”den som har mest prylar när han dör, han vin-
ner”. Minst lika typiskt för vår tid som för Luth-
ers 1500-tal.

Göran Skytte är författare och fri debattör.

”Konsumtion är 
deras gud. De 
faller i hänryck-
ning och tillbed-
jan inför utbu-
det.”

inKAst gÖRAn SKYTTe
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sVAR oM FRågeTJänST

fråga prästen-tjänsten speglar 
kyrkans mångfald
I KP nr 50 13.12.2012 skrev 
Kristian Nyman att svaren som 
ges i frågetjänsten Fråga präs-
ten är bedrövliga. Fråga präs-
ten är en nättjänst som upp-
rätthålls av Förbundet Kristen 
Skolungdom r.f. (FKS). Tjäns-
ten är till för att ungdomar ska 
kunna ställa frågor om tro till 
lutherska, ortodoxa och katol-
ska präster samt representan-
ter för frikyrkor. Fråga präs-
ten får in ca 50 frågor i måna-
den och frågorna besvaras av  
någon av tjänstens 35 präster/
pastorer. FKS strävar efter en 
teologisk bredd och präster-
na uppmuntras att svara en-
ligt sin egen övertygelse. Sva-
ren som ges på sidan mot-
svarar således de åsikter som  
finns i vår kyrka, både libera-

la och konservativa.
Nyman har rätt i att de 

frågor som kommer till frå-
getjänsten är ärliga, raka och 
relevanta. De förtjänar li-
ka ärliga, raka och relevan-
ta svar. Om ungdomarna vill 
diskutera vidare kring sina 
frågor är det möjligt via e-
post eller på facebooksidan 
Prästen.

Det finns en stor mångfald 
i vår kyrka, både bland präs-
ter och församlingsmedlem-
mar. Vi vill att svaren på Frå-
ga prästen ska motsvara den 
mångfalden och motver-
ka fördomar om och inom 
kyrkan.

VotiVsKEpp MuSeIVeRKeT

nationalmuseet ruvar på 
votivskeppet från borgå

Artikeln om det nya votiv-
skeppet i Nykarleby i KP 
13.12 förde tankarna till 
votivskeppet i Borgå dom-
kyrka. Enligt artikeln ha-
de Nationalmuseet haft en 
skeppsmodell med anknyt-
ning till Nykarleby, men det 
visade sig att den hade gi-
vits till en fransk minister 
på 1920-talet. Också det 
ursprungliga votivskep-
pet i Borgå, från 1700-ta-
let, hamnade i Nationalmu-
seet. Statsarkeologen, som 
hade hittat skeppet övergi-
vet i en gårdsbyggnad, an-
höll om att få skeppet för 
det under byggnad varan-
de museets samlingar, och 
församlingen beslöt att ”för-
ära”, det vill säga skänka 
det obehövliga  föremålet. 
Skeppet rustades upp och 
placerades i Nationalmuse-
et, där det fortfarande kan 
beskådas.

Vi har alltså Museiver-
ket att tacka för att det 
gamla votivskeppet beva-
rades. När Borgåborna se-
nare insåg dess andliga 
värde bad de om att mo-
dellen skulle återbördas 
till kyrkan. Men Musei-
verket vägrade, med mo-
tiveringen att skeppet var 
dess egendom. Saken gick 
visst till Högsta förvalt-

ningsdomstolen, där Mu-
seiverket vann.

Eftersom striden om det 
gamla votivskeppet an-
sågs förlorad fick Borgå 
domkyrka ett ersättande 
votivskepp, byggt av Kari 
Immonen. Utan att på nå-
got sätt förringa värdet av 
detta fina bygge och tan-
karna bakom det, är det 
kanske på sin plats att på-
minna om att Museiverket 
handlade i strid mot den 
moderna museala prin-
cipen enligt vilken kul-
turbärande föremål som 
är viktiga för den lokala 
identiteten om möjligt ska 
skyddas i sin ursprung-
liga omgivning eller dess 
omedelbara närhet. Det 
administrativa beslut Mu-
seiverket fattade i saken, 
och som HFD välsigna-
de, har formellt vunnit la-
ga kraft sedan årtionden. 
Men själva sakförhållan-
det består i öppen strid 
med principen.

gunnAr pettersson
Vanda

torsten sAndell
kyrkoherde i Ingå

Förbundet kristen skol-
ungdom r.F.:s styrelse

Lönnqvistarna i Vanda
nämligen Eric,  

Anders, Eija, Linda, 
Ida och Oskar  

sänder varma jul- 
och nyårshälsningar 
till släkt och vänner 

mellan Karleby  
och Kotka.

En riktigt 
välsignad jul 

och ett gott nytt år 
önskar vi er alla

Bettan och Gösta 
Steffansson



fråga under religionslektion i Påras folkskolas fjärde klass: 
Vad avses m

ed skriftens ord att du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett? 
hugo: “he bityder att du ska ita så du sveittas.”

NäSTA vecKA möter vi en författare som får se 
sitt verk växa fram på en teaterscen.

torsdag 20.12.2012
sandvikskajen 13

00180 Helsingfors
(09) 612 615 49

På Nationalmuse-
ets julutställning 
påminns vi om att 
våra jultraditioner 
är en brokig sam-
ling.

TexT och foTo:  
SOFIA TORvALDS

Från taket svävar små ljus-
punkter ner som snö. Ett rum 
på Nationalmuseets första vå-
ning har blivit ett julland där 
man kan frossa i traditioner 
och tänka tillbaka på sina eg-
na. Amanuens Satu Fronde-
lius berättar att hon fått ta del 
av julminnen då hon guidat 
personer genom adventsti-
den.

När kom de första adventska-
lendrarna?
– De äldsta kom på tjugo- 
och trettiotalet, då började 
tidningarna ha kalendrar och 
sända dem till sina prenu-
meranter som julgåva. Den 
traditionen kom från Sve-
rige. Scoutorganisationer-
na började sälja sina kalen-
drar på trettiotalet. Men he-
la tiden har man också gjort 
egna kalendrar. Tidningar-
na publicerade anvisningar 
om hur man kunde göra en 
egen kalender till exempel 
av tändsticksaskar.

man hör ofta sägas att det förr 
var lättare att hitta kristna mo-
tiv på julkort. men på de julkort 
ni har utställda här finns mest 
tomtar, barn och änglar.
– Traditionen har inte föränd-
rats så mycket. De äldsta kor-
ten vi har är från 1800-talet. 
De gamla korten är fina och 
detaljerade, många är färglag-
da för hand. Redan då skick-
ade vissa familjer fotografier 
på familjen som julkort, som 
många gör i dag. Här finns 
ett kort från 1910-talet, sä-
ger Frondelius och pekar på 
ett kort med mamma, pap-
pa och barn ute i snön.

Ni har två krubbor av papper. 
Hur gammal är den traditionen 
hos oss?
– Traditionen är snarare ka-
tolsk än luthersk. Här i Fin-
land var de första krubbor-

na just papperskrubbor som 
gick att vika ihop, först sena-
re kom större och mer utar-
betade krubbor. De krubbor 
vi har på museet är från fyr-
tiotalet. Men traditionen har 
inte varit vanlig i Finland – 
fast jag vet att många har fi-
na krubbor i dag. De har näs-
tan blivit en sorts dockskåp.

Julbordet ser nästan ut som i 
dag. vad serverar ni?
– Vi har ställt ut ett gammal-
dags julbord från västra Fin-
land. Här finns risgrynsgröt, 
kålrotslåda, russinsoppa, lut-
fisk, sillsallad, potatis, skinka 
och ost. Skinkan kom över-
huvudtaget ganska sent. Den 
blev vanlig först i slutet av 
1800-talet, för man hade in-
te gris i husen. Men man ser-
verade kött naturligtvis och i 
östra Finland tillreddes stek 
i ugnen.

– En stor del av vår nuva-
rande julmat kommer från 
den västfinska traditionen 
och påminner om den svens-
ka. Men lådorna är unika för 
Finland. Av dem är kålrots-
lådan antagligen den äldsta. 
Risgrynsgröten kom i början 
av 1900-talet. På herrgårdar 
och finare prästgårdar hade 
man ris redan tidigare.

varför finns det halm på golvet?
– Därför att man hade städat 
för julen. Det hörde till att 
kasta halmen i taket, och ju 
mer av halmen som fastna-
de i taket desto bättre trod-
de man att skörden skulle bli. 
Julen förknippas med många 
nästan magiska traditioner 
som ursprungligen härstam-
made från skördefesten Ke-
kri, som brukade firas lite ti-
digare på hösten. Tidigare var 
julen en religiös högtid, inte 
en fest. Men sen slogs såväl 
Kekrifesten som mårtensaf-
ton och julen ihop och fick 
traditioner från alla de tidi-
gare festerna.

– Att ha så mycket mat 
som möjligt var också vik-
tigt, då visste man att följan-
de år skulle bli bra. Det här 
frossandet i mat är en skör-
defesttradition. Seden med 
att baka söta saker till jul 
kom från herrgårdarna un-
der 1800-talet. Det var först 
då man började göra speci-
ella bakverk just för julen.

De folkliga juldekorationerna 
ser ut att vara gjorda av trä, 
eller hur?
– Jo, vi ställer ut Tomaskorset, 
julkors och fåglar i trä – fågeln 
sägs symbolisera den heliga 
Anden. Julkors var vanliga i 
Österbotten och i Åbolands 
skärgård. Vårt julkors är från 
Närpes. Traditionen för-
svann nästan helt i början av 
1900-talet men återuppliva-
des på många håll efter kriget.

varifrån kommer de möbler och 
tapeter som visar upp herrgår-
dens jul?
– Från Jackarby gård i Per-

nå. Då det firades jul på herr-
gårdar på 1700-talet tillred-
de man inte någon speciell 
julmat. Gås var någonting 
som man ofta åt på senhös-
ten och vid jultiden. Vi har 
en gammal dagbok skriven 
av Jacobina Munsterhjelm 
som bodde i Tavastby herr-
gård i Elimä. Hon skriver att 
alla flickor på bara några da-
gar själva sydde en ny klän-
ning till jul. Så det var en vik-
tig fest, naturligtvis. Herr-

gårdsfolket åkte runt från 
herrgård till herrgård under 
hela helgen och hälsade på 
andra. Varje herrgård hade 
en liten fest och så drog man 
vidare till nästa.

Här finns också en släde. Den 
användes visst vid julottan?
– Jo, då åkte man tidigt till 
kyrkan. Det kunde vara någ-
ra timmars resa tills man 
var framme. Vi har en må-
lad kyrksvepask, en ask där 

man förvarande de huvud-
dukar kvinnorna hade på 
sig i kyrkan. Också psalm-
boken förvarades där, kan-
ske också en matbit om resan 
var lång. Julottan var julens 
huvudgudstjänst åtminsto-
ne fram till de sista krigen. 
Men på 50- och 60-talet gick 
folk allt mer sällan i kyrkan 
och då minskade också be-
söken på julmorgonen. Tidi-
gare hade man knappast ens 
gudstjänster på julafton. Förr 

började julottan klockan sju.
Satu Frondelius pekar på 

de stora bjällrorna som fäs-
tes vid hästens seltyg.

– Bjällerklangen har bli-
vit en del av julens ljud-
värld. Vi har kanske inte 
sett riktiga bjällror med vi 
känner igen ljudet.

från advent till julmorgon – jul-
stämning i Nationalmuseet håller 
öppet till 13.1.2013.

Gamla seder i ny skrud

Julkorsen vAr vanliga i österbotten. Den gamla traditionen höll på att försvinna med återupplivades efter kriget. Det här 
korset kommer från Närpes. 

”Julen förknippas 
med många näs-
tan magiska tra-
ditioner som ur-
sprungligen här-
stammade från 
skördefesten Ke-
kri.”
Satu Frondelius

Veckans KP är ett dubbelnummer.
Nästa nummer utkommer 3.1.2013


