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Sofia Torvalds och
Maria Sann står för
text och bild i kyrkans julkalender.

Tillsammans mot julen
Med veckans nummer av Kyrkpressen får du en julkalender. Glad adventstid önskar din församling!
TEXT OCH FOTO: NINA ÖSTERHOLM
– Stilen i kalenderluckorna är skissaktig, det finns en öppenhet i dem. Jag vill
föra fram det vardagliga, inte det finslipade, säger illustratör Maria Sann
som tecknat såväl de enskilda luckorna som huvudbilden på församlingarnas julkalender.
En bärande tanke är att adventstiden
kan betraktas som en rörelse och resa där vi färdas mot julens under, kanske på en kamelrygg, kanske ombord
på ett skepp.
– För mig symboliserar skeppet också alla de människor som inte är här
just nu, som kanske är till sjöss eller
långt borta, men som jag tänker på
under julfirandet, säger Maria Sann.
Utöver bild innehåller varje kalenderlucka även en text skriven av redaktören och författaren Sofia Torvalds.
– Alla behöver höra att det finns något som bär dem. Alla behöver kärlek,

uppmuntran och gemenskap. Det har
jag försökt skriva in i luckorna. Du är
värdefull varje dag, fastän det kanske inte alltid känns så, säger Sofia
Torvalds.
Texterna och bilderna är i första
hand riktade till vuxna men det går
också bra att följa med kalendern tillsammans med barn.
– För mig är det viktigt att kyrkans
julkalender är för alla, kanske allra
mest för dig som känner dig ensam.
Vi har tänkt på dig, säger Maria Sann.

Julens mirakel
Kalendern är ett samarbete mellan

kyrkan i Helsingfors, Vanda, Esbo
och Grankulla och är en gåva från församlingarna till församlingsborna. De
finska församlingsmedlemmarna får
en likadan kalender men med texter
av poeten Elina Salminen. Det finns
också kalendrar med engelskspråkiga
texter av prästen Hans Krause. De delas i första hand ut vid olika samlingar.
– För mig är advent en tid när jag
får göra det vanliga ett steg vackrare.
Jag tycker det är ljuvligt att nästan hela världen, från köpcenter till hemvrå,
är pyntad och det skapar samtidigt en
slags gemenskap, säger Maria Sann.
Också för Sofia Torvalds är gemenskap en huvudingrediens i julfirandet
och ett tema hon för fram i kalendertexterna.
– Jag är själv sådan att julen lätt
känns som ett krav, så jag ville förmedla att den inte är det. Julen är en

»För mig är det viktigt att kyrkans julkalender
är för alla, kanske allra mest för dig som känner dig ensam.«

PÅ GÅNG HELSINGFORS NR 23-24 • 28.11.2019

kravlös gåva som vi tar emot och ger
vidare, och det jag kan göra för dig
är möjligt för att någon annan gjort
något för mig. Vi får vara mirakel för
varandra.
I vanliga fall brukar man öppna en
lucka per dag, men nu kan det hända
att du får öppna flera på samma gång.
Vi beklagar en eventuell försening av
utdelningen på grund av poststrejken!

Julkalendern
Ifall du inte fått någon kalender eller om din kalender är skadad kan du
kontakta din församling.
På baksidan av kalendern hittar du
ett plock bland jultidens program.
Respons på kalendern i Helsingfors
klagomuren.fi, vandasvenskaforsamling.fi/respons, esboforsamlingar.fi/
respons, grankullaforsamling.fi/respons
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HÅLLPLATS

Författaren Kjell Westö är
svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor
för att sitta ner och fundera en
stund – trots att han inte själv
är medlem i kyrkan.
TEXT OCH FOTO: ERIKA RÖNNGÅRD

ANNE HÄTÖNEN

Vi skapar sången
tillsammans

K

jell Westö är ingen vän av
mörkret som drar in över landet i mitten av oktober och
ligger kvar till början av februari. Men julen ger en liten lindring.
– Just tiden som börjar med första advent,
via lucia och fram till jul – jag har nog alltid
varit lite svag för den.
Samtidigt är det en tid som präglas av brådska.
– Det är egentligen jättelite man hinner med
just före jul. Jag tyckte alltid bäst om den där
stunden på julafton när alla julklappar var utdelade och allt kaos var över. Att sitta alldeles
i lugn och ro med ett tänt ljus, lyssna på musik och småprata.
Westös äldsta son föddes på julafton.
– Jag minns att jag lämnade Barnmorskeinstitutet i Kottby och körde omkring i bil med
en tomteluva på huvudet och hälsade på hos
alla nära och kära och berättade att vi hade
fått barn.
Sedan bestämde familjen att på julafton firades den egna sonens födelsedag fram till
klockan 14, därefter var det Jesus födelsedag.
– Vi utvecklade en tradition: de släktingar
som hann fick titta in på risgrynsgröt på förmiddagen. Det blev småningom så att det var
jag som kokade den. Jag älskar risgrynsgröt
med mycket kanel och socker, så det passade bra. Det är en av de starkaste jultraditioner jag har.
Han säger att han är mer julälskare än julhatare, men att han ändå i många år har tänkt
att vi borde göra uppror mot konsumtionshetsen kring julen – även om han medger att
han själv ofta misslyckats med det upproret.
– Det här hör också ihop med att vi mer och
mer inser vad klimatkrisen verkligen innebär
och att den bygger på en livsstil som förutsätter mer och mer konsumtion. Vi kan ju ge gåvor och kärlek till julen ändå, fast vi inte köper oss sjuka.
Någon färdig lösning på problemet har han
inte, men han har i många år tänkt att vår överkonsumtion verkar hänga ihop med stress.
– Ju mer vi ger efter för jäkt och stress och
ökar tempot, desto lättare blir vi offer för konsumtionshets. Om jag skulle kunna leva lite vettigare och långsammare tror jag att jag
också skulle fatta vettigare beslut.
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JAG HAR länge tyckt att det bästa i mitt jobb är
att få ackompanjera och leda en stark psalmsång.
För mig är den enstämmiga psalmsången nämligen otroligt fängslande.
Jag minns en jordfästning för några år sedan. Jag
hade gjort mina sedvanliga förberedelser före jordfästningen, planerat hur jag ackompanjerar psalmerna på orgeln. När församlingen började sjunga
förstod jag direkt att jag måste ändra mina planer
och spela så starkt som möjligt. Församlingen sjöng
nämligen så kraftigt. Sången blev starkare och starkare efter varje vers och kantorn fick gåshud.

Kjell Westö
önskar sig
en jul med
rimligare
konsumtion.

LJUS I VINTER NS MÖRKER
När han växte upp i Munkshöjden hade familjen inga nära släktingars gravar att besöka i Helsingfors eftersom hans föräldrar kom
från Österbotten. Han anade att besöken vid
gravarna var en stark tradition för många Helsingforsbor på julen.
– Men för fyra år sedan dog min mamma
Hon är begravd på Sandudd och jag och min
bror brukar gå dit på julafton och ta glögg med
oss. Nu ser jag hur fruktansvärt många som
går där på julafton, det hade jag inte en aning
om. Att ha en grav att gå till knyter på ett sorgesamt och paradoxalt sätt en närmare stan.

I kyrkan kan man fly stressen
Westö lämnade kyrkan som ung, poängterar
att han inte är troende – men kallar sig hellre
agnostiker än ateist. För honom representerar kyrkobyggnaderna kontinuitet, de är sam-

»Man
behöver
inte vara
troende
för att
se det
vackra i
det att vi
minns.«

lingsplatser och har i många fall varit det under flera hundra år.
– Varje gång jag varit i Paris har jag gått till
Notre-Dame och slagit mig ner därinne och
funderat en stund. Det finns 800 år av europeisk historia i den kyrkan, så många generationer som har varit där.
Men kyrkorna lockar honom inte enbart
på grund av historien.
– Vi är så jäktade, vi är inte fria inombords.
Vi rusar runt, kan inte låta bli att kolla vad
som kommit in på Instagram eller Facebook
så fort vi satt oss på spårvagnen. I kyrkorna
kan man fly det hektiska.
– Den kyrka i Helsingfors som jag har den
närmaste relationen till är Munkshöjdens kyrka. Den är inte vacker utifrån, den är ett sådant där betongblock. Men den är fin inuti,
den har väldigt mycket rymd.
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Under många år hade han ingen kontakt
med de stadsdelar han vuxit upp i, men för
några år sedan hittade han tillbaka till Munksnäs – bland annat genom att han träffade sin
fru Lena som bodde där.
– I höst konfirmerades min frus dotter i
Munkshöjdens kyrka, där jag själv konfirmerades 1976. Det var ganska fint.
När han i tiden flyttade till Femkanten fick
han upp ögonen för landskapet runt Johanneskyrkan.
– Johanneskyrkan och dess omgivning, hela miljön kring den med Johannesplan och alla husen längs Högbergsgatan och Johannesvägen, är magisk. Det är en så jättevacker del
av Helsingfors.
Han återkommer till att han kommer från
en troende släkt men själv har lämnat kyrkan
och säger att han tror att hans bakgrund bidrar
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till att han söker sig till kyrkobyggnaderna.
För många år sedan när han rest till Gotland för att skriva hade han strax före resan
fått veta att en god vän fått en mycket allvarlig sjukdom.
– Jag bodde intill Visby domkyrka och första kvällen i Visby slank jag in i kyrkan och
tände ett ljus för honom. Varför gjorde jag det
om jag inte tror att det finns någon Gud som
kan hjälpa honom? Men någonstans ifrån kom
det där behovet.
Att tända ljus är inte en tom gest för honom.
– Jag ser en symbolisk innebörd i det. När
människor gör sådana gester frigörs ju någon
form av positiv energi. Det är fint på allhelgona eller på julen att se kyrkogårdarna med
tusentals och åter tusentals ljus. Man behöver inte vara troende för att se det vackra i
det att vi minns.

ETT ANNAT minne kommer från en gudstjänst
i samband med en musikfestival. Gudstjänstens
musik bestod av psalmer och en kantat som uppfördes av en liten orkester, kör och sångsolister.
Visst var kantaten väldigt fin, men jag minns den
kraftiga psalmsången ännu bättre. Alla sjöng
med i psalmerna, även de tyska sångsolisterna.
Det kändes som om även de som vanligtvis inte
vågar sjunga med full röst fick mod att göra det.

»Psalmsång är också något
som vi skapar tillsammans,
det är ingenting som jag kan
uppnå ensam.«
FÖR MIG har psalmsången flera dimensioner,
varav alla inte har med musik att göra. Som musiker är jag naturligtvis fascinerad av klanger. Det
är en alldeles speciell klang i den unisona sången. Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå
ensam. I psalmsången upplever jag att vi är jämlika, ingen är viktigare än någon annan. För mig
är allsången också en slags mindfulness-övning.
Allt annat står stilla, alla fokuserar på att sjunga
och också den som inte har vågat sjunga på åratal öppnar sin mun och kommer med.
KOM TILL kyrkan på första advent och stäm
in i sången!

Anne Hätönen är kantor i Johannes
församling.
Hennes favoritplats i stan är den
nygamla fåtöljen hemma.
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Matteus
församling
Gudstjänster

Högmässa: i Matteuskyrkan varje söndag kl. 10. För mer info besök www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus. Obs!
Den 8.12 undantagsvis mässa kl. 12.
Adventshögmässa: i Matteskyrkan 1.12
kl. 10. Kom och sjung Hosianna och njut
av glögg och pepparkakor efter mässan!
Ungdomsmässa: i Matteuskyrkan varje
onsdag kl. 18. Ungdomsmässan är en
halvtimmes mässa med bönevandring,
nattvard, dialogpredikan och musik.
Den genomförs med och av församlingens ungdomar. Välkommen oberoende
av ålder!
Självständighetsdagens gudstjänst: kl.
12 i Östersundom kyrka.
Trespråkig högmässa: i Matteuskyrkan
söndagen den 8.12 kl. 12. Mässan går
på svenska, engelska och ryska. Välkommen!

Barn och familjer

Baby- och knatterytmik: varje tisdag
kl. 10 (1-4 år) och kl. 11 (0-1 år) i Matteuskyrkan. Efteråt finns det möjlighet
att umgås över en kopp kaffe eller köpa
lunch i vår lunchrestaurang.
Dagklubb: i Nordsjö på Sjökortsgränden
6. Dagklubben (3-6 år) samlas må, ti,
fr kl. 9.30-12.30. Anmälningar till ledare
Marianne Bergström 040 5949719. Kom
med!
Familjeklubb: to kl. 9.30-12. Ledare:
Marianne Bergström. Välkommen med
- ingen förhandsanmälan behövs!
Julbasar: i Matteuskyrkan lördagen 7.12
kl. 11-14. Här hittar du julstämningen
samt något sött, salt, vackert och
praktiskt för alla. Kom och köp årets
bästa julklappar för ett gott ändamål!
Missa inte! Julvandring: i Matteuskyrkan
lördagen den 7.12 kl. 11, 12 och 13 samt
tisdagen den 10.12 kl. 17.30, 18, 18.30
och 19. Upplev den traditionella julvandringen tillsammans med
Josef, Maria och Jesusbarnet!
Körer och klubbar: för barn i
skolåldern får du info om direkt via skolorna på Matteus
församlings område eller via
www.helsingforsforsamlingar.
fi/matteus.

Ungdomar

Öppet hus: i Matteuskyrkan varje onsdag kl. 15-18. Spel, chill, läxläsning –
välkommen! Obs! Undantagsvis inget
öppet hus onsdagen den 11.12.
Ungdomarnas julfest: onsdagen den
18.12 kl. 18 i Matteuskyrkan. Anmälan
till ungdomsteamet.

Vuxna

Stickklubben: samlas torsdagen den
5.12 (Obs! Datumen har ändrat!) kl. 1113 i Matteuskyrkans Olavussal.
Folkhälsans samtalsgrupp för seniorer:
samlas torsdagen den 12.11 kl. 11-13 i
Matteuskyrkans Olavussal.
Kaffe på plattan: vid Matteuskyrkan
lördagen den 30.11 kl. 12.30-14. Kaffe,
samtal och förbön. Välkommen!
Hjälp till? Vill du baka, pyssla eller annars hjälpa till adventstiden? Vi behöver
dig! Kontakta då Matteus pastorskansli
eller juho.kankare@evl.fi.

Musik

De vackraste julsångerna: söndagen
den 8.12 i Brändö kyrka kl. 16 (tvåspråkig) och i Botby gårds kapell kl. 17. Här
sjungs de ljuvaste tonerna med mysig
julstämning - välkommen!
Kyrkokören: övar tisdagar kl. 18.30-21 i
Matteuskyrkan.
VårTon: övar onsdagar kl. 15.45-16.30 i
Matteuskyrkan. En kör för dig som är lite
mer ovan att sjunga – välkommen med
Renoveringen i Matteuskyrkan fortsätter
och Matteus församlings pastorskansli
har nu flyttat till nyrenoverade utrymmen
på första våningen. Pastorsexpeditionen
är som tidigare öppen må, ti, to och fr kl.
9-14 på Åbohusvägen 3. Vi beklagar olägenheterna renoveringen orsakar!!
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: må–ti, to–fr kl.9–14, Åbohusv. 3,
tel. 09-2340 7300.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
(Olavussalen vån. 1 och Matteussalen vån. 2).

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 29.11–TORSDAG 12.12

Johannes
församling

Adventsmys på kansliet: måndag 9.12 kl
10–15. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Innan man går kan man plocka åt sig
en reflex från vår julgran!

Gudstjänster

Samtalsgruppen ”Bibel, tro o. tvivel”:
måndag 2.12 kl. 18–20 i Hörnan. Dagens
gäst: Henrik Andersén. Kisa Korkman,
Frände.
Missa inte! Träffpunkt: tisdag 3.12 i Högbergssalen. Vi inleder med middagsbön
och adventsmusik med Sixten Enlund i
Johanneskyrkan kl. 12 efterföljt av julgröt i
Högbergssalen. Öppen för alla.
Samtalsgruppen i Majblomman: måndag
9.12 kl. 13. Stefan Djupsjöbacka.
Drop in-café: tisdag 10.12 kl. 12–13.30 i
Johanneskyrkans krypta.
Andakt: tisdag 10.12 kl. 17.30 i Drumsö
seniorhus.
Helgsmål i S:t Jacob: lördagarna i advent
kl. 18 i S:t Jacobs kyrka. Stämningsfull andakt, orgelspel och teservering.
Måndagsträff: med lunch måndagar kl.
12.15–13.30 i Högbergssalen.
Diakoniträff: torsdag 12.12 kl. 14–16 i S:t
Jacob. Terminsavslutning med adventsprogram. För servering anmäl dig till Gunvor Frände tfn 050 3801872 eller gunvor.
frande@evl.fi
Kaffe med Johannes församling: måndag
16.12 kl. 13–15 i Folkhälsanhuset, Verkstaden. Salenius.

Petrus
församling

Gemenskap

Högmässa: söndagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Första advent 1.12: Instrumentalister
och församlingens körer. Kyrkkaffe med
program och bokförsäljning tillsammans
med Passionärerna i Högbergssalen. Passionärernas fiskbok kostar 7€, tre böcker
för 20€, och intäkterna går till missionen
– kom ihåg kontanter. Andra advent 8.12:
Chorus Sanctae Ceciliae medverkar.
Veckomässa: onsdag 4.12 kl. 18 i Gamla
kyrkan. Ingen veckomässa 11.12.
Gemensam tvåspråkig gudstjänst: fredag
6.12 kl. 11 med Lauttasaaren seurakunta i
Drumsö kyrka (finska sidan). Manifestum
medverkar. Uppvaktning vid hjältegravarna kl. 10.30.
Högmässa: fredag 6.12 kl. 12 i Johanneskyrkan. Akademiska sångföreningen
medverkar.
Högmässa: söndag 8.12 kl. 10 i S:t Jacobs
kyrka.
Julgudstjänst: onsdag 11.12 kl. 13 i Johanneskyrkan. En kör med församlingens
anställda medverkar. Gudstjänsten filmas
för tv – så kom gärna i god tid.
För mer information om gudstjänsterna,
besök www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes.

Barnfamiljer

Musiklek: för barn i åldrarna 0–5 år. Musikleken ordnas flera gånger i veckan, i Hörnan,
i S:t Jacob och Bokvillan. Mer info om de
olika grupperna finns på vår hemsida.
Babyrytmik: tisdagar kl. 10–12 i Hörnan.
Sångstund för de äldre barnen (8–12 mån)
kl. 10 och för de yngre barnen (2–8 mån)
kl. 11. Lek, servering och gemenskap.
Klubbis: tisdagar–torsdagar kl. 9–11.45 i S:t
Jacobs kyrka. Klubbis är en förmiddagsklubb för 2–5 åringar. Vi leker ute och inne,
pysslar och håller andakt. Eget mellanmål
med. Anmälan till Helena Hollmérus.
Vid frågor om barnverksamheten kontakta Helena Hollmérus, helena.hollmerus@evl.fi eller 050 401 0390.

Evenemang

KYRKAN I HELSINGFORS

Promenadgrupp: tisdag 10.12 kl. 16 utanför Hörnan. Nystartad grupp som träffas
och promenerar tillsammans i rask takt
ca en timme. Ta din vän i armen eller kom
själv. Ledare är Linda Jordas.

Musik

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla kyrkan. 3.12 med Dag-Ulrik Almqvist och
10.12 med Anssi Pyykkönen.
De vackraste julsångerna: söndag 8.12 kl.
16 i Pauluskyrkan.
De vackraste julsångerna: tisdag 10.12
kl. 19 i Johanneskyrkan. S:t Jacobskören,
Tomas vokalensemble, Johannes kantori.
Filmas för tv.

Bön och meditation

Middagsbön: vardagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Ingen middagsbön 6.12.

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10-14, on kl. 13–17 och
fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340
7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12,
Högbergssalen och Tian, Högbergsg. 10 E
(vån. 2), Hörnan, Högbergsg. 10 (gatuplan),
Folkhälsan och Majblomman, Mannerheimv.
97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, Bokvillan, Tavastv. 125, S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbr. 1.

Gudstjänster

Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndag kl.10. 8.12
Thylin. Kyrkkaffe. Söndagsskola.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Söndag kl. 12.
8.12 Thylin. Kyrkkaffe.
Puls-gudstjänst: 8.12 kl. 15.30. En gudstjänst i
nyare stil för alla åldrar. Barnkyrka och CoolKids.
Petruskyrkan. Kom på en kaffe innan gudstjänsten!
Petrusmässa och hela församlingens lillajulfest:
1.12 kl. 15.30 i Petruskyrkan. Vi träder in i advent,
välkommen att fira det tillsammans! Petrus vokalensemble medverkar. Eget program för barn
och barnkören uppträder. Julgröt efteråt. Vi ses!
Självständighetsdagens gudstjänst: 6.12 kl. 14
i Petruskyrkan. Vi firar självständighetsdagen
genom att tacka och be för vårt land. Kaffe och
tårta efter gudstjänsten.

Barnarbete

Musiklek: Hagasalen varje to och Malms kyrka
varje ti kl. 10. Mer info på hemsidan!
Barnkör: För barn i lågstadiet, onsdagar kl.15-16
i Petruskyrkan. Mer info: Kantor Peter Hilli, peter.
hilli@evl.fi. Kören uppträder 1.12 på Petrusmässan.
Missa inte! Julkyrka för dagisbarn: Julkyrka speciellt för barn 0-5 år. Kl. 9.30, 4.12 Södra Haga
kyrka, 10.12 Malms kyrka, 17.12 Munksnäs kyrka,
18.12 Petruskyrkan.
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook och hör
mer om Petrus barnarbete!

Evenemang

Samtalsgrupp för män: 2.12 kl. 19 på Café Torpet. Kaffe och diskussion kring aktuella teman
med anknytning till den kristna tron. Stig-Olof
Fernström.
Jullunch: 4.12 kl. 12.30 i Petruskyrkan. Jullunch
med program. Ta gärna med en liten namnlös
julklapp. Jullunch 10€. Anmälan till Bodil Sandell
0503803925 eller Gunilla Riska 0505768643.

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 29.11–TORSDAG 12.12

Andakt, bön och bibel

Morgonandakt: Varje ti kl. 9. Välkommen med
och börja dagen på rätt sätt. Petruskyrkan
Rotad i Ordet: Måndag 9.12 kl. 18 i Malms kyrka,
Stig-Olof Fernström: Varför kan Israel inte utplånas?
Förbön och Tack: ti 10.12 kl. 19: Tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munkshöjdens kyrka. Pekka
Reinikainen, Bengt Lassus. Barnpassning ordnas.
Förbönstelefonen öppen alla må kl. 14.30-16.30,
Förbön och Tack ti kl. 18-19, 09-23407171. Sista
gången för hösten, kvällarna fortsätter på våren.

Musik och körer

De vackraste julsångerna
– allsångskonserter 2019
Välkommen på en
allsångskväll med
julstämning till förmån för ett gott
ändamål!
lör 30.11 kl.17 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.

Allsångsstund: 4.12 kl. 12 i Petruskyrkan. Sista
allsångsstunden för i år. Kom och sjung och
stanna på jullunch efteråt.
Petrus vokalensemble: 4.12 kl. 19. För dig som
sjungit i kör tidigare. Varannan ons. Peter Hilli.
Petruskyrkan.
Lovsångsgruppen: 10.12 kl. 18. Kören medverkar
på Förbön och Tack förbönsgudstjänsten. Peter
Hilli. Munkshöjdens kyrka.
Missa inte! De vackraste julsångerna 30.11. kl.
17: Åggelby gamla kyrka. Kom i julstämning med
att sjunga julsånger i den mysiga träkyrkan i Åggelby. Solosång Akseli Ferrand, kantor Peter Hilli.
I samarbete med Svensk förening i Åggelby rf.
Julmusik och De vackraste julsångerna: 14.12 kl.
17 i Kottby kyrka. Medverkande i kvällen är blåsorkestern Tonvirveln, dirigent Johan Cantell, solosång Jaana Hoving, orgel och piano Peter Hilli.

Övrigt

Uppvaktningarna vid hjältegravarna: 6.12 Södra
Haga kl. 11, Sockenbacka kl. 12, Munksnäs kl. 13
Café Torpet: Petrus mysiga café med prisbelönt
lekhörna och gott kaffe!
Öppet, må-fre 9-17, Lunch kl. 11-14 vardagar.
Köpingsvägen 48. I december risgrynsgröt som
lunch varannan dag.
All Day Breakfast på Café Torpet: Varannan vecka
kl. 9-13, följande datum 30.11, 14.12. Njut av en
lugn lördagsfrukost då det passar dig. 11,50€

sön 8.12 kl. 16 i Pauluskyrkan, Sammattivägen 5, och i
Brändö kyrka (tvåspråkig) Kyösti Kallios väg 1b,
kl. 19 i Botbygårds kapell, Botbygårdsvägen 5.
tis 10.12 kl. 19 i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12. Konserten spelas in för YLE och sänds i tv under julen.
tor 12.12 kl. 18 Julsångskväll för studerande
och unga vuxna: Vi sjunger gamla klassiker
och nyare favoriter och umgås över en kopp
glögg. Mer information fås av studentpräst
Andreas Lundgren, andreas.lundgren@evl.fi /
050 3800 662. Cor-huset, Majstadsgatan 11.
lör 14.12 kl. 13–14 Barnens vackraste julsånger i
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Julfest och ringlek
från kl. 11:30.
sön 15.12 kl. 15 i Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97. Kören Passionärerna medverkar.
sön 15.12 kl. 16 i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. S:t Jacobskören och S:t Jacobs barnkör medverkar. Glögg från kl. 15 i vapenhuset.
ons 18.12 kl. 18 i Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6,
och i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.

PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons kl. 13-16, tel. 092340 7100. Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Lokaler: Café Torpet, Köpingsv. 48, Hagasalen och Södra Haga kyrka, Vesperv. 12, Malms kyrka, Kommunalv.
1, Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3, Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6, Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby
gamla kyrka, Brofogdev. 12.

Här kan du sjunga Hosianna på svenska

JOHANNES Julgudstjänst

PETRUS Första advent

MATTEUS Julbasar

Söndagen den 1.12.2019 är det första advent. Här kan du sjunga Hosianna på
svenska:
kl. 10 Högmässa i Matteuskyrkan. Glögg och pepparkakor i aulan. Åbohusvägen 3.
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Församlingens körer medverkar. Kyrkkaffe
efter mässan. Högbergsgatan 12.
kl. 15:30 Petrusmässa med lillajulsfest och julgröt efteråt i Petruskyrkan. Eget
barnprogram under mässan. Skogsbäcksvägen 15.

Julgudstjänst och tv-inspelning

Petrusmässa och lillajulfest

Hitta julstämningen!
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Välkommen på julgudstjänst onsdagen den 11 december kl. 13 i
Johanneskyrkan.
Medverkande: Mikael Busck-Nielsen, församlingens
kantorer och en kör bestående av församlingens anställda.
Gudstjänsten filmas och sänds på Yle Fem på juldagen.
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tor 19.12 kl. 19 i Nordsjö kyrka. Kyrkokören och Lucia medverkar.
sön 22.12 kl. 19 Matteuskyrkan,
Åbohusvägen 3. Allsång och pepparkakor.

ILLUSTRATIONER: LOTTA NIEMINEN

KYRKAN I HELSINGFORS

Välkommen att inleda väntan på julen tillsammans den 1.12 kl.
15.30 då vi firar första advent i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, med hela församlingen. Efter gudstjänsten bjuds det
på julgröt!
Petrus barnkör uppträder under gudstjänsten och det
ordnas eget program för barn, så hela familjen är välkommen med.
PÅ GÅNG HELSINGFORS NR 23-24 • 28.11.2019

Julbasar i Matteuskyrkan lördagen 7.12 kl. 11-14. Här hittar
du julstämningen samt något sött, salt, vackert och praktiskt för alla. Kom och köp årets bästa julklappar för ett
gott ändamål!
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Jul hos grannen

DOMPROSTERIET

Här hittar du ett plock bland de största julevenemangen i hela huvudstadsregionen!
Adventsbasar i Grankulla kyrka

Lör 30.11 kl. 11–13, Kavallv. 3. Handarbeten, julpynt,
handstöpta ljus, bakverk – salt och sött, lotterier mm.
I caféet serveras julgröt och kaffe.

Lillajulfest

1.12 kl. 15.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksv.15. Petrusmässa, eget program för barn, julgröt.

Jultablå

Tis 3.12 kl. 9 och 10 och ons 4.12 kl. 9 och 10 i Grankulla kyrka, Kavallv.
3. Pensionärerna uppför en jultablå för daghemsbarnen i kyrksalen. Alla
vuxna som vill uppleva stämningen är välkomna med!

Esbo Arbis kammarkörs julkonsert

Tis 3.12 kl. 19.30 i Köklax kapell, Handelsbacken 1. A. Ramirez: Navidad
Nuestra, latinamerikansk julmässa i 6 delar för blandad kör, tenorsolist, piano, gitarr, slagverkare. T-J Kyllönen: Pregon op. 14b för kör, piano,
slagverkare. Verdi, Händel. Sonninen, Sibelius, Adam. Fritt inträde.

De vackraste julsångerna med kanelbulle
Lör 7.12 kl. 18 i kaffestugan Laurentius, Kyrkov. 47.

Julvandring

Grankulla Lucia

Fre 13.12 kl. 18: Andrea Kjeldsen kröns till
Grankulla Lucia i Grankulla kyrka, Kavallv. 3.
Luciakören uppträder under ledning av Pamela
Sandström. Aulaglögg med mingel.

Kammarkören Novenas
15-års-jubileumskonsert

Fre 13.12 kl. 18.30 i Esbo domkyrka, Kyrkparken
5. Kammarkören Favoriter ur Händels Messias
samt andra julklassiker. Fritt inträde.

Barnens vackraste julsånger

Lör 14.12 kl. 13–14 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Julgröt och julfest från kl. 11.30–13.

De vackraste julsångerna

Sön 15.12 kl. 16 i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Glögg serveras
från kl. 15.

Dans kring granen

Tis 17.12 kl. 9.30 utanför Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. För barn, familjer och daglediga.

Lör 7.12 kl. 10–13. Upplev julens berättelse genom
att själv dyka in i historien! Samtidigt också julbasar och lucia,
Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

Missionskväll med
de vackraste julsångerna

Imagine Christmas

Julkyrka

Mån 9.12 kl. 19 i Grankulla kyrka, Kavallv. 3. Julkonsert tillsammans med
Maria och Tomas Höglund, Mikael Svarvar & Band. Fritt inträde, programblad 20€.

De vackraste julsångerna med Pensionärskören Furorna

Tor 19.12 kl. 18. i Bagarstugan, Kurirvägen 1.
Fre 20.12 kl. 14 i Folkhälsanhuset i Vanda, Vallmovägen 28.

ViAndas julkonsert samt
de vackraste julsångerna

Tis 10.12 kl. 13 i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4. Andakt med
Kira Ertman. Esbo pensionärer inbjuds speciellt. Glöggservering.

Fre 20.12 kl. 18 i S:t Lars kapell, Prästgårdsgr. 3 .

Julen på tv

24.12 kl. 23 i Johanneskyrkan, Högbergsg.12
och
kl. 23.30, Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.

Kom med på tv-inspelning av en stämningsfull julgudstjänst ons 11.12 kl. 12 i Johanneskyrkan, Högbergsg. 12.
De vackraste julsångerna spelas in den 10.12 kl. 19
på samma plats. Inspelningarna sänds på YLE:s kanaler under julhelgen.

De vackraste julsångerna

Tor 12.12 kl. 16.30 på Lähellä Deli i Grani köpcentrum. Med Heli Peitsalo och Mammakören
Änglaklang samt Andreas Forsberg med band.
Lör 21.12 kl. 19 i Grankulla kyrka. Aulaglögg med
mingel.

Mässa i julnatten

Julotta

25.12 kl. 7 i Grankulla kyrka, Kavallvägen 3.
Graziakören medverkar. Julkaffe i övre salen,
de vackraste julsångerna.

Julotta i Mataskärs kapell

Ons 25.12. kl. 8, Mataskärsv. 3, Fanny Hellström, solosång.

Julpsalmsmässa

Sön 29.12 kl. 12.15 i Esbo domkyrka Kyrkparken 5 Kom och sjung de
härliga julpsalmerna ännu en gång! Kyrkkaffe i Sockenstugan. Johan
Krogius, solosång.

De vackraste julsångerna för studerande och unga vuxna

Tors 12.12 klockan 18 i Cor-huset, Majstadsgatan 11. Vi sjunger gamla
klassiker och nyare favoriter och umgås över en kopp glögg. Mer information fås av studentpräst Andreas Lundgren, andreas.lundgren@evl.fi.
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Mera program i din egen församling hittar du under församlingsannonseringen.
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AGRICOLA

Högmässor
lö 30.11 kl. 12: Konfirmationsmässa i Liljendal kyrka RL, MS, KafH, VT, CWR
kl. 15: Konfirmationsmässa i Pernå kyrka, RL, MS, KafH, VT, CWR
lö 30.11 kl. 12: Konfirmationsmässa i
Liljendal kyrka RL, MS, KafH, CWR,
AMK, RS
kl. 15: Konfirmationsmässa i Pernå kyrka, RL, MS, KafH, VT, CWR, AMK, RS
sö 1.12 kl. 10: Högmässa med konfirmation i Lappträsk kyrka, MS, KafH, VT,
AMK, JS, RS, Sånggruppen medverkar
sö 1.12 kl. 13: Högmässa med konfirmation i Lovisa kyrka, MS, KafH, VT, CWR,
AMK, JS, RS
fr 6.12 Självständighetsdagens tvåspråkiga högmässor
kl. 10: i Lovisa kapell, KafH, Raimo
Savolainen, Suvi af Hällström. Uppvaktning vid hjältegravarna kl. 9.30
kl. 10: i Pernå kyrka, RL, CWR. Uppvaktning vid hjältegravarna efter högmässan
kl. 10: i Strömfors kyrka, Marjo Ehn, Pirjo Laine. Uppvaktning vid hjältegravarna
efter högmässan
kl. 10: i Sävträsk kapell, ELB, VT, Giséla
Gren-Nordström solosång. Uppvaktning
vid hjältegravarna kl. 9.30
kl. 11: i Lappträsk kyrka, Tuire Huovinen-Westerlund, Anne Käki-Kuorikoski. Uppvaktning vid hjältegravarna kl.
10.30, Sångargillet medverkar. Efter
högmässan kaffe i församlingshemmet
sö 8.12 kl. 10: Familjemässa i Lappträsk
kyrka, MS, VT, Barnklangen, JS, Emma-Maria Boberg, violin
kl. 13: Högmässa med De vackraste julsångerna, RL, VT, Lovisakören
För barn och familj
måndagar kl. 9.30: Krubban i Lovisa
församlingshem, Lilla salen
torsdagar kl. 9.30: Krubban i Liljendal
prästgård
torsdagar kl. 13.15-16: Klubbis för åk
5–6 i Tikva, Lovisa
fredagar kl. 9: Krubban tillsammans
med Treffis i Forsby, Agricolahallen
fredagar kl. 9.30: Krubban i Annagården
on 11.12 kl. 10-12: Krubbornas och Treffis gemensamma julfest i Bollhallen.
Då firas också Treffis 25års jubileum.
Rytmisirkus uppträder och det bjuds på
tomtegröt. Anmälning via Treffis eller
Krubborna.
to 12.12 kl. 17.30-19.30: Julpyssel och
bakning av lussebullar i Liljendal Prästgård, för hela familjen. Pris 8€/barn, i
priset ingår material och servering. Anmälning senast 9.12 som meddelande
till Pamela 040 838 7671. I samarbete
med Östnylands 4H
För ungdomar
måndagar kl. 18-20.30: Ungdomskväll i
Liljendal prästgård
torsdagar kl. 18-20.30: Ungdomskväll i
Tikva, Lovisa
fredagar kl. 18-21: Ungdomskväll i
Pernå prästgård
För vuxna
tisdagar kl. 11-13: En euros café i Lovisa
församlingshem, stora salen
torsdagar kl. 8.30: Morgonkaffe i Holken, Alexandersgatan 11
on 4.12 kl. 18: Bibeln ord för ord i Lovisa
församlingshem, stora salen
to 5.12 kl. 10: Café Annagården i Andersby
to 5.12 kl. 14: Missionskretsen i Lappträsk församlingshems källare
må 9.12 kl. 13: Klubin goes senior i
Pernå prästgård
to 12.12 kl. 10: Café Källaren i Lappträsk
församlingshems källare
Musik

to 5.12 kl. 19: Kantor John Emanuelssons avskedskonsert i Pernå kyrka. Kaffe i kyrkans vapenhus efter konserten
lö 7.12 kl. 18: Julkonsert med Waltteri
Torikka i Lovisa kyrka. Biljetter 30 €. I
samarbete med Agricolan suomalainen
seurakunta och Marathon Team Lapinjärvi
sö 8.12 kl. 18: Sångargillets konsert i
Lappträsk kyrka
må 9.12 kl. 18.30: Musikinstitutets julkonsert Lovisa kyrka. Fritt inträde och
program
on 11.12 kl. 18: De vackraste julsångerna
i Byagården, Sarvsalö
on 11.12 kl. 19: Julkonsert med Lovisa
stads musikkapell och Borgå blåsorkester i Strömfors kyrka
on 11.12 kl. 18: Julkonsert i Pernå kyrka
med Theresa Laurikka sopran, Kristian
Laurikka tenor, Arno Kantola piano. Fritt
inträde, programblad 10 euro
fr 13.12 kl. 18.30: Ljusfest med Lovisanejdens Lucia i Lovisa kyrka
Övrig verksamhet
må 9.12 kl. 14.30: Bisagruppen i Vesperhemmet, Lovisa. Lukas 21

BORGÅ

Fr 29.11 kl. 18.30: De vackraste julsångerna, S:t Olofs kapell, Pellinge, Smeds,
Helenelund
kl. 19: Konsert i Borgå domkyrka, Silent
Music, Borgå Blåsorkester, dir. Tom
Bildo
Sö 1.12 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Smeds, Apostelidou, Helenelund,
Söderström, Tollander, Diskanten,
Domkyrkokören, Cornicines Borgoenses, Marianne Kulps gudstjänstgrupp
Kl. 17: Tvåspråkig Ljusmässa i Lilla kyrkan, Ståhlberg, Minna Tuominen
kl. 18: Adventsmusik i Borgå domkyrka,
Markku Mäkinen, orgel och Hannu Taanila, presentation
TI 3.12, 10.12 OCH 17.12 KL. 12: Andakt
med lunch i finska församlingshemmet,
Lundag. 5
KL. 18: De vackraste julsångerna,
Svenskborg på Vessö, CStåhlberg, Helenelund, Vessöv. 191
TI – ON 3-4.12 KL. 10-13.30: Café Ankaret är öppet och stänger efter det
inför jul.
On 4.12 kl. 18: De vackraste julsångerna,
Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka,
Eisentraut-Söderström, Söderström,
solist Ilmari Leisma, Svartbäcksv. 28
ON 4.12 KL. 13: Mässa i taizéstil i kapellet på Lundagatan 5, Ståhlberg,
Helenelund
To 5.12 kl. 19: Julkonsert med Kammarkören Soi, dir. Christiaan Boele
Kl. 17: Missionens julfest, Smeds, Helenelund, i finska församlingshemmet,
Lundag. 5
Fr 6.12 kl. 11: Tvåspråkig gudstjänst i
Domkyrkan på självständighetsdagen,
Wilman, Janne Kuusitunturi, Merja Halmetoja, Jarkko Yli-Annala
KL. 12.45: Kransnedläggning och fältandakt vid hjältegravarna på Näsebacken, Wilman, Kuusitunturi, Halmetoja,
Yli-Annala Näsebackav. 8
KL. 13: De vackraste julsångerna, Högbacka, Högbackavägen 13, Andersböle,
lotteri, kaffeservering, Smeds, Tollander
SÖ 8.12 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Ståhlberg, Eisentraut-Söderström,
Söderström, Denice Sjöströms gudstjänstgrupp
KL. 16: Sunday School i svenska församlingshemmets stora sal
Sö 8.12 kl. 15.30: Julkonsert, damkören
Ilona och Kammarensemblen The Larks
KL. 17: De vackraste julsångerna Folkets hus i Tolkis, Kampvägen 6, Apostolidou, Tollander
On 11.12 kl. 14: Julmusik i Näsebackens
begravningskapell, Merja Halmetoja,
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SIBBO

Fira nya
kyrkoherden
Söndag 1.12 klockan 12:
i Sibbo kyrka installeras
Camilla Ekholm som kyrkoherde i Sibbo svenska
församling. Installationen
förrättas av biskop Bo-Göran Åstrand. Assistenter och
församlingens medarbetare
medverkar. Efter mäs�san inbjuds alla deltagare i
mässan till kyrkkaffe i församlingshemmet.

sång & Jarkko Yli-Annala, orgel, Näsebackav. 8
KL. 18: De vackraste julsångerna Sjötorp, Sjötorpsvägen 2, Kråkö, Apostolidou, Tollander
Ti 10.12 och to 12.12 kl. 17–19: Vägen
till Betlehem, välkommen med på en
vandring som berättar om Julens händelser för barnfamiljer, i församlingshemmet med ingång från gården Café
Ankaret, Runebergsg. 24. Vandringen
räcker ca. 30 min.
TO 12.12 kl. 18: Orgeln 50 år i Näsebackens begravningskapell, Helenelund, Tollander, Merja Wesslund, Jarkko
Yli-Annala

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Sö 1.12 kl. 12: Mässa med installation
kyrkoherde i Sibbo kyrka. Camilla
Ekholm installeras som kyrkoherde i
Sibbo svenska församling. Installationen
förrättas av biskop Bo-Göran Åstrand.
Assistenter och församlingens medarbetare medverkar. Efter mässan inbjuds
alla deltagare i mässan till kyrkkaffe i
församlingshemmet.
Sö 1.12 kl. 16: Sipoon Sointus julkonsert
i Sibbo kyrka.
Sö 1.12 kl. 18.30: Sipoon Sointus julkonsert i Söderkulla kyrka.
Må 2.2 kl. 19: Musikinstitutets adventskonsert i Söderkulla kyrka.
Ti 3.12 kl 7.50: Julutfärd till gamla Helsinge socken. Busstidtabell: Packaléns
garage 7.50, Norra Paipis 8.15, Församlingshemmet 8.40, Box 9.00, Söderkulla kyrka 9.10. Hemfärden startar c.
kl. 16.
On 4.12 kl. 13: Anmälan startar till familjeläger 10-12.1 på Nilsas. Anmäl dig
före 5.12 kl. 15. Info på församlingens
hemsida och av Milja Westerlund tfn
050 5566 3690.
To 5.12 kl. 18: De vackraste julsångerna i
Tabor i Box. Camilla Ekholm, Allan Lindqvist, Seppo J. Järvinen, Sinikka Stöckell
och Kyrkokören medverkar. Servering.
Fr 6.12 kl. 11: Tvåspråkig gudstjänst på
självständighetsdagen i Sibbo kyrka.
Ekholm, Selja Koponen, Stöckell, Marko
Korven-Korpinen. Efter gudstjänsten
uppvaktning vid Gamla kyrkan. Busstransport före gudstjänsten från församlingshemmet och efter gudstjänsten till Gamla kyrkan.
Lö 7.12: Qoro Quando, julkonsert i Sibbo
kyrka.
Sö 8.12 kl. 13: Mässa på andra advent i
Sibbo kyrka. Konfirmandstart. Konfirmanderna 2020 samlas i kyrkan. Katja
Korpi, Helena Rönnberg, Lauri Palin,
Stöckell.
Sö 8.12 kl. 18: Kvällsmässa i Söderkulla

kyrka. Ekholm, Tanja Louhivuori, Palin.
Må 9.12 kl. 14: Café Elsie, julfest. Servicehuset Elsie. Ekholm.
Ti 10.12 kl. 9: Dagklubbens julfest i
Söderkulla kyrka. Isabella Munck, Kjell
Lönnqvist.
On 11.12 kl. 13: Pensionärsfest i Kyrkoby
församlingshem. Bland annat festtal av
Anne Bergman, SLS, julsånger, julkaffe,
de församlingsanställdas julprogram.
On 11.12 kl. 18: Pilgrim på väg. Öppen
samling kring pilgrimsvandring. Filmkväll. Milja Westerlund, Mikael Grönroos.
To 12.12 kl. 14: Veckomässa i servicehuset Linda. Korpi.
To 12.12 kl. 19 (OBS tiden!): Lyrans och
Akademens julkonsert i Sibbo kyrka.
Biljetter 15/25 € lippu.fi och vid dörren
före konserten.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 1.12 um 11 Uhr: Familiengottesdienst zum Ersten Advent, Matti
Fischer.

OLAUS PETRI

Lö 30.11 kl 18: Helgsmålsbön. Santeri
Siimes, orgel.
Sö 1.12 kl 11: Högmässa. Timo Viinikka
och Olli Saari. Olaus Petrikören medverkar.
Må 2.12 kl 17: Musiklek för alla. Ingen
förhandsanmälning. Sussi Isaksson
leder.
Ons 4.12 kl 10: Musiklek för alla. Ingen
förhandsanmälning. Sussi Isaksson
leder.
To 5.12 kl 10: Babyrytmik (0-1 år). Ingen förhandsanmälning. Sussi Isaksson
leder.
To 5.12 kl 12: Babyrytmik (0-1 år). Ingen förhandsanmälning. Sussi Isaksson
leder
Lö 7.12 kl 18: Helgsmålsbön. Heli Kantola, orgel.
Sö 8.11 kl 11: Högmässa. Fredrik Santell
och Olli Saari. Olaus Petrikören medverkar. Kyrklunch efter mässan.
Må 9.12 kl 14: Livsglädje med musik.
Madeleine Wickström-Karma leder.
OBS! Ordnas på Silviahemmet, Steniusvägen 4.
Må 9.12 kl 17: Musiklek för alla. Ingen
förhandsanmälning. Sussi Isaksson
leder.
Ons 11.12 kl 10: Musiklek för alla. Ingen
förhandsanmälning. Sussi Isaksson
leder.
To 12.12 kl 10: Babyrytmik (0-1 år).
Ingen förhandsanmälning. Sussi Isaksson leder.
To 12.12 kl 12: Babyrytmik (0-1 år).
Ingen förhandsanmälning. Sussi Isaksson leder
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