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Personalnyheter
Camilla Lauren-Westenius, värdinna för Högbergsgården i Johannes församling gick i pension
i november. Församlingen tackar Camilla för det
arbete hon gjort och den tid hon har gett församlingen.
Johanna Björkholm-Kallio är ny församlingspastor i Johannes församling. Läs mer om henne i
denna tidning.
Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Nina Gran, Monica
Heikel-Nyberg, Linda Jordas, Maria Klemetz, Fred Lindström,
Hedvig Långbacka.
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Emiliana Stojanov, teologistuderande från Helsingfors universitet, kommer att utföra församlingspraktik i Johannes församling under januari
månad 2016.
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LEDARE

Den som har ett starkt centrum
behöver inte markera några gränser

Johan Westerlund
Kyrkoherde

D

en tyska förbundskanslern Angela
Merkel har uppmanat kristna i Europa att bekänna sin egen tro och
oftare delta i en gudstjänst i stället för att
känna ångest för troende muslimer. ”Vi har
ändå alla möjligheter och frihet att bekänna
vår religion om vi utövar den och tror på
den”, sade Merkel under ett evenemang på
universitetet i Bern, Schweiz. ”Vi skall också
ha mod att säga att vi är kristna.”
En svensk biskop sade i tiden: ”Den som
har ett starkt centrum behöver inte markera några gränser”.
Denna enkla sanning gäller överallt där
människor umgås, delar erfarenheter och
värderingar och tro. Vi kan säga att vi har
vårt och att andra inte skall komma och
röra om, eller vi kan säga att vi har vårt och
att vi gärna diskuterar med andra.
Den som har ett starkt centrum behöver
inte markera några gränser.
Det här blir så otroligt tydligt när vi talar om asylsökande, invandrare eller t.o.m.
olika grupper inom vårt eget samhälle. För
de flesta är det väl ok att vi tar emot de asylsökande. Människor som har lämnat allt,
kämpat sig hela den långa och farliga vägen
hit till norr, och nu försöker få ordning på
sin tillvaro. Vi kan förstå att de behöver tak

över huvudet och lite mat. Men de flesta av
oss har också en gräns som vi inte vill att
dessa främlingar skall överskrida. För en
del går gränsen långt borta från en själv.
Flyktingar i tidningar och tv är ok, men när
vi möter dem i matbutiken blir vi rastlösa.
För andra är det roligt och inspirerande att
bjuda hem flyktingar och bygga vänskap.
För många är det en befriande upplevelse
att bli bekant med flyktingar och invandrare och märka att det går helt bra att umgås fast det först kändes ovant och osäkert.
Man inser att man själv är liten och att det
finns mycket att lära sig och uppleva ute i
världen, men man inser också att man får
vara den man är, att det att någon annan är
annorlunda i sig inte är något hot.
Den som har ett starkt centrum behöver
inte markera några gränser.
Också inom kristendomen har vi en liknande situation. Alla som är ens lite insatta
vet att kristendom ingalunda ser lika ut
överallt. De facto är skillnaderna så stora
att vi skulle ha svårt att känna igen oss i
vissa gudstjänster i kyrkor som ändå tillhör
samma religion som vi. Och ännu större
skillnader blir det om vi också lägger in det
historiska perspektivet. Gud i himlen måtte
ha ett intressant skådespel för sina ögon
när han betraktar olika församlingar som
söker uttryck för att tillbe honom och umgås med varandra.
Även det vi kallar lutherskt behöver inte
alls vara det. Läser man Luther så hittar
man en hel del som är mycket främmande
för vår kyrkliga tradition, och en del av det
som vi nu oskiljaktigt associerar med luthersk fromhet har i själva verket uppstått
långt efter den lutherska kyrkan. Och om
vi tror att vi tillhör en majoritet så kan vi

notera att den lutherska kyrkan i världen är
mindre än både pingstkyrkan och baptistkyrkan och att den katolska kyrkan ensam
har långt fler medlemmar än alla andra
kyrkosamfund tillsammans
Men trots alla dessa skillnader har kristendomen överlevt, kyrkan har vuxit och
nya generationer har kunnat samlas, lyssna, sjunga och be.
Och detta är ok. I våra bekännelseskrifter står det:
”Och för kyrkans sanna enhet är det nog
att vara ense i fråga om evangelii lära och
förvaltningen av sakramenten, Och det är
icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av
människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika. (Augsburgska bekännelsen VII)”
Den som har ett starkt centrum behöver
inte markera några gränser.
Johannes församling är känd som en
högkyrklig församling. Det innebär att vår
gudstjänst präglas av en rik liturgi, rik på
symboler och traditionella uttryck. Det är
inte undertecknad eller någon av våra nuvarande präster som infört det, utan det
är ett arv sedan 40-talet då den liturgiska
rörelsen landsteg i Finland, och hade sitt
första säte i Norra svenska församlingen i
Helsingfors. Vi är stolta över att bära detta
arv. Det här betyder ändå inte, vilket en del
tycks tro, att vår högmässa skall vara distanserad och stel. Är den det så behöver vi
åtgärda saken. Och blir vi trygga i vår gemensamma högmässa så kan vi också ge
utrymme för och uppskatta andra sorters
gudstjänst och församlingsliv.
Den som har ett starkt centrum behöver
inte markera några gränser.
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En liten bit av Johannes
Katja Wiklund är en sprudlande glädjespridare,
en mångsysslare som syns runtom i Johannes församling. Hon började jobba i församlingen hösten
2014 som barnledare i Humlan. Snart tog hon sig an
barn- och familjegrupperna på måndag och fredags
förmiddagarna. Baby- och Knatterytmiken kom till.
Innan Katja kom till Johannes församling har hon
hunnit med ett och annat, från frissa och maskör i
Operan till att genom eget företag uppträda runtom
i Finland.
Katja föddes i Skåne och flyttade som 12 åring till
Finland med sina föräldrar. Hon har alltid känt sig
hemma på scenen, framför en publik. Hennes far
är operasångare och Katja växte upp bland operan.
Hon är själv en kunnig solist.
Vad är det bästa med barn?
– Glädjen. De har den stora godheten i sig som
kanske lite bleknat i oss vuxna. De är uppriktiga och
ärliga och härliga att ha att göras med.
Vad är din uppgift?
– Min uppgift är att sprida glädje. Barnen är ofta

i skolan från sju eller åtta på morgonen till eftermiddagen. Med eftis därpå blir det långa dagar för små
människor. Vår uppgift är därför att ge glädje, gemenskap och trygghet.
Berätta om Knatte- och babygruppen!
– Knatte- och babyrytmiken fungerar inom ramen
för musikfostran för småbarn. Jag har ett specifikt
program, det ska gå en röd tråd genom programmet.
Rytmiken skall vara något roligt för både små och
stora. Tanken är att föräldrarna skall få stöd i vardagen ur gruppen, de sånger vi sjunger kan användas
hemma vid blöjbyte, maten, påklädningen osv. Rytmiken skall stöda den mentala sidan för både barn
och förälder. Jag hoppas grupperna ger glädje, gemenskap och trygghet.
Vem kommer till grupperna?
– Barn med föräldrar, mamma eller pappa. Ofta
känner föräldrarna till mig från eftis eller dagisandakter.

TEXT & FOTO: LINDA JORDAS

Katja Wiklund
Ålder: för evigt ung
Gör: Barnledare, musikledare, solist, frisör,
maskör
Tidigare: musiklärare
i Sandells kulturskola,
frisör och maskör på
Finlands Nationalopera.

Knatte- och Babyrytmiken
fortsätter igen i januari.
Babyrytmik på måndag kl.
10 fr.o.m. 11.1.2016
Knatterytmik på fredag kl.
10 fr.o.m. 15.1.2016

Barn- och familje
verksamheten
i Johannes församling
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V

år största och viktigaste verksamhet har under flera år varit eftermiddagsverksamhet för skolbarn
på tre ställen inom Johannes församling,
plus en dagklubb i St. Jacobs kyrka. Klubbis är ett gammalt koncept inom församlingarna, fyller 70 år i år. Där samlas tre till
fem åringarna och leker, pysslar, äter mellanmål och har andakt. Här har vi plats för
mera barn!
Jag tycker att det är viktigt att vi kan
fortsätta med eftisverksamheten för där
hjälper vi familjen helt konkret. Föräldrarna vet var barnen finns efter skolan och
det att det finns kunniga människor som
tar hand om barnen. Vi har lyckan att ha en
grupp barnledare i vilken så gott som alla
är behöriga och mycket erfarna. Barnen är
ofta både trötta och hungriga när de kommer till eftis efter skoldagen. Då får de ett
gott och näringsrikt mellanmål. Utevistelse
står högt på vår lista i och med att barnen
varit mycket inomhus och suttit stilla en hel
del i skolan. Eftis skall vara ett tryggt ställe
att vistas på!
Under de senaste åren har jag haft en
plan om hur verksamheten kunde utvecklas. Vi har provat på en del grupper som
t.ex. familjecafé i Hörnan varje onsdagskväll, temakvällar med intressanta gäster
m.m. Inget har riktigt ”slagit igenom”. Jag
har all förståelse för att när föräldrar kommer hem med barn på kvällen så är de inte
precis sugna på att gå ut igen. Jag har länge
tampats med att hitta på ett program som
lockar hela familjen, såväl gamla som unga.
FamilyFun, en kväll för alla i familjen,
var i planerna redan för fyra år sedan. Det
kom igång för två år sedan, då vi höll vår
första FamilyFun i S:t Jacob. Programmet
är sig likt vid varje träff. Vi lagar mat tillsammans, barnen med föräldrar får vara
med och laga maten. FamilyFun är ett specifikt program som är utarbetat av barnledarna för hela familjen. Programmet avslutas alltid med sång- och lekstund. Efter det

går alla till matsalen där vi deltar i en kort
andakt och sedan äter vi och har en trevlig stund tillsammans. Alla går hem glada,
mätta och belåtna.
Vi har nu ordnat dessa FamilyFun-kvällar i några år och de har fått ett ganska fast
fotfäste i vår verksamhet. Nu skall vi pröva
att hålla liknande kvällar i Hörnan på Högbergsgatan. Få se hur det lyckas? Mycket
intressant! Första kvällen är 4.11.2015.
Våra innebandygrupper på Drumsö har
i många år varit ett riktigt dragplåster. Där
börjar de yngsta (7-åringarna) spela på
torsdagar kl. 16-17 och de sista är föräldragruppen som spelar mellan 20-21. Det här
kräver ganska mycket av våra ledare för det
blir en hel del spelande längs kvällen, men
de som håller grupperna är jätteduktiga
och motiverade.
Vi är lite av föregångare med en verksamhet. Fritids på Drumsö är en klubb som
riktar sig till elever i åk 3-6 från Drumsö
lågstadium. Ingen anmälan till Fritids behövs men mellanmålet kostar 50 cent per
dag. Gruppen har fungerat i några år nu
och antalet barn är 15-20/dag. Det är helt
klart en verksamhetsform som det finns behov av för den här åldersgruppen.
Jag har en dröm om att sänka tröskeln,
att det skall vara lätt att komma med i församlingens verksamhet och att alla känner sig välkomna. Att vi i dessa svåra tider
kunde vara en hjälpande hand till föräldrarna och familjerna. Här kommer frågan
om pengar såklart med i bilden, så när vi
sitter och funderar på verksamheten i fortsättningen måste vi beakta även det.
Kanske vi i framtiden kunde ha gemensam verksamhet inom Helsingfors svenska
församlingar. Vi kunde tillsammans arrangera olika, roliga saker för att på det
sättet få ner på kostnaderna. Som exempel
kan nämnas familjelägret på Lekholmen i
somras, som arrangerades av Petrus, Matteus och Johannes församlingar. Ett lyckat
koncept som vi kör med i nästa år igen.

J

ag vet att det i vår stad finns många
mammor som under dagen är ensamma med barnen. För dessa bjuder
vi baby- och knatterytmik. Detta är en verksamhet som vi vill utvidga till andra delar av
Helsingfors, för att nå fler mammor med små
barn hemma. Det låter bra att hjälpa familjer
på hela vårt stora område, men är inte alltid
så lätt att förverkliga. Viljan finns dock!

Idéer är alltid välkomna
Barnverksamheten är mycket bred och
innehållet kan bli hur stort som helst. Jag
har här presenterat vad vi håller på med nu.
Har du en god idé? Eller har texten väckt
frågor? Ta gärna kontakt med mig, med
idéer eller frågor, jag hör gärna ifrån dig.
Rykten har nått mig att det finns mammor som gärna skulle ställa upp och ordna
en brunch i Hörnan någon lördag då och
då. Låter bra, bara de kontaktar mig kan vi
börja planera och ansöka om understöd för
att få igång en ny verksamhet!
Jag skulle gärna se att det i våra eftisar
fanns en senior som fungerade som eftisfarmor- mormor-farfar eller morfar. Har du
extra tid och tycker om barn är du välkommen med i vårt glada gäng. Kom med och låt
barnen höra om hur det var när du var liten,
vad du gjorde på dagarna efter skolan. Jag
vet att du skulle göra många små barn jätteglada. Ta kontakt med mig, snälla!

NENNE LAPPALAINEN
ledare för barnverksamhet
i Johannes församling
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Eftis i Johannes församling
Kronan

Humlan

TEXT: MARTINA FRIMAN

TEXT: CASIMIR GRIPENBERG

Kronans eftis finns vid Sjötullstorget. Vi har en stor lokal
med matsal, kök, pysselrum, kansli och tre lekrum för
barnen. I Kronans eftis går både ettorna och tvåorna från
Kronohagens lågstadium. Läsåret 2015-2016 startade vi
med en grupp på 30 barn och tre ordinarie barnledare.

Humlans eftisgrupp består av fyrtiosju glada, snälla, livliga och kreativa
barn samt tre vuxna barnledare. Lokalerna finns på Högbergsgatan 10. Barnen kommer hit efter skolan. Vi är ute med dem så att de under fredliga och
ordnade former får leka, ropa, hoppa, hojta, härja, springa, klättra, sparka
boll och på alla sätt tillämpa lärdomarna de inhämtat under skoldagen. Sedan går vi in och äter mellanmål. Medan barnen äter läser en barnledare ur
en bok. Tidigare har vi avverkat större delen av Astrid Lindgrens produktion
men nu har vi på majoritetens överväldigande begäran börjat med LasseMajas äventyr – ett ämne i vilket samtliga barn förefaller inneha avancerade
expertkunskaper. Efter maten får barnen leka fritt inomhus.

En vanlig eftisdag i Kronan startar alltid med att vi möter
barnen vid skolan. För tillfället är skolgården inte tillgänglig för oss p.g.a. renoveringsarbeten, så vi fortsätter direkt
till stadens lekpark. Där springer vi av oss, leker, klättrar
och spelar, innan det är dags att gå in. Framme i eftis hålls
först en kort samling då vi diskuterar aktuellt som är på
gång. Sedan äter vi mellanmål, ofta bröd med en frukt eller
grönsak till. Under mellanmålet är det vanligtvis högläsning. Då vi ätit blir det fri lek inomhus. Vissa gör sina läxor
och en del pysslar.
Under hösten har vi pysslat bl.a. målat höstlöv, klippt
svampar, gjort änglar och spöken. En gång i veckan blir
det andaktstund istället för samling. Då brukar vi stilla
oss med ett tänt ljus och fundera på vem Gud och Jesus
är och vad Bibeln lär oss. Vi beaktar kyrkoårets helger.
En gång i veckan kommer kantorn Eva Henricson till oss
och leder körsång med dem som tycker om att sjunga.
Då eftermiddagen närmar sig sitt slut, och barnen städat
undan sina lekar, har vi en kort lugn stund tillsammans.
Eftisdagen avslutas med att vi på nytt går ut, till en annan
lekpark.

I kuddrummet kan de bygga kojor och genomföra sofistikerad inredningsarkitektur. I pysselrummet kan barnen som möjligen framgår av namnet
pyssla: rita, klippa och limma, sy samt spela brädspel. I lekrummet finns
leksakerna. Senare på eftermiddagen går vi ut till parken där vi stannar
tills dagen är slut och föräldrarna hämtar barnen.

S:t Jacob
TEXT: CHRISTINA LÖKSTRÖM

Uppe i andra våningen, vid S:t Jacobs kyrka, samsas dagklubben, fritidsklubben och eftis om utrymmen. På eftis består barngruppen i år av 38
skojfriska förstaklassister, barnledarna är tre till antalet måndag-torsdag
och om fredagar (då fritids, som erbjuder verksamhet för tredje- till sjätteklassister, är stängd) har eftis fyra ledare på plats.
Vi har fyra rum till vårt förfogande – matsal, soffrummet, lilla lekrummet
och ett pysselrum. S:t Jacobs barnkör och ettornas innebandylag övar
på eftistid en gång i veckan. Dessutom får vi använda gymnastiksalen i
Drumsö församlings utrymmen under ett par timmar varje vecka.
Vi har också en stor lekplats bakom kyrkan, där leker vi varje dag tillsammans med det finskspråkiga eftisets barn. Vi besöker nästan dagligen
Cykelparken och gör gärna utflykter till Casinostranden. Vi gör också
utflykter upp på det närliggande Kvarnberget, där det bl. a. finns ett fågeltorn och en gammal luftvärnskanon. Eftersom vi har så fina möjligheter
till utomhusvistelse, leker vi mycket ute i ur och skur.
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Dagklubbsverksamheten firar 70 år
under verksamhetsåret 2015-2016.
Dagklubben och församlingarnas mångsidiga barnverksamhet firas under temat
”Liten är störst”. Den första dagklubben
började år 1945 i Åbo där diakonissorna
såg behovet av att avlasta mammorna
några timmar i veckan och att ge barnen
möjlighet till lek, sång och gemenskap.
Enligt de uppgifter vi har började de
första svenska dagklubbarna hösten
1968 samtidigt i Markus församling i
Helsingfors och i Vasa svenska församling. På 1970 -1980 talet blomstrade
dagklubbsarbetet och som bäst gick 60
% av barnen i åldern 4-6 år i dagklubben. Under årens lopp har hundra
tusentals barn deltagit i dagklubbsverksamheten på alla håll i Finland. I och
med att dagklubben blev så populär
utvecklades nya former inom barnverksamheten, så som familjegudstjänster,
vuxen-barngrupper, babyrytmik, eftis
o.s.v. Dagklubben är en av den finska
kyrkans framgångshistorier som också
uppskattas av samhället. Det är också
internationellt sett en framgångshistoria, för ingen annan luthersk kyrka har
motsvarande verksamhet som når lika
heltäckande barn i skolåldern.
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SNÖ

Barnen i eftisarna fick delta i en teckningstävling som församlingen
arrangerade. Temat var snö och en vinnare valdes i varje eftis. Som pris
får vinnarna två biobiljetter.

Thilda från Humlan
har tecknat en glad
snögubbe.
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Ronja från Kronan har tecknat allt det roliga
vi kan göra av snö

Marcus från S:t Jacob har
tecknat en snöig utfärd för
att hugga ned en julgran

12

Två präster
för barnens väl
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B

arnteamets präster Monica Heikel-Nyberg
och Maria Repo-Rostedt är mångsysslare,
det kan lätt konstateras då jag har pratat
med dem i 15 minuter. Båda verkar ha hundra järn
i elden, men arbetet i församlingen är det viktigaste och bästa de vet.
Innan Johannes församling har Maria jobbat
i Helsingfors bibliotek i 12 år, i daghem i 10 år.
Hon är barnträdgårdslärare, bibliotekarie, präst
och retreatledare. Hon sitter med i Snoans vänner r.f. styrelse. Hon säger att tiden som präst har
varit den bästa i hennes liv. Tidigare kallade hon
sig ”fritidsteolog”, nu är hon ”fritidsbibliotekarie!”
Monica frilansade på Rundradion som anmälare och redaktör innan hon blev präst 1994. Hon
har jobbat i små skärgårdsförsamlingar och storstadförsamlingar man kan säga att hon sett det
mesta i församlingsarbetet. Hon är aktiv i Marthaföreningen och är en passionerad handarbetare.
– Det bästa med arbetet som präst är att jobba
med människor, människor i alla åldrar!
Hur delar ni upp barnarbetet mellan er?
Maria: – Jag har hand om småbarnsarbetet i
församlingen, men nu när jag också har flyktingarbetet på mig kommer jag att dela småbarnsarbetet med Johanna Björkholm-Kallio (läs mer om
henne i denna tidning).
Monica: – Jag har hand om de äldre barnen,
skolåldern och ungdomarna.
Vad handlar småbarnsarbetet om?
Maria: – Församlingen har nallegudstjänster
och dagisgudstjänster. Barnteamet ordnar en födelsedagsfest för 5-åringarna på hösten, samt dagisandakter. I vår ska vi arrangera en pilgrimsvandring för barnfamiljer på Drumsö. Barnteamet
har också hand om familjemässorna i S:t Jacob.
De arrangeras tillsammans med gudstjänstgrupper som utgörs av församlingsbor, både vuxna och
barn.

Berätta om Nallegudstjänsten!
Maria: – Det är en gudstjänst som riktar sig till
de allra minsta i församlingen, ungefär 0–5 åringar. Det är mycket sång och musik och de små får
träffa nallen Johanna. Nallegudstjänsten brukar
vi arrangera ett par gånger per termin på fredag
förmiddag i Mariakapellet.
Vad händer det på skol- och ungdomssidan då?
Monica: – Vi sköter om eftisandakterna i Johannes församlings tre eftisar. Det blir en andakt
per termin i varje eftis. De är superskoj, senast
kring Mikaelidagen var temat en ond drake som
ruvade på elakheter och rädslor men superhjälten
Mikael kuvade draken och räddade alla.
Berätta om FamilyFun!
Monica: – FamilyFun är det mest populära och
lyckade evenemanget för skolbarn och deras fa-

Monica Heikel-Nyberg
(t.h.)och Maria
Repo-Rostedt är de två
präster som delar på
barnarbetet i Johannes församling. Maria
har hand om de små,
Monica de större.
Hela barn- och ungdomsteamet består
av Maria, Monica,
barnarbetsledaren
Nenne Lappalainen,
diakonissan Barbro
Ollberg och ungdomsledaren Christer
Romberg. Skriftskolan
ansvaras om av Mikael
Buck-Nielsen tillsammans med ungdomsarbetsledaren Lella
Lindström.
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miljer jag sett. Så gott som hela barnteamet är
med och arrangerar FamilyFun. Jag var med om
min första nu i höst och vi var över 70 personer
på plats i S:t Jacob. Vi började med att tillreda
maten tillsammans. Program, spårning denna
gång, som barnledare i S:t Jacobs eftis planerat
följde, medan maten stod på spisen. En andakt
och sångstund lugnade ner alla innan den gemensamma måltiden. I vår kommer varannan
FamilyFun att arrangeras i Humlan på Högbergsgatan. Vi hoppas på en lika stor succé inne
i stan.
Vad är välsignelsen av ettor?
Monica: – Det är en välsignelseandakt för
förstaklassister som arrangeras kring skolstart
varje höst. På Drumsö ordnas den under skoltid
i samarbete med skolan. För de andra skolorna
har vi ordnat en gemensam välsignelse i kyrkan
utanför skoltid, men från och med i höst kommer vi att arrangera dem tillsammans med Hulmans och Kronohagens eftisar.
Hur ser barnarbetet ut i framtiden?
Maria: – Pilgrimsvandringen för familjen (i
S:t Jacob i maj 2016) har jag funderat på länge.
Det kommer att vara roligt att se hur det blir.
Planen är att vi går runt kyrkan och närområdet.
Vi stannar till vid olika stationer, där vi gör konkreta handlingar. Pilgrimsvandringen riktar sig
specifikt till 3-5 åringar och deras familjer, men
alla är välkomna!
Monica: – Jag hoppas vid något skede kunna
arrangera en mässa för den tomma famnen (Tyhjän sylin messu på finska). Det är en mässa
som firas för dem som förlorat ett barn eller inte
kunnat få barn. En inte så glad mässa, men en
mässa som hör hemma i barnarbetet.
Jag har förstått att det finns en del missuppfattningar vad gäller dop och skriftskola. Vill
ni klargöra?
Monica: – Skriftskolan är inte tråkig! Du vet
inte hur ofta jag hör den kommentaren av unga
som innan skriban trott att det skulle vara det,
men har varit jätteförstjusta vid slutet av lägret.
En annan sak jag vill göra klart är att konfirmationen inte utgör ett krav på att du själv måste
ha en brinnande tro, utan att den är en bekräftelse från Guds sida på att Han aldrig överger
dig.
Maria: – Jag vill klargöra att dop inte är en
namngivningsfest! Det finns heller ingen åldersgräns för dop.

TEXT OCH FOTO: LINDA JORDAS

JULENS PROGRAM
Högmässor

1.12: Folksånggruppen
Rosenfink.

S:t Jacobs kyrka kl. 10 22.11
och 13.12.

15.12 Adventsutfärd (endast
anmälda)

Johanneskyrkan kl. 12

Luncher
och caféverksamhet

Gudstjänster
& övriga mässor

Diakonilunch i S:t Jacob 3€.
21.12 kl. 12-13.

Körmässa i Johanneskyrkan
22.11 kl. 12

Julgrötscafé i Hörnan 18.12
kl. 10-12.

Gudstjänst i Folkhälsans Seniorhus söndagen 22.11 kl. 15.

Musik

Tvåspråkig gudstjänst i
Drumsö kyrka på Självständighetsdagen 6.12 kl. 11
Kvällsmässa i Gamla kyrkan,
på onsdagar kl. 18 t.o.m. 16.12.
Kvällsmässa i Johanneskyrkan på tisdagar kl. 18 t.o.m.
8.12.
Andakt i Seniorhuset på
Drumsö, tisdagarna 15.12
kl. 18.

”Stråla stjärna, ren och klar,
hög och underbar”. Folk
musikgruppen Rosenfink
framför bortglömd finlandssvensk advents- och julmusik.
1.12 Högbergssalen kl. 13. Fritt
inträde.

Julbön i Folkhälsans Seniorhus kl. 11
Julbön i S:t Jacobs kyrka kl. 14.
Julbön i Johanneskyrkan kl. 14.
Julbön i Gamla kyrkan kl. 15.
Julfest i Högbergsgården kl
16 Högbergsgatan 10 D, 2 vån.
Mässa i julnatten. I Johanneskyrkan kl. 23.

Juldagen

Högmässa i Gamla kyrkan
kl. 12.

Annandag jul

Högmässa i Johanneskyrkan
kl. 12.

Sibeliuskonsert med S:t
Jacobskören i S:t Jacob 8.12 kl.
18.30. Fritt inträde.

Julsångsgudstjänst i Berghälls kyrka kl. 18.

De vackraste julsångerna:

Högmässa i Johanneskyrkan
kl. 12.

Middagsbön i Johannes
kyrkan, vardagar kl. 12.

I Gamla kyrkan 16.12 kl.
19.30.

Seniorverksamhet

I Folkhälsans Seniorhus 17.12
kl. 16.

Träffpunkt. kl. 13–14.30 Högbergsgatan 10 E, 2 vån.

Julafton

I S:t Jacobs kyrka 20.12 kl.
16.

Nyårsdagen

Trettondagen
Carols i Johannes. Julsångsgudstjänst i Johanneskyrkan
kl. 12. Radiering.

Kom med i gruppen

FLYKTINGVÄNNER
I CENTRUM
på facebook
http://facebook.com/groups/flyktingvanner/
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FLYKTINGVERKSAMHETEN I JOHANNES

Vill du göra en insats
för flyktingarna?
Under hösten har en större mängd människor på flykt kommit till Finland än någonsin
tidigare. Nya förläggningar för asylsökande
har öppnats och här har också kyrkorna i
Helsingfors öppnat sina dörrar. De allra
flesta av dem som har anlänt har kommit
från Irak och största delen av dem har varit unga män. I medierna har vi fått läsa och
höra flera berättelser om män och familjer
från bl.a. Irak, Syrien och Afghanistan. Oroligheterna i Mellanöstern har blivit en del av
vår vardag.
Det här har väckt reaktioner av olika slag.
En glädjande stor del av finländarna har visat stor hjälpvilja i äkta talkoanda. Många
har velat göra en insats för de asylsökande

– också medlemmarna i Johannes församlings församlingsråd. I oktober inledde därför Johannes församling, Tyska församlingen
och Helsingfors KFUK ett samarbete för att
gemensamt kunna erbjuda våra medlemmar
möjligheter att hitta en lämplig frivilliguppgift.
Om du vill göra en insats för de asylsökande
eller flyktingarna finns det flera typer av uppgifter du kan välja mellan. Det finns uppgifter
för dig som vill göra en punktinsats då och då,
och uppgifter för dig som vill och kan förbinda
dig till en regelbunden och mera tidskrävande
verksamhet. Vi samarbetar bl.a. med Nylandsgatans förläggning för asylsökande, Röda korset och Luckans FIKA-projekt.
Kolla webbsidan http://frivilligarbete.fi/

helsinki för att se vilka uppgifter vi just nu
söker frivilliga till. Det mesta av innehållet på
webbsidan är på finska, men informationen
om frivilliguppgifter som erbjuds via oss är på
svenska.
Du kan också kontakta Maria RepoRostedt (tfn 050 577 3995, e-post: maria.
repo-rostedt@evl) eller Johanna Björkholm-Kallio (e-post: johanna.bjorkholmkallio@evl.fi) för att få veta mera.
Har du en idé för något du skulle vilja göra?
Kontakta oss, så funderar vi på hur den
kunde förverkligas.
Välkommen med i Johannes flyktingarbete!

Julafton i Johannes storfamilj!
En julafton för dig som inte kan,
eller orkar, eller vill ställa till
med allt ståhej själv. Vi bjuder
på julmiddag, trevlig samvaro,
glada julsånger, ringlekar, varm
och mysig gemenskap.

Program:
Julbön i Gamla kyrkan kl. 15
(eller en av de andra julbönerna
i Johannes församling) startar
Johannes församlings julfirande.
Vi öppnar dörrarna kl. 16 på
Högbergsgården. Nu får man
vara med och klä granen i Tian
och njuta av glögg. Klockan 18

bjuds vi till julbordet. Vi inleder
med julevangeliet och psalmsång. Under middagen underhålls vi med små programpunkter.
Efter middagen dansar vi ringlekar, spelar brädspel och njuter av sång till flöjtspel (Alisa
Repo). Det finns också möjlighet att sitta stilla och tyst i
Mariakapellet.
Kvällen avslutas med julnattsmässa i Johanneskyrkan kl. 23.
Välkommen med, för hela jul
afton eller en del av kvällen.
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Ny i gänget
En tidig tisdagsmorgon träffade jag vår nya
präst, Johanna Björkholm-Kallio, på kansliet. Johanna hade kommit in med tåg från
Järvenpää där hon bor med sin man Harri,
för att svara på mina frågor och presentera
sig för Johannes församling. I och för sig är
Johanna ingen ny bekantskap, många av er
läsare minns henne säkert om jag berättar
att hon tidigare hette Södö, och då minns ni
också att hon har varit med som medlem i
församlingsrådet i två perioder både i Tomas
och senare i Johannes församling. Johanna
blev prästvigd för snart 3 år sedan och hann
före det arbeta mångsidigt med mission vid
Finska Missionssällskapet, Såningsmannen

och Svenska Lutherska Evangelieföreningen och som lärare vid ett prästseminarium i
Namibia under en termin.
Bakgrunden till att Johanna återvänder
till Johannes församling står att finna i församlingsrådet beslut att ur fondmedel bekosta en heltidsanställd prästtjänst för tolv
månader fr.o.m. den första december 2015
för att arbeta med flyktingfrågor. Johanna
kommer att arbeta tillsammans med Maria
Repo-Rostedt.
Vilka blir dina arbetsuppgifter?
– Jag kommer att ta över barn- och familjearbetet av Maria och så naturligtvis
sköta min del av gudstjänster och förrätt-

ningar. Resten av tiden är det meningen
att vi båda skall jobba med flyktingar. Dels
genom uppsökande verksamhet och dels
genom att göra upp en långsiktig struktur
för arbetet med flyktingar i församlingen.
Också samordnandet av frivilliginsatserna
tar tid, det gäller att få frivilliga och asylsökande att mötas.
Hur tror du att flyktingarbetet kan se ut
om 5 år?
– Då hoppas jag att vi har fått i gång en
verksamhet som är särskilt riktad till invandrarna. I början måste allt ske på engelska men så småningom när språket inte
längre står hindrande i vägen kan flyktingarna också delta t.ex. i gudstjänsten. Målet
är naturligtvis inte att i längden uppehålla
separata grupper utan att föra samman frivilliga och invandrare på ett sätt där bägge
parter kan dela med sig av sina erfarenheter och tankar. En extra utmaning kommer
det att bli att stötta integrationen av de
unga männen eftersom den åldersgruppen
som helhet inte är särskilt aktiv i församlingsarbetet.
Johanna har senast arbetat i Esbo och
Grankulla svenska församlingar med bl.a.
mångkulturellt arbete och mission.
Hur ser du på mission i förhållande till
flyktingarbetet?
– Flyktingarbete är i första hand ett
praktiskt arbete, att se till människans
grundbehov. Det arbetet är naturligtvis
förutsättningen för allt annat arbete med
invandrarna. Målet är inte att omvända
de asylsökande utan att föra en religions
dialog, ett respektfullt samtal. Om det
bland flyktingarna finns kristna skall vi naturligtvis försöka möta både deras materiella och andliga behov.
På ett sätt ser Johanna att cirkeln har
slutit sig då hon nu kommer tillbaka till Johannes församling.
– Jag jobbade en tid i Tomas församling
innan jag sedan satt i församlingsrådet i
olika omgångar. Inte kunde jag då föreställa mig att jag en gång skulle arbeta här som
präst. Men nu är jag alltså här, och det skall
bli spännande och roligt att börja arbeta.
Roligt tycker också vi arbetskamrater att
det skall bli att ta emot Johanna, och vi önskar henne glädje och välsignelse i arbetet.

TEXT: MONICA HEIKEL-NYBERG
FOTO: HARRI KALLIO
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VÅRVINTERNS PROGRAM
Högmässor

Söndagar:
kl. 10 i S:t Jacobs kyrka.
kl. 12 i Johanneskyrkan.

Gudstjänster och
övriga mässor

Gudstjänster i Folkhälsans Seniorhus söndagarna 24.1, 28.2, 24.3,
24.4 och 29.5 kl. 15.
Andakter i Seniorhuset
på Drumsö, tisdagarna
19.1, 16.2, 15.3, 19.4 och
17.5 kl. 18.
Ekumenisk afton kl. 18 i
S:t Jacob.
Familjegudstjänster 31.1
och 17.4 i S:t Jacobs kyrka
kl. 16.
Kvällsmässa i Gamla
kyrkan, på onsdagar kl. 18
fr.o.m. 13.1.2016.

Diakoni

Diakoniträffen i S:t
Jacobs församlingssal.
Onsdagar kl. 14–15.30
från och med 20.1 till
18.5. Salenius.

Familjeverksamhet
Knatterytmik i Hörnan,
fredagar kl. 10–11.30.
Högbergsgatan 10.
Fr.o.m. 15.1.2016. Wiklund.

Babyrytmik i Hörnan,
måndagar kl. 10–11.30.
Högbergsgatan 10.
Fr.o.m. 11.1.2016. Wiklund
Family Fun i S:t Jacob.
Onsdagarna 17.2 och
20.4. Samtliga kl.
16–18.30.
Family Fun i Hörnan. 27.1
och 16.3 kl. 16–18.30.

Kvällsmässa i Johanneskyrkan på tisdagar kl. 18.
Completorium, Ljusmässa, Mariavesper, Mässa i
Taizéanda, Tomasmässa,
fr.o.m. 12.1.2016

Seniorverksamhet

Middagsbön i Johanneskyrkan vardagar kl. 12
fr.o.m. 4.1.2016

Sjötorpet Högbergsgatan
10 E, 2 vån. Kl. 14–15.30,
onsdagar; 20.1, 17.2, 16.3
och 13.4. Ollberg.

Mässa med förbön i S:t
Jacobs kyrka, 12.5, kl. 19.
Nallegudstjänst i Mariakapellet, 12.2och 15.4
kl. 10.
Tvåspråkig Tomasmässa, i Mikael Agricola
kyrkan, 7.2, kl. 18.

Träffpunkt. Varannan
tisdag kl. 13–14.30 fr.o.m.
19.1 till 10.5. Högbergsgatan 10 E, 2 vån. Varierande program.

Cellverksamhet ”Guds närvaro
i vår samvaro” i S:t
Jacobs kyrkas utrymmen.
Kl. 11, måndagar 11.1, 25.1,
8.2, 22.2, 7.3, 4.4, 18.4
och 2.5. Samt torsdagen

Samtalsgruppen Bibel, tro & tvivel i
Hörnan, Högbergsgatan 10. Följande
måndagar: 22.2, 14.3, 21.3, 11.4 och
9.5. Samtliga kl. 17.45–20. Kisa Korkman, kisa.korkman@gmail.com.
Vi läser Peter Halldorf: Andens folk.

12.5 kl. 17.30. Gertrud
Strandén (09) 679 576.

Ungdoms
verksamhet

Häng i Tian. Måndagar
kl. 16–20 fr.o.m. 11.1.2016,
Högbergsgatan 10 D, 2
vån. Romberg.

Samtalsgrupper

Bibelmeditation i Johanneskyrkan, 28.1, 25.2,
31.3 och 28.4 kl. 18.
Samtalsgruppen i Majblomman, Sanitärsgatan
4 kl. 13. Måndagar, 11.1,
15.2, 14.3, 11.4 och 16.5.
Stefan Djupsjöbacka.
Samtalsgruppen Bibel,
tro & tvivel i Hörnan,
Högbergsgatan 10.
Följande måndagar: 22.2,
14.3, 21.3, 11.4 och 9.5.
Samtliga kl. 17.45–20.
Kisa Korkman, kisa.korkman@gmail.com.

Luncher och
caféverksamhet

Café Kardemumma
tvåspråkigt café i S:t
Jacobs kyrkas utrymmen.
Måndagarna 1.2, 29.2,
11.4 och 9.5 kl. 10. Karin
Salenius.
Diakonilunch i S:t Jacob
3€. 18.1, 15.2, 14.3, 25.4
och 23.5 kl. 12-13.
Gemensamt Ansvarlunch i S:t Jacob den
7.2.2016 (kyrklunch)

samt 12.4.2016 kl. 13
i Högbergssalen. Mer
information senare.
Kyrklunch i S:t Jacob
söndagarna 7.2 och 3.4
efter högmässan.
Regnbågscafé i samarbete med Regnbågsankan, kl. 19-21 i Hörnan
torsdagarna 21.1, 4.2,
18.2, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4,
28.4 och 12.5. Tomas
Ray.
Veckolunch fredagar
kl. 12.15–13.30 fr.o.m.
16.1.2016 i Högbergsgården, Högbergs-gatan
10E. Vi inleder med middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.

Musik

Lunchmusik i Gamla
kyrkan, tisdagar kl.12.
Orgelkonsert kl. 18 i Johanneskyrkan söndagen
6.3.2016 samt 13.3.2016.
Musik i Johannes, kl. 18
i Johanneskyrkan söndagen den 10.4.2016

S:t Jacobs barnkör tisdagar kl. 14.45–15.30. S:t
Jacobs kyrkas församlingssal. Eva Henricson
050 3800 842.
Kronans barnkör torsdagar kl. 14.45–15.30. Eftislokalen på Sjötullsgatan
4 B. Eva Henricson 050
3800 842.
aTSo-kören övar onsdagar kl. 18 i Johannessalen,
Högbergsgatan 10 D. Nils
Lundberg 050 349 1231.
Passionärerna torsdagar
kl. 10.15. Folkhälsans
seniorhus, Mannerheimvägen 97. Anna Maria
Böckerman 050 380
1869.
Tomas Vokalensemble
torsdagar kl. 19. DagUlrik Almqvist, 050 380
1874.

Övrigt program

Födelsedagsfest för
församlingens 70, 75,
80, 85, 90, 95 och
100-åringar 12.5 kl. 14-16,
för inbjudna endast.

Körer

S:t Jacobskören tisdagar
kl. 18.30–20.30. S:t Jacobs kyrkas församlingssal. Eva Henricson 050
3800 842.
Roströsten torsdagar kl.
18.30–20.30. Högbergsgårdens körsal. Eva Henricson 050 3800 842.

Obs. Det finns ännu lediga träningstider i musikstudion. Kontakta Lella
Lindström, tfn 09 2340 7706/ lella.
lindstrom@evl.fi för mer information.

Se Kyrkpressen, HBL
och hemsidan www.
helsingforsforsamlingar.
fi/johannes eller Facebook
www.facebook.com/
johannesforsamling för
närmare information eller
förändringar i programmet.

Nallegudstjänst i Mariakapellet,
12.2och 15.4 kl. 10.
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Julsaga

Mucia
Text: Monica Heikel-Nyberg

D

et var en gång en liten musflicka som
hette Mucia. Hon bodde tillsammans
med sin mamma och sin pappa och
alla sina syskon bakom orgeln. Och
orgeln, den stod i en tegelkatedral mitt
i en stor stad långt i ett litet land långt,
långt borta …

I

kyrkan fanns egentligen allt
vad en liten musflicka behövde.
Varje lördag kunde man fylla magen med fina risgryn som människorna
kastade ut på trappan för att glädja kyrkans
fyrbenta invånare. Vatten att dricka fanns i blomvaserna, ljusstumpar att gnaga
på fanns det gott om i sakristian - ja det brukade till och med finnas en ask med
eukalyptuspastiller bakom nothyllan vid orgeln. Men också de finaste vita stearinljus
smakar trist ibland...

F

örra veckan hade Mucia och hennes storebror följt med till kyrkkaffet
nere i kryptan. Det var egentligen ett misstag, för de hade varit så fullt
sysselsatta att gnaga på skorporna i prästens väska att de inte märkte när
de bars iväg i väskan med skorpor och allt. De blev allt ganska förskräckta när de
hörde att de blev burna till ett rum med konstigt eko och ljudet av många människor
som trampade av och an och knuffades mellan skrapande stolsben.
Prästen lyfte ut skorppåsen ur väskan, och vände sig bort för att ta fram en korg
ur skåpet. Snabbt som ögat skuttade de små mössen ur påsen och slank in bakom
mikron. Tack och lov var prästen alltför upptagen med att söka servetter på nedersta hyllan för att märka någonting alls.

F

örsiktigt tassade de små mössen runt mikron och in under skåpet som
stod intill kaffebordet. Skorporna doftade oemotståndligt gott! Högt där
ovanifrån hörde de mänskornas röster:
”Ja, jag hoppas sannerligen att jag hinner med allt före jul? Snart är vi inne i ad-
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vent, och fönstren är ännu otvättade. Inte har jag hunnit ta ut mattorna... Ja, vi ska ju ha Birgers bror och svägerska över på julmiddag,
och hon drar sig inte för att anmärka om någonting inte passar,
minsann, Och med Birgers bror vet man ju hur det blir. Glögg och
snaps hela kvällen, och bara bråk...”
”Ska du säga, som ändå har familj! Tänk på mig som får fira julen
ensam för jag vet inte hur mångte gången! Tror du att det är så roligt
kanske att köpa sin skinka i skivor från köttdisken, och att äta sin
julmiddag med Tv:n som sällskap”… Rösterna försvann. Surret av
röster kring tebordet malde på.

I

ngen verkade ha något glatt att säga. Alla talade mest om
julbrådska och förberedelser för Aftonen. På Aftonen skulle
allt vara klart, och då skulle det trevliga börja, förstod Mucia.
Men varför det tvunget skulle vara så trevligt förstod inte Mucia. Blev
det trevligare att träffa moster Stina bara för att det är jul? Smakade
skinkan hos ensamma farbrorn bättre framför Tv:n bara för att han
visste att andra åt sin julmiddag i andra hem? ... Mucia funderade
vidare. Hennes morbror Mustav, som bodde under altaret och var en
mycket bildad mus brukade ibland berätta de märkligaste saker som
han hade hört prästen säga. Och senast igår talade han om någonting som hette julens budskap. Det handlade om några svårtuggade
ord som fridsfurste, om frihet för de förtryckta, om ett nådens år från
Herren... Borde det inte gälla just mänskorna på basaren? Att nåden
som morbror Mustav brukade tala så mycket om, den som gällde både
möss och människor, betydde att alla fick känna sig just så lessna eller
glada som de var. Nåd, brukade morbror Mustav säga, handlar inte
om vad vi tror eller känner, utan om vad Gud känner för oss! Och
det vet ju minsta musunge att Gud som har skapat hela jorden älskar
alla, både stora och små! Just på julen är det ju som mänskorna borde
ha lättast att begripa det, när Gud kommer dem så nära som ett litet
barn! Men det tycks vara svårt det där!

N

åja, tänkte Mucia och gäspade för sig själv, kanske mänskorna märker hur det är när julaftonen kommer. Jul blir
det ju i alla fall, vad de än tycker om den saken.
Mucia knuffade till sin bror med nosen, och försiktigt slank de två
mössen iväg längs väggen, ut genom ytterdörren, upp för rampen
och in genom springan i stenfoten i östra gaveln. Och ute föll snön så
tätt att ingen såg två små skuggor som försvann i skymningen.

Medarbetarna i Johannes
PASTORSKANSLIET
E-post: fornamn.tillnamn@evl.fi
Tfn: (09) 2340 7700
Kansliet öppet
må, ti och to 10-14
on 13-17
fr 9-13

DIAKONISSOR
Gunvor Frände, tjänstledig
(09) 2340 7714, 050 380 1872
Ollberg Barbro (09) 23407704,
050 380 0656
Salenius Karin (09) 23407724,
050 380 0867

Snäll Marianne, S:t Jacobs kyrka,
(09) 23407729, 050 380 0836
Wikström Willy, Högbergsgården,
(09) 23407749, 050 380 0688

KYRKOHERDE
Westerlund, Johan
(09) 23407710, 050 521 3573

SEKRETERARE
Hamppu-Linna Irma, ekonomisekreterare
(09) 23407721, 050 3800872
Jordas Linda, informations- och för
samlingssekreterare
(09) 23407711, 050 380 1712

E-post: johannes.fors@evl.fi
Hemsida:
http://www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Besöksadress: Högbergsgatan 10 E
Postadress: Högbergsgatan 10 A,
3 vån. 00120 Helsingfors

PRÄSTER
Busck-Nielsen Mikael (09) 23407747,
050 412 8118/040 773 3155
Heikel-Nyberg Monica (09) 23407787,
050 545 6172
Lindström Fred (09) 23407737,
050 380 0846
Repo-Rostedt Maria (09) 23407738,
050 577 3995
Terho Johan (09) 23407717,
050 380Samtalsgruppen
0807

Bibel, tro och tvivel
KANTORER
Almqvist
(09) 12.10
23407718,
Vi Dag-Ulrik,
träffas: 7.9, 28.9,
och 2.11.
050 380Samtliga
1874 kl. 17.45–20 i Hörnan.
Böckerman Anna Maria, (09)
Information:
23407728,
050 380 1869
Korkman,
kisa.korkman@gmail.com
Enlund Kisa
Sixten
(09) 23407708,
Gunvor Frände, gunvor.frande@evl.fi
050 380 0826
Henricson, Eva (09) 23407748,
050 380 0842

Julsångerna
klingar hela
julhelgen

LEDARE FÖR UNGDOMSVERKSAMHET
Lindström Lella (09) 23407706,
050 380 0849
Romberg Christer (09) 23407707,
050 343 3418
LEDARE FÖR BARNVERKSAMHET
Lappalainen Nenne (09) 23407705,
050 401 0390
VAKTMÄSTARE
Hapuli Hannu, Johanneskyrkan,
(09) 23407741, 050 357 4353
Smedjebacka, Tony, övervaktmästare,
(09) 2340 7713, 050 433 0710

Adresser
Johannes församling

KYRKOR & FÖRSAMLINGSHEM
Berghälls kyrka, Östra prästgatan 2
Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6,
(09) 2340 6128
Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12,
(09) 23407730. Hiss för rörelsehämmade.
Mariakapellet, D-trappan, 2 vån.
Johannessalen, Högbergsgatan 10 D,
2 vån.
Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E,
2 vån.
Hörnan i hörnet bakom huset, gatuplan.
Till barnverksamheten via innergården
från Högbergsgatans sida.
S:t Jacobs kyrka & församlingssalen
Kvarnbergsbrinken 1, (09) 23407729

Vi har i Johannes försökt hålla fast vid principen att
inte ta ut julen alltför mycket i förskott – detta gäller
inte minst julsångerna. Det känns inte rätt att sjunga
om julen en månad innan den kommit. Och advent
och jul är ju inte samma sak. Däremot är julhelgen
lång när den väl börjat! Sedan ganska många år firar
vi Carols i Johannes på Trettondagen. Det är en julsångsgudstjänst i anglikansk tradition, den engelska
kyrkans ”julklapp” till kristenheten: en gudstjänst
där julens händelser sätts in i ett större sammanhang genom bibelläsningar och sånger.
Detta år firar vi Carols i Johannes på Trettondagen
kl. 12. Radio Vega spelar in och sänder gudstjänsten
samma dag. Församlingens körer medverkar, förhoppningsvis också en stor sjungande församling!

De vackraste julsångerna
Onsdag 16.12 kl. 19.30 i
Gamla kyrkan
Torsdag 17.12 kl. 16 i
Folkhälsans seniorhus,
Mannerheimv. 97
Söndag 20.12 kl. 16 i S:t
Jacobs kyrka
Julsångsgudstjänst i
Berghälls kyrka Annandag
jul 26.12 kl. 18
Carols i Johannes
Trettondagen 6.1 kl.12.

