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Gud sa: Jag vill att du blir 
präst. Henrik sa: Okej.
Sidan 2

Tolv dagar av ljuvligt 
doftande liv
Sidan 7

Den förnöjsamma har 
slutat tävla och posera
Sidan 12

Lussetågets doldis är hästpojken Staffan. Legenden om honom var stark i nordiska 
traditioner, som nu börjar vara helt bortglömda. 
Sidan 13

Allt för den ljusa stjärnan
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Laestadianerna 
satsar i Albanien
Sidan 5

Rädda klimatet lite 
grann varje dag
Sidan 10

Lyckligt lottade
Sidan 8

LEDAREN: Självständighet är att kunna fatta beslut om 
sitt eget liv. Även om nationens gränser i dag är trygga 
är våra unga inte det. 

 Sid
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”Nationen är 
trygg. Men dess 
ungdomar är 
otrygga.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Självständighet 
mer än gränser

SjälvStändighetSdagen erbjuder 
allvar vid sidan av festligheter-
na. Tacksamhet mot dem som 

offrade mycket. Lättnad över att historiens fåra 
krökte sig så som den gjorde för vårt folk. Samti-
digt borde dagen påminna finländarna om att re-
flektera över vad självständighet och frihet inne-
bär år 2015. Det är det bästa sättet att förvalta det 
arv som veteranerna gav.

Som bekant fick Finlands ekonomi skjuts under 
efterkrigstiden. Det sönderslagna byggdes upp, 
grunden för något som senare skulle bli välstånd 
lades. I det arbetet var hela befolkningen, inte 
minst de unga och arbetsföra, viktig och värde-
full. Tron på tillväxt stärktes allteftersom den ma-
teriella livskvaliteten steg. Det fanns ett gemen-
samt projekt, som finländarna var trygga i trots 
att den politiska otryggheten och rädslan för att 
inlemmas i det sovjetiska bygget var stor, och tro-
ligen också befogad. På det kollektiva planet exis-
terade fortfarande ett reellt hot mot friheten och 
självständigheten, den som hade kostat över nit-
tiotusen finländska soldaters liv. På det individu-
ella planet, trots efterkrigstidens många person-
liga tragedier, knapphet och hårda arbete, gryd-
de ljus och hopp. Det fanns tro på att det privata 
livsprojektet skulle lyckas, med hårt arbete och 
vilja. Finland var ett drivhus med möjligheter, 
där ramverket var de grundläggande medbor-
gerliga rättigheter och friheter som nationen ha-
de försvarat.

trotS politiska utspel från vår stora granne i öst är 
Finland i dag en trygg nation. Växthusets stomme 
och väggar står kvar. Men inne i växthuset tynar 
livskraften. De yttre ramarna för det gemensam-
ma projektet har inte kunnat hindra att var fem-
te 15–24-åring som hade kunnat jobba går ar-
betslös senhösten 2015. När kopplingen mellan 
byggritning och verklighet brister tappar indivi-
den tilltron. Därför finns den största fienden in-
te längre utanför landets gränser, utan innanför, 
som en smygande röta. Den individuella själv-
ständigheten är inte i paritet 
med den kollektiva. Natio-
nen är trygg. Men dess ung-
domar är otrygga. Det syns i 
en mängd studier. I höst pu-
blicerade försäkringsbola-
get Genworth Financial en 
undersökning som visar att 
finländare mellan 18–34 år 
skjuter upp många livsbeslut 
på grund av ekonomisk osä-
kerhet: parförhållande, fa-
milj, bostadsköp, lån. Osäkerheten tycks dessutom 
ha ökat sedan motsvarande undersökning i fjol.

Samma fenomen återspeglar sig i andra atti-
tydundersökningar. Unga har större prestations- 
och klimatångest och framtidsoro överlag. Dess-
utom är de är mer desillusionerade och cyniska.

SjälvStändighet handlar om att kunna fatta beslut 
om sitt liv och sin framtid. Om de möjligheter-
na kringskärs i praktiken av krassa faktorer som 
pengar och känslan av att inte behövas skräller 
självständighetsbegreppet som bibelns cymbaler. 
Därför är det viktigt och riktigt att fira de möj-
ligheter vi har. Men lika viktigt att fortsätta byg-
ga ett samhälle där de unga behövs. 

Som en 
soldat på 
sin post

Namnet till trots talar Agricolarörelsens 
verksamhetsledare, prästen Henrik 
Wikström, ingen svenska. Hans pap-
pa är svenskspråkig, liksom farföräld-
rarna, men där han växte upp i Vanda 
var hemspråket finska.

– Jag växte upp i korselden mellan 
två kulturer. Min mamma studerade lit-
teratur vid universitetet men kom från 
ett arbetarklasshem, min pappas släkt 
var högborgerlig, rent av rik.

Han växte upp i ett hem där hans 
mamma lärde honom att be och lita 
på Gud, men hemmet hade också si-
na konflikter.

– Jag var ett lyckligt barn och kände 
mig älskad, men mina föräldrar gräla-
de en hel del, och det påverkade mig. 
I tredje klassen började jag marginali-
seras. Jag kunde inte koncentrera mig, 
det var så jobbigt hemma. Som vuxen 
har jag fattat att det berodde på föräld-
rarnas ständiga gräl.

Han var inte lat eller ointresserad av 
att studera – om somrarna kunde han 
läsa en bok per dag. Men i skolan blev 
han paralyserad.

– På den tiden hotades man alltid 
med OBS-klassen och jag var livrädd 
för att hamna där. Som tolvåring hade 
jag en massa neuroser. Jag var en nörd-
kille, men när jag var fjorton hände nå-
gonting. Jag började umgås med sko-
lans värstingar och förvandlades till nå-
gon som kände folk och gick på fester. 

En spännande värld öppnade sig. Som 
tjugoåring hade jag trasslat till mitt liv 
ordentligt. Jag hade inte gått i skolan, 
jag rörde mig i halvkriminella gäng och 
hade alkoholproblem.

Hans syster hade just kommit till tro 
och predikade ivrigt därhemma. Hen-
rik Wikström började läsa Bibeln.

– Och jag var som Paulus på vägen till 
Damaskus. Fjällen föll från mina ögon. 
Jag insåg att Gud faktiskt fanns och fick 
ett ansikte i Jesus.

Prästen och kallet
Han blev, bokstavligen, en ny män-
niska. Han slutade dricka, hittade en 
kristen flickvän, läste på kvällsgym-
nasiet och skrev studenten, grunda-
de familj. Men han drömde inte om att 
bli präst utan läkare. Han tänkte bör-
ja med att blir sjukskötare. Fem gång-
er sökte han förgäves in för att stude-
ra sjukvård.

– Efter det femte inträdesprovet åk-
te jag till stugan för att vila ut. Den nat-
ten kom Gud till mig i en dröm. Han sa: 
Jag kan göra dig till läkare, om du vill, 
men jag skulle vilja att du blev präst. 
I drömmen svarade jag som jag skul-
le ha gjort i verkliga livet: Som du vill. 
Jag sökte in till teologiska fakulteten 
och där kom jag in genast.

Wikström har flera  gånger varit med 
om att Gud talat till honom om livet och 
om framtida svårigheter.

– Någon kanske tycker att jag är väl-
digt karismatisk när jag säger det här. 
Men jag tycker att det är helt normal, 
biblisk kristendom att räkna med att 
Gud kan tala till dig i en dröm.

För honom är prästyrket ett kall. Of-
ta märker han att yngre präster inte alls 
uppfattar sitt uppdrag på samma sätt.

– Prästjobbet har blivit ett mediesex-
igt jobb. Det finns teologer som aldrig 
läser Bibeln, som inte har någon rela-
tion till den eller anser att det är viktigt 
att undervisa om Bibeln. Många som vill 
göra något ”nyttigt” söker sig till kyr-
kan. Överallt stöter jag på dem, de är 
i en konstant kris med sin yrkesiden-
titet och jag undrar: Vad trodde du att 
det var? Greenpeace?

För honom är församlingen det ställe 

Som nioåring insåg han att han kommer att bli utsla-
gen och marginaliserad. Som tjugoåring rörde han sig 
i halvkriminella kretsar. Sedan mötte han Jesus. I dag 
är han präst och drömmer om en kyrka som predikar 
evangeliet för samhällets minsta.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: HENRIK WIKSTRÖM  
”Du kan inte gnälla om dina rät-
tigheter om jobbet går ut på att bära 
en fackla genom årtusendena, i 
väntan på att Jesus ska återvända.”
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Hilkka Olkinuora kröner Lucia
hederSuppdrag. 
Prästen och förfat-
taren Hilkka Olk-
inuora har i år fått 
äran att kröna Fin-
lands Lucia. Kröning-
en sker enligt tradi-
tionen 13.12 klockan 
17 i Helsingfors dom-
kyrka.

Årets lucia heter 
Sonja Lehto och kom-
mer från Grankulla.

Ny orgel genom crowdsourcing
orgel. Pikis kyrka ska få 
en ny orgel tack vare bidrag 
från församlingsmedlem-
marna. De kan stöda orgel-
projektet till exempel ge-
nom att köpa sig en orgel-
lektion, en musikupplevelse 
eller genom att få en orgel-
pipa namngiven efter sig. 
En liten pipa kostar 30 eu-
ro, för en stor, synlig pipa 
får man punga ut en tusen-
lapp. En hel stämma kostar 

20 000 euro. Alla som del-
tar får ett diplom, och deras 
namn kommer att synas på 
en tavla i kyrkan.

– Att man deltar i insam-
lingen skapar ett förhållan-
de till orgeln, säger försam-
lingens kyrkoherde Merja 
Hermonen till tidningen Ko-
timaa.

Församlingen i Pikis har 
sparat pengar till en ny orgel 
sedan år 2004.

Extra tjockt adventsnummer
dubbelnummer. På grund 
av det turbulenta läget kring 
poststrejken är detta un-
dantagsvis ett dubbelnum-
mer av Kyrkpressen, nr 49-
50, med kyrklig annon-
sering för både andra och 
tredje advent. Förhopp-
ningsvis nås därmed så 
många läsare som möjligt 
av informationen i tid trots 
att postgången eventu-
ellt ligger efter ännu denna 

vecka på grund av strejken.
Nästa tidning utkommer 

den 17 december med  
annonseringen för julens 
och nyårets 
gudstjäns-
ter.

där verkligheten är större än tid och rum. 
Han jämför sitt uppdrag med soldatens.

– Att du är trogen det du gör. Du 
tänker att du tjänar ett större syfte, 
som man gör i ett krig. Du kan inte 
gnälla om dina rättigheter om jobbet 
går ut på att bära en fackla genom år-
tusendena, i väntan på att Jesus ska 
återvända.

Kyrka för de svaga
Henrik Wikström är verksamhetsledare 
för Agricolarörelsen. Agricolakyrkan i 
Helsingfors har blivit ett ställe som er-
bjuder en gudstjänstgemenskap som 
inte ser helt traditionell ut, men Wik-
ström drömmer om något mer. Han 
drömmer om en kyrka som predikar 
evangeliet och ger bröd åt de fattiga – 

henrik WikStröm  
berättar att det 
händer att folk 
kommer in från 
gatan till Agrico-
lamässan, bara 
för att de ser att 
någonting är på 
gång. 
– Sådant händer 
bara i Helsingfors.

HENRIK WIKSTRÖM

PRÄST. VERKSAMHETSLEDARE FÖR 
AGRICOLARÖRELSEN I HELSING-
FORS.

HAR JOBBAT I ÅTTA OLIKA FÖRSAM-
LINGAR I SÖDRA FINLAND.

FAMILJ: 19-ÅRIG SON OCH 17-ÅRIG 
DOTTER.

något i stil med det arbete som görs i 
S:ta Clara i Stockholm.

– Jag har besökt Sankta Clara och 
märkte att de hade en tillåtande mil-
jö, vem som helst kunde komma dit. 
Och ändå såg man på dem som jobba-
de där att deras liv hade blivit förnyat 
genom evangeliet.

Han drömmer om diakoni som går ut 
på att ge människor mat och närvaro.

– Att det fanns en plats dit man kan 
komma och äta, sitta och prata med 
folk. Ett ställe som är lite mjukare än 
gatan.

Han har svårt med att kyrkan försö-
ker göra kristendomen lätt och oför-
arglig.

– Vi försöker göra kristendomen lätt-
are genom att säga: nu kräver vi inte 

längre någonting av någon. Men då kan 
man ju inte längre finna något som för-
ändrar ens liv.

Hans erfarenhet visar att de som 
kommer från gatan, de fattiga och sva-
ga, inte känner att starka ord om synd 
och räddning är dömande.

– Det är bara medelklassen som kän-
ner sig kränkt. Det är medelklassen 
som sitter där med sitt konstant dåli-
ga samvete och sina livskriser och öns-
kar att ingen längre skulle kräva nå-
got av dem. Fattiga och hungriga vill 
att världen ska ha en struktur, och då 
måste man kunna säga: så här är det.

– Nu tänker folk att jaså, ska vi allt-
så börja döma folk. Men det är inte det 
jag menar. Jag tror inte på att predika 
lag och evangelium. Jag tror att folk har 

FOTO: ARKIVBILD/
LINDA KARLSSON

FOTO: HANNeS 
VIcTORzON  

dåligt samvete och vet när de har gjort 
fel, ingen behöver berätta det för dem. 
Men de behöver nåd ändå.
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700 vill leda 
kyrkan
Sammanlagt 713 kandi-
dater ställer upp i kyrko-
mötesvalet. Av dem är 
492 lekmän och 221 präs-
ter, 312 är kvinnor och 401 
män. Den yngsta kandida-
ten är 18 år och den älds-
ta är 77.

Till kyrkomötet väljs 96 
ombud, 32 präster och 64 
lekmän, fördelade på lan-
dets nio stift. Valet sker 
stiftsvis. Röstberättiga-
de är församlingarnas för-
troendevalda. I valet av 
prästombud är alla stiftets 
präster röstberättigade.

Borgå stift väljer två 
prästombud och fyra lek-

mannaombud. Av lek-
mannaombuden ska ett 
representera Åland, som 
alltså förrättar eget val. De 
åländska prästerna röstar 
med Borgå stift.

Kandidaterna presen-
teras i ett valgalleri som 
öppnas på webbsidan evl.
fi i januari. Valet sker den 
9 februari 2016.

VAL KYRKOMÖTE

Kyrkan 
redovisar 
klimatavtryck
Kyrkans pensionsfond 
deltar i Montréal Carbon 
Pledge, ett initiativ där 
fondbolag förbinder sig 
att mäta och redovisa kli-
matavtrycket i sina inves-

teringar. Deltagandet för-
utsätter att Kyrkans pen-
sionsfond redovisar för 
sitt koldioxidavtryck en 
gång per år. Rapportplik-
ten gäller fondens direkta 
placeringar.

Initiativet Montréal Car-
bon Pledge är ett FN-pro-
jekt. Initiativet har samlat 
omkring 100 underskrif-

ter, som tillsammans re-
presenterar placeringar på 
över åtta triljoner dollar.

Kyrkans pensionsfond 
siktar på att alla som skö-
ter deras placeringsport-
följer beaktar såväl miljö-
frågor, sociala frågor som 
frågor gällande företags-
administration då place-
ringsbeslut fattas.

KLIMATAVTRYCK KYRKANS PENSIONSFOND

Eivor Pitkänen är präst i den finsksprå-
kiga jätteförsamlingen i Jyväskylä och 
ombud i det avgående kyrkomötet. På 
grund av sin tvåspråkighet har hon va-
rit engagerad i många svenska frågor 
och samarbetat en hel del med ombu-
den från Borgå stift – nu senast då det 
gällde tilläggshäftet för psalmboken.

Hon är också medlem av den kom-
mitté som har i uppdrag att grunna på 
hur framtidens kyrka kunde se ut.

– Först tyckte jag att voj nej så tråkigt, 
men jag har blivit inspirerad av arbetet.

Kommitténs uppgift är alltså att fun-
dera på hur kyrkan kunde organiseras 
så förståndigt – och förmånligt – som 
möjligt. Medlemmarna har läst in sig 
på kyrkans historia för att förstå var-
för den ser ut som den gör i dag. De har 
också beaktat teologiska aspekter och 
frågat sig vad som borde stå i centrum 
för kyrkans arbete.

– Om vi byggde kyrkan i dag skulle 
den inte se ut som den gör. Samhället 
och kyrkan är varandras spegelbilder. 
Det var kyrkan som började med sjuk-
vård och undervisning. Förr var kyr-
koherden kommunledare. Det är inte 
enkelt att avveckla en så lång historia.

Gruppen har också tittat på hur an-
dra kyrkor är organiserade.

– Och då har vi insett att vi inte har 
det så illa ändå om man jämför med 
Norge och Danmark – och till och med 
med Sverige.

Hon menar att den evangelisk-luth-
erska kyrkan i Finland trots allt har en 
bra balans mellan lekmannademokra-
ti och biskopsstyre.

– Vi har insett att det hos oss faktiskt 
är församlingen som är den viktigaste 
enheten, kyrkans fundament, inte till 

Kyrkan 
måste 
få en ny 
kultur

eivor pitkänen 
är kaplan i 
Finlands största 
församling, den 
i Jyväskylä. 

KYRKAN. Om skatteverket klarade av 
att införa en ny affärskultur ska kyrkan 
också klara det. Eivor Pitkänen sitter i 
kyrkomötets framtidskommitté och vill 
se en ny och smidigare organisation.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

exempel stiftet, som inom en del an-
dra kyrkor.

Trög beslutsgång
En fråga kommittén också grunnat på 
är hur den ganska tröga och byråkra-
tiska beslutsapparat som kyrkan är 
egentligen ska få någonting gjort. Ei-
vor Pitkänen kände sig lätt frustrerad 
då den så kallade samfällighetsrefor-
men föll på slutrakan – bland annat 
eftersom Borgå stifts ombud satte sig 
på bakhasorna.

– Kyrkomötet måste ha kvalificerad 
majoritet, och det gör det väldigt svårt 
att få något gjort. När det gällde samfäl-
lighetsmodellen stupade fyra års arbete 
på fyra röster. Jag förstår att många från 
Borgå stift var oroade över de språkliga 
följder modellen skulle få, men samti-
digt har jag känt att inget blir gjort om 
inte församlingarna tvingas in i ett ökat 
samarbete.

Hon påminner om att pengarna är 
slut, något måste göras.

– Men själva processen har ändå gjort 
sitt, vi är inte i samma situation som 
för fyra år sedan. Församlingarna har 
börjat fundera på samarbete. Och där 
handlar det ju inte bara om att de små 
självständiga inte vill gå samman med 

andra, utan om att de rikare försam-
lingarna inte vill ha de små, fattiga. Det 
måste ju finnas någon solidaritet där.

Församlingens bästa
Hon säger att vilka förslag framtids-
kommittén än kommer med är po-
ängen att de ska gagna församling-
en och församlingens organisation.

– Vi måste fråga oss vad som görs 
på vilket plan. Ta till exempel kyrkans 
fortbildning, vem ska ordna den? Ska 
den ordnas av stiftet eller av enskil-
da församlingar? De stora och mäk-
tiga samfälligheterna som till exem-
pel den i Helsingfors är väldigt auto-
noma i dag.

Samtidigt vet hon att samma mo-
dell inte kan implementeras över allt. 
I Jyväskylä finns en jätteförsamling 
eftersom staden började med en för-
samling som sedan har vuxit. Men i 
Åbo, där man av hävd har många min-
dre församlingar med stark identi-
tet, skulle samma struktur leda till 
ett ramaskri.

– På lokalnivå borde man funde-
ra på hurdant samarbete man skul-
le kunna ha. Två församlingar kan ha 
gemensam ekonomiavdelning, men 
behöver kanske inte administrativt 

slås samman. Det är en ny tanke som 
jag fått under det här arbetet.

Mer samarbete
Eivor Pitkänen har också funderat 
mycket på kyrkans administrations-
kultur.

– Man klagar ofta på kyrkans ställ-
ning som offentlig aktör, men det är in-
te den som är problemet, det är kyr-
kans administrationskultur. Tänk till 
exempel på skatteverket, hur flexibla 
de blivit!

Hon tycker att hon redan sett en för-
ändring.

– Jag har sett hur stela de gamla bi-
skoparna var, de nya är mer informel-
la – och också de nya börjar gå i pen-
sion. En förändring sker hela tiden. Vi 
måste komma i gång med ett nytt sätt 
att agera. Systemet är så långsamt, så 
tungrott. Det är ett arv från tsartiden 
eller från de gamla landshövdingarna.

Hon tror inte att det finns någon an-
nan lösning på kyrkans problem och 
utmaning än samarbete och ännu mer 
samarbete.

– Stämningen i kyrkomötet blev be-
tydligt bättre efter fyra år. Vi började 
förstå varandra. Man inser att alla le-
ver i sin egen bubbla. Jag tror att kyr-
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PARIS. Läget för mus-
limer har förvärrats i 
Frankrike sedan attenta-
ten den 13 november.  
– Nu gäller för oss 
muslimer att inte tappa 
fattningen, menar Clara 
Battikh i Paris.

TEXT: JOHAN TOLLGERDT

Unga muslimska Clara Bat-
tikh berättar att när hon tagit 
métron i Paris efter attenta-
ten den 13 november, har folk 
ibland blivit rädda då hon bär 
slöja. Vissa har flyttat på sig. 
Andra har gått av tåget.

– Jag har besvarat deras 
misstankar med léenden och 
ibland har jag öppnat rock-
en för att visa att jag inte bär 
självmordsbälte kring mid-
jan, säger Battikh som hop-
pas att hon i alla fall vunnit 
några passagerares respekt.

Clara Battikh som konver-
terat till islam i och med att 
hon gifte sig med en muslim, 
är utbildad advokat.

– Men eftersom jag bär 
slöja har svårt att hitta jobb i 
Frankrike. Ännu värre kom-
mer det säkert att bli nu ef-
ter terroristattackerna, säger 
hon bekymrat när vi träffas 
vid Paris vackra moské.

Här börjar kanadensiska 
besökaren Kelsey Cole de-
la ut gula rosor till de mus-
limska besökarna.

Hon arbetar vid mark-
nadsföringsbyrån Multivi-
tamin media, vars filosofi 

går ut på att försöka skapa 
en bättre värld.

– Genom att dela ut en 
blomma vill jag skapa hopp 
och det behövs verkligen ef-
ter attentaten, säger Cole och 
ger en ros till Clara Battikh.

Hon tycker det är extra 
viktigt att uppmärksamma 
muslimer och bygga bro-
ar mellan olika religioner i 
dagsläget.

– Jag blir djupt rörd över 
din närvaro här, säger Clara 
Battikh till Kelsey.

Frankrike bygger hat
Fransk media rapporterar 
att antalet fysiska attacker 
mot muslimer och vandali-
sering av muslimska skolor 
och moskéer har ökat dras-
tiskt sedan attentaten. Vida-
re rapporteras att flickor har 
blivit avslitna sina slöjor och 
att muslimska män har kall-
lats för terrorister och upp-
manats raka av sig skägget.

– Det känns orättvist att vi 
får skulden för alla hemsk-
heter som inträffat. För at-
tentaten beror inte på oss 
muslimer. Utan de är utför-
da av en grupp fanatiker, sä-
ger muslimen Jamel Labedh 
som kommit till moskén för 
fredagsbönen. 

Jamel säger att han kän-
de en person som dödades 
i gisslandramat på konsert-
salen Bataclan. 

– Det som hänt är fruk-
tansvärt, säger han.

Men han anser dock att 
det är president Hollande 
som är ytterst ansvarig för 
attentaten.

– Det är han som gått ut 
i krig i Syrien för att hjäl-
pa USA, utan att tillfråga de 
franska medborgarna vad de 
tycker, säger han.

Adil anser att väst borde 
sluta bomba, då han tror att 
det bara kommer att leda till 
mer krig. 

– Tyvärr tror jag att läget 
bara kommer att förvärras, 
för man bygger ett hat när 
man bombar i Syrien, sä-
ger han.

Vid flera tillfällen har 
muslimer själva gått till ver-
bala attacker mot sina ima-
mer i Frankrike dom senaste 
dagarna. Teve har visat bil-
der från händelserna. Enligt 
uppgifter frodas nämligen ji-
hadism i vissa av Frankrikes 
ungefär 2 500 moskéer.

Många muslimer har krävt 
att imamerna nu tar i med 
hårdhandskarna mot dem 
som förespråkar en radikal 
religiös del av islam.

– Vi hoppas på en föränd-
ring och att imamerna nu 
ska hjälpa till med ordning-
en bland dem som riskerar 
att bli jihadister. För de fles-
ta muslimer sköter sig och 
fördömer attentaten, säger 
Clara Battikh.

– Men det är sant att var-
je muslim samtidigt har an-
svaret att verkligen visa att 
vi inte är en av ”dem”.

Berättelser 
om vår tid
Fotografen Pekko Va-
santolas krubbfotogra-
fier ställs ut i skyltföns-
ter i Helsingfors centrum 
22.11–6.1.

– Med hjälp av mi-
na bilder vill jag ta ställ-
ning i aktuella frågor, men 

jag vill också att åskåda-
ren ska få tolka budskapet 
själv, säger Vasantola.

Julkrubborna beskriver 
traditionellt julberättelsen 
som en del av den värld 
där krubborna skapas. I 
år belyser Helsingfors jul-
krubbor aktuella förete-
elser för oss som lever år 
2015.

Beställ en julpräst!
Den finska församlingen i Vandaforsen har introducerat 
en spännande, ny verksamhetsform: de erbjuder en 
präst som man kan beställa hem till sig för att läsa ju-
levangeliet på julafton.

– Det var en församlingsmedlem som kom med 
idén, säkert mest på skoj, men jag tyckte idén var 
så god att jag nappade på den, säger prästen Minttu 
Haapalainen till Kotimaa. Hon hoppas att projektet ska 
leda till att präst och församlingsmedlemmar blir mer 
bekanta med varandra.

”Väldigt många 
tar till sig av julens 
riktiga budskap, 
utan att de sätter 
Jesus-stämpel på 
det.”

Daniel Jakobsson i Ad-
ventspodden (finns på 
Soundcloud).

JULAFTON BOKNING PODD WEBBRADIO JULKRUBBAN I DAG

”Systemet är 
så långsamt, så 
tungrott. Det är 
ett arv från 
tsartiden.”
Eivor Pitkänen

KYRKOMÖTETS 
FRAMTIDSKOMMITTÉ

• Har i uppgift att se över kyrkans or-
ganisation och utarbeta nya organisa-
tionsmodeller.
• Ordförande är lagman Antti Savela, 
medlemmar är Tuija Brax, Jussi-Pek-
ka Erkkola, Ilkka Halava, Paula Kirja-
vainen, Tapio Luoma, Reetta Merilä-
inen, Juha Muilu, Aulikki Mäkinen och 
Eivor Pitkänen.
• Ska vara klar med sitt arbete i no-
vember 2016. 

EIVOR PITKÄNEN

• Född och uppvuxen i Jyväskylä, 
föräldrarna kommer från Åbo. 
• Kaplan i Jyväskylä församling 
och ansvarig för det västra di-
striktet, som har 20 anställda och 
15 000 medlemmar.
• Har suttit i kyrkomötet i två  
perioder. Är nu medlem i kyrko-
mötets framtidskommitté.
• Studerade teologi vid Åbo  
Akademi. Prästvigd för 20 år sedan.

”Det känns orätt-
vist att vi får 
skulden för alla 
hemskheter som 
inträffat.” 
Jamel Labedh

Oro bland muslimer

anStällda vid en marknadsföringsbyrå delar ut rosor till 
muslimer i Paris för att skapa hopp. FOTO: emmANueL LeK

MISSION. Laestadian-
ernas fridföreningars 
förbund LFF inleder mis-
sionsarbete i Albanien. 
Om ett år ska LFF ha en 
utsänd missionärsfamilj 
på plats i landet.

TEXT: JOHAN SANDBERG

– Vi har redan under sju år 
arbetat i Albanien genom att 
föra kristen litteratur in i lan-
det. Nu tar vi ett steg längre, 
säger Vesa Pöyhtäri som är 

missionsansvarig inom för-
bundet.

LFF samarbetar med den 
albanska stiftelsen Filiz vars 
mål är att bilda en församling 
och stöda de kristna i Alba-
nien. Det gör de bland annat 
genom att översätta kristen 
litteratur till albanska. 

– Kontakten till Albanien 
uppstod då en av våra med-
lemmar fick kontakt med 
lokala kristna under en ar-
betsresa, säger Pöyhtäri. 

Senaste sommar besökte 
en grupp ungdomar från LFF 
Albanien under ledning av 

Pöyhtäri. Ungdomarna be-
sökte bland annat skolor i 
staden Durrës och under-
visade i engelska. 

Medan ungdomarna var i 
Albanien uppfylldes ett av 
Filiz’ mål då en luthersk för-
samling bildades. Men även 
om den bildades i Durrës är 
församlingens hemort hu-
vudstaden Tirana som lig-
ger drygt trettio kilometer 
från Durrës.

Var i Albanien missionärs-
familjen ska verka är ännu 
öppet. Vilken roll de kom-
mer att ha i församlingen vill 
Pöyhtäri inte kommentera i 
detta skede.

– Det är ännu ett år tills de 
ska åka ut, säger han.

Familjen blir samtidigt 
LFF:s för tillfället enda mis-
sionärer utomlands.  Men de 
är inte de första. Mellan 1990 

och 2000 sände LFF ut fle-
ra missionärer till Ryssland.

– Även om vi nu satsar i 
Albanien förblir vår största 
missionssatsning i Ryssland, 
säger Pöyhtäri. Arbetet med 
att stöda den ingermanländ-
ska kyrkan där kommer att 
fortsätta som förr. Jämsides 
med det inleder vi arbetet i 
Albanien i mindre skala.

Albanien har tre miljoner 
invånare. Den största delen 
av befolkningen , cirka sex-
tio procent är muslimer. 

– Albaniens muslimer är 
toleranta, påpekar Pöyhtäri.

Tjugo procent är ortodoxa 
kristna och tio procent ka-
toliker. De protestantiska 
kristna är färre en procent 
och uppdelade i fyrtio oli-
ka samfund. Bland dem är  
kalvinisterna och baptister-
na de största.

Ny mission för 
LFF i Albanien

FOTO: peKKO VASANTOLA

komötet borde förnyas ganska radikalt.
Borde kyrkomötet träffas oftare? Under 
en kortade tid?

– Det är en process. Man måste 
egentligen gå igenom den processen, 
man måste jobba tillsammans i två–tre 
dagar i sträck för att det ska bli nånting.

Det viktigaste, menar hon, är att kyr-
kan håller ihop.

– Den nya äktenskapslagen är ett test. 
Jag vet inte själv hur jag tror att kyrkan 
borde agera. Men jag är ganska prag-
matisk och tror att vi kan finna en väg 
att hålla ihop fast vi har olika åsikter. 
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Valet ditt varje söndag

”Det är den-
na gemenskap 
som är histori-
ens sanna själ 
och ryggrad, det 
är den som hål-
ler ihop verklig-
heten.”
Patrik Hagman

”
Vad är kristen tro bra för? På vilket sätt är ett kristet liv
annorlunda än ett icke-kristet? Varför är Jesus viktig? 
Hur syns tro på Gud till vardags? 

Under hösten fokuserar söndagsskolan på gudstjänsten 
och olika sätt att närma sig den. Hur kan vi få ut mer av 
gudstjänsten och hur kan vi koppla det vi gör i kyrkan till 
vår vardag? 

Patrik Hagman säger att han riktar sig till alla vuxna som 
känner att det är dags att ta reda på mer om kristendo-
men. Sådant som treenigheten och Guds egenskaper får 
vänta lite.  Däremot borde det bli klart redan från början: 
Kristen tro, om vi tar den på allvar, är avgörande för hur 
vi lever våra liv. 

Livet som kristen blir aldrig färdigt. Varje söndag står vi inför samma val:  
Orkar jag gå till gudstjänsten? Vill jag läsa med i trosbekännelsen? Tar 
jag emot nattvarden? Vill jag vara med i Guds stora projekt? Patrik Hag-
man tar i veckans del av söndagsskola för vuxna upp en rad handlingar 
som för oss närmare Gud - om vi väljer att gå till gudstjänsten.

det här är näst sista delen i Patrik Hagmans söndagsskola för vuxna. 
ILLuSTRATION: WILFReD HILDONeN

DEL 13
Vilja och gemenskap

Det finns en dubbelhet när det gäller 
det kristna livet. Det handlar dels om en 
process där vi gradvis närmar oss Gud, 
där vi mer och mer (och ibland mindre) 
börja leva ett liv som Jesu lärjungar, där 
vi an efter lär oss se världen som Guds 
skapelse. Dels handlar det också om ett 
beslut. Olika traditioner inom kristen-
domen betonar dessa delar olika, och 
båda finns närvarande i gudstjänsten. 

Det finns ett antal ”bekännelsehand-
lingar” i gudstjänsten, där vi helt enkelt 
väljer Gud. Det första sker hemma, när 
vi väljer att gå till kyrkan eller att stanna 
hemma. Det handlar ofta om helt andra 
saker, om man har tid och ork för att åka 
till kyrkan. Men det är också en bekän-
nelsehandling, ett val jag gör för att be-
känna min tro. 

Att bekänna sin tro
Tydligast blir förstås detta perspektiv i det 
moment vi kallar trosbekännelsen. Där, 
efter att vi fått den kristna tron presen-
terad för oss i textläsningar och predikan 
ställs vi inför ett val. Reser jag mig och 
bekänner min samhörighet med denna 
tro eller väljer jag att sitta kvar? 

Det är oerhört viktigt att vi förstår vad 
vi gör här. Trosbekännelsen är inte ett 
förhör eller ett prov. Det viktiga är inte 
att jag förstår varje rad i bekännelsen – 
den som säger sig förstå allt har knap-
past begrundat raden ”sitter på Faderns 
högra sida” tillräckligt. Att bekänna tron 
handlar inte om att testa om man med 
sitt förnuft kan omfatta alla delar av den. 

Snarare handlar det om träda in i en 
gemenskap. Trosbekännelsen är en 
sammanfattning av den världsbild och 
livsform som kristna generation efter 
generation gett vidare. Vi har ärvt den-
na sammanfattning från den tidiga kyr-
kan, och vi använder den fullt medveten 
om att deras frågor till en del var andra 
än våra eftersom världen faktiskt för-
ändras. Så mitt val består i om jag vill 
vara del av denna kedja som går genom 
världshistorien. Om jag vill bli del av det-
ta Guds stora projekt, eller om jag hellre 
vill syssla med mitt eget. 

Nattvarden som bekännelse
Detta perspektiv blir ännu tydligare i 

den sista bekännelsehandlingen, näm-
ligen nattvarden. Även här kan jag väl-
ja mellan att gå fram eller att sätta mig 
ner i bänken efter att vi sjungit ”O Guds 
lamm”. Nattvarden blir obegriplig om 
jag inte ser att det är något vi gör till-
sammans. Alla aspekter vi förknip-
par med nattvarden – syndernas för-
låtelse, mötet med Jesus närvaro och 
så vidare – blir förvrängda om jag in-
te är medveten om att det är som ge-
menskap vi gör dessa saker. Min be-
kännelse handlar om vilja vara en del 
av denna gemenskap.

Det är förvisso en märklig gemen-
skap. Inte bara så att de personer som 
en vanlig söndag i given kyrka brukar 
vara en rätt märklig hop människor. 
Men gemenskapen är större än så. Den 
involverar alla som firar nattvard i alla 
kyrkor i världen, och i alla tider, tillba-
ka till Jesu lärjungar och fram till tidens 
slut. Det är denna gemenskap som är 
historiens sanna själ och ryggrad, det 
är den som håller ihop verkligheten. 
(Plötsligt verkar de där knepiga raderna 
i trosbekännelsen rätt hanterliga.) Och 
här bjuds jag in. Men valet är bara mitt. 

Det säger något viktigt om kristen 
tro att vi gör dessa val om och om igen, 
söndag efter söndag. Det kristna livet 
är inte en gång för alla. Det är det stän-
diga valet att ta ett steg närmare Gud. 
Och ett till. Ibland stannar vi upp, eller 
går fel. Men möjligheten att ta ett nytt 
steg finns alltid där. Alltid.
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PÅ TVÄREN ERIKA RÖNNGÅRD

Vem får hissa blåvit flagga?
Han talar en god finska och 
har utbildat sig till elektri-
ker i det Finland han kom 

till som barn. 
Men han får 
inget jobb. 
Jag läser om 
människor 
som byter ut 
sina alltför ex-

otiskt klingande namn till 
något mera nordiskt som 
ska smälta in i mängden 
och öppna vägen till ar-
betsintervjun. Men min ut-
landsadopterade vän får 
ändå höra glåpord trots sitt 
finlandssvenska namn och 
sin finländska identitet.

Får man vara finlända-

re om man heter Musta-
fa? Får man hissa flaggan 
och tända två blåvita ljus 
i fönstret om man inte är 
nordiskt blek?

Vi talar om att invand-
rare måste integreras. Men 
vad hjälper det att lära sig 
språk och förstå den kultur 
man kommit till om ma-

joritetsbefolkningen ryn-
kar på näsan åt namn och 
hudfärg?

Jag har allt mera bör-
jat tänka att det inte räck-
er att integrera invandrar-
na utan att även vi som är 
ursprungsfinländare behö-
ver integreras i ett Finland 
som blivit lite mera mång-

kulturellt, lite mera brokigt. 
Kanske måste integration 
bli ett projekt för hela Fin-
land och inte bara för asyl-
mottagningarna.

Är det orättvist att vi 
som bott här sedan gene-
rationer tillbaka ska va-
ra tvungna att vänja oss 
vid att vår granne är mörk i 

hyn och att den nya kolle-
gans namn är svårt att ut-
tala? Kanske är det ändå 
inte mera orättvist än att 
vissa kan välja att bo kvar 
medan andra inte har nå-
got annat val än att fly och 
flytta på sig. Och vare sig 
du eller jag har valt att fö-
das i Finland.

Så billig, gänglig, 
så levande
JUL. Det är inget 
glamoröst med en 
hyacint. Hon blom-
mar, hon dör. Kanske 
kan vi lära oss något 
av henne?

TEXT: SOFIA TORVALDS 
FOTO: NINA ÖSTERHOLM

Jag slukar arrangemangen i 
inredningstidningarna inför 
jul. Hyacinter i glas, sittan-
de på sina rötter som ung-
ar i ett fågelbo. Hyacinter på 
bricka, prinsessor som vuxit 
upp ur skogens sammetslena 
mossa. Hyacinter i smakfull 
grupp. Hyacinter i röd kru-
ka, i vit kruka. Somliga i en 
kruka av guld.

Jag köper den första i no-
vember och dess liv blir kort. 
Den kommer in i ett hem 
med deppiga krukväxter 
som förlorat alltför många 
blad, de som lever sitt elän-
diga liv i samma kruka med 
samma mylla år efter år, plå-
gade av en förvirrad vårdare 
som upptäcker att de torkat 
ut först efter att de börjat gul-
na. Här kommer den att le-
va sitt 12–15-dagarsliv. Från 
knopp till blomma till åld-
rad blomma med lukt som 
blir alltför överväldigande. 
Sedan vissna, dö, slängas i 
kompostbehållaren.

Hyacintmanin slår till
Den första hyacinten slog ut 
sina knoppar någonstans i 
sydöstra Turkiet, västra Sy-
rien. Där människor nu flyr 
undan krig och hunger har 
den stått stadigt och doftat.

Till Sverige-Finland kom 
den med någon växtälskare 
eller affärsman på 1600-ta-
let. På den tiden visste man 
hur man skulle hålla blom-
mor vid liv. Jag kan förestäl-
la mig hur den första nordis-
ka hyacinten vecklade ut si-
na kronblad som en stjärna 
inför andäktiga blickar. Hur 
alla drog in doften.

På 1700-talet drabbades 
det förnäma Europa av hy-
acintmani, i Holland såldes 
2 000 olika hyacintsorter. På 
1730-talet fanns det männ-
iskor som var redo att betala 

närmare 800 euro för en hy-
acintlök. Lite senare inspire-
rade Ludvig XV:s älskarin-
na Madame Pompadour till 
hyacintmode: man använde 
blommorna som halsband. 
Hon drev 200 hyacintlökar 
i glas för att njuta av dem 
under vintern. Den doften! 
Kunde man alls längre kän-
na lukten av oljig hud eller 
svettig klänning?

Döden, döden
Ute i Europa är hyacinten en 
vårblomma. Hos oss doftar 
den jul. Själv är jag mycket 
fäst vid hyacinter. En orsak 

är kanske att jag är myck-
et olfaktiv (känslig för lukt) 
och att doften ger mig starka 
känslominnen. En annan är 
kanske hyacintens korta liv. 
Inför mina ögon förvandlas 
den från kropp till blomma, 
från blomma till övermogna, 
vissna kronblad. Döden. Ing-
et är så döende som en gam-
mal hyacint.

Med åren infinner sig en 
vördnad för den processen. 
Ömt lägger jag den sargade 
kroppen på en bädd av sal-
ladsblad och hushållspap-
per i komposthinken. Jesus-
barnet plockas ur sin krub-

ba och stuvas in i plastpåsen 
för att bo där till följande jul. 
Någon har fötts, någon har 
dött. Snart är än ett år av-
slutat. Än finns det liv i oss.

Sedan går jag in i en blom-
affär igen. Jag tittar på hyacin-
ternas små, knubbiga, gröna 
knoppar. Snart kommer de 
att veckla ut sig och leva.

Också mina barn veck-
lar ut sig som bäst: de kom-
mer att bli så vackra blom-
mor. Alla ska vi en dag viss-
na och våra stjälkar brytas, 
men just nu blommar och 
doftar vi.

Jag köper en ny.

julroSorna i förgrunden doftar knappt alls men en hyacint som nyligen slagit ut doftar 
hopp och framtidsdrömmar. Den ger Kyrkpressens redaktör Sofia Torvalds julstämning.  

Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09  239 2882 
 

Blomster- och Begravningstjänst 

P. Borg & Co

Hedra minnet
Begravningstjänster

med tiotals år
av erfarenhet.

Blomsterarrangemang, 
unika kistor,

urnor.

H

B

Nu även i BORGÅ.
Vi rekommenderar 

tidsbeställning.

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080

5. – 7.2. Jokkmokks vintermarknad
20. – 21.2. Jämi 42-skidlopp
3. – 7.3. Skidskytte-VM i Oslo
4. – 8.3. Vasaloppet
9. – 14.3. Skidskytte-VM i Oslo
17. – 21.3.	Backhoppning,	VC	finalen	i	Planica
11. – 14.4. Bauma-mässa i München
14. – 17.4. Bauma-mässa i München
19. – 26.4. Gardasjön, Venedig och Schweiziska alperna
2. – 7.5.	 Paris,	Normandiet	och	Bryssel
2. – 7.5. Krigshistorisk resa till Svir
4. – 5.5. Fantomen på Opera, Helsingfors
5. – 9.5. Hildegard av Bingen, helgon från Rhenlandet
5. – 10.5. Moskva, upplev en annorlunda semester
25. – 30.5. Sluta röka; specialresa till Irland
23. – 30.5. Fjärrkarelen och Karelska näset
13. – 19.6. Upplev kyrkor i Ryska Karelen
15. – 20.6. Vätternrundan
1. – 4.7.	 Österrikes	GP,	formel	1
7. – 12.7. Vandringsresa till St. Moritz, Schweiz
1. – 7.8.	 Nordkalottens	fronter
1. – 7.8. Vandringsresa till Österrike
2. – 6.9.	 Monza,	formel	1

God Jul!
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Babyrytmiken gav vän  ner för livet
TEXT OCH FOTO:  
CHRISTA MICKELSSON

Den första snön har lagt sig som ett 
blött täcke över Salpausselkä och Vie-
rumäki, Lahtis, där åtta vänner sitter 
vid frukostbordet på ortens hotell. Det 
har gått sexton år sedan kvinnorna tog 
plats i varandras liv när de möttes på 
församlingens babyrytmik i Esbo. Se-
dan dess har den lite osannolika vän-
skapen bestått.

– Att vi kan träffas så här är ingen 
självklarhet. Vi är otroligt tacksam-
ma för vår vänskap, säger de alla den 
här lördagen då de tillfälligt lämnat 
vardag, jobb och familj för en mam-
maweekend.

Allt började 1999. I stadsdelen Sökö 
i Esbo fanns det åtta nyblivna mam-
mor som sökte sig till Sökö kapell för 
att gå på församlingens babyrytmik.

– Det var Eeva-Liisa Malmgren, i år 
vald till årets kantor, som var grup-
pens ledare. Hon uppmanade oss att 
stanna kvar och dricka kaffe och i den 
gemenskapen såddes ett frö, berättar 
Marika Peuhkuri-Grön. 

Efter åtta gånger rytmik den hösten 
fortsatte mammorna att träffas hem-
ma hos varandra. 

– Vad ska vi börja göra nu? frågade 
vi oss när terminen var slut. Någon fö-
reslog att vi ju kan sjunga med barnen 

hemma hos varandra. Så småningom 
föll sången bort, men kvar var gemen-
skapen, säger Ulrika Söderholm. 

Mammorna och barnen fortsat-
te träffas varje fredag. De turades om 
att laga mat.

– För mig var det otroligt viktigt att 
veckan fick en rytm, att bli bjuden på 
mat och varken behöva laga den eller 
äta ensam. Gemenskapen kring mål-
tiden var otroligt viktig för mig un-
der hela min föräldraledighet, berättar 
Bettina Forsskåhl-Holmberg.

Nätverket bär
När en del av mammorna återvände till 
yrkeslivet fortsatte de andra att träf-
fas. Också några av familjernas pap-
por deltog i fredagsgemenskapen un-
der sina vårdledigheter.

– Min man var hemma med vår son 
i ett år, vilket var rätt ovanligt ännu på  
den tiden. För män kan det vara svårt 
att hitta en gemenskap i den situatio-
nen och jag är glad att min man triv-
des i gruppen, säger Anne Westersund.

Snart börjar de samlas också till bar-
nens födelsedagar, sommarträffar och 
julglögg. Småsyskon föds och plötsligt 
har ett bestående nätverk vuxit fram. 

Gruppen har blivit en trygghet för 
kvinnorna och deras familjer. Inte al-
la har far- och morföräldrar inom nä-
ra räckhåll och om det uppstår behov 
av hjälp eller barnvakt har de kun-
nat vända sig till de andra familjerna.

Andningshål, samhörighet, tera-
pipromenader. Kvinnorna använder 
många ord när de beskriver sin ge-
menskap. Den finns i vardagen, men 
också när livet kärvar till sig.

– Sommaren 2013 blev jag sjuk i can-
cer. Senare på hösten, inför julen, fick 
jag ett förnyat sjukdomsbesked. En dag 
knackade det på dörren och gruppen 
kom hem till oss med bland annat god-
saker till julbordet. För mig var det ett 
tecken på att det finns människor jag 
kan lita på och vända mig till i vått och 
torrt, berättar Anne Westersund.

Katarina Ahlfors-Hiismäki vittnar 
om samma sak.

– När min yngre son skulle bli döpt 
var jag tvungen att utebli från en fö-
delsedagsfest för att hinna med förbe-

redelserna. Plötsligt dyker två mam-
mor upp: ”Vi hjälper dig att städa så 
du kan vara med och fira.” Jag blev så 
lycklig, berättar Ahlfors-Hiismäki och 
säger att gruppen varit ett stort stöd för 
henne genom olika livsskeden, bland 
annat när hennes mamma dog.

Liten blir stor
De barn som var små bylten hösten 
1999 har nu vuxit upp och blivit sex-
tonåringar. Förra året blev de tre flick-
orna och fem pojkarna alla konfirme-
rade. Utöver de gemensamma träffar-
na med familjerna ordnar håller tonår-
ingarna kontakt bland annat med hjälp 
av sina mobiler.

– De har alla tidskrävande hobbyer 
och mycket på gång. När vi alla träf-
fas så brukar det ta en stund för dem 
att hitta varandra, men när det väl gör 
de får vi inte tyst på dem, berättar Ul-
rika Söderholm.

Hon säger att gruppen utvecklats 
med barnen och familjerna.

– Det här har inte varit en tvingan-
de grupp. Alla kan inte var med på allt 
och det är okej. Först kretsade samva-
ron kring sång och mat, senare har vi 
rest och shoppat. Man vet aldrig när vi 
står och jämför rollatorer!

För Marika Peuhkuri-Grön och hen-
nes barn har gemenskapen med an-
dra jämngamla barn varit särskilt vik-
tig eftersom hennes barn inte har någ-
ra kusiner.

”För mig var 
det ett tecken 
på att det finns 
människor jag 
kan lita på och 
vända mig till i 
vått och torrt.”
Anne Wester-
sund

SeXton år har 
flugit förbi.  
FOTO: mAj-BRITT 
HOLm

VÄNNER. För sexton år sedan samlades åtta 
mammor med bebisar till babyrytmik i för-
samlingen. Ännu i dag består deras vänskap.
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Babyrytmiken gav vän  ner för livet
– Jag och min man har inga syskon.  

Det är otroligt fint att det finns familjer 
i vår närhet som vi upplever att vi har 
ett alldeles särskilt band till. Att flick-
orna har andra barn i sitt liv, sådana 
som de känt hela livet, är jätteviktigt.

Också för Maj-Britt Holm och hen-
nes son har gruppen fungerat som en 
förlängd familj. 

–Vår son har inga syskon och där-
för har gruppen varit extra viktig för 
oss. Tänk vilken gåva att det finns någ-
ra alldeles speciella människor i ens liv 
som man känt sedan de varit bebisar.

Gruppen har också fungerat som ett 
viktigt bollplank för Maj-Britt Holm.

– Det är inte våra titlar eller något an-
nat som gör att vi träffas. Det är moder-
skapet och de erfarenheter och käns-
lor det för med sig som förenar oss. Vi 
har fått upptäcka att vi alla haft rätt 
liknande känslor, tankar och funde-
ringar i olika utvecklingsskeden av vå-
ra barns liv.

– En viktig sak för barnen har ock-
så varit att upptäcka att olika familjer 
fungerar på olika sätt, och det funge-
rar bra ändå, konstaterar Bettina Fors-
skåhl-Holmberg.

Som mammor till sextonåringar har ni en 
del erfarenhet som föräldrar. Hur ser ni på 
föräldraskapet i dag?
– I mitt fall är det som ligger överst 
en stor tacksamhet över att ha fått bli 
mamma. Ibland är vardagen hektisk, 

men livet känns väldigt rikt med barn 
i olika åldrar i familjen, säger Mari-
ka Hagman.

Mammorna sitter och bläddrar i ett 
fotoalbum som de gjort till gruppens 
femtonårsjubileum. Femton år av fo-
tografier illustrerar åren som gått.

– Tiden har gått snabbt – så är 
det bara, konstaterar Anne Wester-
sund. För mig som bara har ett barn 
handlar moderskapet om försök och 
misslyckanden hela tiden.  Men den 
skrämmande tanke som drabbar mig 
när jag tittar på bilderna i albumet är 
om jag tagit vara på alla stunder? Har 
jag fångat ögonblicken? Att värdesät-
ta de små stunderna är särskilt vik-
tigt nu, när barnen håller på och fly-
ger ur boet.

– Ja, nu blir de där stunderna ännu 
mer sällsynta, ännu svårare att fånga, 
säger Ulrika Söderholm.

– Ja, så är det. De är sexton nu och 
påbörjar sitt eget liv. Det är en utma-
ning att behålla närheten till dem, sä-
ger Marika Peuhkuri-Grön, och näm-
ner en av de sextonåriga killarna som 
ännu väntar på att hans mamma ska ge 
honom en godnattkram om kvällarna.

Anne Westersund har funderat 
mycket på hur man ger sitt barn till-
räckligt med både frihet och trygghet.

– Vi äger inte våra barn. Vi ska hjäl-
pa dem att växa och får som mammor 
inte klamra oss fast vid dem. De är in-
divider och ska få bygga sina egna liv. 

I en värld som förändras behöver vi 
skapa trygghet – men samtidigt vå-
ga släppa taget.

– Och också acceptera deras be-
slut. Det är viktigt att alla hittar sin 
egen väg och plats i livet, fyller An-
nika Lönnfeldt i.

Era barn är tonåringar. Hur är det att var 
sexton år i dag?
– Det är annorlunda än när vi var sex-
ton. Det är många beslut som ska tas 
redan tidigt, det finns ingen självklar 
rutt som alla sextonåringar ska ta, sä-
ger Bettina Forsskåhl-Holmberg.

– Det stämmer. Men på ett sätt är det 
också enklare, svarar Westersund. När 
jag var ung skulle alla vara likadana. 
Att vara annorlunda var oacceptabelt, 
men nu är det mera okej. Man behö-
ver inte göra som alla andra, det finns 
mer plats för egna val.

Nästa resa under planering
Diskussionen vid frukostbordet myn-
nar så småningom ut i förväntningar 
kring gruppens nästa träff. De plane-
rar en resa utomlands.

– Att få strosa omkring utan tidta-
bell, utan att behöva bry sig om andras 
packning eller tidtabeller, det är un-
derbart, säger Annika Lönnfeldt. Men 
det spelar egentligen ingen roll var vi 
är – vi har alltid roligt.

De andra instämmer. Det här är en 
vänskap de skattar sig lyckliga för.

ulrika Söderholm, 
Maj-Britt Holm, 
Marika Peuhkuri-
Grön, Katarina 
Ahlfors-Hiismäki, 
Marika Hagman, 
Bettina Forsskåhl-
Holmberg, Annika 
Lönnfeldt och Anne 
Westersund trivs 
tillsammans.

Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520

Nykarleby 020 7815 360

www.ingsva.fi

Se mer info på vår hemsida!

VÅRENS RESOR UT I EUROPA
Baltikum: 

*Tallinn 28.2-1.3 & 20-22.3
*Türi blomstermarknad, Estland 20-22.5

Rundresa med buss: 
*Holland med Blomstertåget 19-26.4
*Vinresa Alsace-Champagne 3-12.5

Europa med flyg/flyg, egen buss på plats: 
*Vin- och matresa med Michael Björklund 1-8.4

*Gardasjön 22-28.4 
*Österrike-Kärnten 29.4-6.5 
*Slovenien-Kroatien 6-13.5 

*Hvar, Kroatien 17-24.5 

Weekendresor: 
*Berlin 7-10.4
*London 5-8.5

Ännu hinner du med:
*NHL i Florida – Palm Beach 25-31.1

God Jul & Gott Nytt År 
tillönskas alla våra kunder

I sorgens stund är du inte ensam

En byrå med komplett service.

hok-elannonhautauspalvelu.fi • perunkirjoitustoimisto.fi

HELSINGFORS
FORUM tel. 010 76 66620
HAGNÄS tel. 010 76 66500
MALM tel. 010 76 66630 
TÖLÖ tel. 010 76 66530
ÖSTRA CENTRUM  
tel. 010 76 66590

ESBO
ALBERGA tel. 010 76 66610
ESBOVIKEN tel. 010 76 66640
HAGALUND tel. 010 76 66570

VANDA
DICKURSBY tel. 010 76 66560
MYRBACKA tel. 010 76 66600

KERVO tel. 010 76 66550

HYVINGE tel. 010 76 66580
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

TELEFONJOUR 24 H: 050 347 1555 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) 

TELEFONJOUR 24 h: 

050 347 1555

Med omtanke och värdighet  
ombesörjer vi allt i samband med begravningar

ENEBERGS
B E G R AV N I N G S B Y R Å

Strandgatan 2, Mariehamn  
Tel 19 028 Jour 24 h
www.enebergs.ax

Medlem av Finlands  
begravningsbyråers förbund

Sedan 
1957
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Dags att 
rädda 
världen

Dina val gör skillnad 

TEXT: HEIDI HENDERSSON

Just nu möts världens ledare i Paris med 
målet att skapa ett bindande klimatavta 
och ett bättre liv för alla.

– Det är viktigt att det inte bara blir en 
fråga om teknik och politik utan också 
om människors väl och ve, om hur vi 
skapar ett gott liv på jorden, säger Hen-
rik Grape, Svenska kyrkans miljösam-
ordnare, som är på plats i Paris tillsam-
mans med representanter för Kyrkornas 
världsråds klimatarbetsgrupp.

Svenska kyrkan har länge varit en 
högljudd röst i kampen mot klimatför-
ändringen. Sedan 2008 har Svenska kyr-
kans finansinvesteringar varit kol– och 
oljefria, förra året rök även naturgasen.

– Vi är som kyrka en av de första i värl-
den som totalt avinvesterat från fossi-
la bränslen. Det fick jättestort genom-
slag, säger Grape.

Under de senaste månaderna har kyr-
kan jobbat medvetet inför den stora kli-
matkonferensen i Paris.

– Vi har tillsammans med andra ak-
törer försökt pressa beslutsfattarna att 
gå så långt de bara kan på Parismötet. 
Vi vill se ambitiösa mål, vi vill veta att 
det finns finansiering för de fonder som 
drivs i FN:s regi och vi vill veta hur man 
gör med de skador som är klimatrelate-
rade. Det måste finnas finansiering för de 
länder som inte har kapacitet att klara de 
här förändringarna själva.

Moral och värderingar
Inför konferensen har ett flertal av värl-
dens andliga ledare kommit med både 
skriftliga och muntliga uttalanden om 
vikten av ett globalt klimatarbete. Ma-
rius Weschke, magisterstuderande på 
Lunds Universitet, har analyserat utta-
landen från katolska, buddhistiska, ju-
diska och muslimska ledare. Enligt ho-
nom är de fyra mest använda orden i le-
darnas texter människa, jord, social och liv.

– Andliga ledare verkar fokusera på 
människan, till skillnad från hur exem-
pelvis grupper från företagsvärlden el-
ler organisationer pratar om klimatet. 
I de religiösa texterna framhålls att det 
är människan som orsakat klimatför-
ändringen, samtidigt pekas också män-
niskan ut som lösningen på problemet. 
De andliga ledarnas texter är mer vär-
deladdade uttalanden och fokuserar på 
den moraliska frågan.

Weschke deltar själv i en ungdoms-
konferens kopplad till klimatmötet 
och tror att de religiösa ledarnas åsik-

ter spelar en stor roll när det gäller att 
påverka människor.

– Det blir lite mer personligt än när 
det kommer från en politiker eller en 
ekonom. Man kan inte komma ifrån att 
majoriteten av människorna i världen 
är religiösa. 

Vad är ett gott liv?
En religiös ledare som haft stor inver-
kan på den allmänna opinionen om kli-
matförändringen är påven Franciskus, 
till den mån att man börjat tala om ”The 
Francis effect” (ung. Franciskuseffek-
ten). Enligt en studie som gjorts vid uni-
versitet Yale i USA säger 17 procent av 
amerikanarna, och 35 procent av de ka-
tolska amerikanarna, att påven har på-
verkat deras åsikt om klimatet. I som-
ras utkom han med sin encyklika om 
miljön, Laudato Si, som rönte stor upp-
märksamhet.

– Vi har saknat påvens röst i klimat-
diskussionen ganska länge, säger Hen-
rik Grape som poängterar att de religi-
ösa institutionerna har en viktig roll att 
fylla när det kommer till miljöfostran:

– Vi borde allt mer belysa olika al-
ternativa livsstilar som är mer hållbara 
– och kanske mycket roligare – än de 
livshållningar som fokuserar på kon-
sumtion. Det hör till vårt uppdrag som 
kyrkor att tänka i de här banorna. Vad 
är ett gott liv? Och hur skapar vi tillsam-
mans en mer rättvis och fredlig värld?

Grape betonar vikten av internatio-
nellt samarbete och möjligheten att 
bygga ekumeniska broar till en bätt-
re framtid.

– I en tid där man försöker ställa 
religioner mot varandra är det viktigt 
att hitta de kontaktytor där man till-
sammans ser jordens överlevnad som 
viktigare än konflikter mellan religio-
ner. Särskilt inom urfolkstraditionerna 
finns det en grundtanke om att vi har 
fått jorden som en gåva som vi ska läm-
na över till senare generationer. Den 
tanken understöder såväl kristendo-
men, islam och judendomen, liksom 
också buddhismen och hinduismen.

KLIMATMÖTE I PARIS

• FN:s klimattoppmöte.
• Arrangeras i Paris från den 30  
november till 11 december.
• Delegater från 195 länder deltar.
• Målet är att få till stånd ett bindande 
klimatavtal som ska gälla från 2020.

”En religiös le-
dare som haft 
stor inverkan 
på den allmän-
na opinionen 
om klimatför-
ändringen är på-
ven Franciskus, 
till den mån att 
man börjat ta-
la om ”Francis-
kuseffekten”.

TOPPMÖTE. I klimatfrågor fokuserar religiösa le-
dare gärna på moral. Det är människan som ställt 
till det. Samtidigt är hon själv också den enda lös-
ningen på krisen.

FÖRÄNDRING. Skaffa färre barn, 
undvik att resa med flyg, lev bilfritt 
och ät en växtbaserad kost. Dessa 
är så kallade ”högeffekts”–åtgär-
der när det kommer till att minska 
på vårt koldioxidavtryck.

TEXT: HEIDI HENDERSSON

I samband med klimatkonferensen 
pratas det mycket om ny, revolutio-
nerande teknik. Men inför klimat-
mötet i Paris vänder många forskare 
i stället blicken mot individen. 

– Ibland är det mer effektivt att för-
ändra personers beteende än att gö-
ra teknologiska uppgraderingar, sä-
ger den kanadensiska forskaren Seth 
Wynes som listat individuella åtgär-
der som har störst inverkan på kli-
matet.

– Det var förvånansvärt svårt, sä-
ger han och poängterar att många av 
klimattipsen som florerar i vår var-
dag fokuserar på åtgärder som har li-
ten effekt på klimatet.

– Det kan handla om att byta från 

plastpåsar till tygpåsar. Större åtgär-
der, såsom att be personer förändra 
sin kost eller ha färre barn, kan kän-
nas inkräktande.

Enkla vardagsval är dock inte att 
förakta, klargör han, men det kan va-
ra mer effektivt att prioritera åtgärder 
som har större inverkan på klimatet.

– Du kan definitivt göra en skill-
nad genom att bygga på mindre åt-
gärder, men det kan krävas mycket 
mer. Om du till exempel i ett års tid 
återanvände allt du kunde, hängtor-
kade dina kläder i stället för att an-
vända torktumlare, uppgraderade din 
vindisolering, tvättade i kallt vatten 
och bytte ut alla glödlampor mot en-
ergisnåla varianter, så skulle du än-
då bara täcka hälften av koldioxidut-
släppet av en transatlantisk flygning.

Men alla åtgärder är hemåt, för-
tydligar Wynes, så länge tillräckligt 
många vidtar dem.

– Du kan ta vilken beteendeföränd-
ring som helst som har ens en svag 
inverkan. Multiplicerar du den med 
en miljon människor så når du bety-
dande resultat.
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mariuS WeSchke, magisterstu-
derande på Lunds Universitet, 
tror att de religiösa ledarnas 
åsikter spelar stor roll när det 
gäller att påverka människors 
åsikter i klimatfrågor.
FOTO: HeIDI HeNDeRSSON

ilkka Sipiläinen, miljöansvarig vid 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Han deltar i klimatkonferensen som 
expert i finska statens kommission.

– Ha ett energieffektivt och propor-
tionerligt stort hem, där du använ-
der förnybar energi till den mån det är 
möjligt. Använd inte bilen i onödan och 
välj i stället kollektivtrafik om det finns 
tillgängligt. Ät kött måttligt, mer än två 
måltider med rött kött i veckan är in-
te hälsosamt varken för klimatet eller 
människan. Ekologiskt och närprodu-
cerat är bra alternativ.

EXPERTERNAS TIPS FÖR ETT KLIMATSMARTARE LIV

henrik grape, Svenska kyrkans miljö- 
samordnare.

– Tänk på din konsumtion och ät min-
dre kött. Fundera också över livs-
stilsfrågor, som hur du väljer att resa. 
Finns det möjlighet att åka kollektivt? 
Kan du skippa Thailandresan till för-
mån för något i närheten? Välj tjänster 
i stället för att konsumera produkter. 
Jag tror man ska se på det här som ett 
sätt att förhöja livskvaliteten i stäl-
let för att ge avkall på den. Jag tror vi 
behöver det här med ”downshifting”, 
både för själen och för miljön.

Seth Wyen, magister i miljö och håll-
barhetsstudier.

– I vissa skandinaviska områden kan 
det vara enkelt att leva utan en bil. 
Det finns också några mindre betung-
ande åtgärder som inte kräver myck-
et av användaren men som har en nå-
gorlunda stor inverkan på miljön än-
då. Att exempelvis tvätta sina kläder 
i kallt vatten kräver nästan ingenting 
extra av dig, men det sparar nästan en 
tredjedel av den koldioxidmängd som 
du sparar genom att äta en växtbase-
rad diet.

FOTO: AARNe ORmIO/KyRKANS BILDBANKFOTO: pRIVATFOTO: pRIVAT

ESBO BEGRAVNINGSBYRÅ
Esbo centrum  |  Esboplatsen 7
Tel (09) 7002 4828  |  espoon.hautaustoimisto@saunalahti.�

Vad varje nära anhörig 

Fritt informationspaket samt kostnadskalkyl hos oss

www.espoonhautaus.� 

borde veta?

 

 
 

 

 
 

 
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller 
  Tunaberg serviceboende 

samt Tunaro vårdhem i Esbo. 
Vi erbjuder vård på svenska.

 Kontakta oss om lediga servicebostäder.
Pia Hannuksela, tel 050 346 1207

Vid donationer och testamenten,
vänligen kontakta Ken Thilman, tel 040 556 8312

Kom med på oförglömlig Pilgrims- och Bibelstudieresa 
till Israel 11-20 April 2016 med 
biskop emeritus Erik Vikström. 

VI besöker Ceasarea vid havet, Haifa, Nasaret, Kafarnaum, 
Jerusalem och många andra ställen. I priset 1510€ ingår: 

halvpension, del i dubbelrum, inträden, transporter och svensk-
språkig guide. Titta på fler resor såsom Georgien, Jordanien, 

osv.  Dem kan du läsa om på www.kingtours.fi eller 
ring 0400 438854 (Stina Lindgård).
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Titta, en vacker sten!

Sinnesro ger kroppen liv, avund är röta i 
benen. (Ordspråksboken 14:30 i Folk-
bibelns översättning)

När jag tänkt på vilken egenskap jag 
helst skulle vilja ha, den som jag skul-
le behöva allra mest och som skul-
le göra mig lyckligast, sammanfattas 
min längtan bäst i ett ord: förnöjsam-
het. Förnöjsamhet är i själva verket 
inte en egenskap, snarare en livshåll-
ning. Förnöjsamheten säger att du är 
okej där du är (om du inte hatar det 
ställe där du är). Den säger att du kan 
stanna upp och uppskatta det lilla om-
kring dig: en blomma i en kruka, en 
solstrimma på golvet, ett telefonsam-
tal med en vän.

Förnöjsamheten läser inte Facebook 
för att notera vem som minglar med 
vem på vilken fest eller vem som har 
ett snärtigt jobb, ovanligt vackra och 
lyckade barn eller ett sommarhus på 
franska rivieran. Kanske förnöjsam-
heten inte alls håller till på Facebook?

(På det här stället vill jag upplysa lä-
saren om att datorns textprogram upp-
repade gånger ändrat ”förnöjsamhet” 
till ”oförnöjsamhet” medan jag skri-

ver den här texten, vilket är beteck-
nande, eller hur?)

jag har ofta tänkt att jag var mer för-
nöjsam om jag bara fick leva mer ur-
sprungligt. Som en grottmänniska, lik-
som. Ack, dessa romantiska bilder! Där 
skulle jag sitta i grottöppningen och 
skrapa skinn och känna mig tillfreds 
med världen, med min lilla uppgift, 
med mitt hörn, min eldstad, min egen 
grottfamilj.

Ack nej. Jag behövde bara se en do-
kumentär om apor för att inse hur fel 
jag har. År 1938 utplacerades 400 rhe-
susmakakiapor i experimentsyfte på ön 
Cayo utanför Puerto Ricos kust. I dag har 
de 1 000 ättlingar som lever på ön och 
vars sociala mönster studeras av fors-
karna. Aporna har delat in sig i flera 
grupper som konkurrerar om makt och 
mat, hierarkin är strikt och den som in-
te klarar spelet blir utskuffad eller ihjäl-
klubbad. Till och med då aporna så vän-
ligt plockar löss av varandra är det en 
del av det sociala spelet. Det gäller att 
plocka löss av rätt typ vid rätt tidpunkt.

nu är vi ju inte rhesusapor, men när jag 
läser om apornas hierarkier verkar allt 
ändå så hårresande bekant. Metoder-
na för att stiga i rang är skrämmande 
lika våra. Jag tänker: högstadiet, hjälp! 
När aporna tävlar i styrka och inflytan-
de tävlar vi om samma sak: makt och 
rikedom. Vem är snyggast? Vem har 
mest att säga till om? Vem har de coo-
laste vännerna, blir bjuden på de häf-
tigaste festerna, har den snyggaste bi-

len, smakfullaste huset och vackraste 
barnen? Vem har rätt märke på tele-
fonen? (Kan variera i olika subgrup-
per.) Vem har det bästa jobbet? (Va-
rierar också beroende på subgrupp.) 
Också i apornas värld är den sociala 
statusen nedärvd. Har du status har din 
unge status. Har du ingen status gäller 
det att frottera sig med dem som har.

Lärdomen är kanske den här: Vill 
man slippa sin avund och sin ängslan 
över den egna platsen i hierarkin måste 
man göra en medveten ansträngning. Vi 
kan välja att inte tävla och sträva upp-
åt. Det kan inte aporna.

Bättre en handfull ro än båda händerna fulla 
med möda och ett jagande efter vind. (Pre-
dikaren 4:6 i Folkbibelns översättning)

Förnöjsamheten är besläktad med 
måttligheten. Måttligheten handlar om 
att inte göra något till sitt livs medel-
punkt. Att kunna avstå utan att krä-
va att också andra avstår. Förnöjsam-
hetens motpoler är högfärd, självgod-
het och maktlystnad. Högfärd bygger 
på konkurrens och får sitt bränsle av 
jämförelsen.

Den som är förnöjsam har lätt att 
glädjas över livet. När författaren CS 
Lewis skriver om kampen mot hög-
färd menar han att Gud försöker klä 
av oss några av de dumma, fula fan-
tasikläder som vi ifört oss och struttar 
omkring i. Målet är att ta av sig fantasi-
dräkten, blir fri från det falska jaget med 
alla dess ”se bara på mig” och ”är jag 
kanske inte duktig?”, allt poserande i 
falska ställningar. ”Enbart att komma i 

närheten av detta, om så endast för ett 
ögonblick, är som en dryck kallt vat-
ten för en människa i öknen.”

En väg mot förnöjsamhet går via 
gudsgemenskap.

”hur kan man inte vara lycklig om det 
inte är något bestämt som plågar en, 
när man varje dag blir väckt av ivri-
ga hundar, ser en massa små vackra 
skatter överallt under sina promena-
der, har en hel världslitteratur att plö-
ja igenom, kloka människor att samta-
la med, vänliga grannar och kollegor, 
och ett värmeelement som fungerar?” 
skriver en vän när jag vill veta mer om 
att vara förnöjsam.

En annan skriver om sin lättnad över 
att ha en regelbunden inkomst (pensi-
onen), som visseligen är liten men än-
då bidrar till en känsla av trygghet och 
förnöjsamhet.

På nätet hittar jag en intervju med den 
88-åriga snickaren Eric Hansbo som 
ger råd om att leva förnöjsamt: 1. Gå din 
egen väg. 2. Odla dina intressen. 3. Var 
inte långsint, släpp saker och gå vidare. 4. 
Sträva efter att leva enkelt och utan stress. 
Om något tar emot kan du vänta till nästa 
dag och göra det färdigt då. 5. Vårda vän-
skap. Utan vänner är livet ingenting, men 
du måste vara aktiv själv och ta initiativ. 
Tacka ja när du blir bortbjuden.

Och här kommer några tillägg från 
mig: 1. Be ofta. Be särskilt för dem du har 
svårt för. 2. Samla på dig sådant som är 
gratis: löv från skogen, minnen, nya ord 
på ett främmande språk. 3. Försök tänka 
på andra, då slipper du tänka på dig själv.

FÖRNÖJSAMHET. Är det möjligt att vara 
nöjd med ett helt vanligt, litet liv i ett 
samhälle där andras framgång ständigt 
står inför dina ögon? Jo, men du måste 
jobba för det.

TEXT: SOFIA TORVALDS

recept på förnöjsamhet: lev enkelt. Samla på dig sådant som är gratis, till exempel minnet av en fin utsikt. FOTO: cOLOuRBOX

”Försök tänka 
på andra, så 
slipper du tänka 
på dig själv.”
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Stackars, 
stackars 
Staffan!

– Staffan var en stalledräng … 
Jo, tack (om–nu–så–gärna). Det vet 

vi, efter otaliga lussemorgnar, i de mest 
ambitiösa tappningarna med alla åt-
ta verser med det klassiska omkvädet.

Dessutom hade han hästar, som han 
vattnade (fattades bara annat av en 
stallpojke!) och är intensivt förknip-
pad med den härligt strålande Betle-
hemsstjärnan. Stjärngossestrutarna 
blänker i mörkret på mer eller min-
dre vingliga huvuden:

– Ingen dager synes än …
Men när det sista på–himmelen–de–

blänka tonar ut är historien om Staf-
fan fortfarande något av en hemlighet. 
Att ”tackom” en gång var det naturli-
ga sättet för våra svensktalande förfä-
der att säga ”vi tackar” – i nördspråk 
en plural verbböjning som försvunnit 
ur talspråket redan på Gustav Vasas tid 
– vet dagens stjärngossar troligen inte.

Medeltida Trick-or-Treat
Det är inte bara språkligt sången blir allt 
mer dunkel. Den tradition den bygger 
på har för länge sedan glidit in i minne-
nas skuggor. Ändå är det inte så länge 
sedan den var både levande och stund-
vis rentav kontroversiell av olika orsa-
ker, just här i Norden.

Staffanstraditionen bottnar i de med-
eltida djäknarnas medelanskaffning 
för att kunna ta sig hem från studie-
orten. Den tog sig uttryck bland an-
nat i att unga män gick från dörr till 
dörr i Sverige och Finland, sjöng balla-
der och tiggde pengar och möjligen en 
sup. Traditionen gränsade till rent tig-
geri och våldsgästande, och grupper-
na kunde efter ett antal besök och dito 
supar bli stökiga och hotfulla mot går-
dens kvinnfolk. Det ledde till kyrkans 
ogillande och till att de senare förbjöds.

I svenska Österbotten gicks det 
”skråbock” in på 1970-talet, oftast 
kring annandag jul, som i kyrkoåret 
noteras som Stefanidagen. Seden kan 
ha varit en rest av traditionen. Men ung-
domarna, både flickor och pojkar, spö-
kade nu mest ut sig för att det var ro-
ligt att låta husfolket gissa vem som dök 
upp. Något tiggeri handlade det inte om, 
och sjöng gjorde man sällan.

Inte Bibens Stefanos
Berättelsen om Staffan tar sitt avstamp 
i Bibeln, men kan utan tvekan hänfö-
ras till legendernas och folklorens do-
mäner. Det syns inte minst i den hals-
brytande anakronism, där hästpojken 
Staffan som upptäcker Betlehemsstjär-
nan i en del versioner raskt omvandlas 
till Stefanos – den första kristna mar-
tyren. Mellan de två händelserna ligger 
det tre decennier, När Stefanos stenas 
har Jesus redan korsfästs på Golgota och 
kung Herodes är död för länge sedan.

Herodes är den onda huvudpersonen 

i Staffanslegenden. Den maktfullkom-
liga kungen var enligt Matteus-evange-
liet regent över Judeen när Jesus föddes. 

Sankt Staffan och galna tuppen …
I traditionerna har Staffan lite olika upp-
drag. I den anglosaxiska varianten som 
bygger på balladen S:t Stephen and He-
rod var han skrivare hos kung Herodes. 
Han såg stjärnan som lyste över Betle-
hem och gick till kung Herodes för att 
säga upp sig:

– Vad saknar du här i mina boningar?
– Ingenting här, men den nya kung som 

fötts i Betlehem är större än det som finns 
här hos dig.

– Hah, det är lika sant som att den kokta 
tuppen i min soppa skulle gala!

Vilket den gör. Till Stefanos olycka, 
för han får betala med sitt liv och stenas 
till döds av den ondskefulla Herodes.

Att redan anrättade tuppar väcks till 
liv igen var ett omtyckt motiv i medel-
tida ballader. De var symbolen för att 
en oskyldig persons vittnesbörd verk-
ligen var mirakulöst sant.

I den nordiska varianten, den som 
skildras i Staffansvisan, var Staffan 
hästpojke hos Herodes. Resten av le-
genden följer samma mönster: Staf-
fan vill rida och söka upp den nyföd-
da kungen, Herodes skämtar om tup-
pen och tar livet av budbäraren Staffan 

när vittnesbördet visar sig vara sant.

… och hästen ”Apelgrå”
Fem hästar hade Staffan, enligt visan. 
Men den absoluta favoriten var den 
apelgrå, ”bästa fålen”. Det är den han 
sadlar i hast för att rida ut och söka 
upp stjärnan som tänts på natthimlen.

Varför just den unghästen?
Apelgrå är ett annat ord för gråskim-

mel, en häst som domineras av grå el-
ler vita skyddshår. Med åldern träder 
grundfärgen fram, vilket kan göra att ett 
svart föl slutar som en vit hingst. Däre-
mellan ligger ett silverskimrande ske-
de, där bottenfärgen framträder som vita 
äppelstora fläckar ”aplar”. Metamorfo-
sen är ett fantasieggande fenomen och 
en stark symbol i all mytologi. Den ulti-
mata sagohästen är den som likt de be-
römda lipizzanerhästarna på Spanska 
hovridskolan i Wien kastar sin fölpäls 
och får en helt ny skepnad som vux-
na. På medeltiden var de vita hästarna 
vikta för kungarna. I den apelgrå fålen 
som sparkar i Staffans spilta finns det 
kanske också en gömd symbolik: stall-
pojken rider den fördolt vita springaren 
till kungen som väntar under stjärnan.

Stjärnhimlen ledde till sparken
En som fascinerades av Staffanslegen-
den var prästdottern och textilkonstä-

ren Märta Måås-Fjetterström. I slutet 
av 1800-talet hade hon sett en orien-
talisk matta, vars hisnande himlavalv 
inte lämnade henne någon ro.”Av det-
ta blå skall jag göra en stjärnhimmel tänkte 
den ungdomliga entusiasmen inom mig. Fle-
ra år efteråt gjorde jag också en tapet Staf-
fan Stalledräng med hästar under stjärn-
valvet”, skriver hon.

Men konstverket väckte misshag hos 
hennes arbetsgivare Malmöhus läns 
hemslöjdsförening. Måås-Fjetterström 
fick sparken från sitt jobb som direk-
tris för att hon hade tagit sig för stora 
friheter och frångått de skånska tradi-
tionerna genom att inspireras av öst-
erländska konstverk. 

Det var början till hennes konst-
närskarriär. När hennes egen stjärna 
slocknade hade hon skapat över 700 
mönster.

Källor och bakgrundsmaterial:
”St. Stephen and Herod”, Child ballad 22
Kom glad och hjärtevarm,  Fontana Media, 2010
Tradition och liv, Verbum, 2000
Ylva Byrman, Språkbloggen, Svenska Dagbladet
rohhska.se, Wikipedia, Bibeln
Tack till: alltid tjänstvilliga språkrådet Minna Le-
välahti på Mediespråk och emerituslokalredak-
tören Bertel Widjeskog i Jakobstad.

STALLPOJKEN. Hans suggestiva inslag i 
lussetåget hänger med år efter år. Stall-
pojken Staffan har satt avtryck i sånger-
na, men legenden om honom är glömd.

TEXT: MAY WIKSTRÖM

Staffan Stalle- 
dräng på den 
apelgrå fålen i 
Märta Måås-
Fjetterströms 
gobeläng från 
1909 speglar 
den nordiska 
legendfåran om 
stallpojken. I dag 
hänger verket på 
Röhsska museet. 
BILD: RöHSSKA 
muSeeT

”Av detta blå 
ska jag göra en 
stjärnehimmel!”
Märta Måås-
Fjetterström
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Det blir jul igen
Den som nästan lyss-
nat sönder Vokalgruppen 
Rom-
bergs 
första 
julskiva 
(jag, till 
exem-
pel) vet 
ungefär vad som väntar 
när man lägger på julski-
va nummer två, Jul igen. 
Här finns samma ingre-
dienser av högt och lågt, 
klassiska körarrange-
mang, tingel-tangel-jul-
myslåtar och pop- och 
jazzinfluenser. Jovisst, 
det är spretigt – men 
varför inte? Här finns nå-
got för alla.

Spontankänslan är att 
gospelsoundet är star-
kare på den här skivan 
än på den förra, men det 
gäller, som sagt, bara för 
en del av låtarna.

Helhetsgreppet är 
proffsigt. Den här gång-
en är det Christer Rom-
berg och Elna Romberg 
som står för de egna 
kompositionerna, och 
de håller måttet. Chris-
ter Rombergs Minnenas 
jul blir på den här skivan 
den låt som har chansen 
bli lika populär som Tack 
ska du ha på förra skivan 
– också den av Chris-
ter Romberg. Här finns 
allt en julromantiker kan 
önska sig: julkitsch och 
glitter och choklad i mu-
sikform. Texterna når in-
te alltid upp till samma 
nivå som musiken, men 
det bryr man sig inte om 
när paketet är fint.

På den här skivan vill 
jag särskilt lyfta fram I 
våra armar. Med Chris-
ter och Jenna Rombergs 
röster sjunger Maria och 
Josef för sitt barn. Här 
har Christer Romberg 
lyckats bra med text och 
musik. En annan favorit 
är den lågmälda Giv mig 
ej glans, där Christoph-
er Romberg står för so-
lot. Det blir en beröran-
de version av en sång 
som vi alla kan så bra att 
vi knappt uppfattar vad 
den handlar om.

På Jul igen finns något 
för de flesta och bud-
skapet är att det är för 
Jesusbarnets skull vi firar. 
Jag tror inte att den som 
gillade förra skivan blir 
besviken.

 ¶ SOFIA TORVALDS

PRESENTATION

Med ansvar för nutiden
BOK

Android

Författare: Marcus Prest
Förlag: Schildts & Söder-
ströms

Nordic noir är samlings-
namnet på en viss typ av 
dyster nordisk thriller som i 
synnerhet britterna är för-

tjusta i, där vädret alltid 
är grått och kallt, männis-
korna fåordiga och brot-
ten ofta rätt hårresan-
de. I den traditionen skriver 
även Svenskfinlands Mar-
cus Prest. Android rör sig 
delvis i det nära förflutnas 
ökenkrig, där huvudper-
sonen Johan Levine delta-
git i egenskap av journalist. 
Efter återkomsten skriver 
han en framgångsrik bok 
och försöker bli kvitt sina 
demoner, men det lyckas 
inte – allt har han nämli-

gen inte berättat.  När vän-
nen och kompanjonen Da-
vid, som var med i öknen, 
plötsligt förs till sjukhus 
med märkliga symptom 
innebär det startskottet för 
Johans nystande i det för-
flutna.

Prest undviker att sätta 
namn på städer och länder, 
och även huvudpersonerna 
har generiskt internatio-
nella namn som bland an-
nat för tankarna till Håkan 
Nessers böcker om kom-
missarie Van Veeteren. Det 

går förstås att lista ut var 
vi är, men anonymiteten är 
ett bra grepp av författaren 
för att nå en större publik. 
Nu blir det istället växlande 
urbana landskap i (rätt gis-
sat) dystert vinterväder.

Så gott som varje me-
ning börjar med ”jag” och 
läsaren får nästan ett mi-
nutschema på Johans dag 
(när han tränar, äter häl-
sosamt och plottrar med 
teknik), men trots det för-
blir både han och de andra 
i persongalleriet sina eg-

na små mysterier. Kvinnor-
na är väl schablonmässi-
ga till och med för thriller-
genren, och just svårighe-
ten att som läsare faktiskt 
kunna engagera sig i dessa 
människors öden är kanske 
romanens största svaghet. 
För berättelsen har ett bra 
driv, bitvis slukar jag ka-
pitel på kapitel, och stilis-
tiskt är den ett precisions-
verk med sin korthuggna 
prosa.  Boken känns också 
pinfärskt modern eftersom 
dess frågeställningar och 

En pigg och glad åldring  på 110:e året

camilla mickWitz gjorde 
en glad pärmillustration till 
1974-års upplaga. 

Så här började det: År 1905 tyckte 
Pargas lärarkrets att det skulle vara 
en god idé att ge ut en jultidning för 
barn. De andra lärarkretsarna tyckte 
förslaget var gott, och år 1906 tryck-
tes det första numret av Julstjärnan.

Den kom ut i två upplagor med oli-
ka sidantal. Den tunnare tidningen 
kostade 25 penni och den tjockare 
50 penni.

Mottagandet var varmt både bland 
elever och lärare. Så här skriver en 
av tidningens första redaktörer, An-
na Jansson:

”Vilket jubel! Sol och glädje i hela 
klassen. Barnens egen jultidning. En 
stor skatt på den tiden. Inte något, som 
hastigt ögnades igenom för att nästa 
sekund slängas undan.”

Det var inte bara barnen som var 
nöjda med sin tidning, också lärarna 
gladdes över att tidningen innehöll 
tips för julfestprogrammet.

Tunn tidning för billig peng
Det första året trycktes tidningen i 
18 000 exemplar. Småningom börja-
de man experimentera med trefärgs-
tryck, dessutom försökte redaktörer-
na sig på att ge ut en åttasidig tidning 
för en riktigt billig peng: 10 penni per 
exemplar. Allt det här förstås för att 
se till att så många barn som möjligt 
skulle ha en chans att köpa en tidning.

År 1929 kom en versionering: Små-
barnens julstjärna, som år 1960 byt-
te namn till Lilla Julstjärnan. Den sys-
tertidningen gick i graven för många 
år sedan.

De redaktörer som arbetade med 
tidningen i början gjorde lite av var-
je: skrev och sammanställde tidning-
en, men såg också till att de beställ-
da exemplaren räknades, paketera-
des, vägdes och frankerades. Under 
de brådaste tiderna fortgick arbetet 
kväll efter kväll. År 1929 kunde re-
daktörerna pusta ut: då övertog Lind-
bergs tryckeri arbetet med inpakete-
ring och distribution.

Många av Julstjärnans redaktörer är 
kända för sin författargärning. Till 

JULTIDNING. Tidningen 
Julstjärnan kommer i år 
ut med sin 110:e årgång. 
Produktidén, en jultid-
ning för skolbarn, har inte 
förändrats med åren, även 
om barnen inte längre kan 
köpa en 10-pennis billig-
hetsversion.

TEXT: SOFIA TORVALDS

de tidiga redaktörerna hörde lära-
ren och poeten Joel Rundt. Ock-
så författarna Solveig von Schoultz 
och Marita Lindquist var i många år  
redaktörer för Julstjärnan.

En livskraftig åldring
På 1960-talet var inkomsterna för Jul-
stjärnan inte längre så goda som de 
varit under de goda åren under mel-
lankrigstiden och efterkrigstiden, då 
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händelser har fladdrat för-
bi i nyhetsflödet de senas-
te åren. Detta är en roman 
som vill axla ett ansvar för 
nutiden, och Prest arbe-
tar sig fram mot en mo-
ralisk kärna som verkligen 
lyfter boken när den kom-
mer. Det finns saker man 
inte kan försona, men att 
vara beredd att försöka är 
stort i sig.

Jämförelser har gjorts 
mellan Android och Philip 
K. Dicks Blade Runner (en 
klassiker på film), och jag 

får själv lite vibbar av Ric-
hard Condons The Man-
churian Candidate i någ-
ra av bokens element. 
Den eviga frågan om kri-
get, dess synliga och osyn-
liga offer, och om världens 
”onda män” känns minst 
sagt aktuell. Det här är väl 
också Nordic noir i ett nöt-
skal: sammanbitna, out-
grundliga män och kvin-
nor som löser mysterier i 
en dystopisk värld – i dåligt 
väder dessutom. 

 ¶ jOANNA NyLuND
marcuS preSt skriver i Nordic noir-traditionen, tycker 
Kyrkpressens recensent.  FOTO: ROBeRT SegeR

En pigg och glad åldring  på 110:e året

”Barn vill fortfarande gärna bläddra i fysiska tidningar 
och en tidning som bara utkommer en gång per år är 
extra spännande.”

den hämtade in betydande vinster åt 
utgivaren Svenska lärarförbundet. År 
1973 övertogs tidningen av Barn- och 
ungdomsbyrån i Borgå stift. Numera 
är det Församlingsförbundets förlag 
Fontana Media som är utgivare.

I dag, 110 år efter att idén föddes, 
har Julstjärnan en upplaga på knappt 
4 000 exemplar. Jämfört med den för-
sta upplagan på 18 000 ex låter det 
magert, men kanske det är att betrak-
ta som ett smärre mirakel att en tid-
ning överlevt så länge i ett mediekli-
mat som förändrats så mycket.

Barn läser fortfarande
Och vad händer nu? I dag är det Ma-
ria Eklund, klasslärare från Jakob-
stad, som är redaktör för Julstjärnan.

Fyller Julstjärnan fortfarande ett behov 
och vilket i så fall?
– Ja det gör den. Barn vill fortfaran-
de gärna bläddra i fysiska tidningar 
och en tidning som bara utkommer 
en gång per år är extra spännande. 
Dessutom är de flesta barn förtjusta 
i allt som har med julen att göra, sä-
ger Eklund.

Hon säger att innehållet måste va-
ra varierat för att alla ska hitta nå-
got de gillar.

– Många av barnen i min klass har 
tilltalats av Johanna Högvägs illus-
tration på pärmen, och utseendet är 
nog överlag viktigt i dag när utbudet 
på tidningar är så stort.

Hon är glad över att få jobba med en 
tidning med så lång historia.

– Jag har många vänner som har be-
rättat att de alltid fick Julstjärnan när 
de var barn och tycker att det är väl-
digt roligt att den fortfarande finns, 
säger Maria Eklund.

år 1949 publicerade Småbarnens jul-
stjärna en julberättelse av Tove Jans-
son. I den har muminfamiljen ställt in 
sin väckarklocka på den första april, 
men klockan är gammal och opålitlig 
och väcker i stället familjen till julen. 

Måndagen den 14 december kl. 10–18 dukar 
Fontana Media upp en bokhandel för en dag 
på Sandvikskajen 13, vån. 1 i Helsingfors. 

Kl. 18 blir det visning av Eva Hellstens smalfilm 
från Församlingsförbundets resa till Mellan-
östern år 1965.

Glögg och Kalles dadelkaka. Välkommen!

Pop-up-julförsäljning

www.fontanamedia.fi  
tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi 

Monica Vikström-Jokela   
& Johanna Sjöström

Bärtil och Hoppa på-festen
I den nyaste Bärtil-boken får vi följa med när 
Bärtil överraskar Isa Gris med en glad Hoppa 
på-fest på ängen. Alla får och alla kan! Boken 
anknyter till Folkhälsans och BUU-klubbens 
Hoppa på-kampanj.

Glada 
julgåvor!

En bok är en uppskattad jul-
klapp, för både liten och stor.

Fler boktips …
hittar du i Fontana 
Medias julkatalog, 
som ingick i Kyrk-
pressen nr 46. 
Julkatalogen 
och böckerna 
finns också på:

www.fontanamedia.fi

1890
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PSALMVÄVEN DECEMBER

Fyll i de ord som sökes på raderna A-X. Motsvarande siffra i kombination 
med radens bokstav finns i rutfältet upptill. Flytta över bokstäverna så att 
den första bokstaven på rad A motsvarar A53, den andra A117 o.s.v. Den 
färdiga texten i rutfältet bildar en psalmvers. De första bokstäverna i rad-
erna A-X bildar psalmens namn.
    Oftast håller sig Psalmväven till den nya psalmboken, men för att det ska 
vara klurigt kan det ibland hända att vi använder oss av en äldre version av 
någon psalm. 

Rätt svar på förra Psalmväven är psalm 210, vers 2, som börjar med orden 
”Där blir Guds vilja uppenbar”. Vinnare i förra Psalmväven är: Rose-Maj 
Malmberg, Borgå, Brita Tammi, Korpo och Annika Nygård, Åbo. Grattis! 
Prisböckerna kommer på posten.

PSALMVÄVEN

Skicka in din lösning till Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsing-
fors senast 5.1.2015. Märk kuvertet ”December-Psalmväv”. Bland de rätta 
svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!

SKICKA IN!

Psalm nr och vers i Psalmboken:

Som börjar med orden

Namn & adress:

VINN BÖCKER!

A   Befäl     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                     53        117       17        132       44       97       78     

B   Där bank sorterar småmynt?     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                                15        36       125      27       102       47       63 

C   Bra att ha för cyklist     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                 76       107      119       23       54

D   Avled      ___     ___     ___   
                       106      40       84 

E   Här studerade Luther     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                                 124        3         93        19       56        9 

F   Vill man ej få av björn     ___     ___     ___     ___     ___     ___    
                                                  33        71       126       21        50       42  

G   Kan församling kallas     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                  45       114       14        127      90  

H   Gräsmark     ___     ___     ___  
                              89       31        116

I   Lackas av somliga     ___     ___     ___     ___     ___     ___   
                                           74        115       26       95       85        41

J   Är Kolmården     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                   111       91        94        29       39         5        52       66   

K   Root som fick Nobels fredspris 1912     ___     ___     ___     ___     ___ 
                                                                            2         120      57        16        72

L   Är vissa labbar   

  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
   86       34       130      75        18         7         24       103      48       112       67 

M   Är den slipade inte född     ___     ___     ___     ___  
                                                        11        135      82       98  

N   Efterrätt     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                           35        51        81        20       108      123      69  

O   Nunneplagg     ___     ___     ___       
                                  4         101       55 

P   Plastmuggar   

  ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___          
   92        58       87       30       80        12        121       62       104      22        73 

R   Hårt kritiserad     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                      25       68       118       38        13       109      88        8        133  
 
S   Pryder teknologmössa     ___     ___     ___     ___       
                                                    100      43       128      60 

T   Initierad     ___     ___     ___     ___     ___     ___ 
                          61        37        99       122       10       46 

U   Av den orsaken     ___     ___     ___     ___     ___     ___         
                                       131       105        6        28       77        65                                  

V   Fick mera formellt      ___     ___     ___     ___     ___     ___  
                                               79       113        1        129       49       96

X   Notoriskt trångt för kamel     ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___
                                                           83       110       70        32       64       59       134  
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
SÖ 6.12 OBS KL. 11: TVÅSPRÅKIG 
GUDSTJÄNST i domkyrkan, Lind-
berg, Heikki Hakamies, Jarkko 
Yli-Annala, barnansvarig Kristina 
Kunttu.
SÖ 13.12 KL. 12: HÖGMÄSSA I 
DOMKYRKAN, Lindgård, Stråhl-
man, Tollander, Sixten Ekstrands 
gudstjänstgrupp, barnansvarig 
Ann-Christine Savén, barn i klub-
barna medverkar. Kyrkkaffe.
KL. 18.30: LUCIAMUSIK med 
barnkören Diskanten och Östny-
lands Lucia med följe, Eisentraut-
Söderström, Söderström, Tollan-
der. Kollekt: Luciainsamlingen.
FR 18.12 KL. 12: DIAKONINS JUL-
FEST i församlingshemmet, öppen 
för alla. Jullunch, Östnylands Lu-
cia. Pris 10 €. Eisentraut-Söder-
ström, Eriksson, Lindholm-Neno-
nen, Juntunen och Helenelund
KL. 17.30: LUCIA ANDAKT MED 
FINLANDS LUCIA i Mikaelskapel-
let, Fagersta, Djupsjöbacka, Ker-
stin Busk-Åberg
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA:
SÖ 6.12 KL. 14: HÖGBACKA, An-
dersböle, lotteri Smeds, Tollander, 
G Lindström
TI 8.12 KL. 18: FOLKETS HUS, Tol-
kis, Puska, Söderström, Camilla 
Wiksten-Rönnbacka
ON 9.12 KL. 18: HEMGÅRDEN, 
Söderveckoski, missionsauktion, 
Smeds, G. Lindström, Söder-
ström, Raija Regnell
ON 9.12 KL. 18: SVENSKBORG, 
Vessö, Stråhlman, Tollander, skol-
barn, blockflöjtsensemblen
TO 10.12 KL. 18: SJÖTORP, Kråkö, 
Smeds, Tollander, skolbarn
TI 15.12 kl. 13: Brandbackens ser-
vicecenter avd. Rosa, Tollander
ON 16.12 kl. 14.30: Brandbackens 
servicecenter, avd. Petunia, Djup-
sjöbacka, Söderström
TO 17.12 kl. 13: Brandbackens 
servicecenter avd. Rosa, Djupsjö-
backa, Helenelund
TO 17.12 kl. 18.30: Mariagården, 
Gammelbacka, Djupsjöbacka, 
Helenelund, Cawiarkören
SÖ 20.12 kl. 18: i Borgå domkyrka, 
Smeds, Helenelund, Söderström, 
Domkyrkokören

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 6.12 kl. 11: Självständighetsagen, 
tvåspråkig högmässa i kyrkan, 
Stina Lindgård, Mia Aitokari, Rita 
Bergman.
Kransnedläggning vid hjältegra-
varna: kl. 10.30 och på kyrkogården 
kl. 10.45. Efter mässan kaffe i fh.
ti 8.12 kl. 19: Konsert i kyrkan Sibbe 
blev Sibelius. Fackeltåg från kyrkan 
till Sibbesgården kl. 18.30, konsert 
i kyrkan kl.19 och efteråt uppvakt-
ning i Katrineparken
on 9.12 kl. 9.30: Vuxen-Barn i fh, 
Elin Lindroos
on 9.12 kl. 13.15: Barnklangen i fh
lö 12.12 kl. 18: Julmusik i kyrkan med 
Sångargillet och Wallmokören, Stina 
Lindgård

sö 13.12 kl. 10: Familjemässa i kyr-
kan, Stina Lindgård, Mia Aitokari, 
Barnklangen. Missionens Luciakaffe 
och lotteri i fh
on 16.12 kl. 9.30: Vuxen-Barn i fh, 
Elin Lindroos
to 17.12 kl. 13: Andakt i Service-
huset, Stina Lindgård, Susann 
Stenberg
to 17.12 kl. 14: Andakt i Tallmo-
gården, Stina Lindgård, Susann 
Stenberg

 ¶ LILJENDAL
Lö 5.12 kl. 10.30-12.30: Nappeklub-
ben i Mariagården, Gina Nyholm, 
Emma Ådahl. Nästa gång 9.1.2016
Sö 6.12 kl. 10: Tvåspråkig hög-
mässa i kapellet, Anita Widell, 
Antti Jokinen. Efter mässan kaffe 
i Mariagården, Sävträsk Marthor. 
Kransnedläggning vid hjältegravarna 
klockan 9.30
Ti 8.12 kl. 10-12: Vuxen-barn i Ma-
riagården, sista gången för i år, Gina 
Nyholm. Vi fortsätter 12.1.2016
On 9.12 kl. 13: De ensammas jul-
gröt med glögg och pepparkaka i 
Mariagården, Gina Nyholm, Sussi 
Stenberg, Antti Jokinen. Anmäl-
ning senast torsdag 3.12 tfn 044 
722 9239
Sö 13.12 kl. 12: Högmässa i kapellet, 
Stina Lindgård, Mia Aitokari
Sö 13.12 kl. 15: Cellis i Mariagården
On 16.12 kl. 18: De vackraste jul-
sångerna i kyrkan, glögg och pep-
parkaka från kl. 17.30. Kyrkokören, 
Anita Widell, Antti Jokinen, Lovisa-
nejdens Lucia

 ¶ LOVISA
Självständighetsdagens tvåspråki-
ga gudstjänst: sö 6.12 kl 10 i kyrkan, 
K af Hällström, Apajalahti, S af Häll-
ström. Kransnedläggning vid hjälte-
gravarna kl 9:30. Efter gudstjänsten 
tårtkaffe i församlingshemmet
Självständighetsdagens konsert - 
Sibelius 150 år: sö 6.12 kl 17 i kyrkan
Samkristen förbönstjänst: må 7.12 
kl 18 i församlingsgården
Bibelstudiegruppen: ti 8.12 kl 18 i 
församlingsgården
Morgonkaffe: to 10.12 kl 8:30 i Tikva
Ordets och bönens kväll: to 10.12 kl 
18:30 i kyrkan
Julkonsert fre 11.12 kl 19: i kyrkan, 
Gammelstadens Ungdomsförenings 
kör, dir. Håkan Wikman
Julbasar: lö 12.12 kl 10-14 i försam-
lingsgården
Högmässa: sö 13.12 kl 10 i kyrkan, 
af Hällström, Jokinen, efteråt vin-
terskriftskolans lektion i försam-
lingsgården
Ljusfest med Lucia: sö 13.12 kl 18:30 
i kyrkan
Bisagruppen: må 14.12 kl 18 i Ves-
perhemmet, Upp 16-18
Pensionärsföreningens julfest: ti 
15.12 kl 13 i församlingsgården
Barnkörernas julkonsert: ti 15.12 kl 
18 i kyrkan
Morgonkaffe: to 17.12 kl. 8:30 i 
Tikva, nästa gång 7.1
De ensammas julfest: to 17.12 kl 12 i 
församlingsgården. Anm till kansliet 
044 7229200, senast 10.12

 ¶ PERNÅ
Café Mikael: fr 4.12 kl. 10-11.30 i 
Mikaelsstugan (sista gången före 
jul), Jeannette Sjögård-Andersson, 

Maria Virtanen, Marcus Kallioko-
ski, Else-Maj Hydén.
Konsert ”Över vita skogar”: fr 
4.12 kl.19.00 i kyrkan med Johanna 
Grüssner och Stefan Janssons trio. 
Program 15 €.
Självständighetsdagen: sö 6.12  
Uppvaktning vid hjältegravarna kl. 
9.30. Tvåspråkig högmässa i kyr-
kan kl. 10.00, Minna Silfvergrén, 
Marcus Kalliokoski. Efter mässan 
kyrkkaffe i Sockenstugan.
Lovisa stads självständighetsdags 
konsert: sö 6.12 kl. 17.00 i Lovisa 
kyrka. Musik av Jean Sibelius. 
Sångsolist: sopran Hedvig Paulig, 
orkester: dir. Pekka Häkkinen och 
Lovisakören.
Högmässa: sö 13.12 kl. 10.00 i 
kyrkan, Robert Lemberg, Marcus 
Kalliokoski.
De vackraste julsångerna: sö 13.12 
kl. 16.00 i kyrkan, Robert Lem-
berg, Marcus Kalliokoski.
Julpyssel och pepparkaksbakning 
för hela familjen: on 16.12 kl. 18-
20 i Prästgården. Arr. 4 H och för-
samlingen, Pamela Westerlund.
De vackraste julsångerna på 
svenska och finska: on 16.12 kl. 18 
i Sarfsalö kapell, Robert Lemberg, 
Minna Silfvergrén,  Marcus Kal-
liokoski. Byaföreningen bjuder på 
risgrynsgröt i Byagården.
Konsert: to 17.12 kl. 19.00 i kyrkan 
med Frida och Elin Andersson. 
Inträde 10 €.

 ¶ SIBBO
Sibbo kyrka 6.12 kl 11 (buss från 
Kyrkoby förs.hem. kl 10.40): Kort 
tvåspråkig mässa och uppvaktning 
vid Gamla kyrkan efteråt (busstran-
sport för de som behöver). Helene 
Liljeström, Mauriz Brunell, Tanja 
Louhivuori, Tiina Paloniemi. (Obs! 
tidpunkten)
Sibbo kyrka 13.12 kl 12: Famil-
jemässa med Lucia. Katja Korpi, 
Camilla Ekholm, Lauri Palin, Brunell, 
barnkören, gudstjänstgrupp. Sön-
dagsskolans julfest. Startsöndag 
för Sportlov-konfirmandgruppen kl 
10.30–14 på Prästgården.
De Vackraste Julsångerna i Box: 
Lö 5.12 kl 18 i bykyrkan Tabor i Box. 
Allan Lindqvist, Ekholm, Brunell, 
Seppo J. Järvinen, Carita Sjöblom, 
kyrkokören.
Pensionärsjulfest: Ons 9.12 kl 13 i 
Kyrkoby förs.hem. Församlingens 
medarbetare, festtalare Johanna 
Holmström. Bokförsäljning i pausen. 
Busstidtabell: Södra Sibbo: Söder-
kullav./Gesterbyv. korsning kl 12, 
Linda kl 12.10, längs Box vägen till 
församlingshemmet. Norra Sibbo: 
Haléns hållpl. kl 12, S. Paipis kl 12.10, 
Mixv.-Storbondsv. (Kullen) kl 12.25, 
Nickbyvägen till församlingshem-
met. Ingen avgift för bussarna.
Tvåspråkig julandakt i Söder-
kulla: To 10.12 kl 14 på Linda. Korpi, 
Ann-Lis Biström, Marko Korven-
Korpinen.
Kvinnor mitt i livet: To 10.12 kl 18 på 
Nilsasgården. Korpi.
Småbarnskyrka: Fr 11.12 kl 9 i Sibbo 
Kyrka. Isabella Munck, Ekholm. 
(Obs! Ingen KakaoClubb)
Barnens julfest i Box: Fr 11.12 kl 
18 i bykyrkan Tabor. Carita Furu, 
Allan Lindqvist, Ulla-Britt Granfelt-
Lindqvist.

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

Annonsera i Kyrkpressen! 
Robin Norrbäck 044 027 0293, robin.norrback@kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

BETRAKTELSEN BERNICE SUNDKVIST

Ankomst och allvar
knappt har adventssöndagens glädjesång om Kristi an-
komst tonat ut förrän vi möts av allvaret. Andra sönda-
gen i advent har något av en domedagsstämning över 
sig. Eller har den?

Söndagens evangelietext talar om hur människor ska 
drabbas av ångest, rådlöshet och skräck inför sådant som 
händer när ”himlens makter ska skakas”. Kunde nästan 
vara ekot av samtal med en terrordrabbad Parisbo, en 
syrier på flykt undan kriget eller en hungrande familje-
försörjare i Nigeria. Och rädslan har en tendens att sprida 
sig. Den drabbar långt fler än de som själva utsatts. Sä-
kerheten i samhället måste höjas genom olika åtgärder 
och dessa skapar ofta ännu mera rädsla och osäkerhet. 

oroligheter, krig, jordbävningar och andra naturkata-
strofer har väl alltid funnits i vår värld. Idag får vi vet-
skap om många oroligheter nästan i realtid. Och med 
teknikens hjälp kan förödelsen bli omfattande. Det som 
händer får oss att undra vart vi är på väg. När det gäller 
skeenden som är resultat av onda mänskliga handlingar 
säger de demokratiska samhällsledarna att vi ska fort-
sätta leva som vanligt och inte ge efter för rädslan. An-
nars har de som sprider terror vunnit. Ett mål för ter-
rorn är ju att angripa friheten och öppenheten i våra 
västerländska samhällen.

I evangelietextens ljus är svåra tider också ett teck-
en som ska föregå Kristi slutliga ankomst. Man kan lä-
sa om dem som uttryck för en obegriplig ondskas makt, 
och man kan relatera till egna upplevelser av att Gud är 
frånvarande. Var är Gud när bomberna faller? Men man 
kan också ta fasta på att det som sker förebådar något 
ovanligt gott. Det evigt goda är inte hotat. I det ljuset kan 
vi förstå profetiska ord om att inte ge efter för rädslan: 
”Fatta mod, var inte rädda!” (Jes 35) Eller ”Räta på er och 
lyft era huvuden!” (Luk 21) Och så motiveringen: ”ty er 
befrielse närmar sig” eller ”er Gud är här”.

Att se att Gud är här är att se bort från det ofattbara i 
Guds storhet och från min tanke om hur Guds storhet 
borde gestaltas och i stället se att Kristus kommer ”till 
oss”. Så blir det som ser ut som domedagsstämning för-
vandlat till glädje i tilliten till Guds närhet, mitt i vår fort-
satta kamp mot det onda omkring oss. Det finns allvar i 
Kristi ankomst, men ett allvar som samtidigt innehål-
ler både hopp och glädje.

Bernice Sundkvist är professor i praktisk teologi vid Åbo 
Akademi.

På självständighetsda-
gen tänder många två ljus 
i fönstret. Tidigare i Fin-
lands historia har två ljus 
i fönstret symbolise-
rat exempelvis en kung-
lig födelse eller en kejser-
lig högtid. Vid sekelskif-
tet 1800–1900-talet tän-
des ljusen den 5 februari 
som en revolt mot för-
ryskningen. Då Jägarrö-
relsen bildades 1914 kun-
de jägarna via tända ljus 
få en signal om att de 
var välkomna i huset. År 
1927 blev de tända ljusen 
en del av självstän-
dighetsfirandet när It-
senäisyyden liitto 
(ungef. Självstän-
dighetsförbundet) 
uppmanade fin-
ländarna att tända 
blåvita ljus för att 
fira Finlands själv-
ständighet. 
Källa: yle.fi

I KLARSPRÅK

”Gud, se till oss i 
vårt mörker och 
låt ditt ansikte 
lysa över oss.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skriven 
av Bernice Sundkvist.

11, 169, 545, 5(N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Söndagsbal på slottet
Andra advent sammanfaller i år med självständig-
hetsdagen den 6 december. På söndag är det således 
ovanligt lämpligt att tända två ljus i fönstret innan man 
glider ner i tv-soffan för att kolla in årets bal 
på slottet.

Många församlingar ordnar kransnedlägg-
ning vid hjältegravarna. Se din egen försam-
lings annonsering!

OM HELGEN Finska Missionssällskapets 
Julbasar 6.12 kl. 9:30-14 

 Handarbeten, juldelikatesser m.m.

 Vanhaliina och basaren är öppna. 

 Program i kyrkan kl 12 och 14.  
    
                Plats: Observatorieg. 18

”Himmel och jord 
skall förgå, men 
mina ord skall 
aldrig förgå.”

Läs mera i  
Luk. 21:25–33 (34–36)

Utflykt till 
pepparkakeland.

Pepparkaksbak efter 
söndagens gudstjänst 
6.12 i Catharinagården, 
Hammarland.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
4–17.12

FÖRSTA LÄSNINGEN
Hos. 2:18–20

ANDRA LÄSNINGEN
1 Petr. 1:13–17

EVANGELIUM
Luk. 21:25–33 (34–36)

Andra söndagen i ad-
vent. Temat är ”Din kon-
ung kommer i härlighet”.

HELGENS TEXTER

ILLuSTRATION: mATILDA ISuLS
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Tvåspråkig julandakt i Nickby: To 
15.12 kl 15 på Elsie. Liljeström, Bi-
ström, Palin.
Barnens julkyrka: Ons 16.12 kl 9.15 
och 10 i Sibbo kyrka.
Bibelstudium i Norra Paipis: Ons 
16.12 kl 18 i Norra Paipis bykyrka. 
Stefan Djupsjöbacka.
www.sibbosvenskaforsamling.fi

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 4.12
kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10 
E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Lö 5.12
kl. 16: Nallegudstjänst i adventstid 
i Johanneskyrkan. Repo-Rostedt, 
Henricson.
Sö 6.12
kl. 11: Självständighetsdagens 
tvåspråkiga högmässa i Drumsö 
kyrka. Repo-Rostedt, Marjut Mulari, 
Marjukka Andersson, Henricson, 
Manskören Manifestum. Kyrkkaffe. 
Kransnedläggning vid hjältegravarna 
på Drumsö kl. 10.30.
kl.12: Självständighetsdagens 
högmässa i Johanneskyrkan. Lind-
ström, Terho, Almqvist, Akademis-
ka sångföreningen. Kyrkkaffe.
Må 7.12
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn under 1 år. Wiklund.
kl. 11-12: Cellverksamhet ”Guds 
närvaro i vår samvaro” i S:t Jacob. 
Gertrud Strandén.
Ti 8.12
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Dag-Ulrik Almqvist.
kl. 18.30: Hela kyrkan sjunger Gos-
pel ”Christmas Edition” i Johannes-
kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman.
kl. 19: Jean Sibelius 150 år. Konsert i 
S:t Jacobs kyrka med S:t Jacobskö-
ren, Alexander Kulikov, Alf Nybo, 
Eva Henricson och Sixten Enlund.
On 9.12
kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t 
Jacob. Salenius.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Enlund.
Fr 11.12

kl. 10–11.30: Knatterytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn över 1 år. Wiklund.
kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Hög-
bergsgården, Högbergsgatan 10 
E. Välkommen på middagsbön i 
Johanneskyrkan kl. 12.
Lö 12.12
kl. 10: Julgudstjänst med Åshöjdens 
grundskola i Johanneskyrkan.
kl. 10: Julgudstjänst med Tölö gym-
nasium i Tempelplatsens kyrka.
Sö 13.12
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Lindström, Böckerman. Kyrkkaffe.
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund, 
kammarkören Jubilate. Kyrkkaffe.
Må 14.12
kl. 10–11.30:Babyrytmik i Hörnan, 
Högbergsgatan 10, gatunivån. För 
barn under 1 år. Wiklund.
kl. 13: Samtalsgruppen i Majblom-
man. Sanitärsgatan 4. Stefan Djup-
sjöbacka.
Ti 15.12
kl. 11.30: OBS! Start från Kiasma på 
adventsutfärd till Haiko gård. EN-
DAST FÖR ANMÄLDA.
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan 
med Sabine Nieminen.
kl. 18: Andakt i Drumsö seniorhus. 
Repo-Rostedt.
On 16.12
kl. 14–16.00: Diakoniträffens, Cell-
träffens och Mariakretsens gemen-
samma julfest i S:t Jacob. Salenius, 
Ollberg och Gertrud Strandén.
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Almqvist, Böck-
erman.
kl. 19.30: De vackraste julsångerna 
i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, 
Almqvist, Böckerman, Tomas 
Vokalensemble och Bulevardens 
kammarmusiksällskap.
 To 17.12
kl. 16: De vackraste julsångerna i 
Folkhälsans Seniorhus. Terho, Alm-
qvist, Böckerman.
Singelgruppens julfest: i Johan-
nessalen, Högbergsgatan 10 D den 
18.12.2015. Anmälningar till Johan-
nes församling 09 2340 7700 eller 
johannes.fors@evl.fi senast den 
14.12.2015.
Julafton i Johannes församlings 
storfamilj: En julafton för dig som 
inte kan, orkar, eller vill ställa till 
med allt ståhej själv. Anmälningar 
senast till Johannes församling 09 
2340 7700 eller johannes.fors@evl.
fi senast den 11.12.2015.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN  Åbohusvä-
gen 3
Fr 4.12 kl. 19: ”I VÄNTANS TIDER…” 
Körkonsert i advent med Matteus 
kyrkokör, Sibbo kyrkokör, Öst-
ersundom sångkör, Arbis Gospel. 
Sundroos – Brunell - Daniela & 
Staffan. Fritt inträde. Kollekt till 
förmån för flyktinghjälpen.
Sö 6.12 kl. 12: högmässa, Ahlfors, 
Heikki Alavesa, Kyrkkaffe.
Må 7.12 kl. 18.30: Matteusmiddag 
(2 vån), tre rätter för tre euro - En 
måltidsgemenskap för studerande.
Må 7.12 kl. 18.30: K18 (2 vån), dis-
kussionsgrupp om tro & liv för dig 
som fyllt 18.
Ti 8.12 kl. 9.30: dans kring granen 
mellan Stoa och Matteuskyrkan. I 
ringdansen deltar barn från östra 
Helsingfors daghem. Far- och 
morföräldrar, pensionärer och 
övriga daglediga är välkomna att 
dansa med barnen eller bara se 
på. Efter dansen inbjuds alla äldre 
på kaffe med dopp och samvaro i 
Matteussalen.
Ti 8.12.11 kl. 18.30-20.30: kyr-
kokören övar, Sundroos.
On 9.12 kl. 8.30-9: morgonmässa, 
Forsén. 
On 9.12 kl. 18: MU-mässa, Mat-
teus Ungdom –mässa, Rönnberg. 
En kort mässa med bönevandring, 
kyrkfika efteråt. 
On 9.12 kl. 18-19: Roströsten, 
Sundroos.
To 10.12 kl. 17: Djup, fördjupning 
i kristen tro för ungdomar. Mat, 
föreläsning, diskussion.
Fr 11.12 kl. 19: samling för män (2 
vån).  Julfest. Diskussionskväll.
Lö 12.12 kl. 13: de vackraste jul-
sångerna med Matteus barnkör. 
Matteus barnkör, Daniela Ströms-
holm, Staffan Strömsholm, Mimi 
Sundroos och Helena Rönnberg. 
Glöggservering efteråt.
Lö 12.12 kl. 14: Matteusjulfest. 
Program för alla åldrar med julgröt, 
julsånger, jultårtor och kaffe/saft. 
Alla hjärtligt välkomna.
Sö 13.12 kl. 12: högmässa, Hallvar, 
Sundroos, Kyrkkaffe.
Må 14.12 kl. 18.30: MatTroPrat. 
Med särskilt fokus på dig som varit 
med i kyrkan ett bra tag men som 
inte riktigt hittat ditt sammanhang. 
Du är kanske kring 30 strecket och 
funderar på vad tron har att ge i 
det här skedet av livet. Om detta 

samtalar vi kring middagsbordet i 
Matteus.
Ti 15.12 kl. 18.30-20.30: kyrkokö-
ren och julkören övar, Sundroos.
On 16.12 kl. 9.30-10: morgon-
mässa, Forsén. Obs tiden!
On 16.12 kl. 18: MU-mässa, Mat-
teus Ungdom –mässa, Rönnberg. 
En kort mässa med bönevandring, 
kyrkfika efteråt.
On 16.12 kl. 18-19: Roströsten, 
Sundroos.
BRÄNDÖ/VILANS BEGRAV-
NINGSKAPELL
Sö 6.12 kl. 12: uppvaktning vid hjäl-
tegravarna (tvåspr.)
ÖSTERSUNDOM KYRKA: Kapell-
vägen 65
Sö 6.12 kl. 13: uppvaktning vid 
hjältegravarna (tvåspr.)
Ti 15.12 kl. 19: de vackraste jul-
sångerna. Östersundom sångkör, 
dir. Daniela Strömsholm och Stefan 
Forsén.
MARIELUNDSKAPELLET I NORD-
SJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
Sö 13.12 kl. 10: högmässa, Hallvar, 
Sundroos. Kyrkkaffe.
NORDSJÖ KYRKA Hamnholms-
vägen 7
To 17.12 kl. 19: de vackraste jul-
sångerna. Nordsjö sångkör, dir. 
Martina Brunell, Mimi Sundroos 
och Johan Hallvar.

 ¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Fr 4.11:
- kl. 10 Musiklek: i Haga, Vesperv. 
12 A. Musiklek för 0-4 åringar med 
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
- kl. 14 Musiklekens luciatåg: för 
Haga pensionärer på Elsebo, Byav. 
15. Sussi Isaksson.
Sö 6.12:
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Var-
ho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Tvåspråkig gudstjänst: i 
Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Jouni 
Hartikainen, Fredrik Kass, Kaisa Si-
doroff, Elise Rinne. Uppvaktning vid 
hjältegravarna kl. 12. 
- kl. 10 Tvåspråkig gudstjänst: i 
Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. 
Uppvaktning vid hjältegravarna 
efter gudstjänsten. Sami Lahtinen, 
Camilla Norkko, Anna-Maija Virta-
nen. Helsingin Lauluveljet, dir. Viive 
Mäemets. 
- kl. 12 Uppvaktning vid hjältegra-
varna: i Sockenbacka, Fältprostv. 
Björk.
- kl. 16.30 Puls-gudstjänst: i Södra 
Haga kyrka, Vesperv. 12. Barnkyrka.
Ti 8.12:
- kl. 10 Babyrytmik: på Haga präst-
gårdsv. 2. En musiklekstund för alla 
bebisar mellan 0¬-1 med förälder. 
Efter sångstunden kan man fort-
sätta umgås på café Torpet. Ledare 
Liisa Ahlberg.
- kl. 10 Musiklek: i Malms kyrka, 
Kommunalv. 1. Musiklek för 0-4 
åringar med förälder. Vi bjuder på 
kaffe, saft och smörgås. Ledare 
Sussi Isaksson.
On 9.12:
- kl. 10 Lilla söndagsskolan: på Tor-
pet, Köpingsv. 48. Söndagsskola för 
de allra, allra minsta med förälder.  
Bibelberättelse ”Den gode herden”, 
sånger. Sussi Isaksson.
- kl. 14.30 Petrus barnkör: i Haga-
salen, Vesperv. 12 A. Alla barn från 
5 år uppåt varmt välkomna! Ledare 
Liisa Ahlberg.
To 10.12:
- kl. 9.45 Musiklek: i Munkshöjdens 
församlingshem, Raumov. 3. Mu-
siklek för 0-4 åringar med förälder. 
Vi bjuder på kaffe, saft och smör-
gås. Ledare Sussi Isaksson.

Fr 11.12:
- kl. 10 Musiklek: i Haga, Vesperv. 
12 A. Musiklek för 0-4 åringar med 
förälder. Vi bjuder på kaffe, saft och 
smörgås. Ledare Sussi Isaksson.
Lö 12.12:
- kl. 15 Församlingens julfest: med 
julsånger, luciatåg och julgröt. 
Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15. 
Musikleken medverkar. Varmt väl-
kommen!
Sö 13.12:
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla 
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Var-
ho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs 
kyrka, Tegelst. 6. Albert Häggblom 
(SLEF), Björk, Ahlberg. Mis-
sionskaffe.
Må 14.12:
- kl. 9.30 Julkyrka för de minsta: 
i Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. 
Isaksson, Kass, Varho.
Ti 15.12:
- kl. 10 Julkyrka för de minsta: i 
Malms kyrka, Kommunalv. 1. Isaks-
son, Kass, Varho.
- kl. 17.15 Petrus barnkör: i Munks-
höjdens församlingshem, Raumov. 
3. Alla barn från 5 år uppåt varmt 
välkomna! Ledare Liisa Ahlberg.
- kl. 19 Förbön och tack: i Munks-
höjdens kyrka, Raumov. 3. Allan 
Franzén, Lassus, Ahlberg. Barn-
passning ordnas.
On 16.12:
- kl. 14.30 Petrus barnkör: i Haga-
salen, Vesperv. 12 A. Alla barn från 
5 år uppåt varmt välkomna! Ledare 
Liisa Ahlberg.
- kl. 18 De vackraste julsångerna: i 
Södra Haga kyrka, Vesperv. 12.
- kl. 18 Munksnäs gudstjänstgrupp: 
på Torpet, Köpingsv. 48. Ledare 
Camilla Norkko.

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
TRÄFFAR för funktionshindrade 
och intresserade: på Tredje linjen 
22, 4 vån (Silvennoinen) 8.12 kl 
13-15 Bibliska personer. Kaffe/te, 
andakt. Ansvariga: U Gripenberg, K 
Jansson-Saarela.
HELSINGFORS JULKRUBBOR 2015: 
Julkrubborna har traditionellt skild-
rat julberättelsen på olika sätt i olika 
delar av världen. Den inre bilden av 
den första julen kan vara personlig 
och helig för oss alla. I Pekko Va-
santolas bilder och tolkningar av 
julkrubbor förs traditionen till en helt 
ny nivå. Hans fotografier och krub-
bor ställs ut i skyltfönster i centrum 
av Helsingfors från den 22.11 till den 
6.1.2016
Församlingarnas samtalstjänst: 
dejourerar på tfn 01019-0072 (från 
utlandet +358 1019 0072) varje 
kväll kl.20-24. Dejourerna har tyst-
nadsplikt. 
Om du känner för att skriva om din 
livssituation och dina frågeställning-
ar kan du göra också det anonymt 
och konfidentiellt.Gå in på nätet 
http://evl.fi/natjour och skapa dig 
ett användarnamn och ett lösenord. 
Ditt meddelande besvaras inom en 
vecka. Du får vara anonym och ditt 
meddelande besvaras konfidentiellt 
av en utbildad dejour. 
Du kan också skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 
00131 Helsingfors. Brevet behandlas 
likaledes anonymt och konfidenti-
ellt via ansvarsperson så att dejour-
en ej vet vem svaret skickas åt. 
Kyrkans chatt dejourerar måndag 
till torsdag kl 18-20.00 
En webbaserad hjälptjänst finns på 
adressen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som kan  leda till identi-
fiering utan väljer själv en signatur 

och ett lösenord. Ring eller skriv när 
Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL: 
är öppet vardagar 8–20 och vecko-
slut samt helgdagar 10–18.
Mer info: www.helsingforsforsam-
lingar.fi

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 6.12. um 11 Uhr: Abendmahls-
gottesdienst zum 2. Advent (Panzig)
So 13.12. um 11 Uhr: Gottesdienst 
zum 3. Advent (Panzig)
um 18 Uhr: Die schönsten deut-
schen Weihnachtslieder

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Högmässor:
Sö 6.12. Självständighetsdagen: 
Esbo domkyrka kl. 10 (OBS tiden!) 
tvåspråkig högmässa. Kanckos, 
Malmgren m.fl. Uppvaktn. vid de 
stupades gravar efter högm. Kyrk-
kaffe i församlingsgården.  
Karabacka kapell kl. 10 gudstjänst 
med små och stora. Ahlbeck, 
Bengts. Dagklubbens julkyrka. 
Kyrkkaffe/saft. 
Sö. 13.12: Esbo domkyrka kl. 12.15. 
Jäntti, Bengts. Kyrkkaffe i Socken-
stugan. 
Olars kyrka kl. 10.30 gudstjänst 
med små och stora. von Martens, 
Malmgren. Kyrkkaffe/saft. 
Julfester med de vackraste jul-
sångerna: 
Köklax kapell sö 6.12 kl. 16. Kungs-
gårdsskolans Lucia. Jäntti, Ertman, 
Bengts. Kyrkkaffe.  
Kalajärvi kapell lö 12.12 kl. 15. 
Rödskogs skolas Lucia och Fura-
hakören. Jäntti, Ertman, Malmgren. 
Servering.
Ungdomsmässa: Sökö kapell on. 
16.12 kl. 20. Kanckos.
EsVoces´ 20-årsjubileumskonsert 
“Gör porten hög”: 
Esbo domkyrka lö 5.12 kl. 18. 
Adventskantater av Dietrich Bux-
tehude och Johann Schelle, samt 
Messe de Minuit av Marc-Antoine 
Charpentier. Solister: Minna Nyberg, 
sopran, Päivi Järviö, sopran, David 
Hackston, alt, Jussi Salonen, tenor, 
Janne Kaksonen, bas. Esbo barock 
medverkar, dirigent Pia Bengts. Fritt 
intr. & progr.
Kammarkören Novenas julkonsert: 
Esbo domkyrka fre 11.12 kl. 19.30. 
Heinrich Schütz: Historia der Geburt 
Jesu Christi. Kammarkören Novena, 
Nina Kronlund, körinstudering, Anne 
Havunen & Piero Pollesello, sång, 
Timo Kiiskinen, tenorista, Tuukka 
Terho, luta & sång, Juho Punkeri, 
violin & sång, Juha-Pekka Koivisto, 
violin, Teemu Kauppinen, kontra-
bas, Jan Takolander & Vesa Leh-
tinen, trombon, Jani Sunnarborg, 
dulcian. Petri Arvo & Petra Aminoff, 
flöjt, Jaakko Saarinen, zink, Markus 
Malmgren, orgel. Fritt intr. & progr. 
Kollekt för Kyrkans Utlandshjälps 
flyktingarbete.
Övriga julkonserter:
Esbo sångkör & Kyrkslätts man-
skör: Esbo domkyrka fre 4.12 kl. 
19.30. Dir. Barbro Smeds, piano/
orgel Marcel Punt. Progr. 15 €.
Musikinstitutet Kungsvägen: Esbo 
domkyrka lö 12.12 kl. 16. Esbo Lucia 
medv. Progr- 5 €.
Musica Poetica: Olars kyrka, finska 
sidan, ti 15.12 kl. 19. Musica Poetica 
från Schweiz (Sabine Kaipainen-
Ineichen, sång, flöjt, Tuomas Kai-
painen, oboe ) och Kari Vuola, orgel. 
Trad. julsånger av bl.a. Sibelius och 
Merikanto, samt arior av J.S.Bach 
och G.P. Telemann. Fritt intr.
De vackraste julsångerna:  
Gröndals kapell må 7.12 kl. 18. Wik-

Efterlysning: herdar och änglar
På julafton blir det julspel i Kyrkslätts kyrka, men bland 
julspelarna råder det fortfarande brist på både änglar 
och herdar.

Är du eller känner du en lämplig herde eller ängel? 
Barn i alla åldrar är välkomna med. Anmälningar senast 
10.12 till Anna Laasio, telefon 050 376 1487,  
anna.laasio@evl.fi.

FINNES: ÄNGLAVINGAR

Rekord i 
halmkrona 
Halmkronan, den som på 
finska heter ”himmeli”, 
hör till de mest ursprung-
liga finska jultraditioner-
na. Förr ansågs halmkro-
nan bringa lycka och god 
skörd till det komman-
de året, och det vill ock-

så Nationalmuseet uppnå 
med den halmkrona som 
allmänheten får vara med 
om att skapa.

Nationalmuseets jätte-
krona byggs upp av enk-
la moduler. Envar kan gö-
ra en eller flera delar, som 
sedan fästs i en större hel-
het. Materialet som mu-
seet använder är rö, som 

är hållbarare och lättare 
att hantera än traditionell 
halm.

Det öppna ”himmeli-
talkot” hålls i entréhallen 
tis-fre kl. 12-16 fram till 
den 18.12.2015.

HALMKRONA TALKO

 

www.sls.fi
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Sjungande barn 
och gråtande 
föräldrar
Föräldrar kan ibland be-
skriva det nästan som en 
religiös upplevelse att se 
sina barn i luciatåg. Ljuset 
och högtidligheten hos de 
vitklädda små, spänning-

en, fladdrande lågor, den 
nostalgiska melodin.

Hela luciagestalten är 
fylld av symbolik: den vita 
klänningen för tankarna till 
dopdräkten, kronan är en 
symbol för glorian. Det rö-
da bältet påminner oss om 
blodet – den historiska 
Lucia blev martyr för att 
hon stod fast vid sin tro.

Lucia kommer när det 
är som allra mörkast och 
påminner oss om att det 
finns hopp också där det 
är svårt att känna 
glädje. Glad 
luciadag! 
Glad andra 
advent!
Källa: Tadition och 
liv/Verbum.

OM HELGEN

”Är du den som 
skall komma, eller 
skall vi vänta på 
någon annan?”

Läs mera i  
Matt. 11:2–10

UR EVANGELIET Julmusik och 
skivrelease

U n g d o m s k ö r e n 
Evangelicum

dir. Niklas Lindvik och 
Mattias Björkholm 
Den nya julskivan 

HIMLEN KOM TILL OSS släpps! 
Fritt inträde, kollekt

  

  lö 12.12 kl 19 i Terjärv kyrka, tal: Jimmy Österbacka 
  (inleds med missionärsvälsignelse)

   sö 13.12 kl 14 i Malax kyrka, tal: Tomi Tornberg 

man, Ahlbeck. 
On. 9.12 kl. 19 i Esbo domkyrkas 
församlingsgård. Malmgren, Wik-
man, Ahlbeck. Glöggservering kl. 
18-19. 
Må 14.12 kl. 19 i Sökö kapell. Pasi 
Pihlaja, valthorn. Malmgren, Ahlbeck.
Bönekvarten: Olars kyrka, svenska 
sidan, ti 8.12 kl. 18.30–19, Rönnberg. 
Stress och prestation i vardagen? 
Välkommen att stilla dig i kravlös 
bön till Gud. Vi ber för våra närmas-
te och våra egna liv. Vi ber om fred 
i världen. Vi ber för kyrkan och vår 
egen församling. Vi tar emot Guds 
välsignelse över oss. Välkommen!
Hämta kunskap från Bibeln: Olars 
kyrka, svenska sidan, ti 8.12 kl. 
19–20, Rönnberg. Frihet och lag 
i Bibeln? Vi studerar den kristna 
människans frihet utifrån Gala-
terbrevet. Välkommen med att 
studera och samtala! Möjlighet att 
delta i bönekvarten kl. 18.30.
Församlingslunch: Olars kyrka, 
svenska sidan, ti 8.12 kl. 12–14. 
Pris 5 €.
Julfest med jullunch för rörelse-
hindrade: Esbo domkyrkas försam-
lingsgård ti 15.12 kl. 12–14.30. An-
mälningar: diakonissorna Synnöve, 
040 547 1856, Bea, 040 513 0828 
eller Majvi, 040 531 1044, senast 
8.12. Taxiskjuts ordnas.
Kretsar för seniorer och daglediga 
kl. 13-15: Köklax kapell ti 8.12, Söd-
rik kapell on 9.12, Karabacka kapell 
to 10.12. Efter julpausen träffas vi 
fr.o.m. vecka 2.

 ¶ GRANKULLA
To 3.12 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet.
Sö 6.12 kl.10 Självständighetsda-
gens tvåspråkig gudstjänst: Niko 
Huttunen, Ulrik Sandell, Mauri 
Vihko, Barbro Smeds, GSP-Klang 
medverkar. 
Efteråt uppvaktning vid hjältegra-
varna.
Kl. 10 Singelföräldracaféträff: i Se-
bastos, Ann-Sofi Bäckström.
Ti 8.12 kl. 9.30 Familjelyktan: i Se-
bastos, Yvonne Fransman, Barbro 
Smeds.
Kl. 9.30-11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 15 Tvåspråkiga mentalvårds-
gruppens julfest: i Sebastos.
Kl. 18 Under ytan: grupp för ung-
domar i dagklubbens kök, Marlen 
Talus-Puzesh, Ulrik Sandell.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre 
brasrummet, Anne Hätönen.
On 9.12 kl. 13.30 Kyrkosyförening-
ens julgröt: i övre brasrummet.
Kl. 19 Blåsorkestern PPO-Wind-
Band: framför stämningsfulla sång-
er och melodier av Jean Sibelius i 
Grankulla kyrka. Bibelinstitutets kör, 
sånggrupp och instrumentalister 
medverkar. Dirigent Liisa Lipas. Fritt 
inträde, program 10€ till förmån 
för Europeiska flyktingkrisarbetet/
Kyrkans Utlandshjälp.
To 10.12 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 
övre brasrummet.
Kl. 18 Musikinstitutets ljuskonsert: 
i kyrkan.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Ca-
rola Tonberg-Skogström.
DE ENSAMMAS KNYTKALASJUL-
FIRANDE: i Grankulla kyrka på 
Kavallvägen 3, juldagen den 25.12 
kl.14-16. Kom redan kl. 13 och ställ i 
ordning. Välkommen med eller utan 
knyte. Det behövs också hjälp med 
dukning eller bortstädning. Anmälan 
före 12.12 till kansliet: Nina Söder-
lund, (09)512 3722. Förfrågningar: 
Catherine Granlund, 050 439 3208 
eller Johanna Cedergren, 041 498 
0506.
To 10.12 kl. 10-11 Lovsång och bön: i 

övre brasrummet.
Kl. 18 Musikinstitutets ljuskonsert: 
i kyrkan.
Kl. 18.30 Bibelkväll: i Sebastos, Ca-
rola Tonberg-Skogström.
Sö 13.12 kl. 12 Högmässa: Ulrik San-
dell, Anne Hätönen. Kaffe i nedre 
brasrummet.
Kl. 19 Carolina Savander: kröns 
till Grankulla Lucia av Veronica 
Rehn-Kivi i Grankulla kyrka, Daniel 
Nyberg, Anne Hätönen. Luciakören 
uppträder under ledning av Pamela 
Sandström.
Må 14.12 kl. 17 Lekkväll: för ung-
domar i Klubb97, Marlen Talus-
Puzesh.
Ti 15.12 kl. 9.30 Familjelyktans jul-
fest: i Sebastos, Yvonne Fransman, 
Barbro Smeds.
Kl. 9.30-11 Diakonimottagning: och 
brödutdelning.
Kl. 13 Pensionärernas gemensam-
ma julfest: med gröt i övre salen. 
Grankulla Lucia och GSP-Klang 
medverkar.
Kl. 18 Damkören Grazia: i övre 
brasrummet, Anne Hätönen.
On 16.12 kl. 19 De vackraste jul-
sångerna: i kyrkan, Ulrik Sandell, 
Barbro Smeds. 
Luciakören medverkar under led-
ning av Pamela Sandström. Aula-
glögg med mingel.
To 17.12 kl. 19 Julkonsert: i Grankulla 
kyrka, Kalevi Kiviniemi, orgel och 
Joel Vartiainen, orgel. Biljetter á 
10/5€. En del av intäkterna går till 
mindre bemedlade barnfamiljer.

 ¶ KYRKSLÄTT
Adventstidens och julens program-
blad: finns bl.a. i församlingshem-
met, i kyrkorna och på församling-
ens samlingsplatser. 
Herdar och änglar söks till julspelet: 
Barn i alla åldrar är välkomna med. 
Anmälningar senast 10.12 till Anna 
Laasio, tel. 050 376 1487, anna.
laasio@evl.fi. Julspelet uppförs 24.12 
kl. 14.30 i Kyrkslätts kyrka.
Tvåspråkig högmässa på själv-
ständighetsdagen: sö 6.12 kl. 12 i 
Kyrkslätts kyrka. Kransnedläggning 
kl. 11.30 vid hjältegravarna. Lovén, 
Salmensaari, Viitanen.
Sång och bön: må 7.12 kl. 18.30. 
OBS! Platsen är Prästgården.
Julandakt för småbarn: ti 8.12 kl. 
9.30 i Kyrkslätts kyrka. Alla hjärtligt 
välkomna!
Julandakt för småbarn: fre 11.12 kl. 
9.30 i Masaby kyrka. Alla hjärtligt 
välkomna!
Glögg&Pepparkakor på Hörnan: 
fre 11.12 kl. 13-16.30 för ungdomar 
åk 5-8. Därefter för unga vuxna 17+ 
kl. 16.30–20. Välkomna in för chillig 
pepparkaksbakning, julpyssel och 
gemenskap. Info om UK på kvällen.
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: sö 
13.12 kl. 12. Lovén, Joki.
Luciakröning i Kyrkslätts kyrka: sö 
13.12 kl. 17.15, tvåspråkig andakt.
Julpyssel på Lyan: må 14.12 kl. 13-16 
för skolbarn. Mellanmål serveras.
Julpyssel på Lyan: to 17.12 kl. 9-12 
för familjer. Mellanmål och kaf-
feservering.
Julgröt för grupperna: to 17.12 kl. 12-
14 i församlingshemmet.
Julkonsert med Vokalgruppen 
Romberg: to 17.12 kl. 19 i Kyrkslätts 
kyrka. Biljetter 15/10 euro säljs vid 
dörren.
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: sö 
20.12 kl. 12. Höglund, Punt.
De vackraste julsångerna: sö 20.12. 
kl. 15 i Masaby kyrka.
Kyrkslätts manskörs julkonsert: sö 
20.12 kl. 18 i Kyrkslätts kyrka.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09) 
8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. Mera 

info på www.kyrkslattsvenska.fi

 ¶ TAMMERFORS
Sö 6.12: 2:a advent, självständig-
hetsdagens gudstjänst kl 11 i SvH, 
Kim Rantala, Paula Sirén, Stråkar 
från Tampereen kamarimusiikki-
seuras orkester
Ti 8.12: Mammor, pappor o barn kl 
10 SvG, Marjo Seki berättar hur det 
är att vara mamma i Japan.
Ti 8.12: Tisdagsklubben kl 13.30–
15.30 SvG
Ons 9.12: Diakonikretsen kl 13 SvH, 
Julkaffe med program, Kaisu Hyn-
ninen är med
Ons 9.12: Skriba för vuxna kl 18 
SvH, Vi läser vad biskop Björn skri-
ver i sin bok och sedan funderar vi 
vilt. Knytkalas.
Ons 9.12: De vackraste julsångerna 
med orgel kl 18  i BIRKALA gamla 
kyrka, Anian rantatie 226, Denise 
Gauffin-Kostilainen, Paula Sirén
Sö 13.12: 3:e advent, gudstjänst kl 
11 i SvH, Kim Rantala, Paula Sirén, 
en sånggrupp av Yliopiston Laula-
jat medverkar
Sö 13.12: De vackraste julsångerna 
med Lucia kl 19 i Gamla kyrkan, 
Kim Rantala, Lisbeth Nyström
Ti 15.12: Mammor, pappor o barn kl 
10 SvG, knytkalas med Lucia
Ti 15.12: Tisdagsklubben kl 13.30–
15.30 SvG

 ¶ VANDA
Pastorskansliet och diakonin: 
flyttar må. 30.11 tillfälligt till 4:rde 
våningen på Vallmov. 5A.
Barnens kyrkostund: fre. 4.12 kl. 
9.30 i dagklubben i Martinristi för-
samlingscentrum, Bredängsgr. 2 
med Anu Paavola.
Självständighetsdagen 6.12, 2 sön-
dagen i advent: tvåspråkig guds-
tjänst i Helsinge kyrka S:t Lars kl. 
10 tillsammans med Korson srk. M. 
Fagerudd, P. Yrjölä, Iina Katila. Tik-
kurilan Mieskuoro medverkar. 
Uppvaktning efter gudstjänsten vid 
hjältegravarna invid Helsinge kyrka. 
Uppvaktning vid hjältegraven i Röd-
sand kl. 12 och vid minnesmärket i 
Sandkulla kl. 12.30
Julbasar:sö. 6.12 kl. 11 i Myrbacka 
kyrka, Strömfårav.1. Bakverk, hand-
arbeten, lotteri, loppis, kaffe. Arr. 
Vanda Västra Diakoniförening
Ingen högmässa: sö. 6.12 i S:t Mar-
tins kapell.
Familjecafé: må. 7.12 kl. 9.30–12 i 
Martinristi, Bredängsv. 2
Familjecafé: tis. 8.12 kl. 9:15–12 i 
Bagarstugan. Kontaktperson: Elina 
Kuosa tel. 050 545 5031.
ViAnda-kören: övar ons. 9.12 kl. 
12–14 på Helsinggård, Konungsv. 2.
Familjecafé: ons. 9.12 kl. 13–15 i 
klubbutrymmet i Brännmalmen, 
Kornv. 10.
De vackraste andliga sångerna: 
ons. 9.12 kl. 14:15 i Folkhälsanhuset, 
Vallmov. 28. A. Ekberg.
Ungdomskväll: ons. 9.12 kl. 18 i Ba-
garstugan, Kurirv. 1.
Julmarknad i Helsinge kyrkoby: Lö. 
12.12 kl. 12–17. Gammaldags hant-
verksmarknad i magasinet invid 
Helsinge kyrka S:t Lars. Arr. Vanda 
församlingar
Högmässa: sö. 13.12, 3 söndagen 
i advent kl. 10 i Helsinge kyrka S:t 
Lars. K. Andersson, A. Ekberg. 
Efter högmässan fortsätter försam-
lingens julfest i Prostgården. Julmat, 
Lucia-tåg, familjärt musikprogram. 
Frivillig avgift. Begränsat antal 
platser, de 80 första ryms med. 
Anmälan senast 4.12 tfn 09 830 
6262 eller per e-post: vandasven-
ska@evl.fi
Barnens julandakt: må. 14.12 kl. 
9 i S:t Martins kapell, medver-

BETRAKTELSEN JOHAN EKLÖF

Hur ska Johannes och 
jag slippa tvivlen?
johanneS döparen satt fängslad i Herodes borg Makerus 
på östra sidan om Döda havet. Med tiden blev han allt 
mera anfäktad. Till slut började han tvivla på det som 
han redan egentligen visste. Kunde Jesus verkligen vara 
Messias? Varför lät han i så fall Johannes sitta och rutt-
na bort i en smutsig fängelsecell?

Jag känner själv igen Johannes frågor i mitt liv. – Gud, 
när du nu finns och är allsmäktig, varför låter du mig sitta 
fast i dessa problem? Varför skall jag bära dessa bördor?

Johannes hade fått se och höra mycket. Han hade tros-
visst proklamerat att Jesus var Guds lamm. Och ändå 
blev han nu osäker ...

Jag som har fått så många bönesvar och så många gång-
er fått vandra i förberedda gärningar – hur kan jag än-
då komma in i tvivlets mörker? Vad menar jag förresten 
med tvivel? Inte tvivlar jag ju på att Gud finns. Frestel-
sen är väl snarare att tvivla på att han bryr sig om mig.

vad Säger Jesus åt sin stackars deprimerade profet? Han 
säger inte att Johannes borde skämmas för att han tviv-
lar efter allt han fått vara med om. Nej, han ber Johan-
nes se på fakta, nämligen: blinda får sin syn, halta går, 
spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fat-
tiga förkunnas glädjens budskap.

Allt som skedde var utlovat i Johannes bibel, det vill 
säga Gamla testamentet.

Kanske jag borde skriva dagbok. Då skulle jag i tvivlets 
stund kunna gå tillbaka till mina anteckningar och kon-
statera att Gud gång på gång har varit trofast och hjälpt 
mig i svåra situationer. Jag skriver inte dagbok. Men när 
jag låtit tankarna vandra tillbaka så har jag märkt hur 
mycket jag faktiskt har att vara tacksam för. En del av 
det är sådant som först kändes svårt men som efteråt 
har visat sig innehålla välsignelser.

Visst är det uppmuntrande och tvivelsfördrivande att 
tänka på att människor ännu idag liksom på Jesu tid blir 
helade genom bön. Jag har själv fått vara med några gång-
er när sådant har skett. Men den viktigaste punkten för 
mig är nog den sista som Jesus räknar upp: ”för fattiga 
förkunnas glädjens budskap”. Grundförutsättningen för 
att jag ska kunna slippa mina tvivel är att jag är fattig, 
alltså att mina händer inte är fyllda av allt mitt eget, ut-
an så tomma att jag kan ta emot det som min Herre vill 
ge mig, att jag kan lyssna på glädjens budskap.

Johan Eklöf är präst och pensionär i Kristinestad.

JOHAN EKLÖF beskri-
ver sig själv så här: ”Jag 
är född i Borgå och är 
en obotlig mångsyssla-
re. Jag studerade först 
matematik, blev sedan 
journalist och slog efter 
sex år i branchen om till 
att börja studera teologi. 
Jag har varit präst i Ka-
ris, Houtskär och Kristi-
nestad. Min hustru Har-
riet och jag har 6 barn 
och 10 barnbarn. Idag är 
vi båda nyblivna pensio-
närer. Min främsta hob-
by är fotografering. Bok-
läsande och musik-
lyssnande kommer inte 
långt efter.”

Johan Eklund skriver 
betraktelsetexter i Kyrk-
pressen under de när-
maste fyra numren.

VECKANS PERSON

”Herre, du har 
varit trofast – 
ändå tvivlar jag 
på din godhet. 
Låt mig få va-
ra så fattig i mig 
själv att du kan 
fylla mig med din 
glädje!”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skriven 
av Johan Eklöf.

12, 4: 3-7, 14, 
142: 1-5(N).
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jer. 3:21–25

ANDRA LÄSNINGEN
1 Kor. 4:1–5

EVANGELIUM
Matt. 11:2–10

Tredje söndagen i ad-
vent. Temat är ”Bered 
väg för konungen”.

HELGENS TEXTERILLuSTRATION: mATILDA ISuLS
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kande Sofia Lindroos och Alexandra 
Blomqvist
Familjecafé: må. 14.12 kl. 9.30–12 i 
Martinristi, Bredängsv. 2
Barnens julandakt: ons. 16.12 kl. 9 
i Trollebo daghem, Vidjegr. 2 & kl. 
10.30 i Folkhälsanhuset Vallmov. 28. 
S. Lindroos och A. Blomqvist
Familjecafé: ons. 16.12 kl. 13–15 i 
klubbutrymmet i Brännmalmen, 
Kornv. 10.
Barnens julandakt: to. 17.12 kl. 
9.30 och 10 i S:t Martins kapell. S. 
Lindroos och A. Blomqvist
Juljazz: må 14.12 kl. 18 i S:t Lars 
kapell, stora salen, Prästgårdsgr. 3.  
Mathias Sandberg & Mariah Hortans 
uppträder. Inträde 10€ till förmån 
för Finlands Sjömanskyrka.
ViAnda-kören: uppträder to. 17.12  
Kl. 14 på pensionärernas julfest 
på Foibe, Sjukhusg. 7. Dirigent A. 
Ekberg.
De vackraste julsångerna: to. 17.12 
kl. 18 i Bagarstugan, Kurirv. 1, med 
K. Andersson och A. Ekberg. 

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Konsert: to 3.12 kl. 19 i Ekenäs 
kyrka. Sång över vita skogar-
julstämning med jazznyans. 
Johanna Grüssner & Stefan Jansson 
kvartett. Fritt inträde, program 15 €.
Högmässor/gudstjänster 6.12: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka GDT tvåspråkig. 
T. Wilman, N. Burgmann. 
Kl. 12 Bromarvs kyrka. Uppvakning. 
S. Söderlund, P. Nygård. 
Kl. 12 Snappertuna kyrka. Uppvakt-
ning. T. Wilman, N. Burgmann. 
Kl. 10 Tenala kyrka GDT. Uppvakt-
ning varefter kyrkkaffe i Tenala FH. 
S. Söderlund, P. Nygård.
Konsert: ti 8.12 kl. 19 i Ekenäs kyrka. 
Jean Sibelius 150 år. MURAS. Fritt 
inträde.
Julkonsert: on 9.12 kl. 19 i Ekenäs 
kyrka. Flottans musikkår. Fritt in-
träde, program 5 €.
Julkonsert: to 10.12 kl. 19 i Ekenäs 
kyrka. Västnyländska kammarkö-
ren. Fritt inträde, program 10 €.
Välgörenhetskonsert: fr 11.12 kl. 18 i 
Ekenäs kyrka. ”En musikgåva till in-
vånarna på Mjölbolsta o. Raseborg 
Resort”. Musikistitutet Raseborg 
med vänner sjunger och spelar. 
Fritt inträde, programblad till frivil-
lig avgift säljs till förmån för ortens 
flyktingar.
Högmässor/Gudstjänster 13.12: 
Kl. 10 Ekenäs kyrka. A. Lindström, 
N. Burgmann. 
Kl. 10 Tenala kyrka. S. Söderlund, S. 
Lindroos. 
Kl. 12 Bromarvs kyrka. S. Söderlund, 
S. Lindroos. 
Kl. 16 Snappertuna kyrka, Musik-
AND De vackraste julsångerna. A. 
Lindström, N. Burgmann.
Luciakröning: sö 13.12 kl. 18 i Ekenäs 
kyrka.
De vackraste julsångerna: ti 15.12 
kl. 17.30 i Österby FH. Barnvänligt 

med allsång, ringdans, glögg och 
pepparkaka.
De vackraste julsångerna: ti 15.12 kl. 
19 i Tenala kyrka. Allsång, körsång, 
solosång, Tenala-Bromarv lucia.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi

 ¶ INGÅ
Uppvaktning vid de stupades 
gravar på självständighetsdagen: 
sö 6.12 kl 13 i Degerby och kl 13.30 
i Ingå.
Självständighetsdagens tvåspråkig 
gudstjänst: sö 6.12 kl 14 i Ingå kyrka. 
Hellsten.
Bibelgrupp: må 7.12 kl 18.30 i Präst-
gården. Hellsten.
Höstens sista matservering: ti 
8.12 kl 11.30-13.00, 4 €/person, 
i församlingshemmet. Sköld-
Qvarnström.
Syföreningen: ons 9.12 kl 14 i Präst-
gården. Björklöf.
Familjecafé (höstens sista): to 10.12 
kl 9.30-11.30 i församlingshemmets 
källarvåning. Eklund, Lindström.
Kyrkofullmäktige sammanträder: 
to 10.12 kl 18 i församlingshemmet.
Israeliska danser: fre 11.12 kl 18 i för-
samlingshemmets källare. Unnérus.
Högmässa: sö 13.12 kl 10, 3. s. i 
advent, i Degerby kyrka. Sjöblom. 
Kyrkkaffe på Rosenberg.
Julbasar: sö 13.12 kl 15-20. Försälj-
ning av bakverk, handarbeten mm. 
Syföreningen.
De vackraste julsångerna: sö 13.12 
kl 16 i Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafs-
son Burgmann, kyrkokören.
Församlingsträffens julfest: ons. 
16.12 kl 14-16 i Prästgården. Lind-
ström, Sjöblom.

 ¶ KARIS-POJO
Tvåspråkiga gudstjänster 2:a ad-
vent, Sö 6.12 
kl. 10.30 i S:t Olofs kapell, Karis. 
kl. 11.45 Kransnedläggning på hjäl-
tegravarna i Karis 
kl. 12.30 Kransnedläggning på 
hjältegravarna i Svartå. 
kl. 12.30 Kransnedläggning på 
hjältegravarna i Pojo. 
kl. 13.00 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Förbön och lovsång, To 10.12: 
kl. 19 Gemenskap över gränserna i 
S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Kvällsmässa med Taizé-sånger, 
To 10.12: 
kl. 19 i Svartå kyrka 
Gudstjänst och högmässa 3:e 
advent, Sö 13.12 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis. 
Koralkör medverkar. 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 6.12. kl. 11: Självständighets-
dagens tvåspråkiga gudstjänst i 
Virkby kyrka.
Ti 8.12. kl. 13.30: Svenska kretsen 
samlas i Virkby kyrka. Julfest med 
gröt. Kuismanen och Nurmi. Taxi.
Lö 12.12 kl. 14: De vackraste jul-
sångerna i Lojo kyrka.
Sö 13.12. kl. 18: De vackraste jul-
sångerna & Lucia-kröning i Virkby 
kyrka.
Sö 20.12. kl. 13: Högmässa med 
de vackraste julsångerna  i Virkby 
kyrka. Kuismanen. Kyrkkaffe och 
kyrktaxi.
OBS. Info om kyrktaxi och om 
taxin till svenska kretsen: Ring 
0400 303963 Juslen ifall man be-
höver taxi, dagen innan och priset 
samma 5 euro. Sprid gärna infon 
så att ingen blir utan taxi.

Julafton i Johannes storfamilj
En julafton för dig som inte kan, orkar, eller vill stäl-
la till med allt ståhej själv. Vi bjuder på julmiddag, gla-
da julsånger, ringlekar och en varm och mysig gemen-
skap. Kvällen inleds med julbön och avslutas med jul-
nattsmässa och däremellan hinner man både klä gra-
nen, äta julmiddag och spela brädspel. Välkommen 
med, för hela julafton eller under en del av kvällen.

Anmälningar till Johannes församling 09 2340 7700 / 
09 2340 7711 eller johannes.fors@evl.fi senast 11.12.

Gammalt i ny 
tolkning
Akademiska Damkö-
ren Lyran och Akademis-
ka Sångföreningen bju-
der i år på välbekanta jul-
sånger i ny tappning. De 
härstammar från Akade-
mens arrangemangstäv-
ling för julmusik år 2013. 

Konserter: 16.12 kl. 18.30 
i Munkshöjdens kyrka, 
Raumovägen 3 samt 18.12 
kl. 18.00 & 20.30 i Johan-
neskyrkan, Högbergsga-
tan 12.

JUL TILLSAMMANSSTUDENTKÖRER JULKONSERT

Överraskande återseende
Här kommer en solskens-
historia i anknytning till Jo-
hannes församlings födelse-
dagsfest den 29.10.

Undertecknad firade sin 
fest den 7.5. Den 29.10 var 
jag med som sällskap åt min 
klasskamrat Gretel (med 
födelsedag i december).
Vi fick ta del av ett trevligt 
program med sång av da-
gisbarnen, instrumental-
musik och tal till oss seni-
orer. Trakteringen var fin 

och god som vanligt och 
när jag står och tar för mig 
av tårtorna hör jag en röst: 
”känner du inte igen mig?”. 
Och visst gör jag det. Det är 
min över 95 år gamla klass-
kamrat Dolly. Där sitter vi 
alltså vid det långa festbor-
det, tre forna klasskamra-
ter årgång 1927 från förbe-
redande småskolan i Kro-
nohagen. Gretel och jag har 
alla dessa år hållit kontakt 
med varandra, besökt var-

andra och vi känner var-
andras familjer. Gretel har 
haft telefonkontakt med 
Dolly som bor på service-
hem. Som skolbarn bodde 
vi nära varandra i samma 
kvarter.

Tack vare Johannes för-
samlings födelsedagsfest 
träffas vi alla tre nu igen ef-
ter 88 år för att fira de 95 åren 
tillsammans. Ganska fantas-
tiskt.

I detta sammanhang vill 

jag å våra väg-
nar tacka för-
samlingen hjärt-
ligt för festen. Ett stort tack 
till våra alltid lika glada och 
vänliga diakonissor Barbro 
och Karin för en säkert job-
big förberedelse inför till-
ställningen. Till Gunvor som 
varit sjukledig en tid önskar 
jag god bättring å det sna-
raste.

 ¶ SILVA SALVéN

I MIN
FÖRSAMLING

Kyrkomålaren från Nedervetil
I samband med svenska 
veckan i november passade 
aktiva inom församlingarna 
i Karlebynejden på att upp-
märksamma en av vårt lands 
produktivaste och skickli-
gaste kyrkomålare, nämli-
gen Johan Backman från Bast 
i Nedervetil.

Johan Backman gick bort 
för 250 år sedan, men många 
av hans mästerverk är beva-
rade bland annat i kyrkorna 
i Karlebynejden. Intresse-
rade fick delta i en rundtur 
med buss som startade vid 
den medeltida sockenkyr-
kan på Kyrkbacken i Karleby. 
Altaruppsatsen här är målad 
av Backman. Likaså är den 
gamla predikstolen, hämtad 
från Stockholm på 1600-ta-
let, utsmyckad av Backman.

Rundturen med kyrkoher-
de Anders Store som färdle-
dare fortsatte via Bastback-
en i Nedervetil, kyrkomåla-
rens födelseplats, och vidare 

till Nedervetil kyrka. Predik-
stolen i denna kyrka är helt 
och hållet tillverkad av Back-
man, som också är känd som 
en skicklig träsnidare. Ock-
så den gamla ursprungli-
ga altartavlan från 1741 som 
föreställer nattvarden kan 
beundras här, placerad in-
till predikstolen. I Nederve-
til kyrka finns ytterligare två 
målningar av Backman.

Färden fortsatte till Terjärv 

kyrka, där altaruppsättning-
en är målad av Backmans 
lärling Erik Westzynthius 
d.y. 1775-1777.

Följande mål för resan var 
Kronoby kyrka där både al-
taruppsättning och predik-
stol är gjorda av Backman. 
Kronoby kyrka är byggd i ny-
klassisk stil, Backmans bilder 
är målade i barockens anda, 
en smärre kollision mellan 
stilarterna. Orsaken är att 

bilderna målades för en äldre 
kyrka som revs och att altar-
uppsatsen och predikstolen 
flyttades till den nya kyrkan 
som byggdes 1822. Trots det-
ta kan man påstå att de för-
nämsta alstren av Backman 
kan ses i denna kyrka.

Johan Backman föddes 
1706 i Nedervetil. Han gick i 
lära hos tapetmakare Johan 
Schönfeld i Västerås, och er-
höll mästarbrev 1741, varefter 
han flyttade till Gamlakarle-
by där han gifte sig med Ma-
ria Laiberg. De fick nio barn. 
Backman avled 1765.

Under rundturen i Karle-
bynejden fick vi höra konst-
vetaren Sara Sarin och konst-
när Bo Aurén från Karleby 
samt Håkan Vikström från 
Kronoby berätta om kyrko-
byggnaderna, altartavlor-
na och andra detaljer på ett 
kunnigt och intressant sätt. 

 ¶ cHRISTeR STORe

altaruppSatSen i Kronoby kyrka. Bilderna målades ur-
sprungligen för en äldre kyrka. 

Sara Sarin 
föreläser 
om Johan 
Backman 
i Karleby 
sockenkyrka.

I MIN
FÖRSAMLING

”I väntans tider..”
 

körkonsert i advent
Matteus kyrkan 

fredagen den 4.12 kl.19

Matteus’ kyrkokör,
Sibbo kyrkokör

Östersundom sångkör
Matteus/Arbis Gospel
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Fridfull jul och ett välsignat Nytt År!

Fiskaffär Snickars Ab
Tel. 050-527 2306

Nynäs Golv Ab

Tel. 0500-162 120

Malax Blomstercenter-
 Begravningsbyrå AB

mbb@pp.malax.fi
www.malaxbegravningsbyra.fi

KONTAKTOR Oy
AB

Tel. 06-317 7900

brasserie
www.brasserie.fi

Jeppo Kraft 
Andelslag 

Tel. 06-788 8700, fax 06-788 8749

Werthmanns Begravningsbyråer
Ab Werthmann Oy

www.werthmanns.com

www.marander.fi

CJ-Center Kb
Jonny´s

Försäljningstjänst
www.cjcenter.fi

Nagu Apotek
Nauvon Apteekki

(02)465 1414
Korpo Apotek

Korppoon Apteekki
(02)463 1366

Kungsg. 8, Ekenäs
Tfn 019-246 2949

Köpmansg. 4, Karis
Tfn 019-230 161

Fullständig glasögonservice
Ögonläkartjänster

Kungsg.8, Ekenäs 019-246 2949
Köpmansg. 4, Karis 019-230 161

www.hautausnyman.fi

Taxi 
Kurt Öhman Oy

Tfn. 0400-506929

Stenhuggeri
Levander

tel. 09-387 6284

www.oravaisteater.fi

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

www.vora.fi / 06-382 1111

Malax Kommun
www.malax.fi

Grankulla 
Stad

www.grankulla.fi

www.nykter.fi
www.raitismaja.fi

LVI & SÄHKÖ
ENERGININSINÖÖRIT

VVS & EL
ENERGIINGENJÖRERNA

(06)345 1270

ENEBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 018-19028
www.enebergs.ax

www.panoramavasa.fi

www.restaurantgh.fi

www.kilen.fi

(06)320 9100    
www.vaasanrakennuskorjaus.fi ÖNUF, tel. (019)532 412
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Offer för över-
grepp
Kan man 
förlåta allt 
eller är det 
viktigare att 
förlåta sig 
själv är frå-
gor som 
Nina Wred-
lund har funderat över efter 
att hon utsattes för sexuella 
övergrepp under sin tonårstid 
inom församlingen. 
Yle Fem må 7.12 kl. 18.30, 
repris sö 13.12 kl. 14.20.

Din dröm föds 
ur nuet
Vi kommer 
inte alltid
ihåg våra 
drömmar 
men om vi 
gör det så 
öppnar sig 
en källa till 
självkännedom, säger Virva 
Nyback som är utbildare i 
själavård, drömgruppsledare 
och präst. 
Yle Fem må 14.12 kl. 18.30, 
repris sö 20.12 kl. 14.45.

RADIO & TV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10)
Fre 4.12 Claus Terlinden, Karis Lö 5.12 
8.53 Familjeandakt. Gunborg Lind-
qvist berättar om det andra advents-
ljuset (repris från 7.12.2013). Må 7.12 
Maria Repo-Rostedt, Helsingfors Ti 
8.12 Cecilia Paul, Helsingfors Ons 9.12 
Lucas Snellman, Vanda To 10.12 Min-
na Silfvergrén, Lovisa. Fre 11.12 Claus 
Terlinden, Karis Lö 12.12 Familje-
andakt. Gunborg Lindqvist berät-
tar om det tredje adventsljuset (repris 
från 21.12.2013). Må 14.12 Maria Re-
po-Rostedt, Helsingfors Ti 15.12 Min-
na Silfvergrén, Lovisa Ons 16.12 Maria 
Boström, Föglö To 17.12 Lucas Snell-
man, Vanda.

Aftonandakt kl. 19.15
Fre 4.12 Helene Liljeström, Sibbo Lö 
5.12 17.58 Ett ord inför helgen, Helsing-
fors domkyrka. Sö 6.12 Erik Vikström, 
Borgå Må 7.12 Bevarade ord: Julberät-
telser. Redaktör: Hedvig Långbacka Ti 
8.12 Anni Maria Laato, Åbo Ons 9.12 
Hans Växby, Vanda To 10.12 Ortodox 
aftonbön. Metropoliten Elia, Uleåborg. 
Fre 11.12 Helene Liljeström, Sibbo Lö 
5.12 17.58 Ett ord inför helgen, Tölö kyr-
ka i Helsingfors. Sö 13.12 Erik Vikström, 
Borgå Må 14.12 Bevarade ord: Julberät-
telser. Redaktör: Hedvig Långbacka Ti 
15.12 Gunilla Teir, Lappfjärd Ons 16.12 
Heidi Salonen, Helsingfors To 17.12 Silva 
Lahti, Helsingfors.

Gudstjänst kl. 13.03 
Sö 6.12 kl. 12.00 Självständighets-
dagens ekumeniska festgudstjänst 
från Helsingfors domkyrka. Predikant: 
Kaarlo Kalliala. Liturger: Hannu Varkki 
och Monica Heikel-Nyberg. Assisten-
ter: Teemu Sippo, Stefan Sigfrids och 
Pinja Kauko. Organist: Hannu Viita-
nen. Kantor: Inka Kinnunen. Körleda-
re: Seppo Murto. Kör: Dominante. Mu-
siker: Anna-Kaisa Pippuri, oboe. Text-
läsare: Sanni Grahn-Laasonen. Svensk 
kommentar: Öivind Nyquist. Sam-
sändning med Yle Radio 1 och TV1.
Sö 13.12 kl. 13.03 Gudstjänst med Hel-
singfors svenska metodistförsam-
ling. Predikant: Tuula Sahlin. Mötesle-
dare: Nils-Gustav Sahlin. Organist och 
körledare: Luut Klaver. Kör: Pro Chris-
to. Musiker: Petri Heimonen, saxofon, 
flöjt. Textläsare: Nils Andersson.

HIMLALIV MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES

Önskar hyra i H:fors, gärna
nära Arcada. Är 21 år från
Österbotten, skötsam o rökfri
kille. Tel 0407587785

Rymlig tvåa i välskött
husbolag i Karabacka Esbo.
Nyrenoverat kök, stort
klädrum och glasad
söderbalkong mot gården.
Hyra 820 € + vatten.
Tel: 050-5722796/Monica

Veterinärstuderande i
slutskedet av studierna söker
förmånlig lägenhet i södra
Helsingfors. Också möblerade
beaktas. Rökfri, inga husdjur.
Tel: 044-0355000/Henrik

Vacker tvåa i Meijlans,
Rönnvägen. Lugn omgivn.
Nyrenov.Fullt utrustad.
Mublerad eller omublerad.
860€.0443378300.Besök!

Skötsam 27-årig man söker
lägenhet i Helsingfors.
Företagare, taxägare.
0405823234

Studerande ålänning söker
lägenhet i centrala Helsingfors.
0400823298

LEDIGA TJÄNSTER

Julförsäljning i Jakobstad, Kanalesplanaden 23 (fd. Makuuni)

Kb S. Sandlin Ky

OUTLET -50%
Stort varusortiment

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen,
ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland. Vårt huvudkontor finns i Helsingfors 
men mindre verksamhetsställen finns på flera orter. 
Kyrkostyrelsens personal uppgår till cirka 400 inklu-
sive Kyrkans servicecentral i Uleåborg.

Vi söker en

PERSONALCHEF 
för anställning i tjänsteförhållande. Personalchefen har i 
uppgift att svara för Kyrkostyrelsens personalstrategi, 
personalförvaltning och personalutveckling. Personalchefen 
leder personalförvaltningsteamet, rapporterar till Kyrkosty-
relsens kanslichef och är medlem av Kyrkostyrelsens 
ledningsgrupp.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen via den 
elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyo-
paikat senast  21.12.2015 kl. 12.00. Frågor besvaras av 
kanslichef Jukka Keskitalo, tfn (09) 1802 201 (2.12. kl. 
9.30-11.30, 4.12. kl. 12-15, 7.12. kl. 9.30-11.30 och 
17.12. kl. 12-14).

Hela annonsen och mera information om behörighetskra-
ven finns på adressen sakasti.fi/tyopaikat.

Arbetsplatsen är Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, 
Ebba Brahe Esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD. Arbetet kan 
påbörjas så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

IT-stödpersonen bör ha lämplig examen på institutnivå eller 
motsvarande utbildning jämte kunskap om IT verksamhet 
samt tillräcklig arbetserfarenhet inom området. Av IT-stöd-
personen krävs god förmåga att använda svenska i tal och 
skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift. 
Kunskaper i engelska och/eller tyska är en merit. Lön enligt 
KyrkTak, kravgrupp 501. Prövotiden är 4 månader. 
Arbetstagaren ska före arbetsavtalet undertecknas inlämna 
ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

För mer information kontakta dataadministrationschef, 
Erland Sundqvist, tfn 0403100494,
e-post erland.sundqvist@evl.fi.

Skriftliga ansökningar med CV och arbetsintyg riktas till 
direktionen för Kustens IT-central, Pedersörenejdens kyrkliga 
samfällighet, PB 34, 68601 JAKOBSTAD. Ansökan skall vara 
IT-centralen tillhanda senast 18.12.2015 klo 16.00. Märk 
kuvertet ”IT-stödperson”. Handlingarna returneras inte.

IT CENTRAL
KESKUS-KUSTENS

RANNIKON

Söker en 

IT-stödperson 

på heltid i arbetsavtalsförhållande tillsvidare. 

Vikariatet är 58% av heltid.

Vikariatet förutsätter lämplig utbildning och erfarenhet. I 
arbetet ingår kundservice, kansliuppgifter, sekreterarupp-
gifter samt informations- och ekonomisekreteraruppgifter. 
Kunskaper i webbpublicering och ADB-vana räknas som 
merit.

Medlemskap och konfirmation förutsätts av den sökande.  
Lön enligt 58 % av kravgrupp 402. Vikariatet tillträds enligt 
överenskommelse. Språkkunskapskraven är god muntlig 
och skriftlig förmåga i svenska samt nöjaktig förmåga att 
förstå finska.  

För förfrågningar om vikariatet ring församlingssekre-
terare Monica Hofman, 06-3470274, 050-5837353 eller 
kyrkoherde Mats Björklund, 050-4104226.

Sänd din ansökan till:
Petalax församling, Petalax Kyrktået 12, 66240 Petalax

Ansökan ska vara oss till handa senast den 17.12 kl.13.00.

Petalax församling söker en 
vikarie (moderskapsvikariat) för sin

församlingssekreterare

Ditt tjänsteställe är i Lappträsk. Du arbetar 50% i Lappträsks
svenska och 50 % i tvåspråkiga Liljendal som är grannför-
samlingen (10 km mellan kyrkorna). Vi har ett arbetslag 
som alla jobbar i båda församlingarna.

Till församlingarna hör sammanlagt ca 2000 medlemmar. 
Vi har ett livligt musik- och körliv. Kantorstjänsten förutsät-
ter av biskopsmötet godkänd kantorsexamen, s.k. C-tjänst 
och lönen är satt i kravgrupp 503. Den som blir vald till 
tjänsten ska vara konfirmerad medlem i ev. luth. kyrkan 
och kunna presentera brottsregisterutdrag. Utmärkta kun-
skaper i svenska och nöjaktiga kunskaper att förstå finska 
krävs. Goda kunskaper i finska ses som en fördel.  Egen bil 
är önskvärt. Ansökan jämte bilagor riktas till Församlings-
rådet i Lappträsks svenska församling, Lappträskvägen 20 
C 2, 07800 Lappträsk senast 15.12.2015 kl. 12. På förfråg-
ningar svarar kyrkoherde Stina Lindgård tfn 050 382 7524.

DU KANTOR- 
KOM OCH JOBBA MED OSS!

till Lappträsks svenska församling och Liljendal församling

Annonsera i

Med en annons 
når du hela 

Svenskfinland.

Du når oss på:
044 027 0293, 
050 092 4528

Eller via e-post: 
annons@kyrkpressen.fi
www.kyrkpressen.fi
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DANS FÖRDOMAR

Inget hedniskt med heliga danser
Irmeli Lehtonen skriver i KP 
47 den 19.11 att det känns 
mycket främmande för henne 
att dansa i kristna kyrkor. Hon 
associerar den heliga dansen 
till röda kläder i Åbo Dom-
kyrka och Johanneskyrkan i 
Helsingfors, och till hedniska 
tempel. Jag har full förståelse 
för enskilda upplevelser och 
respekterar Irmelis erfaren-
het. Samtidigt vill jag ta fasta 
på några felaktiga bilder som 
framställs i inlägget.

Det är sant att Finnhorn-
kommuniteten, som Leh-
tonen tar spjärn mot, har 
nyandlig bakgrund. Jag kan 
förstå att någon kan upple-
va vissa av de influenser-
na som opassande i kyr-
kan. Men det är ändå dessa 
danser som oftast går un-
der namnet cirkeldans el-
ler fredsdanser. Konceptet 
med Helig dans har inspi-
rerats av de danserna men, 
åtminstone i Sverige, helt 
och hållet vuxit upp inom 
kyrkans ”hägn” med Ma-
ria Rönn och andra. Ma-
ria Rönn valde uttryckli-
gen att använda benäm-

ningen Helig dans för att ta 
avstånd till vissa delar av 
Finnhorngemenskapen. I 
Helig dans-traditionen har 
man utarbetat rörelseböner 
till Taizésånger eller medi-
tativa steg till psalmer, an-
daktsvisor, tideböner och 
lovsångsmusik från olika 
tidsperioder. Givetvis väl-
jer en del dansledare att 
också använda judisk- och 
balkaninspirerad folkmu-
sik till sina gemenskaps-
danser, men det är inget 
”hedniskt” med det!

De som utövar Heliga 
dans i Finland har inga en-
hetliga dräkter. Valet av 
klädsel när man medver-
kar i en gudstjänst görs all-
tid från fall till fall och gär-
na med tanke på den litur-

giska färgen eller andra te-
man som är aktuella i den 
andakt man är delaktig i. 
Oftast, som artikeln med 
Tiina Saraaho i KP 45 den 
5.11 beskrev så fint, utövas 
dock Helig dans som en bö-
nestund i församlingshem-
met, likställd med försam-
lingens bibelstudier och 
barnverksamhet. Det är 
ingenting som görs för att 
visas upp, men passar även 
som inslag i kyrkans för-
bön, trosbekännelsen eller 
andra delar av mässan.

Ytterligare skulle jag vil-
ja lyfta fram att dansen 
har djupa rötter i de krist-
na traditioner där det fak-
tiskt är just martyrer och 
den korsfäste som det dan-
sats kring. Speciellt i kyr-

kokonsten kan vi se tydliga 
spår av detta. Oftast är det 
änglarna och de heliga som 
dansar i sin tillbedjan kring 
Gud. Men bland annat i In-
gå medeltida kyrka hittar 
du dansen porträtterad på 
väggen, där både biskopar, 
bönder och präster dansar 
med döden. Dans har varit 
en naturlig del av passions-
spel och firandet av högti-
der som jul och påsk, både 
i östlig och västlig tradition. 
I den kristna traditionen 
finns det mycket tungsin-
ta steg för Kyrie, pilgrims-
danser för livsvandring-
en och mer uppspelta steg 
för Gloria, glädje över upp-
ståndelsen – den är en väl-
digt rik källa att ösa ur. Min 
förhoppning är att vi skall 
kunna återanknyta till vårt 
kristna arv i och genom 
dansen, samt att allt fler 
församlingsbor skall får upp 
ögonen för denna mångsi-
diga form av tillbedjan.

laura hellSten
doktorand vid Åbo Akademi

Medmänsklig 
ledstjärna
På individuell nivå kan al-
la ta ett ansvar. Ett ansvar 
för hur vi ser på och be-
möter asylsökande. Ser 
vi asylsökande perso-
ner och familjer som våra 
medmänniskor? [...] Med-
människor, som kan löpa 

risk att straffas med dö-
den eller att utsättas för 
kroppsstraff, tortyr el-
ler annan omänsklig el-
ler förnedrande behand-
ling eller bestraffning. [...] 
Medmänsklighet mås-
te fortfarande vara led-
stjärnan.
Ruth Nordström 
på ledarplats.

KLIPP VÄRLDEN IDAG

”Ekonomerna  
predikar redan som 
prästerskapet.”

Sixten Korkman  
intervjuad av Radio 
Dei tycker att ekono-
mer borde vara försik-
tiga med att predika 
olika vägar till ekono-
misk räddning.

CITAT EKONOMI

Hängivet på väg
Så är vi här vid den här tiden på året 
igen. Vi stiger in i en period av väntan 
på något. Exakt vad vi väntar på, och 
varför, är inte alldeles givet.

Vi berörs på så olika sätt av ju-
len. För många är det just då famil-
jen samlas, i en atmosfär av välvil-

ja som vuxit in i oss sedan barnsben. För an-
dra är julen en ständigt återkommande, tung 
ihågkomst av det som inte längre finns: äk-
tenskapet, föräldrarna, sammanhanget, till-
hörigheten.

ändå trivS de allra flesta med tiden före jul. Att 
ana något, att leva i förväntan, är ett av de rikas-
te tillstånd människan kan befinna sig i. Det finns 
en riktning, en aktivitet, en hängivenhet i att in-
te vara framme – oavsett om själva målet rym-
mer djup glädje eller tärande vemod.

En tid av förväntan ger också ankomsten, upp-
lösningen, en speciell tyngd. Det här vet den del 
av den kristna kyrkan i vilken fastan inför julen 
utgör en nödvändig balans till påskens förbere-
delseperiod. Väntan på liv, väntan på död, vän-
tan på liv. Det här vet också den kommersiel-
la sektorn, som skickligt välkomnat den energi 
som söker efter att kanaliseras.

när vi firar jul gör vi det i en sällsam blandning 
av kristen tradition och folkliga ritualer, ackom-
panjerade av marknadsekonomins penetrerande 
toner. Kristendomen är traditionellt stark i vårt 
land, men har definitivt backat tillbaka och be-
rett rum för det som människan tror sig behöva 
och vilja ha. Jag tycker det här blir alldeles sär-
skilt tydligt under julen.

Kanske vi har blivit för be-
kväma, byggt hyddor på ber-
get. Kanske vi i en strävan ef-
ter att kunna greppa det för-
underliga budskapet – det att 
ett barn blivit oss fött – tar 
något för givet, paketerar in 
det hela och ger oss det själ-
va som present, år efter år. 
Jag vet inte säkert, men jag 
tycker mig ana att trygghet 
blivit bekvämlighet, att för-
säkran blivit kapital.

under mina år i USA såg jag en 
annan typ av jul. I ett sam-
hälle där det inte lika själv-
klart går att luta sig tillbaka 
på det kristna arvet blev ”God 
Jul” i massmedia omsatt till 
det omfamnande och sam-
tidigt utslätade ”Glad Ledig-
het”. En mångkulturell met-
ropol som New York närmar 
sig den stora högtiden under 
andra premisser. De enda konstanterna är för-
väntan och marknadens driftighet.

Mitt i förvirringen uppstod en längtan hos 
mig. Jag lyssnade på Bachs juloratorium på de 
traditionella dagarna, från julafton till tretton-
dag. Och så frikyrkobarn jag är hittade jag mig 
själv i Svenska kyrkan på Upper East Side un-
der julbönen. Levande vita ljus i takkronorna 
har aldrig varit så vackra som då.

Patrick Wingren är en samhällspolitiskt aktiv musi-
ker från Jakobstad.

”Att ana något, 
att leva i förvän-
tan, är ett av de 
rikaste tillstånd 
människan kan 
befinna sig i.”

INKAST PATRICK WINGREN
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FAMILJ  
FLYKTINGPOLITIK

Så handlar inte 
kristna

Att verka för att familjer inte 
skall förenas; är det förenligt 
med kristen etik? Borde vi i 
västvärlden inte kunna enas 
om att sådant inte är lämp-
lig taktik?

Hur kan en flykting an-
passa sig till ett land som 
hindrar henne leva sitt fa-
miljeliv, kallt och konsist 
klipper av kärleksbandet 
som ger trygghet och fram-
tidsperspektiv?!

Utan familj är det svårt att 
integreras i ett samhällskli-
mat som blir allt kyligare. 
Vill vi då att flyktingen ska 
deporteras tillbaka till ter-
rorn på Isis revir?!

Så får vi väl inte behand-
la vår nästa, så skulle hon 
knappast behandla oss! Om 
vi inte prioriterar allas vårt 
bästa, är vi snart själva offer 
för ondskan, förstås ...

håkan Streng
Jakobstad

”I den kristna traditionen finns det mycket 
tungsinta steg för Kyrie, pilgrimsdanser för 
livsvandringen och mer uppspelta steg för 
Gloria, glädje över uppståndelsen – den är 
en väldigt rik källa att ösa ur.”
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D
et var adventsgudstjänst, och fyraåriga Anton besökte kyrkan för första gången. Han frågade: –

 M
am

m
a, är det tävlingar 

här? Titta, de har tagit fram
 pokalerna! Anton pekade på nattvardskärlen.

NÄSTA VECKA kommer det ingen Kyrkpressen eftersom detta är 
ett dubbelnummer. Nästa tidning utkommer den 17 december. www.raitismaja.fi
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