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”Som värdi-
ga efterfölja-
re kallar julens 
barn oss till 
handling fram-
om pyssel och 
nostalgitripp.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

Grå glans över 
inga vita skogar

i december kommer ett skyfall av 
våt snö över sydkusten som lam-
slår trafiken, slår ut elnät och väl-
ter träd.

Den vecka när institutioner som 
Akademen och Lyran håller sina 
traditionella julkonserter vräker 

det ner vatten i olika former, det stoppar spår-
vagnarna i stan och ställer till med kaos i störs-
ta allmänhet.

De mjuka flingorna, köldknäppen i knutarna 
och de höga drivor vi gillar att sjunga om börjar 
bli en modern kollektiv lögn. Glansen över de 
vita skogarn är snarast grå disktrasa. Åtmins-
tone i december.

ändå lever vi fortfarande i illusionen om en oför-
ändrad värld. Klimatförändring smakar illa som 
jultilltugg. Länge vidhölls det att allt varmare 
vintrar bara var en del av de naturliga fluktu-
ationerna i väderleken. I USA kör den nuva-
rande presidenten benhårt samma tolkning.

Numera redogör klimatguiden.fi, med ex-
pertis som Meteorologiska institutet i ryggen, 
för hur de förväntade klimatförändringarna i 
Finland kommer att se ut.

Vintertemperaturerna stiger, mest drastiskt i 
norra Finland, och de verkligt kalla köldknäp-
parna blir allt mer sällsynta. Det kommer mer 
vatten i form av blöt snö eller regnslask. Stor-
marna blir fler och mer förödande. Enligt sidan 
har nästan alla av de mest katastrofala stormar-
na skett efter år 1990 i områden som täcker väs-
tra, centrala och norra Europa. 

Förändringen är verklig. För en tid sedan 
publicerade naturfotografen Paul Nicklen en 
hjärtskärande video av en svältande isbjörn, 
som blivit strandsatt i Arktis på isfritt land. 
Fotograferna grät medan de filmade det dö-
ende djuret som fått bli symbol för klimatför-
ändringen.

det händer och det händer 
här och nu. Ändå sjunger vi 
sorglöst om slädar och bjäll-
ror i stället för att vakna. Ju-
len är full av nostalgi, och 
mycket är väldigt vackert 
och väl värt att bevara. Men 
medvetenheten om hur värl-
den förändras borde inte få 
somna.

i JULeVAnGeLiet råder impro-
visationen. Ingenting är fixat. Inga bjällror, inga 
dörrkransar, inga pynt.

Ändå händer undret. Det föds ett barn mitt 
i kaos. En förändring sätts till världen, till ett 
här och nu.

Som värdiga efterföljare kallar julens barn 
oss till handling framom pyssel och nostalgi-
tripp. Goda jular är dyra nuförtiden. De kostar 
insatser. Men det ligger en värld framför oss, 
full av förändringar och möjligheter att ta sig 
an de goda gärningar som den så desperat be-
höver. Att se dem, att åta sig utmaningen kan 
vara den bästa julklappen.

God jul till oss alla!

May Wikström är chefredaktör för Kyrkpressen.

Om att 
fira jul i 
sprickan

När prästen och terapeuten Maria Sund-
blom Lindberg fick sitt första barn och 
hade bebisen med sig i julkyrkan blev 
julevangeliet för första gången levan-
de för henne.

– Innan jag fick barn var Maria en 
glansbild för mig. Hon sitter där i alla 
jultablåer, tyst och lite ledsen, utan re-
pliker. Hon sitter med en plastdocka i 
famnen, alla andra agerar, men hon är 
passiv. Det har jag alltid haft svårt för.

Men nu anar hon vad det handlar 
om: Maria är helt enkelt tagen av si-
tuationen.

– Det kan jag identifiera mig med. 
Blev mitt liv så här? Det här kom till 
mig! Nu måste jag bara klara av det.

När Maria Sundblom Lindberg var 
41 föddes familjens yngsta barn, tvil-
lingflickor. Både hon och maken Hen-
rik var i chock.

– Jag minns att jag gick en sväng till 
Alepa för att köpa blöjor kort efter att 
jag kommit hem från BB. Där satt en 
ung kille i kassan, och jag grät och sa 
till honom: ”Jag har fem barn. Vad ska 
jag göra?” Och han: ”Öh, tyvärr kan jag 
inte hjälpa dig.”

Ungefär så föreställer hon sig att Ma-
ria kände sig i stallet. ”Det var inte så 
här jag hade tänkt mig det.”

Adventshysteriker
Maria Sundblom Lindberg definierar sig 
som julnarkoman. Just nu, säger hon, 
är hon på avgiftning.

– Jag gick in med extremt stor iver 
att få familj och ha familj, och en ex-
tremt stor iver att skapa egna traditio-
ner och ritualer och en idyll som drev 
mig långt förbi vad beställningen var 
från barnens sida. Det var ”för barnen”, 
men egentligen var det för mig.

Hon levde – och lever kanske fort-
farande – med en absurd förväntan på 
en eller två dagar av 365.

– Nu försöker jag tänka att det inte 
är så farligt att pepparkakshuset inte 
är färdigt första advent och att stjär-
norna inte är uppe och amaryllisen i 
sin vas med den där mossan som jag 
plockat i skogen.

Kanske är hon inte så mycket jul-
hysteriker som adventshysteriker. Det 
finns något särskilt med ritualerna som 
leder fram till jul.

– På luciadagen har jag i alla år stigit 
upp klockan fem för att baka lussebul-
lar, rivit upp gråtande barn ur sängarna 
och placerat dem i bilen och åkt runt 
och lussat hos vänner. Och så har jag 
knäppt en bild så de kommer ihåg det. 
”Det här är er barndom! Ni kommer att 
vara tacksamma senare!”

För två år sedan sa barnen stopp, nu 
får det vara slut.

– Så vi for ingenstans. Jag bakade lus-
sebullar men gjorde inget mer. Det var 
tomt, men skönt.

Förväntan och besvikelse
Det svåra med julen är att den är bå-

de härlig och jobbig. 
– Det har varit en tjugoårig process 

att komma till vad som egentligen är 
viktigt: att rekvisitan finns eller att 
man i hjärtat kan känna någon sorts 
frid och glädje. 

Rätt svar är frid och glädje, förstås. 
Men vem känner frid och glädje i de-
cember?

– Varje december har jag i något 
skede haft lite av en melt down, när jag 
sitter på badrumsgolvet och lipar. Då 
brukar min kloka man Henrik säga: 
Maria, julen finns till för gamla och 
barn, och vi som är mittemellan mås-
te sätta vår längtan åt sidan.

Julen handlar om att leva i bråddju-
pen mellan glädje, inre frid, relatio-
ner och alla de kommersiella budskap 

Julen är den glansbild som gör våra sprickor extra 
smärtsamma. – Vi behöver ha en jul som är förenlig 
med vår kapacitet och våra förutsättningar. Det är där 
vi kraschar, säger Maria Sundblom Lindberg.

TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

PROFILEN: MARIA SUNDBLOM 
LINDBERG 
”Det är viktigt att läsa evangeliet 
med nytt hjärta varje år.”
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Biskopen i Uleåborg går i pension
PensionerinG. Biskop 
Samuel Salmi har medde-
lat att han avgår med 
pension 1.11.2018. 
Biskop Salmi har 
varit biskop i 
Uleåborgs stift 
sedan 2010.

Salmi är född i 
Muonio och präst-
vigdes till Uleåborgs 
stift 1974. Han har hit-
tills fungerat som försam-

lingspräst i Uleåborg och 
rektor vid Övertorneå krist-

liga institut. I Åbo är-
kestift var han ge-

neralsekretera-
re, såväl präs-
tassessor som 
kontraktsprost 
i domprosteriet, 

och kyrkoherde 
i Åbo S:t Katarina 

församling.
– Jag tackar alla som 

med glädje har byggt det-
ta vackra nordliga land och 
dess andliga och själsliga 
liv tillsammans med mig”, 
skriver Samuel Salmi i ett 
brev till stiftet och domka-
pitlet.

Förberedelserna inför bi-
skopsvalet inleds i janua-
ri 2018. 

Enligt de preliminära pla-
nerna förrättas valet i au-
gusti-september 2018.

Kyrkostyrelsen gör ny framtidsredogörelse
UtredninG. Kyrkomö-
tet har gett Kyrkostyrel-
sen i uppdrag att med fy-
ra års mellanrum göra en 
framtidsredogörelse. Tan-
ken är att framtidsredogö-
relsen ska väcka en breda-
re diskussion i kyrkan om 
framtiden.

Kyrkostyrelsens ple-
num beslöt senaste vecka 
att kyrkans följande fram-
tidsredogörelse kommer att 

handla om hur man förmed-
lar kristen tro till yngre ge-
nerationer. Redogörelsen 
kommer också att hand-
la om kyrkans och samhäl-
lets fragmentering och kyr-
kans roll som samhällelig 
debattör.

Redogörelsen görs i form 
av en artikelsamling som 
kyrkomötet kan behand-
la hösten 2018. Chefen för 
enheten Fostran och famil-

jefrågor vid Kyrkostyrelsen, 
TD Jarmo Kokkonen, valdes 
till redaktör för framtids-
rapporten. Till artikelförfat-
tare kallas sakkunniga in-
om kyrkans fostran som re-
presenterar olika verksam-
hetsmiljöer och olika delar 
av landet. 

Den senaste framtidsre-
dogörelsen, ”Kyrkan i ett 
mångkulturellt samhälle”, 
utkom år 2014.

som julen prackar på oss.
– I den sprickan lever vi, och det 

är svårt att hitta nån form av riktlin-
je och kompass.

Det som hon berörs av vid jul är det 
sinnliga och estetiska.

– Jag älskar pepparkaksdoften och 
glöggdoften och grandoften, jag tän-
der levande ljus varje morgon fast fa-
miljen säger att de inte ser morgontid-
ningen. Jag navigerar mellan det här 
sinnliga jaget och längtansjaget och 
min egen bristande kapacitet.

Och det är inte bara hon – det är vi 
alla. Maria Sundblom Lindberg talar 
om additionsstress. Vi börjar med jul-
klappar, så lägger vi till julkonserter, 
så lägger vi till handbroderade tänd-
sticksaskar. Tillslut står vi framför ett 

FörVäntAr Vi 
oss för mycket 
blir vi besvikna. 
Tagga ner! är 
Maria Sundblom 
Lindbergs julre-
cept. Men det är 
svårt – också för 
henne själv.

MARIA SUNDBLOM 
LINDBERG

FAMILJ: MAN OCH FEM BARN I ÅLD-
RARNA 7–18.

FAVORITJULMAT: FISKBORD MED 
ROM OCH SMETANA OCH MODERN 
JULMAT MED OVÄNTADE KOMBINA-
TIONER.

ÖNSKAR SIG I JULKLAPP: NÅGOT 
SINNLIGT, NÅGOT PRAKTISKT OCH 
NÅGOT INTELLEKTUELLT.

oöverstigligt berg som vi tror att alla 
andra är i färd med att bestiga.

– Men det finns en annan extrem 
inre stress inför jul, och det är beho-
vet att göra alla glada och nöjda. En 
relationsstress. Det är en mission im-
possible. 

Mod och litenhet
I den sprickan, där vi slits mellan läng-
tan och kapacitet, kan vi till exempel 
läsa julevangeliet än en gång.

– I år har jag tänkt på mod och liten-
het när jag läst evangeliet. Marias mod 
att få ett annorlunda barn, att säga ja. 
Marias mod att gå emot det förväntade, 
lyssna inåt, att göra det som man inte 
kan eller har kapacitet till bara för att 
man måste. Jag tänker också på Josef, 

som trodde på Maria. 
Julen är annorlunda i kölvattnet av 

#metoo-kampanjen.
– Då kan någon säga: Ska vi tala om 

något så svårt och hemskt som sexu-
ella övergrepp i advent? Men vi är fak-
tiskt skyldiga att tala om våld och miss-
bruk särskilt under jul, för den verk-
ligheten är extra smärtsam för de barn 
och familjer som lever i den. Det finns 
inte bara ekonomisk misär, det finns 
emotionell misär också. Det måste vi 
också förhålla oss till.

– Det är viktigt att läsa evangeliet 
med nytt hjärta varje år. Klyschorna 
gör ingen nytta, de är en barlast. I alla 
de öden som finns i julberättelsen finns 
det djup, och går vi in i berättelsen blir 
vår jul djupare.
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DOMKAPITLET

Biskop Björn Vikström har tilldelat prost-
titeln åt kyrkoherden i Terjärvs församling 
Timo Saitajoki, stiftssekreteraren för 
personalvård vid Borgå domkapitel Virva 
Nyback och chefen för familjerådgivnings-
centralen i Pedersöre kyrkliga samfällighet 
Jan-Erik Nyberg.

Tf kaplanen i Ekenäsnejdens svenska 
församling Wille Westerholm har förord-
nats att sköta församlingspastorstjäns-
ten i samma församling 1.1-31.12.2018.

Tf kyrkoherden i Jomala församling Ste-
fan Äng har förordnats att fortsättningsvis 
sköta kyrkoherdetjänsten i samma för-
samling 1-14.1.2018 och 25.2-31.8.2018.

TD, pastor Roger Syrén har förordnats att 
sköta kyrkoherdetjänsten i Jomala försam-
ling 15.1-24.2.2018.

Tf församlingspastor Peter Blumenthal 
har förordnats att fortsättningsvis sköta 
församlingspastorstjänsten i Jomala för-
samling 1.1-31.8.2018.

Församlingspastorn i Borgå svenska 
domkyrkoförsamling Johanna Björkholm-
Kallio har förordnats att fortsättningsvis 
sköta en församlingspastorstjänst i samma 
församling 1.6-31.8.2018.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling 
Jon Lindeman har beviljats tjänstledighet 
11.1-31.3.2018 och församlingspastor Alex-
andra Äng har förordnats att sköta tjänsten.

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads 
svenska församling har förklarats ledig att 
sökas senast 23.1.2018 kl. 15.

Tf kyrkoherden i Kristinestads svenska 
församling Daniel Norrback har förordnats 
att sköta kyrkoherdetjänsten i samma för-
samling 1.1–31.5.2018.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har 
förklarats ledig att sökas senast 23.1.2018 
kl. 15. Valet förrättas som indirekt val.

Församlingspastorn i Kimitoöns försam-
ling Pär Lidén har förordnats att fortsätt-
ningsvis sköta församlingspastorstjänsten 
(40%) i samma församling 1.1-31.8.2018, 
samt förordnats att sköta en församlings-
pastorstjänst (50%) i Åbo svenska försam-
ling 1.1-19.3.2018.

Församlingspastorn i Kimitoöns för-
samling Maria Saarijoutsi har förordnats 
att fortsättningsvis sköta församlingspas-
torstjänsten (60 %) i Kimitoöns församling 
1.1-31.8.2018.

Församlingspastorn i Kyrkslätts svenska 
församling Claus Ståhlberg har förordnats 
att sköta en församlingspastorstjänst i 
Borgå svenska domkyrkoförsamling från 
1.2.2018 tills vidare.

Kyrkoherden i Kvevlax församling Jessica 
Bergström-Solborg har meddelat att hon 
avgår från 1.2.2018.

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling 
har förklarats ledig att sökas senast 23.1. 
2018 kl. 15. Valet förrättas som indirekt val.

Prosten Tor-Erik Store har förordnats att 
sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax för-
samling 1.1-15.4.2018.

Pastor Jan-Gustav Björk har förord-
nats till en projektanställning i Jakobstads 
svenska församling 1.1-15.4.2018 och 14.5-
31.8.2018.

Pastoralexamen har avlagts av försam-
lingspastorn i Bergö och Petalax försam-
lingar Cay-Håkan Englund, församlings-
pastorn i Väståbolands svenska församling 
Maria Wikstedt och församlingspastorn i 
Åbo svenska församling Malena Björkgren. 

Kyrkoherden i Korsholms svenska för-
samling Berndt Berg har förordnats till kon-
traktsprost i Korsholms prosteri 1.1.2018-
31.12.2021.

Kyrkoherden i Pedersöre församling Hans 
Häggblom har förordnats till kontraktsprost 
i Pedersöre prosteri 1.1.2018-31.12.2021.

Kyrkoherden i Kimitoöns försam-
ling Katarina Dahlqvist har förordnats till 
kontraktsprost i Åbolands prosteri 1.1 – 
28.2.2018.

OBS: Domkapitlet i Borgå stift håller 
stängt 22.12.2017-1.1.2018.

4 JULLÄSNING

Mäkinen: Kyrkan 
måste ta tag  
i trakasserier
– Kyrkan måste överallt 
ha sådana verksamhets-
modeller att trakasserier 
kommer fram och att man 
kan ta tag i dem. Model-
lerna måste vara tillräck-

ligt enhetliga och alla som 
verkar inom kyrkan måste 
känna till dem, säger ärke-
biskop Kari Mäkinen.

Mäkinen säger att det 
tyvärr är så att inte heller 
kyrkan är en trakasseri- 
fri zon.

– Men vi måste ha en 
nolltolerans mot trakasse-
ri: också ett fall är ett för 

mycket. Kampanjerna mot 
trakasserier är en väck-
arklocka för kyrkan och i 
kyrkan, säger Mäkinen.

Som en del av den inter-
nationella #metoo-kam-
panjen har ett flertal aktörer 
inom kyrkan startat kam-
panjen #sanningenbefri-
ar #totuusvapauttaa #du-
ohtavuohtadahkáfriidjan. I 

kampanjen vädjar man om 
att det i alla stift skulle ska-
pas en verksamhetsmo-
dell för hur de som utsatts 
för sexuella trakasserier kan 
söka hjälp. I den föreslag-
na modellen skulle de som 
upplevt trakasserier kunna 
ta kontakt med vissa per-
soner inom kyrkan som är 
utbildade för uppgiften.

En sådan verksamhets-
modell finns i Borgå stift 
sedan 2014. Tammerfors 
stift preciserade 2015 si-
na anvisningar för hur man 
ska ingripa vid trakasserier. 
Kampanjen #metoo har 
lett till att man i höst har 
börjat förnya anvisningar i 
Åbo ärkestift och Helsing-
fors stift.

KYRKAN #METOO

Spelar julmusik från  höjden
JULSTÄMNING. Varje julafton  
spelar några unga musiker från  
byn julmusik från kyrkans klock- 
torn medan besökarna anländer  
till julbönen i Pörtom.

TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

WiLheLm risberG och 
Johan Vide (bilden ovan) 
tillsammans med Hannes 
Roos och Cecilia Palmgren 
(på bilden till vänster) är 
några av de unga musiker 
som hälsar besökarna 
välkomna till julbönen i 
Pörtom från kyrktornet.

– Kom till Pörtom för att uppleva jul-
stämningen. Det är fint att få komma 
till julkyrkan när någon spelar musik 
under tiden, säger Johan Vide, 12 år, 
som spelar tenorsaxofon.

Tillsammans med sina vänner Wil-
helm Risberg, 12, på baryton, Han-
nes Roos, 11, på trombon och Ceci-
lia Palmgren, 11, på klarinett ska han 
klättra upp i klocktornet för att hälsa 
besökarna till julbönen välkomna till 
kyrkan med musik. De får förstärk-
ning av klarinettisten Sara Storbäck 
som går i gymnasiet och Hannes pap-
pa Peter Roos.

– Jag spelar det instrument som blir 
över, säger Peter Roos. De är ganska 
unga och behöver hjälp.

Han har varit den varit den drivan-
de kraften bakom julmusiken de se-
naste åren.

– Jag började spela i klocktornet på 
åttiotalet, höll paus medan jag stude-
rade och tog upp det igen när jag åter-
vände till Pörtom.

Roos uppskattar att han spelat i 
klocktornet femton jular.

– Det är en trevlig tradition som 
lyfter upp byns ungdomar. Vi samlar 
ihop ett lämpligt gäng unga Pörtombor 
varje år som bildar stommen. 

Det är också populärt bland ungdo-
marna att få spela i klocktornet.

– Jag tror det är en tradition som 
kommer att fortsätta, säger kantor 
Gerd Lindén.

Årets unga musiker har spelat mel-
lan två och fyra år. Samtliga är ock-
så medlemmar i Närpes skolmusik-
kår för andra året. Men spelningen i 

klocktornet har inget med skolmusik-
kåren att göra.

– För en del kan det vara en utma-
ning redan att komma upp i tornet 
med instrumenten. Det är trångt och 
lite smutsigt där. Men några missöden 
har vi inte haft. Bortsett från smuts på 
kläderna.

Fler än sex personer ryms inte att 
spela i klocktornet samtidigt.

Ungdomarna säger att det spännan-
de och lite läskigt att spela i klocktornet.

– Det är läskigast att kolla ner, sä-
ger Hannes Roos.

– Men utsikten är bra, säger Wil-
helm Risberg.

Spelar innan julbönen
Ungdomarna börjar spela ungefär en 
halv timme innan julbönen börjar. På 
repertoaren står julpsalmer och julvi-
sor. De spelar sedan totalt cirka tju-
go minuter.

– Vi vill komma ner från tornet i god 
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”Odramatiskt 
beslut av 
Trump”
– Donald Trumps beslut 
att flytta den amerikanska 
ambassaden från Tel Aviv 
till Jerusalem är inte särskilt 
dramatisk. 

Det säger Olli Ruohomä-

ki som är äldre gästforska-
re vid Utrikespolitiska in-
stitutet i Helsingfors i en 
intervju i tidningen Kirkko 
ja kaupunki.

Ruohomäki konstaterar 
att den amerikanska kon-
gressen redan under Oslo-
processen år 1995 lovat er-
känna Jerusalem som hu-
vudstad. Och börjande från 

Bill Clinton har amerikan-
ska presidenter i tal lovat 
erkänna Jerusalem som Is-
raels huvudstad.

När Donald Trump, i 
motsats till sina företräda-
re, valde att hålla sitt löf-
te försvarade han beslu-
tet med att det behövs nya 
öppningar i Israel-Pales-
tina-konflikten för i nulä-

get är den i praktiken lagd 
på is.

– Rent objektivt kan 
man konstatera att Trump 
har rätt i det att fredspro-

cessen har stampat på 
stället rätt länge utan att 
något har hänt, säger Ru-
ohomäki.

– Jag satt själv som fin-
ländsk representant i Ra-
mallah där Palestinas re-
gering sitter åren 2005-
2007 och redan då hade 
fredsprocessen mer eller 
mindre gått i stå.

JERUSALEM HUVUDSTAD

BISKOPENS JULHÄLSNING

Att bli som ett barn
om ni inte blir som ett barn kan ni aldrig 
komma in i Guds rike. Jesus är så radikal 
i sin anti-hierarkiska förkunnelse att vi, 
hans efterföljare, har svårt att ta spräng-
kraften i hans ord på allvar. Visserligen 
formulerade redan Paulus den gränsöver-
skridande jämlikheten i Kristus, men det 
har tagit två årtusenden innan dess följ-
der på allvar har börjat ta konkret gestalt 
i våra hem, kyrkor och samhällen – och 
ännu har vi en lång väg att gå.

Jag tror att vi också kan svänga på ut-
trycket: Om Gud inte hade blivit ett barn 
skulle vi aldrig ha fått chansen att kom-

ma in i Guds rike. Födelsen i Betlehem skulle inte ha blivit 
ihågkommen utan påskens händelser, men Jesu död och 
uppståndelse skulle aldrig ha kunnat ske utan hans födel-
se. Gud visar sin kärlek genom att gå in i mänsklig sårbar-
het och utsatthet. Det faktum att julen fortsätter att berö-
ra oss efter mer än 2000 år tror jag bygger på att Gud kom-
mer oss så nära i berättelsen om det lilla barnet som vilar i 
en ung kvinnas armar.

Att bLi som ett barn handlar för oss vuxna om att upptäcka 
det inre barn och den gudsförtröstan som i många fall har 
tunnats ut eller helt gått för-
lorad. Det här kan förutsät-
ta att vi ger upp vår stolt-
het och vår illusion om att 
vi har allt i livet under kon-
troll. Men det handlar ock-
så om en radikal förnyelse. 
I ett nattligt samtal uppma-
nar Jesus den förundrade Nikodemos att låta sig födas på 
nytt. Paulus uttrycker sig ännu mer dramatiskt: vi måste 
dö och uppstå med Jesus.

De här uttrycken visar åt vilket håll julen vill föra oss: 
från död till liv; från mörker till ljus, från uppgivenhet till 
hopp. Istället för att invagga oss i en bedräglig illusion om 
att vi kan fortsätta som vi alltid gjort vill alltså julen hjälpa 
oss att bryta med sätt att leva som är skadliga för oss själ-
va, våra närmaste och naturen.

JULen hAndLAr om Guds överraskande och frälsande ingri-
pande i vår värld, men också om Guds strävan efter fred, 
försoning och rättvisa på jorden. Vi skall därför fortsätta att 
glädja och överraska varandra på olika sätt under julen, men 
samtidigt uppmuntra varandra till förändring och förnyelse. 
Jag tror vi är många som suckar över att julen har kommer-
sialiserats, men jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är 
att gå från ord till förändring. Vi är också många som läng-
tar efter fred, gemenskap och solidaritet, men tyvärr går vi 
också här allt för sällan från ord till handling.

Att ”in-spireras” är att fyllas av ande. Min bön och min 
längtan är att julen kunde bli en tid då vi låter oss inspireras 
av Guds Ande, med möjlighet att föras i oväntade riktningar.

Med dessa ord tillönskas Borgå stift och hela Svenskfin-
land en god jul!

”Julen handlar om 
Guds överraskande 
och frälsande ingri-
pande i vår värld.”

Björn Vikström 
är biskop i Borgå 
stift.

Spelar julmusik från  höjden

tid innan kyrkklockan börjar slå, sä-
ger Peter Roos.

Han var med en gång när man glömt 
bort klockan och den började slå med-
an de spelade uppe i tornet

– Den gången fick vi bråttom ner.
Nu har han lärt sig att uppfatta för-

varningen innan klockan börjar slå, en 
elmotor som börjar surra.

Är det kallt på julafton kan spelan-
det bli inställt. Men någon exakt köld-
gräns har de inte.

– Är temperaturen lägre än minus tio 
grader är det hopplöst att spela. Mun-
styckena fryser och instrumenten fast-
nar. Men de unga är ivriga att få spe-
la och vi vill inte hålla dem tillbaka. Vi 
har spelat när det varit minus sex, sju 
grader.

När det är kallt låter musiken inte all-
tid så vackert.

– Men även om det är kallt och trångt 
så är stämningen det viktigaste, anser 
Roos.

Peter Roos har vaga minnen av att 
man tidigare spelat julmusik också från 
kyrktorn på andra orter.

– Men traditionen i Pörtom har levt 
vidare. 

Det är inte bara för kyrkobesökarna 
som musiken hörs.

– Musiken har hörts ändå till Pört-
mossen och Brännskogen, säger Jo-
han Vide. 

Dit är det fem kilometer från kyr-
kan.

oLLi rUohomäki är äldre 
gästforskare vid Utrikes-
politiska institutet. 
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då LisA i Bullerbyn lägger sig kvällen 
innan julafton är hon bekymrad. Det 
är så stökigt, hur ska den rätta julstäm-
ningen infinna sig?

På morgonen då hon har vaknat är 
allt som det ska vara. Det creppade 
pappret är virat kring spiselkransen, 
granen är klädd och alla ljusen är tända. 

Då jag var barn gladdes jag med Lisa.
Nu är jag fyrtio och förundras över 

Lisas mamma som städat hela natten. 

i ”LyckLiGe ALFons åberG” har Alfons och 
hans pappa tråkigt. Julen är över, det 
finns inget att se fram emot. Kloka far-
mor påpekar att om inget är tråkigt kan 
inget heller vara roligt, och snart ringer 
Alfons kompis på dörren. 

På den sista bilden leker Alfons och 
Viktor med småbilar. Farmor och pap-
pa bär ut julgranen. 

Då jag var barn förstod jag Alfons som 
längtade efter sällskap.

Nu är jag fyrtio och den som sopar 
upp barren. 

Tiden passerar obönhörligt, och per-
spektivet förändras.

Julen är glädje, sorg 
och gemenskap

”Julen är här, 
och nu. Men 
också förra året, 
och året dess-
förinnan, och i 
alla människor 
vi älskat och 
älskar.”

TRADITIONER. Jul. Ett ord på bara tre 
bokstäver. Men ett ord som framkallar 
så mycket känslor, minnen och gläjde. 
Men också sorg. Karin Erlandsson be-
rättar om minnen av sin barndoms jular. 
Och hur hon ser på julen idag.

TEXT: KARIN ERLANDSSON

en AV de sista jularna farmor levde fick 
hon en grötkastrull med inbyggt vat-
tenbad. Jag var nio år och fick min för-
sta kamera. Jag fotograferade henne där 
hon satt i soffan med kastrullen i knäet. 

Det var första julen utan farfar. Far-
mor ler knappt på bilden.

Sådan är julen. Grötkastruller, pre-
sentpapper och gran med barnbarn i 
ring. Mitt i allt ett stråk av ledsenhet så 
stark att man knappt orkar le. Sorgen 
handlar både om saknad, och påmin-
nelsen om att världen fortsätter utan.

Vi hAr ALdriG snapsat i mitt hem, nej her-
remintid. Däremot läste farmor alltid 
samma dikt av Zacharias Topelius. När 
hon dog tog pappa över. 

Nu är det min man som läser dikten, 
för jag blir alltid så märkligt tjock i rösten 
vid inledningsorden ”Du gav mig, Herre, 
ditt överflöd:/ett älskat hem och ett dag-
ligt bröd,/frid, hälsa, glädje och helga or-
den./Vi bedja nu för all sorg på jorden.”

Dikten fortsätter med en uppräkning 
av alla som är potentiellt olyckligare än 
man själv är: ”för dem som frysa i vin-
ternatten, för dem som sjunka i havets 
vatten, (---) för dem som vandra vid 
tiggarstavar, för dem som sörja vid kära 
gravar, (---) för de vansinnigas mörka 
natt,/för dem som mist sina ögons skatt”.

Skulle det materialistiska överflödet 
för en sekund ha satt sprätt på mitt sin-
ne, bottnar jag alltid i verkligheten bort-
om de krusade snörena då jag lyssnar. 

Vi har inte längre möjlighet att fira jul 
i min hemstad, resan är för lång, det blir 
för stressigt, och jag är vuxen nu. Jag får 
klara mig.

Men som jag längtar hem!

Jag längtar efter skinkan som tas ut 
ur ugnen vid midnatt, jag längtar efter 
risgrynsgröten med tusen mandlar, jag 
längtar efter att tillsammans med al-
la andra nykarlebybor sjunga Topeli-
us psalm ”Giv mig ej glans, ej guld, ej 
prakt”. 

Det är något alldeles, alldeles speci-
ellt. 

Kantorn tar i på slutversen och för-
samlingen tar i ännu mer: ”till hög, till 
låg, till rik, till arm/kom glad och hjär-
tevarm”.

Och sen går man ut, och snön faller 
och det finns inget i världen att läng-
ta efter.

ibLAnd UndrAr JAG om inte all den där 
carpe diem-hysterin är en komplott av 
marknadskrafterna. 

Vilken färg har din jul i år? frågade 
en annons från en inredningsbutik och 
jag tänkte: helst exakt samma som för-
ra året. Traditioner och mormors vir-
kade tomtekalender får inte kapitalis-
mens jul att snurra. Därför måste julen 
byta färg minst en gång i året.

Att vara nöjd, att vara lugn, att nju-
ta av det som varit och det som är, blir 
kontroversiellt.

Att vägra byta färg på julen, i vetska-
pen om att det faktiskt inte spelar nå-
gon roll.

Vi hAr som tradition att hänga änglar i 
granen för de som dött under året. Ett 
vidrigt år med fyra begravningar fick 
jag skaffa storpack. Men där hänger de 
nu: Jonas, Joel, Alvar, Edvin, Svea, Li-
na, Kika.

Ska verkligen julen interfolieras av 

döda kära som änglar i granen?
Ja, verkligen. Det är människor jag 

tyckt om, det är människor som for-
mat mig och oss, det är människor jag 
aldrig vill glömma. 

På julen ska vi unna oss att blicka 
bakåt. 

det VAr den där julen då pappa glömde 
mig vid julkyrkan.

Det var den där julen då min bror tap-
pade skålen med plommonkräm över 
soffkuddarna.

Det var den där julen knäcken fast-
nade i plomben, den där julen alla hade 
magsjuka, den där julen då mitt barn var 
fyra månader, den där julen då det var 
glashalt, den där julen då granen välte, 
den där julen då alla kom hem, den där 
julen som var första utan.

Den där julen amaryllisen blomma-
de, den där julen vi renoverade, den 
där julen vi knyckte gran, den där ju-
len det snöade så mycket att vi inte kun-
de knycka gran.

Det är så många jular som passerat. 

JULens bön är inte att den om en per-
fekt jul. 

Nej, det är att den här julen ska vara 
gemenskap. Och gemenskap, det kan 
man få också då man minns året med 
den torra skinkan, eller året då julkrub-
ban brann upp. Alla år vi varit tillsam-
mans.

Julen är här, och nu. Men också för-
ra året, och året dessförinnan, och i alla 
människor vi älskat och älskar.

minns dU?
Ja, jag minns.

FOTO: PIXABAY
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PÅ TVÄREN ULRIKA HANSSON

Tänk om jag skulle överge julen
Jag brukar i smyg drömma 
om att överge julen. Sät-
ta mig på ett plan, lyfta 

och vara bor-
ta från den där 
obestämbara 
känslan av att 
jag borde vara 
oerhört effek-
tiv i mina jul-

förberedelser, och dessut-
om glad och varför inte lite 
fridfull så här i adventstid.

Jag är inget av allt det där, 
och en plan har börjat växa 
sig stark inom mig.  
I år ska jag fokusera på  
att inte ha dåligt samve-
te för att jag inte kan känna 
det där som olika högtider 

så lätt belastar oss med. 
Stopp! Där flög min högra 

hand upp. Jag tänker inte ha 
dåligt samvete för att vresi-
ga, splittrade jag inte kvalar 
in i julfridsgruppen. Stopp! 
Vänster hand. Glädje kan 
man inte forcera. Om den 
kommer så kommer den. 

Egentligen är det inte en 

så stor sak att steka en 
skinka, eller till och med få 
ihop de där klapparna. Det 
är mer känslorna som gör 
mig stressad. Att jag upp-
lever att det förväntas av 
mig att jag ska ta emot ju-
len med ett inre lugn och en 
glad förväntan. Kanske jag i 
år bara ska vara just så but-

ter eller trött eller julöver-
mätt som jag känner mig. 
Men sen är det ju barnen 
och släktingarna. De för-
tjänar bättre än så. Så kan-
ske …

Ett par små killar där 
hemma tassar upp på ba-
ra fötter dessa mörka var-
dagsmorgnar, yrvakna och 

lika glada varje gång det går 
upp för dem att de har en 
chokladkalender att öppna. 

Jepp, vi får ta en lucka i 
taget och se vad som hän-
der. Jag råkade höra Tomas 
Andersson Wij sjunga i dag: 
”Men jag sparar ett leen-
de. För jag vet, det har vänt 
förut.”

VÅGA FRÅGA

Julkyrka i julklapp?
Jag vill att barnen ska märka att julen 
är en religiös högtid, men min familj 
är helt ointresserad av religiösa inslag 
i vårt julfirande. Hur ska jag tala med 
dem så att de förstår att det är viktigt 
för mig att gå i julkyrkan och läsa ju-
levangeliet? 

JAG hör att det finns en uppriktig vånda i 
din fråga. Din önskan är att med famil-
jen kunna dela en upplevelse av djup i 
ett för övrigt kommersialiserat och yt-
ligt julfirande. Du är den enda i din fa-
milj som verkar ha detta behov och kän-
ner dig ensam. Jag föreställer mig att di-
na barn redan är vuxna, och gärna um-
gås med dig på julen, men att de inte har 

något intresse av att gå i julkyrkan eller läsa julevangeliet till-
sammans med dig. 

Du önskar dig alltså något för egen del, men också något 
för familjen. Men det som jag inte får klart för mig är om du 
önskar att barnen skall vara med dig i det religiösa julfiran-
det, eller om du kan tänka dig att ta dig till julkyrkan ensam, 
eller läsa evangeliet för dig själv. Eftersom de inte själva har 
ett religiöst intresse förutsätter i det förra fallet att de är villi-
ga att komma med till julkyrkan för din skull, för att göra dig 
glad. Därför funderar jag om du kunde be att få det i julklapp 
av dem i stället för saker. 

Då skulle det bli väldigt tydligt att det här är viktigt för dig. 
Men denna begäran behöver uttryckas som en önskan och 
inte som ett krav med påföljande anklagelser. Det här är inte 
en lösning för all framtid, men det kan bli en positiv upplevel-
se av att få ge och ta emot nå-
got som är värdefullt. Och det 
är ju det givaren önskar göra.

En annan väg att gå, som 
kan vara bra på lång sikt, är 
att ställa frågan vad var och en 
i familjen upplever som det 
viktigaste i julfirandet, och om man vågar gå djupare, varför 
de själva vill fira jul just på det sätt som ni firar jul. Då behöver 
du också själv vara beredd att berätta varför du firar jul, och 
varför berättelsen om Jesu födelse är viktig för dig.

En av snubbelstenarna när vi nuförtiden ska samtala om 
livsfrågor är att många människor har svårt för att tala person-
ligt med de närmaste om dessa saker. De känner sig pressade 
in i givna roller. Den troende och den ifrågasättande kommer 
lätt på kollisionskurs med varandra. Många gånger är det ju 
faktiskt lättare att samtala med vilt främmande människor, 
för då kan vi bättre uthärda och acceptera att vi tänker olika. 
Vi är paradoxalt nog ofta generösare mot människor som in-
te står oss så nära. Men ett sådant här samtal kan också öpp-
na upp för en djupare samhörighet, just genom att vi accep-
terar varandras olikheter. 

Så kan vi till slut mötas på ett djupare plan än åsikternas 
och de svartvita sanningarnas platta yta. Julen är de hemliga 
önskningarnas och längtans högtid. Berättelsen om ett folks 
tusenåriga väntan som når sin fullbordan kan få oss att in-
se att olikheterna oss emellan bara är krusningar på ytan.

 ¶ jAn-erIk ”nAn-
ne” nYBerg
är familjerådgivare 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

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

”Den troende och den 
ifrågasättande kom-
mer lätt på kollisions-
kurs med varandra.”

Mat som paketeras
ÄTA TILLSAMMANS. 
Överbliven mat ska 
återanvändas men 
mår bra av att pake-
teras om.

TEXT OCH FOTO:  
ROLF AF HÄLLSTRÖM

Kokböcker är numera så väl-
försedda med stora och till-
talande bilder att de kan-
ske inte ens är avsedda för 
kockande. Presentationerna 
av julmat har så överdådiga 
upplägg att man undrar om 
de alls är avsedda för van-
ligt folk. Det estetiska tycks 
vara en dominerande trend 
när det gäller mat.

Jag har tidigare använt Ka-
ren Blixens roman Babettes 
gästabud som exempel på en 
motsatt syn.  I romanen har 
en grupp jylländska pietis-
ter tagit hand om en flykting 
som råkar vara en mäster-
kock. Hon bjuder sina väl-
görare på en perfekt pariser-
middag men de ser läcker-
heterna som en djävulens 
frestelse och aväter midda-
gen under komplett tystnad. 
Inte ett ord till tack.

För att göra mat till en mål-
tid behövs känsla både för 

maten och hur den serve-
ras. En riktig måltid är den 
som skapar gemenskap mel-
lan dem som deltar. Reso-
nemanget kunde utvecklas 
till att en god måltid skapar 
tacksamhet mot alla go-
da gåvors givare. Får jag äta 
mig mätt kanske det också 
väcker ansvar för hur mi-
na bröder och systrar runt 
om i världen har det i mat-
väg. En matens teologi skul-
le man kunna säga.

Under min korta bana 
i läsklass ett när det gäl-
ler matlagning återkommer 
problemet med överbliven 
mat. Att bara värma upp 
är inte så bra för estetiken, 
dessutom blir maten sällan 
bättre som uppvärmd, utom 
när det gäller min farmors 
strömmingslåda vars recept 
fortfarande är ett mysterium 
för mig.

Här kommer crepsen in, 
de franska plättarna som 
är så mångsidiga att de 
går med det mesta. Steka 
crepes är enkelt och lika 
smärtfritt går det att pake-
tera dem med fyllning, strö 
över ost och grädda dem i 
ugnen. Och vips, gammalt 
blir som nytt.

Hemligheten är förstås 
att det mesta går att använ-

det mestA kan användas som fyllning i crepes. I bildens rullar göms en sats av nasi goreng.

•  rör ner mjölet i mjölken 
och lägg till saltet
•  knäck äggen och vispa till 
en jämn smet
•  låt crepessmeten stå en 
stund så mjölet sväller
•  värm en stekpanna 
och lägg i en klick smör 
(jag fick tipset att sät-
ta en äppelbit på en gaf-
fel för att få smöret ut-
brett)
•  häll ett tunt lager smet 
i pannan, vicka så crep-

sen blir rund
•  grädda på båda sidor tills 
crepsen får en gyllenbrun 
färg
•  dela upp fyllningen på an-
talet crepes
•  rulla ihop crepsen med 
fyllningen i och placera i 
ugnsfast form
•  grädda i 225 graders ugn 
(15 - 20 min) tills osten smält
•  en grönsallad till passar till 
de flesta fyllningar

CREPES

Äta
tillsammans

• 2 dl vetemjöl 
• 0,5 tsk salt
• 4 dl mjölk
• 2 ägg
• 2 msk smör
• riven emmentalost (2 dl) 

• fyllning (se texten)

da som fyllning, bara det är 
någorlunda fast i sin form. 
Den överblivna såsen till en 
spaghetti bolognese lika väl 
som många av de rätter jag 
presenterat i denna mat-
serie, ”nasi goreng”  med 
kyckling, wokgrönsaker och 
nudlar  eller halloumisallad 
med bulgur, kikärter, soltor-

kad tomat och basilika. Lis-
tan är lång.

Är den överblivna fyll-
ningen mycket ensidigt är 
färskost eller creme fraiche 
enkla tillägg att få fyllning-
en att hålla samman. Julmat 
kanske är en svårare nöt att 
knäcka, men skinka och fisk 
borde gå i alla fall.
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Josef, hemmahörande i Nasaret, anlände till Betlehem i sällskap med sin fästmö Ma-
ria, även hon hemmahörande i Nasaret, i syfte att delta i den av kejsaren påbjudna 
folkräkningen. Enligt Josef är det på grund av hans släktband till Betlehem som de 
valt att låta sig räknas här.

På grund av överbeläggningen på Betlehems hotell och resandehem såg paret sig 
nödgade att söka tak över huvudet i en ekonomibyggnad avsedd för djurhållning. Pa-
ret uppger att Maria födde ett gossebarn under natten och att barnet efter sedvanlig 
påklädning lades att sova i ett fodertråg avsett för hästar och nötkreatur.

Utanför stadens murar gjorde en grupp djurskötare nattlig tjänstgöring och över-
vakade en flock lockiga klövdjur av mindre storlek. Dessa djurskötare hävdar att de 
utan förvarning fick se ett kraftigt ljussken på himlen och att skenet härrörde från nå-
got som de hävdar var ett himmelskt väsen, av djurskötarna benämnt ängel. De icke 
namngivna djurskötarna uppger att de skrämdes av det starka ljusskenet och av det 
väsen som enligt djurskötarna visade sig i ljusskenet.

Enligt djurskötarna ska den så kallade ängeln ha upplyst dem om att deras räds-
la saknar grund eftersom budskapet är av positiv karaktär, samtidigt som väsenet 
hävdat att en räddare är på väg. Enligt den så kallade ängelns uppgift till djurskötar-
na ska den mycket unga räddaren befinna sig i Betlehem, närmare bestämt i ett fo-
dertråg. Djurskötarna hävdar att de efter att de mottagit denna utsaga fick syn på en 
stor mängd varelser av samma typ som budbäraren och att dessa varelser framför-
de ett musikaliskt sångstycke i syfte att ära Gud.

Efter att ha tagit del av detta framträdande bestämde djurskötarna sig enligt egen 
utsago för att till fots bege sig mot staden. Djurskötarna rörde sig småspringande mot 
Betlehem och sammanstrålade med Maria och Josef i den tidigare nämnda ekonomi-
byggnaden för djurhållning. Djurskötarna har delgett alla de mötte det budskap som 
de tidigare under natten enligt uppgift fick av den så kallade ängeln, och deras utsa-
ga sägs ha väckt starka reaktioner hos dem som hört dem.

Barnets mor åberopar sin rätt att tiga.
Längre fram under natten vände djurskötarna åter till sina övergivna klövdjur. Upp-

gift saknas om hur produktionsdjuren klarat frånvaron av djurskötare. Djurskötarna 
har däremot varit meddelsamma om det budskap de säger sig ha mottagit från det 
väsen de kallar ängel. Djurskötarna har särskilt bett om att få tillfogat till rapporten 
att den så kallade ängelns utsaga om den unge räddaren i fodertråget var helt och 
hållet med verkligheten överensstämmande. I övrigt verkar djurskötarna vara vid si-
na sinnens fulla bruk.

Betlehem den 25 december under Kvirinius tid som landshövding,
Polis på praktik hos stadsvakten

Hä va på ha tiidn tå tsejsar Aogostos gav åårdär om et hela väädä sku man-
talsskrivas. Hä va fösta mantalsskrivnindsä, å hä va tå Kvirinius va landshöv-
ding övä Syrien. Tå for allihopa, var å ein ti stan sän, fö ti mantalsskriv si. Sö-
is dsor Josef å, å för et a var åv Davidas seto, for a från Nasaret i Galileen opp 
ti Davidas stan, som heitär Betlehem, i Judeen, fö ti mantalsskriv si på sama 
gang som Maria, som a va fölååva mä, å som vänta lill.

Tå di va tä, så vaalt i tid för änna ti föd. Å ho föödd fösta påjtsi sän å sveipa 
in a å laa a i en ito, fö hä finsta int kvarteeri fö döm tii in i härbärji.

I sama traktä låå några herd ut på beitislindona å vakta fåårä siin på nattä. 
Tå stoo Härrens engel framfyri döm, å Härrens härliheit strååla åkring döm. Å 
ti vaalt grömt rädd. Män engeln sa åt döm: ”Var intin rädd. Ja kombä mä braai 
båd, naa som varinda ein vaal glad åv. Ida ha en frelsar vaali föödd åt äär i Da-
vidas stan, ha er Messias, Härren. Å hitt e teckni äärt: ni kombä ti hitt ett ny-
fööddi båån som e linda å liggär i en ito.” Å mittiallt kom ett stoori sjack från 
himeln som prisa Gud: 

”Ääro i himeln åt Gud
å på joolä fred åt töm som ha ha völd ut.”

Tå engla hadd firi taan å opp ti himeln sa herda åt varaadä: ”Nu far vi ti Bet-
lehem åsta skåda va som ha stseedd å hä som Härren ha berätta åt oss.” Ti 
håsa i veeg å hitta Maria å Josef å hädee lillbååni som låå i ito. Tå di hadd siitt 
i, sa di va di hadd fått veta om hitt bååni. Allihopa som hört åpåå vaalt paff 
övä va herda sa. Maria too allt hitt ti hjärta sett å begronda i. Å herda vänd ti-
baaka å prisa å lovsjongd Gud fö va di hadd fått hör, å sidu: allt va söis som i 
hadd vaali sagt.

Tärjärbooi

Tack och lov för Lukas
JULEVANGELIET. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och 
sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte 
tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en polis eller 
en sportreporter. Eller till och med en Terjärvbo ...

Julevangeliet på  
Jeposprååtji läses 

i Jeppo kyrka 
på julafton.
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God eftermiddag och varmt välkomna till vår livebevakning av Josefs och Marias skatt-
skrivningsresa till Betlehem. Paret står precis i startgroparna för att ge sig av på den-
na 320 kilometers vandring tur retur och som bekant har olyckskorparna redan i fle-
ra månader anat morgonluft inför detta skattskrivningsäventyr. Kommer Josef, som ju 
i sanning aldrig varit någon vandrare av rang, att orka? Hur ska en höggravid Maria kla-
ra detta äventyr? Och Josef, som aldrig varit något administrativt underbarn, har han 
verkligen lyckats få härbärgesbokningarna i Betlehem rätt? Svaret på de frågorna får vi 
inom kort!

Och DÄR är dom i väg! Och paret får en flygande start och passerar i snabb takt Je-
nin, Nablus och Eli och har snart Betlehem i sikte. Men nu börjar vi ana grus i maskine-
riet! Josef har slarvat bort härbärgesbokningarna och springer från härbärge till härbär-
ge i hopp om att boka ett nytt samtidigt som Marias uppgivenhet inför Josefs härbär-
gesbokningstafatthet inte går att ta miste på. Katastrofen är ett faktum! Olyckskor-
parna juuuuuublar!

Och efter att ha jagat härbärgesrum i tolv timmar i sträck har Josef nu mjölksyra upp 
över öronen och uppgivenheten lyser som en strålande morgonsol i hans ögon. Det är 
bara för Josef att ta skeden i vacker hand och be en bonde om lov att få sova i hans 
stall. Pinsamt! Så oerhöööööört pinsamt! Det här kan vara det mest förnedrande vi sett 
sedan Mose sprang runt i öknen i 40 år.

Och DÄR är plötsligt tiden inne för Maria att föda! Med vad är det som händer! På 
bråkdelen av en sekund lyckas hon vända detta tragiska skådespel till en triumf in-
te bara för tokförnedrade Josef utan för hela mänskligheten! Det är nämligen inte vil-
ket barn som helst hon föder fram utan en frälsare – inte bara för Israel – utan för alla 
folk på jorden! Det kan man sannerligen kalla att vända på en femöring! Tack vare det-
ta kan man också ha visst överseende med att Josefs undermåliga förberedelser gjort 
att den nyfödda tvingas ligga i en krubba!

Och nu är det bara att defilera i mål för Josef och Maria! Ett gäng herdar får bud om 
frälsarfödseln av en hel armé av sjungande änglar och snart glider också detta sällskap 
in i stallet. Och Josef som i sanningens namn inte gjort mycket – om ens något – rätt  
i denna tillställning, skryter vitt och brett åt herdarna över sin insats. Men också i se-
gerns stund behåller Maria sin ödmjukhet och tiger i stillhet. Och tacksamma vänder 
herdarna tillbaka mot sina hemmamarker. Allt var så som det hade blivit sagt.

Sportradion

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när 
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och 
en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, be-
gav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för 
att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt 
barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde 
sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, ef-
tersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då 
stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag 
bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare 
fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: 
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plöts-
ligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varan-
dra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har 
låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda 
barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade 
sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdar-
na sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna 
vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: 
allt var så som det hade sagts dem.

Evangelisten

Ljud- 
filer med 

julevangeliet på  
Terjärvdialekt och  
som sportreferat  

hittar du på: 
kyrkpressen.fi
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KRYSSET DECEMBER

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 9 janu-
ari 2018 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 
Helsingfors. Märk kuvertet ”Decemberkrysset”. 
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med 
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000. 
Lycka till!

SKICKA IN!

Namn & adress:

Konstruerat av BRITT-M
ARI AN

DTFO
LK

Bland de rätta lösningarna belönades följande 
med ett bokpris som kommer på posten.  
Vi gratulerar: Eva Nyberg, Nykarleby, Eivor 
Brommels, Närpes och Ann-Sofie Blomqvist, 
Vasa.

NOVEMBERKRYSSETS LÖSNING

VINN BÖCKER!
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Fridfull jul och ett välsignat Nytt År!

www.folkhalsan.fi

www.kumi-jarvinen.com

Inremissionshemmet
06-7282010

www.aminnefolkpark.fi

Tel. 050-5431528

Terjärv
www.restaurang-marinas.fi

www.tessescafe.fi

LVI & SÄHKÖ
ENERGININSINÖÖRIT

VVS & EL
ENERGIINGENJÖRERNA

(06)345 1270 Beställningar och informaaon: 
06 212 7267 / sales.royalvaasa@sokoshotels.fi

Hovrääsesplanaden 18 Vasa / fransbistrot.fi

Även choklad
smakar bääre 

i en avslappnad
fransk bistro!

www.fransbistrot.fi

www.resmedgoran.com

BYGGFIX
www.byggfix.fi

www.kingtours.fi

www.stallhagen.com

www.restaurantgh.fi

Grankulla 
Stad

www.grankulla.fi

Charterbus
R. Lundström

Tfn. 09-221 4471
www.lundstrom.fi

www.marander.fi

ÖNUF, tel. (019)532 412

Korsholms Kommun
www.korsholm.fi

www.enagolvochtak.fi

Svenska 
pensionärsförbundet rf

www.spfpension.fi

0500-722 688

Nykarleby, Oravais

Kti•fi••fifi L••u• U•fi•tififi
fi••u•@u•fivtififi.fi       
fifififi fififififififififififi

• •fi•••fi•fifi•titi•fiti
•   •fifi••••••• ti•• 
     tifi••ti•titi•••titifififi•
•   •fi••fifiti••fi

www.unevolt.fi

Sagalunds Museum
www.sagalund.fi

www.porkenas.net

F:ma A Ekström 
www.enhjalpandehand.fi

www.hautaustoimistolindqvist.fi 

Hautaustoimisto - Begravningsbyrå

ZZZ
Lindqvist
Kuningattarenkatu 17, Loviisa

Drottninggatan 17, Lovisa

✆ (019) 532 710  Päivystys/Dejour 24h
hautaustoimisto.lindqvist@sulo.fi   
www.hautaustoimistolindqvist.fi  

www.sancon.fi 

BOSTADS AB NÄRPES ÅKERSGRÄNDEN 13 

ÄNNU FINNS LEDIGA BOSTÄDER 

Kontakta oss eller Närpes Sparbanks kontor i Näsby för mera info om      
projektet. Ritningar och bilder finns också på vår hemsida, www.sancon.fi            
Oy SanCon Finland Ab     Peter Rosenholm 040-487 0082 
Stationsvägen 12    64200 Närpes   Mikael Kauppila 040-487 0083    

Huvudplanerare och huvudentreprenör    
Oy SanCon Finland Ab 

Byggnadsarbetena är i full gång men ännu hinner du påverka 
materialvalen och stilen på ditt nya hem. A-huset är inflyttningsklart 
sommaren 2017 och B-huset senhösten 2017. 

TVÅ ENERGIEFFEKTIVA, MODERNA RADHUS MED         
SAMMANLAGT 10 HÖGKVALITATIVA LÄGENHETER I NÄSBY 

RS Bank                    
Närpes Sparbank 
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En guldgruva för julkrubbsfantaster
Den allra första julkrubban 
sägs ha uppförts av heli-
ga Franciskus julen 1223. 
Han fick idén att inre-
da en bergsgrotta i den lil-
la bergsbyn Greccio med 
en julkrubba, som han la-
de hö i. 

Sedan lånade han en 
oxe och en åsna och ledde 
dem in i grottan och sam-
lade ordensbröder som 
medverkande i sin levande 

tablå. I grottans ljusdunkel 
firade Franciskus och hans 
bröder den heliga julnat-
tens mässa tillsammans 
med ortsbefolkningen.

Den här berättelsen och 
många andra finns i bo-
ken Julkrubbans histo-
ria av Ewa Bigestans (Ar-
tos 2017). 

Det är fascinerande att 
ta del av hur de krubbor 
som idag känns självkla-

ra på gränsen till tråkiga till 
en början var inte bara en 
sevärdhet utan rent av nå-
got förbjudet.

Bigestans börjar sin bok 
med att berätta om hur 
Sveriges (på den tiden 
också Finlands) första jul-
krubba ledde till en oer-
hörd rusning bland stock-
holmarna. 

Den första julkrubban 
visades upp av Stock-

holms katolska försam-
ling under advent 1803 
och fram till trettonda-
gen 1804, och den bestod 
av sihuettbilder uppspän-
da i ramar och genom-
lysta av ljus bakifrån. De 
var utförda av den fran-
ska konstnären Jean Lou-
is Despréz, och de väckte 
inte bara förtjusning utan 
också fördömanden. Un-
der åren utmålades krub-

ban som främmande, ka-
tolsk och förbjuden, och 
så småningom försvann 
den mystiskt.

Men den hade många 
efterföljare, och småning-
om slank den av bara far-
ten in i våra hem. För alla 
julkrubbsfantaster är Ewa 
Bigestans bok en guld-
gruva.

 ¶ SOFIA TOrvAldS

När herdarnas väntan  var över

Då Vasa brann år 1852 förstördes kyrkan 
tillsammans med stora delar av staden. 
Den nya kyrkan i den återuppbyggda 
staden ritades av C.A. Setterberg. Den 

invigdes år 1869 och fick namnet Tre-
faldighetskyrkan. 

Den nya kyrkans första altartavla 
målades av R.W. Ekman och förestäl-
ler instiftandet av nattvarden. Först lär 
den ha väckt Vasabornas förtjusning 
men senare avfärdades den som allt för 
anspråkslös. 

Rådman Gabriel Rewell ville bekosta 
en ny altartavla och kontaktade Albert 
Edelfelt. Efter att Edelfelt hade deltagit 
i en tävling om en ny altartavla till Jo-
hanneskyrkan i Helsingfors hade han 
flera oanvända utkast till just altartav-
lor. Edelfelt bekantade sig med Trefal-
dighetskyrkan under ett besök som-
maren 1892, där han beslöt att julmoti-
vet från Betlehem skulle passa bra i Va-

sa. Runt årsskiftet 1893-94 målade han 
tavlan. Med sina fem meter var tavlan 
den största som hade målats i Finland 
på den tiden. Även ramen är ett verk 
av Edelfelt, tillverkad med två arkitek-
ter som medhjälpare.

Församlingen ville sist och slutligen 
inte avstå från den gamla altartavlan 
Den heliga nattvardens instiftande. I 
stället beställdes ytterligare en kom-
pletterande altartavla, Louis Sparres 
Jesu gravläggning. 

Heliga mödrar
Albert Edelfelt strävade redan tidigt i 
karriären efter att gestalta de avbilda-
de personernas känslor med psykolo-
gisk realism. I Herdarnas tillbedjan är 

det i första hand herdarna som präg-
las av den känslomässiga realismen. 

Marias outgrundliga ansikte med 
blicken fäst på barnet, är inte lika en-
kelt att greppa. 

Herdarna uttrycker allvarsam 
vördnad, den stående herden kan-
ske också en resignerad väntan som 
håller på att bytas till ett ”är du verkli-
gen – äntligen här?” Jesusbarnet mö-
ter den stående herdens blick och i 
den ordlösa kommunikationen skäl-
ver det till av något som jag inte lyck-
as sätta ord på. 

Är det profetens Jesajas ord som ekar 
i mötet mellan den gamle och den ny-
födde? Löftet om ett ljus för det folk 
som vandrar i mörkret, om ett barn 

ALTARTAVLA. Ett möte mellan him-
melskt och jordiskt, mellan lokalsam-
hället och ett fjärran Betlehem. Albert 
Edelfelts altartavla Herdarnas tillbedjan 
i Trefaldighetskyrkan i Vasa bär bud om 
att nådens ljus når genom tid och rum.

TEXT & FOTO: JOHANNA GRANLUND

mikAeL heikiUs och Johan Hagström tycker att altartavlan 
Herdarnas tillbedjan förmedlar ett budskap om nåd och frid.
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Dörren till en vardagstro 
BOK

Två kors och en fisk

Författare: Sofia Torvalds
Förlag: Fontana Media 
2017

Är världen en vackrare plats 
för den som tror? Med av-
stamp i den frågan tecknar 
journalisten Sofia Torvalds 
någonting man kunde be-
skriva som en kristen lev-
nadsteckning över sitt liv.

Utifrån tre symbolbilder 
i form av tre smycken, ett 
guldkors, ett kors med små 
pärlor och en fisk målar hon 
upp olika perioder i en kris-
ten människas liv. 

Med början från den ny-
frälstas skimrande för-
älskelse och berusning då 
guldkorset ännu lyser bril-
jant i hela tillvaron, till den 
såkallade ”mittenperi-
od” då elden börjat falna 
och Gud känns frånvaran-
de. Perioder utan bönesvar 
då ”ett vitt rum” att få dra 
sig tillbaka i känns mer än 
lovligt åtråvärt. Inte minst 
för en mamma som mås-
te bära sina små, även de 
gånger hon inte känner sig 
det minsta buren, men än-
då bärs.

Sofia Torvalds texter 
skulle inte ha kunna skrivas 
utan ett stort mått av själv-
distans och mognad. Hon 
skriver om en äkta vilja att 
bli en kristen som bär fram 
goda frukter ur sitt förråd, 
men som ändå i ärlighetens 
ljus kan märka att de inte 
alls är så många och så fina 
som en lång helgelsepro-
cess borde ha kunnat fram-
bringa. Här finns en dyr-
köpt erfarenhet av att vå-
ga låta saker dö för att be-
reda plats för livet. Det kan 
handla om tidigare känslor 
av självförakt, rädslor och 
mindervärdeskomplex, där 
processen kan gynnas av en 
trygg kristen gemenskap.

Ändå lyfter författaren 

fram vikten av 
det egna bö-
nelivet och bi-
belläsningen. I 
samma ande-
tag som hon 
också delar 
de egna svå-
righeterna 

med att komma till skott. 
Lösningen visar sig i förfat-
tarens fall bli bönen under 
arbetsresorna i bussen, en 
rutin som visar sig vara mer 
än god.

De korta täta filosofiska 
teckningarna ser sponta-
na ut. Men ett vant öga kan 
urskilja att bakom de sti-
listiskt välskrivna texterna 
gömmer sig mycket skriv-
arbete och omtagningar, en 
avskalningsprocess i dubbel 
bemärkelse, vid skrivbor-
det, men förstås också pa-
rallellt i det verkliga livet.

Resultatet är opretentiösa 
texter som föder en ome-
delbar längtan efter att själv 
få smaka på den tillgängli-
ga vakna vardagstron som 
författaren slår upp en dörr 
till. Här finns ingen mässan-
de ton som avskräcker. Ing-
et förtätat teologiskt reso-
nemang som exkluderar. I 
den mån författaren använ-
der sig av citat eller källhän-
visningar faller de in i helhe-
ten på ett naturligt sätt och 
skapar mervärde till en un-
derhållande och tankeväck-
ande helhet som lämnar ut-
rymme för egna tankar och 
åsikter.

Vad är det att vara kris-
ten? Boken ger kanske inga 
specifika svar på frågan om 
identitet. Men texterna syn-
liggör i stället på ett fräscht 
sätt begreppet ”kristen in-
tegritet”. En okränkbarhet, 
en heder, en redbarhet och 
ett oberoende för att an-
vända ytterligare några sy-
nonymer. I det här fallet ett 
attraktivt oberoende av allt 
annat än den Gud författa-
ren valt att sätta sin tillit till.

 ¶ CAmIllA lIndBerg

soFiA torVALds bok väcker hos recensenten en längtan 
efter en vardagstro. FOTO: ChrISTA mICkelSSOn 

Två frågor om Gud
BÖCKER

Finns det en Gud? En 
analys av vetenskapens 
relation till tron

Författare: Johan Lennox 
och Göran Stenlund

Duger jag för Gud?

Författare: Leif Erikson
Förlag: Slef-Media

Slef-Media
har gett ut 
två böck-
er med lik-
nande tit-
lar, och som 
tillkommit på ett likanande 
sätt. Vardera ställer en fråga: 
Finns det en Gud? och Duger 
jag för Gud?

Böckerna kompletterar 
varandra. Den ena är apolo-
getisk och den andra är sjä-

lavårdande. 
Boken som 

frågar om det 
finns en Gud 
har John Lenn-
ox ursprungligen 
skrivit 2009, 

God’s Undertaker – Has Sci-
ence Buried God? På svens-
ka kom boken ut 2010 som 
Guds dödgrävare - Har ve-
tenskapen begravt Gud? Ef-
tersom den svenska boken 
är slutsåld har Göran Sten-
lund gjort en förkortad ver-
sion av Lennox bok, som 

Slef-Media nu gett ut. 
I förordet skriver Stenlund 

att Lennox bok är en av de 
böcker som betytt mest för 
honom. Den presenterar de 
viktigaste argumenten i den 
aktuella debatten om veten-
skapens relation till Gud. 

I Finns det en Gud? disku-
teras påståendet att veten-
skapen bevisat att det in-
te finns någon Gud, och skri-
benterna frågar sig om det 
stämmer. För att underlätta 
samtal i ämnet har Stenlund 
formulerat nya kapitelrubri-

ker, skrivit sammanfattan-
de teser för varje avsnitt och 
ordförklaringar. Göran Sten-
lund vill rikta boken speciellt 
till ungdomar som funderar 
på frågan om Guds existens.

John Lennox är profes-
sor emeritus i matematik vid 
Oxfords Universitet. På sena-
re år har han debatterat ve-
tenskap och tro med ledande 
ateister. Göran Stenlund är 
också matematiker och ver-
kar som verksamhetsledare 
för Evangeliföreningen.

Då man fått svar på frågan 

om Gud finns kan följdfrågan 
vara: Duger jag för Honom? 
Den frågan tar Evangelifören-
ingens tidigare hemlandsle-
dare, teologie doktor Leif Er-
ikson upp i sin bok. 

Också han har gjort en 
sammanfattning av en ti-
digare utgiven bok, denna 
gång Martin Luthers tegel-
sten Stora Galaterbrevskom-
mentaren. Han sammanfat-
tar några av huvudtankar-
na i boken och kommente-
rar dem. 

 ¶ jOhAn SAndBerg

När herdarnas väntan  var över
med namnen Underbar i råd, Väldig 
Gud, Evig Fader, Fridsfurste?

Ett spår i Edelfelts liv som jag tycker 
är intressant är hans nära relation till sin 
mor Alexandra Edelfelt. Hon beskrivs 
som något av en matriark och för Al-
bert Edelfelt tycks hon i det närmas-
te ha varit helig. Porträttet Fru Alex-
andra Edelfelt i gula salongen på Hai-
ko, föreställer modern som sitter och 
läser en tidning. Hennes position och 
kroppshållning är nästan identisk med 
den sittande Maria i Herdarnas tillbed-
jan, även om Alexandra Edelfelts an-
sikte är böjt nedåt över en tidning is-
tället för ett barn. 

Enligt uppgift har skolflickan Sigrid 
Charlotta Hyvönen stått modell för Ma-

ria. Många liknande verk avbildar Je-
sus liggande i krubban med en tillbed-
jande Maria bredvid, men Edelfelt har 
placerat Jesus i Marias famn – kanske 
som ett uttryck för den självupplevda 
närheten mellan mor och son?

Herdarna har, liksom Maria, målats 
med finländare som modeller. De visar 
att tavlans budskap inte är avgränsat till 
Betlehem år 0, utan sträcker sig över 
tidsrymder och geografiska gränser.

Källor: Rusama, Timo och Koskimies-Envall, 
Marianne: Herdarnas tillbedjan. Församlings-
liv och kyrkokonst i Vasa. 1993. Uppslagsverket 
Finland. Biografiskt lexikon för Finland. www.
albertedelfeltinateljee.fi

ALBERT GUSTAF ARISTIDES EDELFELT

Föddes den 27 juli 1854 på Kiala gård utanför Borgå.
Var uppmärksam på tendenser i sin samtid. Hans 
verk vittnar om en rörelse från romantiskt historie-
måleri via realism och friluftsmåleri till influenser av 
impressionism och nyromantik.
Blev bland annat känd som porträtt-, historie- och 
folklivsmålare. Dog den 18 augusti 1905.

Vasaborna Mikael Heikius och Johan 
Hagström träffas i Trefaldighetskyrkan 
för ett samtal om altartavlan Herdarnas 
tillbedjan. Heikius är kantor i Vasa svens-
ka församling och har därmed möjlig-
het att betrakta tavlan till vardags. Hag-
ström, som jobbar med försäljning och 
marknadsföring, berättar att han besö-
ker kyrkan ganska ofta. Altartavlan har 
han gillat ända sedan han först såg den då 
han flyttade till Vasa i början av 80-talet.

Heikius: Jag tycker att Herdarnas till-
bedjan är helt enastående för att vara 
en altartavla. Den skulle platsa var som 
helst, inte bara i en kyrka. 

Hagström: Då jag ser på den brukar jag 
alltid fundera på mötet som äger rum, 
och på symboliken bakom det. Här är 
det inte de högt uppsatta vise männen 
vi får se, utan istället de enkla herdarna. 
Det är en speciell kontakt mellan barnet 
och den ena herden. Situationen är hög-
tidlig, men vi ser helt vanligt folk i rol-
lerna. Herdarna ser ut som att de skul-
le kunna vara österbottningar. 

– Jag brukar också titta på kvinnan 
bakom herdarna. Jag föreställer mig att 
hon har en ännu lägre position i sam-
hället än herdarna, men hon får ändå 
vara med. Ljuset från Jesusbarnet lyser 
också på hennes ansikte. Jag ser det som 
en bild av nåd.

Heikius: Jag har alltid föreställt mig 
att den personen är en man.

Hagström: Man ser inte någon krubba 
eller några djur. Inte heller Josef är med. 
Kanske Edelfelt lämnade bort dem för att 
all fokus skulle ligga på de mest centrala 
personerna i just det här mötet?

Heikius: På altartavlan i Pörtom kyrka 
[en kopia av Herdarnas tillbedjan må-
lad av Toini Kallio] saknas också äng-
larna. Där syns bara stjärnhimlen mel-
lan takets brädor. Edelfelt lär ursprung-
ligen inte ha målat några änglar på ori-
ginalet, men församlingen ville ha med 
dem. Jag tycker att änglarna ser ut som 
skolflickor från en jultablå – blev her-
darna faktiskt rädda för dem? 

– Deras svanvingar är väldigt realistis-
ka och kanske också något av en natio-
nalsymbol, med tanke på Finlands na-
tionalfågel sångsvanen. Den här balan-
sen mellan det realistiska och det över-
naturliga är väldigt intressant. Inte bara 
änglarna utan också resten av tavlan 
ger uttryck för det. Dessutom balanse-
rar motivet hela tiden mellan ett avläg-
set Betlehem och det lokalt förankrade.  

– Herdarna står tydligt för realismen, 
men Maria är mer eterisk, inte så mycket 
kött och blod. Kanske han målade hen-
ne på det sättet för att hon inte skulle ta 
för mycket uppmärksamhet? Nu är all 
fokus på Jesus. 

Hagström: Ljuset som strålar från Je-
sus lyser upp i nattmörkret. För mig bär 
tavlan budskap om nåd och frälsning. 

Heikius: Jag tycker att tavlan även för-
medlar hopp om fred och frid i orostider. 

Ljuset  
från Jesus 
lyser på alla
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Vill följa
Laestadius
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Innan vi möts sänder Teemu Tast mig 
berättelsen om sina farföräldrars väg till  
kristendomen. Farfar Otto Tast (1903-
1980) var hemma i Nedervetil. Han flyt-
tade till Tavastehus där han fick jobb på 
sina släktingars fabrik. Han”dristade 
sig att ta emot syndaförlåtelsens ord” 
år 1932.

Otto Tast anslöt sig till västlaestadi-
anerna som också kallas de förstfödda. 
Teemu Tast är förstfödd i tredje genera-
tion. Det finns ett hundratal svenskta-
lande förstföddlaestadianer i Finland. 
De flesta finlandsvenska laestadian-
erna hör till Rauhan Sana eller torne-
dalsinriktningen som är en östlaesta-
diansk gren.

Själv har Teemu Tast vuxit upp i Tam-
merfors men bor numera i Kotka. Han 
har tio barn med vilka han konsekvent 
talar svenska. Han tolkar predikningar 
mellan finska och svenska i bönehu-
set, han är predikant och redaktör för 
västlaestadianernas tidning Rauhan Si-
de sedan snart två år tillbaka.

– Jag har vuxit upp i ett kristet hem, 
och brukar gå på söndagsbön i böne-
huset varje söndag sedan barndomen. 
Redan som barn fick jag känna både 
ånger över synden och glädje över för-
låtelsen, berättar han. 

Under tonåren sökte han sin egen 
väg. 

– Jag var livlig till min natur och det 
hände både ett och annat som tryck-
te på samvetet. Som barn hade jag en 
sträng syn på saker och tänkte att den 
som stjäl hamnar i helvetet.

Innan han skulle gå till nattvarden 
första gången i samband med konfir-

mationen ville han ha rent samvete.
– På lördagen innan konfirmatio-

nen badade jag bastu med mina sys-
kon. Syskonen badade färdigt men jag 
stannade ensam kvar. Jag  grät och fun-
derade om en tjuv kan gå till nattvar-
den. Jag satt där en timme innan  min 
pappa kom. Han märkte att jag gråtit 
och jag berättade vad som tyngde. Han 
vittnade då alla synder förlåtna i Je-
su namn och blod. Då svävade jag över 
tröskeln till mitt rum och till nattvar-
den nästa dag. Det var början till min 
personliga tro. 

Är det viktigt att man uttryckligen känner 
sin synd och att man är förlåten?
– Syndakänslan är en förutsättning för 
att man behöver nåd. Man ska inte byg-
ga sin tro på känslor, men en tro utan 
känslor kan inte heller förekomma. Tron 
är ju hjärtats och inte förnuftets sak.

I bönehuset talar de ofta om nåde-
ordningen, en väg som varje männis-
ka måste gå: från andlig fattigdom och 
sorg till hjärtats renhet.

– Som ung hade jag kanske en allt-
för sträng syn på vem som är värdig 
att gå till nattvarden. Lars Levi Laes-
tadius talar i en predikan till dem som 
ännu är i otro. Han säger att må detta 
vara den sista måltiden för dig i otro. 
Det är en påminnelse och påskyndel-
se till bättring.

Din farfar skulle ha gjort bättring tidigare 
om predikanten frågat. Men predikanten 
tyckte inte att han var redo innan han fal-
lit i helvetet. Vad betyder det?

– Laestadius använder liknelsen att 
sjunka ner till jordens medelpunkt. 
Därifrån går alla vägar uppåt.

Vad är det då som skiljer förstfödda 

från Rauhan Sana? Som svar på den frå-
gan tar Tast avstamp i den stora split-
teringen av den laestadianska rörel-
sen i början av nittonhundratalet. Då 
delades väckelsen i tre grenar: först-
födda (västlaestadianer), nyväckta och 
gammellaestadianer (östlaestadianer). 

– Splittringen uppstod som en reak-
tion mot den sekularisering som man 
då upplevde inom väckelsen. De ny-
väckta menade att man förkunnat 
evangelium på alltför lösa grunder 
och att syndernas förlåtelse predika-
des alltför lätt. En nyväckt predikant 
sade att han härefter inte kommer att 
förkunna syndernas förlåtelse för nå-
gon. Det var så extremt att det förbryl-
lade många. 

Grenen som kom att heta västlaes-
tadianer eller förstfödda vände sig till 
de äldste i svenska Lappmarken och 
bad om hjälp därifrån. De ville ty sig 
till Laestadius och Johan Raattamaas 
lärdomar. 

– Gammellaestadianerna menade 
kanske att allt är i sin ordning

Splittringen hade egentligen börjat 
redan på 1890-talet i USA. Den märktes 
tydligt 1903 då predikanter från svens-
ka Lappmarken kom till Helsingfors. 
Efter några dagar fann de sig utlås-
ta från bönehuset eftersom man inte 
gillade deras – som man uppfattade det 
–hårda predikningar mot grannlåt och 
världslighet.

– Vid tiden för splittringen var skill-
naden i läran att de förstfödda poäng-
terade förmaningens ord till de kristna 
medan gammellaestadianerna närmast 
predikade evangelium till de kristna.

Tast vill göra en uppdelning mellan 
att predika lag och bättring.

– Vi talar ogärna om att predika lag 

till de kristna. Vi talar om att predika 
bättring till dem. Lag predikar man till 
oväckta människor. 

Vem är kristen?
– De som har en levande tro är krist-
na. Det är bara Gud som känner vå-
ra hjärtan.

Tast säger att det vid tiden för den 
stora splittringen också fanns en klass-
skillnad. Enligt honom hörde de först-
födda till de fattiga medan gammel-
laestadianerna var lite av en överklass 
som prydde sina hem. Det uppfatta-
des som prål. 

– Än idag vill vi undvika prål i vå-
ra hem. Vi har ingen teve. Och jag har 
ingen slips, säger han.

Efter den stora splittringen har både 
den östliga och den västliga grenen av 
laestadianismen delat sig ytterligare. 
1934 bildades Rauhan Sana när inrikt-
ningen lämnade gamellaestadianerna.

– Då kallade man dem småförstföd-
da eftersom man såg likheter. Hur det 
är idag vet jag inte, men jag tror att de 
i sin förkunnelse placerar sig mellan 

teemU tAst är 
verksamhets-
ledare för Södra 
Finlands Havs-
fiskarförbund. 
Han är också 
västlaestadiansk 
predikant. 

LAESTADIANISM. Förmaning och evangelium. Historiskt 
sett är det skillnaden mellan väst- och östlaestadianernas 
förkunnelse. Enligt den västlaestadianska predikanten 
Teemu Tast predikar de lag för de oväckta och bättring för 
de kristna. 
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gammellaestadianerna och förstföd-
da, säger Tast.

Någon andlig gemenskap med Rau-
han Sana har Tast inte.

Delningen av den västlaestadianska 
grenen i Finland var ett faktum för ett 
drygt år sedan. Då gick en grupp som 
nu kallar sig Esikoiset ut ur huvudfå-
ran eftersom man inte accepterade att 

Förstföddlaestadianerna har in-
te brutit med den evangelisk-luther-
ska kyrkan genom att säga ifrån sig sitt 
medlemskap. 

– Inget hindrar att vi går till kyrkan 
för nattvard om den instiftats rätt och 
förrättas av män. När det blir barndop 
är det upp till familjen att bestämma 
om man ber en manlig präst eller pre-
dikant att döpa barnet. Men faktum är 
att det på vissa orter börjar vara svårt 
att få tag på en manlig präst. 

Man räknar med att de förstfödda har 
mellan 10 000 och 15 000 anhängare 
i Finland. Hur många som lämnat hu-
vudfåran vet Tast inte. 

– Det är så pass nytt ännu att jag in-
te vet hur många som gick ut. På vis-
sa orter, som i Kotka, har det inte skett 
någon splittring. På någon ort har ma-
joriteten gått ut. Jag gissar att det hand-
lar om några hundratal som gått med i 
Esikoiset. Jag önskar ju att dammet läg-
ger sig och att många av dem kommer 
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Lyngen

Förstfödda
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Levi 
Älvgren
1964-65

Gammel-
laestadianer

(östlaestadianer)
DEN LAESTADIANSKA VÄCKELSEN

• Den laestadianska väckelsen uppstod i norra Sverige 1845 kring Lars Le-
vi Laestadius. Det är den största väckelsen som utgått från Norden, här finns 
också de flesta medlemmarna.
• Har anhängare även i Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.
• Gammellaestadianerna har idag 100 000 anhängare (90 000 i Finland), de 
förstfödda 25 000 (10 000) och Rauhan Sana 25 000 (7 000). Lyngenriktning-
en i Norge har 8 000 anhängare, Törölä-riktningen 5 000 i USA och Pollari-rikt-
ningen (Independent Apostolic Lutheran Church) 3 000 i USA. De övriga grup-
peringarna har färre än 1 000 anhängare.
• Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF som förenar de finlandssven-
ska laestadianernas föreningar hör till Rauhan Sana.
• Riktningen Livets ord ska inte förväxlas med frikyrkan med samma namn.

rörelsens predikanter i strid mot kyr-
kolagen tagit hand om sakramentsför-
valtningen, alltså börjat dela ut nattvard 
och döpa barn. Teemu Tast håller inte 
med om den tolkningen av kyrkolagen.

– Då våra predikanter delar ut natt-
vard i våra bönehus eller döper barn 
påstår de inte att det är den lutherska 
kyrkans verksamhet, säger han.
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Rauhan Sanas nåd 
sägs vara för vid

stiG-erik enkVist är verksamhetsledare för Laestadianernas Fridsföreningars Förbund. Han är också predikant.

LAESTADIANISM. Synen 
på församlingen är den 
största skillnaden mellan 
Rauhan Sana, västlaes-
tadianerna och gammel-
laestadianerna.
 
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG

Den beskrivningen ger Stig-Erik En-
kvist. Hans specialintresse är de laes-
tadianska grenarna och han har läst in 
sig på ämnet.

Enkvist är verksamhetsledare för LFF, 
Laestadianernas fridsföreningars för-
bund, dit de flesta finlandssvenska laes-
tadianerna hör. LFF hör till den östlaes-
tadianska grenen Rauhan Sana som ut-
mönstrades ur gammellaestadianerna 
1934. Även om de flesta inom Rauhan 
Sana har svenska som modersmål så har 
grenen inget svenskt namn. I Sverige ta-
lar man om tornedalsinriktningen.

– Egentligen har de förstfödda (väst-
laestadianerna, red.anm.) och gammel-
laestadianerna en identisk församlings-
lära. Skillnaden är att förstfödda tror att 
endast förstfödda kommer till himlen. 
Gammellaestadianerna tror i sin tur 
att endast de kommer till himlen, sä-
ger Enkvist.

Gammellaestadianerna i Finland är 
anslutna till SRK, Suomen Rauhan- 
yhdistysten Keskusyhdistys. 

– Deras centralstyrelse har nästan 
samma status som Lappmarkens älds-
te har för västlaestadianerna. SRK an-
klagar Rauhan Sana för att vi inte kän-
ner till gränserna för Guds rike. De på-
står att vi har för vid nåd. 

Men det tycker inte Enkvist att de har. 
– Vi överlämnar domslutet till Gud. 

Det står ingenstans i Bibeln att endast 
laestadianer kommer till himlen. Vi 
tror att en levande tro för dig dit. Har 
du lärt känna Herren Jesus och hans blod 
har rengjort dig blir du salig. Jag träffar 

många människor som är kristna. En del 
av dem är laestadianer, men inte alla. 

Östlaestadianerna läser inte Laes-
tadius predikningar på sina samman-
komster.

– Vi håller oss till Bibeln. Precis som 
i kyrkan.

Rauhan Sana bjuder heller inte för-
samlingen fram att bikta sig och få av-
lösning av predikanterna.

– Det är nästan något lite karismatiskt 
och frikyrkligt över det. Vi har en an-
nan syn. Vi anser att alla är på samma 
nivå inför Gud. Avlösningen av en pre-
dikant är inte bättre än av någon annan.

Kommer någon till honom för att få 
syndernas förlåtelse ser Enkvist det som 
sin enda uppgift att predika dem för-
låtna. 

– Jag kan fråga om det är något spe-
ciellt som plågar. Men jag utröner ald-
rig graden av ånger hos människan. Jag 
kan inte se till hjärtat. Det sköter Gud 
suveränt.  

Enligt Enkvist präglas västlaestadi-
anerna av kraftig predikan mot ett syn-
digt leverna. 

– Man har lyft helgelseläran hö-
gre än någon annan inom väckelsen. 
Än idag ska frun ha en duk på huvu-
det när hon kommer till de strängare 
kretsarnas sammankomst. Att ha slips 
är helt förkastligt. De pryder heller in-
te sina hem. Jag har kanske trettio slip-
sar där hemma.

Genom sitt jobb har Enkvist god kon-
takt med västlaestadianerna i Finland, 
både den gamla och nya gruppen. Han 
har också personliga vänner bland dem. 
LFF samarbetar en del med Esikoiset på 
missionsfältet i Ryssland.

– LFF och Rauhan Sana fick en häls-
ning från västlaestadianernas midsom-
marmöte i Lahtis i fjol. Det tar jag som 
att vi har ett andligt utbyte. Det är sämre 
med vår kontakt till SRK. Med dem har 
vi ingen som helst kontakt. Våra inviter 
möts med kalla handen.

Påståendet om en klasskillnad mel-
lan väst- och östlaestadianerna kö-
per Stig-Erik Enkvist inte.

– Det är västlaestadianernas syn på 
saken. De värderar inte teologisk utbild-
ning och kyrka. De varnar för en för-
nufts- och förståndskristendom.

Han vill i stället svänga på saken. Väst-
laestadianerna utsåg tidigt Lappmar-
kens äldste som stod över alla andra.

– De står mellan Gud och männis-
kan. Så är det än idag. De orsakade den 
senaste splittringen i Finland genom 
sitt dekret att ta hand om nattvarden. 
I Rauhan Sana står ingen människa el-
ler grupp över andra.

Man räknar med att den stora splitt-
ringen var ett faktum i Skandinavien 
1897. Då höll man sammankomster i 
två olika hus i Svappavaara i Sverige. 

– En springande punkt var att väst-
laestadianerna påstod att väckelsens 
ledare Johan Raattamaa lagt händer-
na på deras ledare Jonas Purnus huvud 
och välsignat honom till sin efterträda-
re. De gammellaestadianska predikan-
terna kunde inte omfatta Purnu som le-
dare. De såg Herren Jesus som den en-
da församlingsledaren genom sitt ord.

Västlaestadianernas tanke på egen 
sakramentsförvaltning är över hund-
ra år gammal.

–  Redan på 1880-talet beställde Pur-
nu egna nattvardskärl. När Raattamaa 
fick höra det selade han för sin ren och 
skyndade till Gällivare för att tala Pur-
nu till rätta.

Den tredje grenen som uppstod un-
der splittringen, de nyväckta, hade sitt 
upphov i Kittilä i norra Finland. 

– Laestadius riktade sina predikning-
ar till icke omvända. De nyväckta rik-
tade dem också mot de kristna. De ha-
de en sträng lagpredikan och en myck-
et sträng helgelselära. De anklagade de 
andra grenarna i väckelsen för att va-
ra ljumma. 

Enkvist säger att den grenen paradox-
alt nog blivit en liberal rörelse som idag 
assimilerats med kyrkan. 

– De godkänner kvinnliga präster 
och har också kvinnliga predikanter i 
sina led. Numera har de minskat kraf-
tigt i antal. 

Fortsättning från föregående sida.

”Vår syn är inte att 
de allvarligaste i var-
je grupp blir saliga.”
Teemu Tast

tillbaka. I viss mån har det redan skett.
Splittringen har också haft andra 

konsekvenser för den västlaestadian-
ska huvudfårans del. Den ingerman-
ländska kyrkan i Ryssland bröt sam-
arbetet med dem.

– Den tog avstånd från oss, kanske 
i rädsla över att penningkranarna från  
Finland skulle stängas. Men vi har fort-
farande missionsarbete i Ryssland. Vå-
ra predikanter gör vänskapsresor ända 
till Sibirien. Vi sänder också predikan-
ter till Estland, Lettland och Mellaneu-
ropa. Det finns inga organiserade först-
födda församlingar där, men det finns 
vänskapskretsar. Det kommer besöka-
re från Lettland till varje större samling 
i södra Finland. En del av dem upple-
ver att de tillhör oss. 

Den västlaestadianska huvudfåran 
vänder sig än idag till Lappmarkens 
äldste och till Laestadius predikning-
ar för att få ledning. Lappmarkens älds-
te består av en grupp predikanter som 
leder hela grenen. I Kiruna och i Gäl-
livare ordnas världsomfattande sam-
mankomster två gånger varje år.  Det 
var också Lappmarkens äldste som an-
befallde att västlaestadianerna i Fin-
land skulle ta hand om  sakraments-
förvaltningen. Esikoiset har brutit med 
Lappmarkens äldste och har nu egen 
inhemsk styrgrupp.

I så gott som varje gudstjänst i ett 
västlaestadianskt bönehus ingår än 
idag en predikan av Laestadius.

– Vi inleder gudstjänsten med en 
psalm och en bön. Efter ytterligare en 
psalm läser vi en predikan av Laesta-
dius. Efter ännu en psalm talar en pre-
dikant, säger Tast. 

Predikanten avslutar vanligtvis sin 
predikan med att förkunna syndernas 
förlåtelse. 

– Då får de som känner ett behov 
komma fram till predikanten eller till 
någon annan kristen och be om för-
låtelse. De tar pre-
dikanten om halsen 
och frågar om du or-
kar förlåta. Ofta säger 
de allmänt vad de vill 
ha förlåtelse för. Pre-
dikanten vittnar med 
handpåläggning om 
att synderna är för-
låtna. Om det är nå-
gon speciell sak som 
trycker på samvetet så har man frihe-
ten i kristendomen att berätta för bikt-
fadern vad som tynger. Man behöver 
inte bära bördan själv utan biktfadern 
vittnar om syndernas förlåtelse.

Det behöver alltså inte vara en predikant?
– Som Luther säger kan det vara från 
en kristen till en annan. Men i prak-
tiken vänder man sig vanligen till en 
predikant. Som själasörjare har de en 
viss erfarenhet och har bättre färdig-
het att komma med råd.

Vem föreställer du är i himlen?
– Vår syn är inte att de allvarligaste i 
varje grupp blir saliga. Luther sade att 
om du vill finna Gud ska du först finna 
hans församling där Guds ord predikas 
rent och klart och där sakramenten för-
valtas rätt. Håll dig till dem.

Vem är Guds församling?
– Jag tänker att den under historiens 
gång har haft olika namn. I dagens Fin-
land går den under namnet västlaesta-
dianer. Raattamaa fick i tiderna frågan 
hur det går med de partisinnade. Han 
svarade att om de blir saliga på sin tro 
så må de bli det men vi ser en försam-
ling i Guds ord. Men det är ingen för-
lust för oss om också andra människ-
or blir saliga. Det som vi är säkra på 
rekommenderar vi åt andra. Resten 
är Guds sak. 
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DOMPROSTERIET

 ¶ BORGÅ
Fr 22.12 kl. 17: Mikaelskapellet, Vå-
laxv. 553, Finlands Lucia, Johanna 
Björkholm-Kallio, Eric-Olof Söder-
ström.
FRE 22.12 KL. 19: Julkonsert i dom-
kyrkan, On Christmas night all Chris-
tians sing! Sancti Amici & Frida, dir. 
Minna Wesslund
SÖ 24.12 KL. 13 & 14: JULBÖN i Nä-
sebackens begravningskapell, Lind-
gård, Tollander/Helenelund, Camilla 
Wiksten-Rönnbacka
KL. 15: JULBÖN för barnfamiljer i 
domkyrkan, Smeds, Söderström, 
Tollander, barnkören Diskanten.
KL. 15.30: JULBÖN i Emsalö kapell, 
Wilén, Helenelund, Camilla Wiksten-
Rönnbacka
KL. 17: JULBÖN i domkyrkan, biskop 
Björn Vikström, L. Stråhlman, Söder-
ström, Vanessa Eriksson. Radiering
KL. 17: JULBÖN i Kullo bykyrka,  
Wilén, Helenelund, Camilla Wiksten-
Rönnbacka
KL. 23: GUDSTJÄNST I JULNATTEN 
i Sjötorp, Kråkö, Lindberg, Anders 
Ekberg
MÅ 25.12 KL. 8: JULOTTA i domkyr-
kan, Lindberg, Söderström
KL. 8: JULOTTA i S:t Olofs kapell, 
Pellinge, Hörbergsvägen 15, Smeds, 
Helenelund
KL. 8: JULOTTA i Svartbäck- Spjut-
sunds skärgårdskyrka, Björkholm-
Kallio, Reidar Tollander
KL. 18: Julkonsert i domkyrkan, Jul 
med Johanna, Johanna Ahlmark-
Mannila, sång & violin, Henrik 
Wikström, piano, Hannu Rantanen, 
kontrabas, Kaarle Mannila, slagverk
TI 26.12 KL. 12.15: JULSÅNGSGUDS-
TJÄNST i domkyrkan, Carols vid 
Betlehem enligt anglikansk modell, 
Wilén, Helenelund, Tollander, Borgå 
Kammarkör
SÖ 31.12 KL. 12.15: HÖGMÄSSA 
i domkyrkan, Björkholm-Kallio, 
Eisentraut-Söderström, Helenelund
MÅ 1.1 KL. 12.15: HÖGMÄSSA i dom-
kyrkan, Eisentraut-Söderström, 
Björkholm-Kallio, Söderström Ru-
nebergskören
KL. 13.15-15: ”ÖPPET HUS PÅ BI-
SKOPSGÅRDEN” efter högmässan. 
Kaffe hos biskopsparet Björn och 
Maria Vikström
ON 3.1 KL. 13: MÄSSA I TAIZÉSTIL i 
Lundagatans kapell, Lindberg, Tol-
lander

 ¶ LAPPTRÄSK
sö 24.12 kl. 16: Julbön i kyrkan, SL, JE, 
Johanna Rosenqvist 
må 25.12 kl. 8: Julotta i kyrkan, LS, JE
ti 26.12 kl. 14: De vackraste julsång-
erna i Hemborg, Hindersby, LS, JE, 
Johanna Rosenqvist. Kaffe, Hin-
dersby marthor
sö 31.12 kl. 12: Högmässa i kyrkan, 
LS, Arno Kantola
må 1.1 kl. 12.15: Högmässa tillsam-
mans med Borgå svenska dom-
kyrkoförsamling i Borgå domkyrka. 
Nyårsmottagning hos biskopsparet.
to 4.1 kl. 14: Missionskretsen i för-
samlingshemmet, Carita Illman, SL

På kommande: lö 6.1 Vi deltar i 
högmässa med prästvigning i Borgå 
domkyrka kl. 12.15 
Församlingskansliet stängt 27.12-
5.1. Vid behov kontakta Lovisa för-
samlingskansli tfn 044 722 9200

 ¶ LILJENDAL
sö 24.12 kl. 15: Julbön i Andreaska-
pellet, SL, JE, Johanna Rosenqvist
sö 24.12 kl. 17: Tvåspråkig julbön i 
kyrkan, SL, JE, Johanna Rosenqvist
må 25.12 kl. 6.30: Julotta i kyrkan, 
LS, JE 
ti 26.12 kl. 16: Gudstjänst med 
julsånger i kyrkan, LS, JE, Johanna 
Rosenqvist 
sö 31.12 kl. 10: Högmässa i kapellet, 
LS, Arno Kantola 
må 1.1 kl. 12.15: Högmässa tillsam-
mans med Borgå svenska dom-
kyrkoförsamling i Borgå domkyrka. 
Nyårsmottagning hos biskopsparet
to 4.1 kl. 9.30-11: Öppet Café för 
alla åldrar i Annagården
På kommande: lö 6.1 Vi deltar i 
högmässa med prästvigning i Borgå 
domkyrka kl. 12.15 
Församlingskansliet stängt 27.12-
5.1. Vid behov kontakta Lovisa för-
samlingskansli tfn 044 722 9200

 ¶ LOVISA
Fr 22.12 kl. 21: Lovisakörens tradi-
tionella julkonsert i kyrkan
Sö 24.12 kl. 13.30: Barnens julbön i 
kyrkan, af Hällström, Tollander
Sö 24.12 kl. 17: Julbön i kyrkan, af 
Hällström, Tollander
Må 25.12 kl. 10: Juldagens guds-
tjänst i kyrkan, Blom, Tollander
Ti 26.12 kl. 10: Stefanidagens 
gudstjänst i kyrkan, af Hällström, 
Tollander
Sö 31.12 kl. 10: Högmässa i kyrkan, 
Blom, Marcus Kalliokoski
Må 1.1 kl. 12:15: Nyårsdagens hög-
mässa i Borgå domkyrka. Efteråt 
biskopens mottagning i biskopsgår-
den. Ingen gudstjänst i Lovisa kyrka 

 ¶ PERNÅ
Sö 24.12.:
- kl. 13 Julbön i Sarvsalö kapell: Silf-
vergrén, Kalliokoski.
- kl. 15 Julbön i kyrkan: (på finska kl. 
16.30) Silfvergrén, Kalliokoski.
Må 25.12.: 
- kl. 8 Julotta i kyrkan. Elina Miesko-
lainen medverkar med violin. (på 
finska kl. 9.30) Lemberg, Kalliokoski.
Ti 26.12.:
- kl. 13 Annandag jul – Tvåspråkig 
andakt i Solbacka:, Isnäs. Silfver-
grén, Fogelberg
Sö 31.12.:
- kl. 17 Tvåspråkig Nyårsbön i kyr-
kan: Lemberg, Kalliokoski.
Må 1.1.2018.:
- kl. 12.15 Högmässa tillsammans 
med Borgå domkyrkoförsamling 
i Borgå domkyrka: Efter mäss-
san biskopens nyårsmottagning i 
biskopsgården.

 ¶ SIBBO
Mer information på Sibbo svenska 
församlings hemsida www.sib-
bosvenskaforsamling.fi
Sö 24.12 kl. 11: Julsånger kring jule-
vangeliet i servicehuset Linda. För-
samlingens ungdomar, Patrik Frisk.
Sö 24.12 kl. 12: Familjejulbön i Sibbo 
kyrka. Katja Korpi, Lauri Palin.
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Erika Rönngård, 
040 831 6614,  
annons@kyrkpressen.fi
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kyrkpressen.fi
Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi 
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

Fjärdedag jul, även kallad 
Menlösa barns dag, var 
en helgdag som firades 
den 28 december fram till 
år 1772. Fjärde- och tred-
jedag jul försvann från lis-
tan över helgdagar i sam-
band med den så kallade 
helgdagsreduktionen.

På 1700-talet gjor-
de de styrande försök 
att minska antalet helg-
dagar eftersom de an-
såg att det var nega-
tivt för landets ekono-
mi att bönderna hade 
så många lediga dagar. 
Processen att minska 
helgdagarnas antal var 
utdragen eftersom både 
prästerna och bönderna 
motsatte sig en minsk-
ning av de kyrkliga helg-
dagarna.

Källa: hogtider.wordpress.
com

I KLARSPRÅK

”Gud, hjälp mig 
att hoppas på 
det jag ännu inte 
ser.”
Följ Kyrkpressens böne-
twitter på sökordet 
#bönetwitter 
Veckans tweet är skri-
ven av Emma Audas.

27, 21, 838, 22.
Psalmerna är valda av 
Dag-Ulrik Almqvist.

#bönetwitter

PSALMFÖRSLAG

Ett ljus i mörkrets tid
I julnatten sker undret, och på juldagens morgon vak-
nar vi upp till en dag när Var hälsad sköna morgon-
stund är på sin rätta plats. 

Julen, som hos oss i norr firas en tid på året när vin-
termörkret nått sin botten och håller på att 
vända, handlar inte bara om ljus i vårt 
påtagliga vintermörker. Den handlar 
också om Jesus som världens ljus, om 
att Gud valde att komma till jorden lika 
hjälplös som varje nyfött människobarn.

OM HELGEN LUST ATT

- NÄR ER
FÖRSAMLING HAR
NÅGOT EXTRA PÅ GÅNG?

VARA MITT I

SMÖR
ÖGAT

Platsen i högerkrysset 
ger annonsören synlig-
het i hela landet, fri ut-
formning och fyrfärg i 
storlek 81 x 55 mm för 
bara 150 euro inklusive 
moms! 

Gäller endast församlings- 
och kyrkligt relaterade 
annonser.

2 X 55 / PRIS 150 ¤

”Han var i världen 
och världen hade
blivit till genom 
honom, men värl-
den kände honom 
inte.”

Läs mera i Joh. 1:1–14.

”Klä dig i något 
RÖTT och inled 
julafton med att 
gå eller springa ett 
lopp till förmån för 
Matbanken.”

Tomtelopp i Marie-
hamn julafton kl. 9.00.

UR EVANGELIET RUNT KNUTEN

KALENDERN 
22.12–4.1

FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 52:7–10

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

EVANGELIUM
Joh. 1:1–14

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

HELGENS TEXTER

BETRAKTELSEN EMMA AUDAS

FOTO: vIlle kAvIlO

märker dU hur allting är förändrat?
Nej, kanske inte. Kanske du fortfaran-

de mest av allt längtar efter lugn och ro. 
Kanske du fortfarande ängsligt vänder på 
varje slant. Kanske du fortfarande längtar 
efter nån att omfamna. Kanske du fortfa-
rande inte når fram till din tonåring. Kan-
ske du fortfarande har den där obegripli-
ga värken som vägrar ge upp. Kanske ditt 
äktenskap fortfarande ter sig obarmhär-
tigt hopplöst. Kanske du fortfarande för-
följs av det där hemska som hände. Kan-
ske ditt barn fortfarande är sjukt. Kanske 
din bitterhet också idag kväver all glädje.

Nej, kanske du inte alls märker att allt 
är förändrat, att världen är ny.

På sAmmA sätt som det lilla, värnlösa barnet 
i krubban inte uppenbart är vår konung och 
Gud, inte utan tvekan kommer att upprät-
ta och hela dem han möter, inte självfallet 

kommer att dö för oss för att ge oss liv, inte 
bergsäkert kommer att förändra sanningen 
om universum – och sanningen om dig själv.

Men här har vi julens gåva och utma-
ning: Att tillbe en Gud vars storhet vi än-
nu inte helt kan fatta. Att hoppas på löften 
som vi ännu inte sett uppfyllas. Att lita på 
en Gud som ännu inte är ”allt, överallt”. 
Att tro att verkligheten har en storhet och 
ett djup vi inte kan greppa. Att tro att ock-
så då smärtan är som svårast och mörk-
ret som mörkast – att också då, och ock-
så där, finns vår Gud: Den Gud som går 
kärlekens väg och ber oss följa efter. Som 
säger att vi inte är ensamma. Som säger 
att vi aldrig någonsin igen ska låta mörk-
ret säga oss vem vi är. Nej, aldrig någon-
sin igen stå utan hopp.

För allting är nu förändrat. Och inget är 
längre som det var.

 ¶ emmA AudAS

Emma Audas är studentkaplan för studerande till kyrkliga yrken och 
doktorand vid Åbo Akademi. 
 
I dag ber jag Gud om envist hopp. Hopp för världen, för kyrkan, för 
människorna omkring mig och för mig själv.
 
Hennes tips: Formulera idag en tanke för dig själv: Vad är du tack-
sam för, och vad hoppas du på? Be Gud om hjälp att kunna se de 
gåvor du fått, och om ett envist mod att alltid våga hoppas.

Och inget är längre som det var
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Sö 24.12 kl. 14: Julbön i Norra Paipis 
bykyrka. Korpi, Mauriz Brunell.
Sö 24.12 kl. 16: Julbön i Sibbo kyrka. 
Helene Liljeström, Palin, Brunell.
Må 25.12 kl. 8: Julotta i Sibbo kyrka. 
Kyrkokören medverkar. Stefan Djup-
sjöbacka. Palin, Brunell.
Ti 26.12 kl. 12: Mässa på annandag jul 
i Sibbo kyrka. Korpi, Palin, Brunell.
On 27.12 kl. 19: Kyrkans ungdoms 
julfest i Kyrkoby församlingshem. 
Festtal av Rolf Steffansson, verk-
samhetsledare för Finska missions-
ällskapet.
Sö 31.12. kl 10: Julsångsmässa i Norra 
Paipis bykyrka. Liljeström, Palin.
Må 1.1 kl. 18: Nyårsdagens mässa i 
Sibbo kyrka. Efter mässan julglögg i 
Prästgården. Camilla Ekholm, Palin, 
Brunell.

HELSINGFORS PROSTERI

 ¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hem-
sida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 22.12 
kl. 9.30: Julgudstjänst i S:t Jacobs 
kyrka med Drumsö lågstadium.  
Repo-Rostedt, Enlund
Sö 24.12  Julafton
kl. 11: Julbön i Folkhälsans Seniorhus. 
Terho, Henricson.
kl. 14: Julbön i S:t Jacobs kyrka. 
Terho, Henricson. Malin Döragrip, 
solosång.
kl. 14: Julbön i Johanneskyrkan. Wes-
terlund, Heikel-Nyberg, Almqvist. 
Akademiska Sångföreningen & Aka-
demiska damkören Lyran.
kl. 15: Julbön i Gamla kyrkan. Busck-
Nielsen, Lindström, Enlund. Hedvig 
Paulig, solosång.
kl. 23: Mässa i julnatten i Johannes-
kyrkan. Busck-Nielsen, Lindström, 
Enlund.
Må 25.12 Juldagen
kl. 12: Juldagens högmässa i Johan-
neskyrkan. Busck-Nielsen, Heikel-
Nyberg, Enlund, Päivi Kärkäs, oboe.
Ti 26.12 Annandag jul
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Terho, Almqvist.
kl. 18: Julsångsgudstjänst i Berghälls 
kyrka. Heikel-Nyberg, Almqvist. 
Tomas Vokalensemble.
On. 27.12
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist.
Sö 31.12  1 söndagen efter jul
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Heikel-Nyberg, Repo-Rostedt, 
Almqvist.
Må 1.1 Nyårsdagen
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Henricson.
On 3.1
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund.
To 4.1
kl. 17.30: Kristen meditation i Johan-
neskyrkans krypta.

 ¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är stängt 27-29.12. Öppet 
igen tisdag 2.1 kl. 9-14.
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Julafton  Sö 24.12 kl. 14: Julbön 
för stora och små, Juho Kankare, 
Emma Gustafsson
Julafton Sö 24.12 kl. 16: Julbön, Ste-
fan Forsén, Mimi Sundroos
Juldagen Må 25.12 kl. 8: Julotta, Jo-
han Hallvar, Matteus kyrkokör, Mimi 
Sundroos
Annandag jul Ti 26.12 kl. 18: Kvälls-
mässa, Stefan Forsén, kvällste i 
Matteussalen
Sö 31.12 kl. 10: Högmässa, Johan 
Hallvar
Nyårsdagen Må 1.1 kl. 10: Högmäs-
sa, Stefan Forsén, kyrkkaffe

Julböner i andra kyrkor på julafton
Sö 24.12 kl. 13: Julbön på Brändö, 
Vilans begravningskapell, Juho Kan-
kare, Mimi Sundroos
Sö 24.12 kl. 14: Julbön i Tammelunds 
kyrka, Båtledsbrinken 1, Stefan For-
sén, Mimi Sundroos
Sö 24.12 kl. 15: Julbön i Nordsjö 
kyrka, Hamnholmsvägen 7, Juho 
Kankare, Mimi Sundroos
Sö 24.12 kl. 15: Julbön i Östersun-
dom kyrka, Kapellvägen 65, Johan 
Hallvar, Tuula Stöckell
Sö 24.12 kl. 16: Julbön i Östersun-
dom kyrka, Kapellvägen 65, Johan 
Hallvar, Tuula Stöckell
Sö 24.12 kl. 17: Julbön i Brändö kyr-
ka, Brändövägen 40, Stefan Forsén, 
Daniela och Staffan Strömsholm
Fira jul tillsammans med andra i 
Matteuskyrkan på julafton 24.12: 
Gemenskap utan krav för alla. Vi in-
leder med julbön i kyrkan kl. 16, jul-
middag, julsånger och fri samvaro. 
Kvällen avslutas kl. 20. Kom för en 
stund eller stanna hela kvällen. 
Anmäl dig gärna på förhand till 
kansliet må-ti, to-fr kl. 9-14 tfn. 09 
2340 7300 eller matteus.fors@evl.
fi. (Nämn om du har matallergier 
och/eller behöver skjuts).

 ¶ PETRUS
sö 24.12
kl. 12 Julbön i Munksnäshemmet: 
Bengt Lassus, Kaj Varho
kl. 13 Julbön i Sockenbacka kyrka: 
Ronny Thylin, Bengt Bergman
kl. 14.30 Julbön i Kårböle kapell: 
Ronny Thylin, Peter Hilli, Jonathan 
Hilli
kl. 14.30 Julbön Södra Haga kyrka: 
Daniel Björk, Rebecka Björk
kl. 15 Julbön i Malms kyrka: Benja-
min Sandell, Kaj Varho, Axeli Ferrand
kl. 16 Julbön i Månsas kyrka: Ronny 
Thylin, Peter Hilli, Jonathan Hilli
kl. 16.30 Julbön Munksnäs kyrka: 
Benjamin Sandell, Mathias Sandell
kl. 23.30 Gudstjänst i Åggelby gamla 
kyrka: Daniel Björk, Mathias Sandell
må 25.12
kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka: 
Ronny Thylin, Peter Hilli    
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka: Ronny Thylin, Peter Hilli 
ti 26.12
kl. 12 Gudstjänst i Åggelby gamla 
kyrka: Benjamin Sandell, Peter Hilli
kl. 18 Kvällsmässa i Munksnäs kyr-
ka: Benjamin Sandell, Kaj Varho 
sö 31.12
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka: 
prästvikarie, Kaj Varho    
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka: prästvikarie, Kaj Varho
må 1.1
kl. 12 Nyårsdagens gemensamma 
gudstjänst i Månsas kyrka: prästvi-
karie, Kaj Varho

 ¶ HELSINGFORS PROSTERI
Julkrubbor: i Helsingfors utställda 
i kyrkor och skyltfönster från 
26.11.2017-6.1.2018. Se närmare 
www.jouluseimet.fi.
Julradion: klingar från advent till Tret-
tondagen. Julsångsdagen har blivit 
tradition och firas den 15.12 i hela 
landet. Då uppmuntras alla att delta 
spontant på arbetsplatser, torg och 
gator. Bekanta dig med www.julra-
dion.fi,  www.devackrastejulsång-
erna.fi och www.jul.fi.
Det hjälper att prata: 
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig 
som behöver ett lyssnande öra. De 
jourhavande är utbildade frivilliga 
eller kyrkligt anställda med tyst-
nadsplikt. Samtalstjänsten består 
av chatt, brev- och telefonjour. 
Chattjouren är öppen må-to kl. 
18-20 och finns på adressen www.
samtalstjanst.fi. Telefonjourens 

nummer är 0400 22 11 90 (från 
utlandet +358400221190) och du 
kan ringa varje kväll kl. 20-23. Du 
kan dessutom skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 
00131 Helsingfors. Vi svarar inom 
några dagar.
Problem i parförhållandet eller 
familjen: 
Familjerådgivningen erbjuder hel-
singforsare professionell samtals-
hjälp vid problem i parrelationen och 
i krissituationer. Vi samtalar med dig 
om frågor som berör parrelationen, 
familjen och dig. Du kan komma 
ensam, med din partner eller med 
andra familjemedlemmar. Samtalen 
med mottagningssekreterarna och 
familjerådgivarna kostar inte något 
och är konfidentiella. Samtalen för-
utsätter inte att du är medlem i kyr-
kan. Ring tidsbeställningens nummer 
09 2340 2555 vardagar kl. 9-12.
Kampens kapell: öppet vardagar 
8–20 och veckoslut samt helgdagar 
10–18. Mer info www.helsingforsfor-
samlingar.fi.

 ¶ DEUTSCHE GEMEINDE
so 24.12. um 14 Uhr: Familinegot-
tesdienst mit Krippenspiel zum Heili-
gabend (Matti Fischer)
So 24.12. um 16 uhr: Christvesper 
zum Heiligabend (Hans-Christian 
Beutel)
Mo 25.12. um 12 Uhr: Gottesdienst 
zum 1. Weihnachtstag (Matti Fischer)
Di 26.12. um 11 Uhr: Gottesdienst 
zum 2. Weihnachtstag (Hans-Chris-
tian Beutel)
So 31.12. um 17 Uhr: Gottesdienst 
zum Altjahrsabend (Hans-Christian 
Beutel)

 ¶ OLAUS PETRI
Sö 24.12 kl. 16: Julbön. Timo Viinik-
ka, Hanna Laakkonen-Yang. Olaus 
Petrikören medverkar.
Må 25.12 kl. 7: Julotta. Timo Viinikka, 
Hanna Laakkonen-Yang. Kvartett ur 
Olaus Petrikören medverkar.
Lö 30.12 kl. 18: Helgsmålsbön – 
Musikandakt. cc-FREIA, dir. Jaakko 
Mäntyjärvi.
Sö 31.12 kl. 11: Högmässa. Timo Vii-
nikka, Marcel Punt.

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI

 ¶ ESBO
Söndag 24.12. Julafton. 4. sö. i 
advent: 
Köklax kapell kl. 11 julbön med små 
och stora. Jäntti, Malmgren. Johan 
Krogius, sång. 
Esbo domkyrka kl. 12 julbön med 
små och stora. Kanckos, Kronlund. 
Esbo domkyrka kl. 13 julbön med 
små och stora. Kanckos, Kronlund. 
Alberga kyrka kl. 13.30 julbön med 
små och stora. Jäntti, Hätönen. 
Esbovikens kyrka kl. 13.30 julbön 
med små och stora. Ahlbeck, Malm-
gren, Johan Krogius och barnkören 
Stämsökarna. 
Olars kyrka, finska sidan, kl. 16 jul-
bön med små och stora. Ahlbeck, 
Malmgren. Sabina och Olivia Kyl-
lönen, sång. 
Esbo domkyrka kl. 17 julgudstjänst. 
von Martens, Kronlund. Åsa Gus-
tavsson, flöjt.
Måndag 25.12. Juldagen: 
Esbo domkyrka kl. 6 julotta. Rönn-
berg, Hätönen. Fanny Hellström, 
sång. 
Mataskärs kapell kl. 8 julotta. Rönn-
berg, Malmgren.
Tisdag 26.12. Annandag jul. Stefa-
nidagen: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Terlinden, Kronlund. 
Hagalunds kyrka kl. 17 De vackraste 
julsångerna. Nina Kronlund, sång, 

Markus Malmgren, organist, Yvonne 
Terlinden, andakt.
Söndag 31.12: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
von Martens, Kronlund.
Esbo Barocks julkonsert: Esbo 
domkyrka fre 29.12 kl. 19. På Esbo 
barocks julkonsert, som traditionellt 
ges under mellandagarna, uppförs 
musik av Telemann och Tunder samt 
den älskade Julkonserten av Corelli. 
Esbosopranen Mia Heikkinen upp-
träder som solist. Esbo barock diri-
geras av Finlands egen banbrytare 
i fältet av tidig musik, Anssi Mattila. 
Fritt inträde, program 20 €
Nyårsdagen må 1.1.2018: 
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. 
Terlinden, Hätönen.
Trettondagskonsert: Esbo domkyrka 
fre 5.1 kl. 18. Spira Ensemble, dirigent 
Kari Turunen. 
Stämningsfull midvintermusik och 
musik som frammanar den sista 
julstämningen, bl.a. av Hugo Alfvén, 
Ola Gjeilo, Juhani Komulainen, Daniel 
Elder och Bob Chilcott. Fritt inträde.

 ¶ GRANKULLA
Lö 23.12 kl. 18: De vackraste jul-
sångerna i kyrkan, Daniel Nyberg, 
Heli Peitsalo, DVJ-band & Grankulla 
Luciakör medverkar under ledning 
av Pamela Sandström. Aulaglögg 
med mingel.
Julafton 24.12 kl. 12: Familjejulbön 
i kyrkan, Daniel Nyberg, Barbro 
Smeds. Jannike Sandström, sång.
Kl. 16.30: Julbön i kyrkan, Ulrik San-
dell, Barbro Smeds. Minna Nyberg, 
sång.
Juldagen 25.12 kl. 7: Julotta i kyrkan, 
Daniel Nyberg, Heli Peitsalo, Grazi-
akören. 
Julkaffe i övre salen, De vackraste 
julsångerna.
Annandag jul 26.12 kl.12: Julmässa i 
Sebastos, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo. 
Mammakören Änglaklang medver-
kar. Kaffeservering.
Sö 31.12 kl. 12: Högmässa, Daniel 
Nyberg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre 
salen.
Må 1.1.2018 kl. 12: Nyårsdagens hög-
mässa, Ulrik Sandell, Barbro Smeds. 
Kaffe i nedre salen.
Ti 2.1 kl. 9.30-11: Diakonimottagning.

 ¶ KYRKSLÄTT
Adventstidens och julens pro-
gramblad: finns bl.a. i försam-
lingshemmet, i kyrkorna och på 
församlingens samlingsplatser.
Sö 24.12 kl. 14.30: Julbön för stora 
och små med julspel i Kyrkslätts 
kyrka. Ståhlberg, Joki. 
Sö 24.12 kl. 15.30: Julbön i Kyrk-
slätts kyrka. Lovén, Rönnberg, 
Ståhlberg, Joki.
Sö 24.12 kl. 17: Julbön i Haapajärvi 
kyrka. Lovén, Rönnberg, Joki.
Må 25.12 kl. 8: Julotta i Kyrkslätts 
kyrka. Lovén, Punt.
Ti 26.12 kl. 16: Vi sjunger tillsam-
mans De Vackraste Julsångerna i 
Kyrkslätts kyrka. Rönnberg, Punt.
Sö 31.12 kl. 17: Nyårsaftons hög-
mässa i Kyrkslätts kyrka. Tillsam-
mans äter vi något smått och 
stöper nyårslyckor i koret i kyrkan 
efter mässan. Lovén, Åkerlund, 
Joki.
Må 1.1 kl. 10: Nyårsdagens två-
språkiga högmässa i Kyrkslätts 
kyrka. Lovén, Salmensaari, Sirén.
Lö 6.1 kl. 16: Vi sjunger tillsam-
mans De Vackraste Julsångerna i 
Haapajärvi kyrka. Ståhlberg, Joki.
Lopptorget: i Gesterby öppet 
nästa gång 17.1.2018.
Ingen diakonimottagning: vecka 
52.
Kyrkoherdeämbetet: öppet må-
to kl. 9-15. Fredagar stängt.  Tel. 

Juldagskonsert med Psallite
25.12 kl 21.00 i Korsholms kyrka. Juldagens konsert med 
Kammarkören Psallite, dirigent Susanne Westerlund. Med-
verkar gör även Adelcrantz blockflöjtsensemble, dirigent 
Rainer Holmgård. Finland i världen. Hela det gångna året 
har vi firat Finland 100 år. Med det som bakgrund kommer 
vi vid kvällens konsert att se på Finland ur ett vidare per-
spektiv. Vi kommer att framföra många av våra traditionel-
la julsånger blandade med ett stänk av julsångstraditioner 
från olika håll i vår värld.

Tack till alla som deltagit  
i vårt arbete under året!

Med Er hjälp har vi kunnat förmedla  
kärlek, hopp, tro och fred  

på olika håll i världen.
Vi önskar er alla en Fridfull Jul och  

ett Välsignat Nytt År!

Herdar och änglar sökes!
I Kyrkslätt firas julandakt för stora och små, 
i St Mikaels kyrka i centrum, på julafton kl. 
14.30 med julspel. Om du vill ta del i julspe-
let och vara herde, ängel eller något liknande, 
så kan du kontakta Jenny på telefon 050 376 
1488, eller så kan du ännu i kyrkan be Jenny 
om en uppgift som känns bra. 

Kyrkslätts församling firar också julandakt kl. 15.30 i 
St Mikaels kyrka i Kyrkslätts centrum och i Haapajärvi kl. 
17. Julottan hålls kl. 8 på måndag morgon och på tisdag 

sjunger vi de vackraste julsångerna tillsam-
mans kl. 16 i St Mikaels kyrka.

Nyårsaftons mässa startar kl. 17 i St. Mika-
els kyrka. Nyårsdryck med saltigt småplock, 
samvaro och stöpning av nyårslycka efter 
mässan. På lördag 6 januari finns ännu möj-
lighet att sjunga De vackraste julsångerna till-

sammans i Haapajärvi kyrka kl. 16 och på söndag 7.1 kl. 
12 firar vi familjemässa i St Mikaelskyrka där doplöven 
delas ut till de barn som blivit döpta under år 2017. Hjärt-
ligt välkomna. Vi ses i kyrkan.

JULANDAKT KYRKSLÄTT

FOTO: jOhAn hAgSTrÖm

Esbo barocks jukonsert
Årets upplaga av Esbo Barocks julkonsert ges i Esbo 
domkyrka fredagen den 29.12 kl. 19. På Esbo barocks 
julkonsert, som traditionellt ges under mellandagarna, 
uppförs musik av Telemann och Tunder samt den äls-
kade Julkonserten av Corelli. Esbosopranen Mia Heik-
kinen uppträder som solist.

Esbo barock dirigeras av Finlands egen banbryta-
re på fältet för tidig musik, Anssi Mattila. Fritt inträde, 
program 20 €.

KONSERT ESBO
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 ¶ TAMMERFORS
Sö 24.12 kl 15: Julbön i Nokia kyrka, 
Kim Rantala, Paula Sirén, Marianne 
Roponen, cello
Sö 24.12 kl 17: Julbön i Finlaysons 
kyrka, Kim Rantala, Anni Nousiainen
Må 25.12 kl 11: Julmässa i Gamla kyr-
kan, Kim Rantala, Anni Nousiainen
Ti 26.12 OBS. ingen gudstjänst
Sö 31.12 kl 10.45: Radiogudstjänst 
från Gamla kyrkan, Kim Rantala, 
Petra Perttula, Tammerfors Gospel 
Projekt. OBS. Inspelningen börjar kl. 
11.00 – kom senast kl. 10.45!
Må 1.1 OBS. ingen gudstjänst

 ¶ VANDA
FR 22.12 kl. 14: Julkyrka i Folkhälsan-
huset, Vallmov. 28. A. Paavola, A. 
Ekberg
SÖ 24.12 kl. 13: Julbön, Myrbacka 
kyrka, Strömfårav. 1. A. Paavola, A. 
Ekberg
SÖ 24.12 kl. 15: Julbön, Rödsand 
kapell, Rödsandv. 5. A. Paavola, A. 
Ekberg
SÖ 24.12 kl. 17: Julbön, Helsinge 
kyrka S:t Lars. A. Paavola, A. Ekberg
MÅ 25.12 kl. 8: Julotta, Helsinge kyr-
ka S:t Lars. K. Andersson, A. Ekberg
TI 26.12 kl. 18: Andakt och De vack-
raste julsångerna, Helsinge kyrka S:t 
Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg
TO 28.12 Församlingens diakoni-
mottagning stängd. 
SÖ 31.12 kl. 10: Högmässa, Helsinge 
kyrka S:t Lars. A. Paavola, A. Ekberg
SÖ 31.12 kl. 12: Mässa i Taizéstil, 
Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell. 
A. Paavola, A. Ekberg
MÅ 1.1.2018 kl. 12: Nyårsandakt 
(OBS!) i Prostgården med de De 
vackraste julsångerna och
kyrkkaffe. K. Andersson.
TI 2.1 kl. 19: Konsert - Christmas Jazz 
med Mariah Hortans och Mathias 
Sandberg Duo,
Helsinge kyrka S:t Lars. Fritt inträde. 
Programblad 10 € till förmån för Sjö-
manskyrkan. 
ON 3.1 kl. 9: Morgonmässa, försam-
lingens diakoniutrymme, Vallmov. 5 
A, vån. 2. A. Paavola
ON 3.1 kl. 9.30-12: Familjecafé i 
samarbete med Folkhälsan i Myr-
backa, Strömfårav. 13
FR 5.1 kl. 14: Veckomässa i Folk-
hälsanhuset. A. Paavola, A. Ekberg

RASEBORGS PROSTERI

 ¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Fr 22.12:
-kl. 18 Julfred i borgen: Raseborgs 
slottsruin. Ekenäs lucia, Raseborgs 
manskör m.fl. Tvåspråkigt.
Sö 24.12:
-kl. 13 Nalle-julbön: Ekenäs kyrka. 
Lindström, Burgmann, M. Henriks-
son, barn.
-kl. 14 Julbön: Ekenäs kyrka. Lind-
ström, Burgmann, M. Henriksson, 
barn- o. ungdomskör.
-kl. 15 Julbön: Ekenäs kyrka. Lind-
ström, Burgmann, vokalgruppen 
JAMM.
-kl. 17 Julbön: Ekenäs kyrka. Lind-
ström, Burgmann, F. Backman, 
violin.
-kl. 15 Julbön: Tenala kyrka. Wes-
terholm, Lindroos, P.Korenius, sång.
-kl. 15 Julbön: Snappertuna kyrka. 
Cleve, Storbacka.
-kl. 16.30 Julbön: Bromarvs kyrka. 
Westerholm, Lindroos, T. Wuorinen, 
sång.
Må 25.12: 
-kl. 6 Julotta: Ekenäs kyrka. Cleve, 
Storbacka, kyrkokören.
-kl. 6 Julotta: Tenala kyrka. Wester-

holm, Lindroos.
-kl. 8 Julotta: Bromarvs kyrka. 
Westerholm, Lindroos.
-kl. 8 Julotta: Snappertuna kyrka. 
Cleve, Storbacka, kyrkokören.
Ti 26.12:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. 
Tenhonen, Storbacka.
Lö 30.12:
-kl. 18 De vackraste julsångerna: 
Ekenäs kyrka. Cleve, Storbacka, 
kyrkokören. Kollekt.
Sö 31.12:
-kl. 10 Högmässa: Ekenäs kyrka. 
Cleve, Lindroos.
Må 1.1:
-kl. 12 Högmässa: Bromarvs kyrka. 
Westerholm, Lindroos.
Lö 6.1: 
-kl. 16 Hela församlingens julfest: 
Ekenäs församlingshem. Guds-
tjänst, program, servering. För 
skjuts, ring pastorskansliet (019-
2411060) vard. kl. 9-13, senast ti 2.1.
Info: www.ekenasnejdensforsam-
ling.fi  

 ¶ INGÅ
Sö 24.12:
- kl 13.00 Julbön på julafton: Ingå 
kyrka. Tom Sjöblom, Marianne Gus-
tafsson Burgmann & Tony Wuorinen.
- kl 14.30 Julbön på julafton: Deger-
by kyrka. Tom Hellsten, Pia Nygård & 
Degerby Bortblandade kör.
- kl 16.00 Julbön på julafton: Ingå 
kyrka. Tom Sjöblom, Marianne Gus-
tafsson Burgmann & Ingrid & Frida 
Burgmann.
Må 25.12:
- kl 7.00 Juldagens julotta: Ingå 
kyrka. Tom Hellsten, Pia Nygård & 
kyrkokören.
Ti 26.12:
- kl 10.00 Ortodox andakt på fin-
ska: Ingå kyrka. Andakten är öppen 
för alla, nattvarden endast för de 
ortodoxa.
- kl 18.00 Tvåspråkig gudstjänst 
med de vackraste julsångerna: 
Degerby kyrka. Tom Sjöblom, Pia 
Nygård.
To 28.12:
- kl 13.00 Julsamkväm för äldre med 
kaffe: församlingshemmet. Musik, 
program, andakt, kaffe mm. DoRe-
Mingå, Tom Hellsten m.fl. Arr. Ingå 
Marthaförening m.fl.
Sö 31.12:
- kl 10.00 Gudstjänst: Ingå kyrka. 
Tom Hellsten, Pia Nygård.
To 4.1:
- kl 8.30-10.00 Morgonmål: Präst-
gården. Pris 2 €/vuxna, barn under 7 
år gratis. Arr. Inkoon martat.
Mera information: www.ingafor-
samling.fi

 ¶ KARIS-POJO
Julbön sö 24.12: 
- Svartå kyrka kl. 13 
- med små och stora i S:ta Katarina 
kyrka i Karis kl. 13.30 
- S:ta Maria kyrka i Pojo kl. 15 
- S:ta Katarina kyrka i Karis kl. 15.30
Julotta, må 25.12: 
-i S:ta Katarina kyrka i Karis kl. 6.00 
-i S:ta Maria kyrka i Pojo kl. 8.00
Högmässa, ti 26.12: 
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka i Karis
Högmässa, sö 31.12: 
kl. 12 i S:ta Maria kyrka i Pojo
Nyårsdagens mässa, må 1.1.2018: 
kl. 12.00 i S:ta Katarina kyrka i Karis
Mera info: www.karis-pojofor-
samling.fi

ESBO STIFT

 ¶ LOJO
Sö 24.12. kl 14: Familjejulbön i 
Lojo kyrka. Kuismanen, Saario, 
Ulla Lammassaari.
Sö 24.12. kl 15.30: Julbön i Virkby 

kyrka. Kuismanen, Rajalin-Tymu-
ra, Johnny Kronqvist
Må 25.12. kl 9.00: Julmorgonens 
gudstjänst i Lojo kyrka. Kuisma-
nen, Saario, Lohjan kirkkokuoro.

 ¶ TUSBY
Må 25.12. kl 9: Julotta i Tusby 
kyrka. Pastor Timo Huuhtanen, 
Cantor Riina Haapaniemi, Kle-
metskog Kyrkosångare.

REGION 2

ÅBOLANDS PROSTERI 

VÄSTÅBOLAND
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 24.12 kl. 13.30: Familjernas julbön i 
Pargas kyrka, Grönqvist, Lehtonen.
– kl. 17: Traditionell julbön i Pargas 
kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Må 25.12 kl. 6: Julotta i Pargas kyrka, 
Backström, Holmström.
– kl. 20: Juldagens kvällskonsert i Pargas 
kyrka.
Ti 26.12 kl. 14: Julgudstjänst i Mälö byg-
degård, Schmidt, Lehtonen.
On 27.12 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Heikkilä, Lehtonen.
Sö 31.12 kl. 10: Högmässa i Pargas 
kyrka, Backström, Ollila.
– kl. 18.15: Nyårsbön vid klockstapeln.
Må 1.1 kl. 18: Nyårsdagens kvällsmässa i 
Pargas kyrka, Heikkilä, Ollila.
On 3.1 kl. 18: Veckomässa i Pargas 
kyrka, Backström, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 24.12 kl. 15.30: Tvåspråkig julbön i 
Nagu kyrka, Granström, Granström. 
Må 25.12 kl. 6.30: Finsk julotta i Nagu 
kyrka, Granström, Lehtonen.
– kl. 8: Julotta i Nagu kyrka, Granström, 
Lehtonen.
Må 1.1 kl. 11: Nyårsdagens högmässa i 
Nagu kyrka, Granström, Heikkilä.
Korpo kapellförsamling:
Sö 24.12 kl. 14: Finsk julbön i Korpo 
kyrka, Killström, Granlund.
– kl. 15: Julbön i Korpo kyrka, Killström, 
Granlund. 
Må 25.12 kl. 6: Julotta i Korpo kyrka, 
Killström, Granlund.
Ti 26.12 kl. 17: De vackraste julsångerna i 
Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Må 1.1 kl. 11: Nyårsdagens högmässa i 
Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 24.12 kl. 15: Julbön i Houtskär kyrka, 
Heikkilä, Heikkilä.
Må 25.12 kl. 7: Julotta i Houtskär kyrka, 
Heikkilä, Heikkilä.
Sö 31.12 kl. 11: Högmässa i Houtskär 
kyrka, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Må 25.12 kl. 7: Julotta i Iniö kyrka, Vuola.
Ti 26.12 kl. 18: De vackraste julsångerna 
i Iniö kyrka, Vuola.
Må 1.1 kl. 13: Nyårsdagens gudstjänst i 
Iniö kyrka, Vuola.

ÅBO
sö 24.12:
- kl 12.15: Familjens julbön, Domkyrkan. 
Bäck, Lempa
- kl 14: Musikandakt, Uppståndelseka-
pellet. Bäck, Danielsson, Lempa
- kl 17.30: Julbön, Domkyrkan. Mullo. 
Åbo Svenska Kyrkokör (dir. Marjo Da-
nielsson) medverkar
må 25.12:
- kl 8.30: Julotta, Kustö kyrka. Bäck, 
Lempa
- kl 8.30: Julotta, Domkyrkan. Mullo, 
Åbo Svenska Kyrkokör (dir. Marjo Da-
nielsson) medverkar
- kl 10.30: Gudstjänst, Nådendals kyrka. 
Bäck, Lempa
- kl 15: Juldagsfest för alla, Aurelia. An-
mälningar till Mia Bäck 040-3417466
- kl 23: Julmusik, Domkyrkan. Lempa, 
Dahlström, Kammarkören Tolvan (dir. 
Marjo Danielsson) medverkar
ti 26.12 kl 12: Högmässa, S:t Katarina 
kyrka. Mullo, Lempa. Kyrkkaffe I Num-
mis förs.hem
sö 31.1 kl 12: Högmässa, Domkyrkan. 
Wikstedt, Danielsson
må 1.1 kl 12: Predikogudstjänst, Mikaels-
kyrkan. Bäck, Danielsson

ÅLANDS PROSTERI

HAMMARLAND
Julafton 24.12: Julbön kl 14 
Ingemar Johansson, Carl-Micael Dan. 
Sång: Karin Johansson
Juldagen 25.12: Julotta kl 06.30 
Ingemar Johansson och Carl-Micael Dan 
med sånggrupp.
Annandag jul 26.12: De vackraste jul-

sångerna på Hammargården kl 13. 
Ingemar Johansson och Carl-Micael Dan.
Nyårsafton 31.1: Högmässa kl 12 
Mårten Andersson och Carl-Micael Dan
Nyårsdagen 1.1.2018: 
Gemensam cafégudstjänst i Eckerö, 
församlingsgården Laurentius kl 14.  
Mårten Andersson och Carl-Micael Dan.

JOMALA
Sön 24.12 kl. 11.00: Barnens Julbön i 
St Olofs kyrka S Äng, E-H Hansen, J 
Boholm-Saarinen,  barnkörerna
Sön 24.12 kl. 15.00: Julbön i St Olofs 
kyrka P Blumenthal, F Erlandsson, A 
Karlsson,  gudstjänstgrupp
Sön 24.12 kl. 23.00: Julnattsmässa i St 
Olofs kyrka P Blumenthal, F Erlandsson, 
J Boholm-Saarinen, gudstjänstgrupp
Mån 25.12 kl. 8.00: Julotta i St Olofs 
kyrka S Äng, E-H Hansen, A Karlsson, 
St Olofs kyrkokör, A Randelin, guds-
tjänstgrupp
Tis 26.12 kl. 18.00: De vackraste jul-
sångerna i St Olofs kyrka P Blumenthal,  
E-H Hansen, A Karlsson, St Olofs kyrko-
kör, Ålands dragspelsklubb
Fre 29.12 kl. 18.00: De vackraste jul-
sångerna på Rönngården P Blumenthal,  
E-H Hansen
Sön 31.12 kl. 11.00: Mässa med nyårsbön 
i St Olofs kyrka P Blumenthal, E-H Han-
sen, A Karlsson

MARIEHAMN
SÖ 24.12 kl. 09.00: Klä dig i något RÖTT 
och inled julafton med att gå/springa ett 
lopp (5 eller 10km)  till förmån för Mat-
banken. Startavgiften till Tomteloppet är 
att du tar med några produkter som du 
skänker till Matbanken t.ex. konserver, 
torrvaror, hygienartiklar. Efter loppet 
bjuder vi på smörgås och kaffe i för-
samlingshemmet.
SÖ 24.12 JULBÖNER: 
kl. 11.00 i S:t Görans, samling kring klub-
ban för de allra minsta, Gunnevi Styr-
ström, Anders Laine. 
kl. 13.00 i S:t Görans, Maria Piltz, Guy 
Karlsson, S:t Mårtenskören. 
Kl. 13.00 i Mariakapellet, Maria Widén, 
Judit Deáki, Kjell Frisk. 
Kl. 13.00 på Margaretagården, Gunnevi 
Styrström, Anders Laine, Maria Sten-
berg-Haug och Alice Stenberg – sång. 
Kl. 14.30 i S:t Mårtens, Maria Piltz, An-
ders Laine, Himlaliv. 
Kl. 14.30 i S:t Görans, Mari Puska, Guy 
Karlsson, Mariehamns ungdomsor-
kester. 
Kl. 16.00 i S:t Görans, Gunnevi Styr-
ström, Guy Karlsson, Philip Björkqvist 
– sång.
MIDNATTSMÄSSA: 
Kl. 23.00 i S:t Görans,  Mari Puska, An-
ders Laine, Julkören.
MÅ 25.12 Julotta: kl. 07.00 i S:t Gö-
rans, Maria Widén, Anders Laine,  Elina 
Granlund – sång, Marcus Gustafsson 
- trumpet.
Julotta på finska: kl. 08.30 i S:t Görans, 

Sirkka Liisa Enqvist, Judit Deáki.
TI 26.12 kl. 11.00: Högmässa i S:t Gö-
rans, Gunnevi Styrström, Judit Deáki.
SÖ 31.12 kl. 11.00: Högmässa i S:t Gö-
rans, Maria Piltz, Judit Deáki.
MÅ 01.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t Gö-
rans, Maria Puska, Guy Karlsson.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ
Julafton 24.12 kl. 13.00: Julbön i Sunds 
kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Kl. 15.00: Julbön i Vårdö kyrka. Outi Lauk-
kanen, Pipsa Juslin.
Kl. 23.00: Julnattsmässa i Sunds kyrka. 
Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Juldagen 25.12 kl. 07.00: Julotta i Vårdö 
kyrka. Maria Sjölund, Pipsa Juslin.
Annandag jul 26.12 kl. 13.00: De vack-
raste julsångerna på Tallgården, Sund. 
Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
Kl. 15.00: De vackraste julsångerna på 
Strömsgården, Vårdö. Outi Laukkanen, 
Pipsa Juslin.
Nyårsafton 31.12 kl. 11.00: Högmässa 
i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa 
Juslin.
Nyårsdagen 1.1 kl. 11.00: Högmässa i 

Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, Pipsa Juslin.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI

KORSNÄS
Sö 24.12 10.30: Julbön i Anna-hemmet 
och 11.00 Julbön på Lärknäs, Guy Kron-
qvist, Deseré Granholm.
Julafton, sö 24.12 14.30: Julbön med 
sång av Free Spirits, dir. Jan-Ola Gran-
holm, julevangeliet med Guy Kronqvist, 
allsång med Deseré Granholm. Om 
vädret tillåter så hålls julbönen utomhus 
framför Församlingshemmet, varma 
kläder och skor rekommenderas!
Juldagen, må 25.12 08.00: Julotta i För-
samlingshemmet, Guy Kronqvist, De-
seré Granholm, sång av Kyrkokören.
Annandag jul, ti 26.12 11.00: Gudstjänst 
i Molpe bykyrka, Guy Kronqvist, Deseré 
Granholm.
Nyårsafton, sö 31.12 11.00: Gudstjänst 
i Församlingshemmet, Guy Kronqvist, 
Kjell Lolax. Predikan: Samuel Erikson.
Nyårsdagen, må 1.1.2018 18.00: Kvälls-
gudstjänst i Församlingshemmet, Guy 
Kronqvist, Kjell Lolax. 

The Greatest Christmas Carols
Annandag jul ljuder De vackraste julsångerna på engel-
ska, svenska och arabiska i Kristinestads församlingshem 
kl 18. Kristinestads svenska församling hoppas att kväl-
len blir en mötesplats i julsångens tecken för såväl flykting-
ar som nya och gamla ortsbor. Det blir sång av Rosegarden 
Gospel Singers under ledning av Nanna Rosengård, allsång 
med Olle Nilsson och julspel av barn. Pausservering, kollekt 
för Finska missionssällskapet. Kvällen avslutas med andakt 
i kyrkan med Daniel Norrback, under tiden har barnen eget 
program i dagklubben med Christina Caldén-Back.

Sånger om hopp
Onsdag 3.1 kl 19 ordnar Kristinestads svenska församling 
i samarbete med föreningen Elpida ett musikcafé med 
julsånger och välgörenhet som tema i församlingshem-
met i Kristinestad. 

Föreningen Elpida jobbar för att stöda människohan-
delsoffer. Elpida har sin början i personliga kontakter 
till nigerianska kvinnor med småbarn som befunnit sig 
som asylsökande i Kristinestad. En del av kvinnorna har 
skickats tillbaks till Italien eller Nigeria och det är främst 
dessa kvinnor och barn som föreningen stöder på olika 

sätt. Elpida är grekiska och be-
tyder hopp. Hopp för framtiden är något 
som de här kvinnorna verkligen behö-
ver. Arrangörerna önskar alla välkomna 
till en kväll med mycket och härlig sång 
och musik med Nanna Rosengård, Julia 
Grannas, Elouise Englund, Diana Lillhan-
nus, Sofie Lundell, Ellinor Grahn, Sandra Toivonen 
 med flera.

Det är fritt inträde, istället uppbärs en kollekt för för-
eningens verksamhet. Det blir också servering.

JULSÅNGER KRISTINESTAD MUSIKCAFÉ KRISTINESTAD

www.oravaisrokeri.fi

Smarta 
förpackningar

Äkta råvaror och 100% inhemskt.

SOUND OF MUSIC  PÅ  
INTIMAN I STOCKHOLM 6-8.4.2018 
 
Fredag  6.4.Start  frpn Kiasma  kl.16.00 
Incheckning  i Viking Terminalen Skatudden 
A.hytt,Buffetmiddag  på däck 7 kl.18.00 i vilken ingår vin o.öl
 
Lördag  7.4. Sjöfrukost  07.00-9.45  lokal tid däck 7 
Mariella anländer kl.10.00 till Stockholm 
Bussen väntar på parkeringen varefter vi åker till centrum 
Vi åker till Intim teatern kl.11.30 
Sound of Music börjar kl.13.00-15.30 
Middag I Stockholm ca.kl.16.15 
Vi checkar in ca.kl.18.15,Amorella avgår kl.20.00  A-hytt 

Söndag 8.4. Sjöfrukost kl.6.30   på däck 8. 
Amorella anländer till Åbo  kl.07.35  börjar hemresan 

Pris:325 €  (enkelhytt 409 €) 
I priset ingår : A.hytter,Buffetmiddag,2 sjöfrukost,
buss hela vägen,teaterbiljett+ middag i Stockholm

Arr.SPF  o.Wikströms Busstrafik 
Anm.+närmare info  

Catharina Hindrén,050 328 1209,
catharina@hindren.fi
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KRISTINESTAD
kristinestadssvenskaforsamling.fi
SÖ 24.12 Julbön
Kl 13: i Kstads kyrka, Norrback, Nilsson, 
Cia Rönnqvist sång
Kl 15: i Lfjärds kyrka, Engström, Marti-
kainen, kyrkokören, Tarmo Kytölä flöjt
Kl 16: i Sideby kyrka, Norrback, Nilsson, 
Fred Berg
MÅ 25.12 Julotta
Kl 6: i Sideby, Engström, Nilsson
Kl 7: i Lfjärds kyrka, Norrback, Marti-
kainen, Lappfjärds dam-, mans- och 
kyrkokör
Kl 8: i Kstads kyrka, Engström, Nilsson, 
kyrkokören
TI 26.12 kl 10: Gudstjänst i Dagsmark 
bönehus, Engström, Martikainen
TI 26.12 kl 18: The Greatest Christmas 
Carols i Kstads förs.hem, Norrback, 
Nilsson, Rosengård, Gospelkören. Av-
slutas med kvällsbön i Kstads kyrka.
TO 28.12 kl 18: Församlingens julfest 
med de vackraste julsångerna i Kors-
bäck UF-lokal. Engström, Martikainen, 
Nådehjonen, kyrkokören, församlingens 
orkester. Servering
SÖ 31.12 kl 10: Högmässa i Lfjärds kyrk-
sal, Engström, Martikainen
SÖ 31.12 kl 18: Högmässa i Sideby kyrka, 
Norrback, Martikainen
SÖ 31.12 kl 22: Nyårsbön i Ulrika Eleo-
nora, Norrback. Obs! Kyrkan kall

MÅ 1.1 kl 12: Högmässa i Kstads kyrka, 
Engström, Martikainen
ON 3.1 kl 8.45: Morgonbön i Kstads 
kyrka, Norrback. Varje onsdag.
ON 3.1 kl 19: Sånger om hopp – musik-
café i Kstads förs.hem, Nanna Rosen-
gård med lokala sångare och musiker. 
Kollekt till Elpida r.f.

NÄRPES
www.narpesforsamling.fi
Närpes
Julafton 24.12 kl 13: Julbön för alla åld-
rar, Sundqvist, G o S Lindén, Glad Ton, 
Johan Pått.
Julafton 24.12 kl 23: Mässa i julnatten 
Ingvesgård, S.Lindén, körsång.
Annandag jul 26.12 kl 12: Gemensam 
högmässa Lövdahl, S o G Lindén, Timo 
Kiiskinens julmässa med musik ur ”De 
vackraste julsångerna”.
Annandag jul 26.12 kl 18: ”Kauneimmat 
joululaulut” S:ta Marian kuoro, S.Lindén, 
Ingvesgård, Mikaela Björklund.
Lö 30.12 kl 18: Midvinterdagar i Luther-
gården, Simon Jern, sångprogram.
Sö 31.12 kl 14: Midvinterdagar i Luth-
ergården, Lars Erik Björkstrand, Eva o 
Janne Nyholm, duettsång.
Nyårsbön 31.12 kl 18: Nyårsbön Lövdahl, 
S.Lindén, Laudate.
Övermark
Fr 22.12 kl 19: ”De vackraste julsång-

erna” i kyrkan, Julkören, Familjekören, 
Sanna Ek, Tilda Eklund, Jakobsson, Ro-
sengård, ljuståg.
Julafton 24.12 kl 14: Julbön Jakobsson, 
Rosengård, Julkören.
Juldagen 25.12 kl 8: Julotta Jakobsson, 
Rosengård.
On 27.12 kl 19: Julfest i luth.bönehuset, 
Ingvesgård, S.Lindén. Laudate.
Nyårsdagen 1.1 kl 12: Gemensam hög-
mässa Sundqvist, Rosengård, a-capella 
grupp.
Pörtom
Julafton 24.12 kl 15: Julbön Sundqvist, 
G.Lindén, Julkören.
Juldagen 25.12 kl 9: Julotta Sundqvist, 
G.Lindén, Emilia Tikkala.
Nyårsafton 31.12 kl 12: Gemensam 
tvåspråkig högmässa Sundqvist, G o 
S.Lindén, Seniorkören. Efteråt kaffe i 
förs.hemmet.

KORSHOLMS PROSTERI

BERGÖ
Sö 24.12 kl. 15: Julafton - Hela familjens 
julbön i kyrkan, Englund, Erica Nygård.
Må 25.12 kl. 8: Juldagen - Julotta, Eng-
lund, Brunell, kyrkokören.
Må 25.12 kl. 14: Juldagen - Julandakt på 
Fyrgården, Englund.
Ti 26.12 kl. 14: Stefanidagen (Annandag 
jul) - Gudstjänst, Englund, Brunell.
Sö 31.12 kl. 14: 1 söndagen efter jul - 
Gudstjänst, Englund, Brunell
Må 01.01 kl. 14: Nyårsdagen - Guds-
tjänst, Englund, Brunell.

KORSHOLM
Sön Julafton 24.12: 
kl 13 Julbön för små och stora: i 
Smedsby församlingsgård. Lindblom 
och Nordqvist-Källström. 
kl 15 Julbön: i Korsholms kyrka. Berg, 
Westerlund, R Holmgård och Projekt-
kören.
Mån Juldagen 25.12: 
kl 8 TV-sänd julotta: i Korsholms kyrka. 
Berg, Lindblom, Westerlund, Nordqvist-
Källström, Korsholms kammarorkester 
och Kyrkokören.
kl 21 Juldagens konsert: med Kam-
markören Psallite i Korsholms kyrka. 
Westerlund och Adelcrantz Blockflöjt-
sensemble.
Tis Annandag jul 26.12: 
kl 10 Julgudstjänst: i Toby byagård. Särs 
och Westerlund. Kyrkkaffe.
kl 12 Högmässa: i Smedsby försam-
lingsgård. Särs och Nordqvist-Källström
kl 14 Julfest: i Iskmo bönehus. B. Djup-
sjöbacka.
Lö 30.12:
kl 18 Julfest med Kyrkans Ungdom: i 
församlingshemmet i Gamla Vasa. Särs, 
Berg och Nordqvist-Källström.
Sön Nyårsafton 31.12: 
kl 15 Nyårsbön: i Smedsby församlings-
gård. Berg och Nordqvist-Källström.
Må Nyårsdagen 1.1.2018:

kl 18 Kvällsmässa: i Korsholms kyrka. 
Lindblom och Westerlund.
Ti 2.1:
Missionssyföreningens grötjulfest: kl 13 
i Smedsby församl.gård.

KVEVLAX
Sö 24.12 kl 15: Julbön, Snellman, Andrén, 
Kyrkokören, Bertil Blom, piano.
Mån 25.12 kl 8: Julotta, Kontunen, Svar-
var, Solosång Estrid Hjorth.
Tis 26.12 kl 18: Annandagens kvälls-
gudstjänst, Snellman, Lithén
Ons 27.12 kl 19: Bön och Bibel i krubban.
Fre 29.12 kl 19: Nyårscafé i församlings-
hemmet, Kaj Kanto.
Sön 31.12 kl 18: Ekumenisk gudstjänst, 
nyårsbön, Kontunen. Andrén.
Mån 1.1.2018 kl 10: Högmässa Store, 
Andrén.
God Jul och ett Välsignat Nytt År 2018 
tillönskas förtroende och frivilliga 
medarbetare i församlingen. Tack för er 
insats under år 2017. Den är uppskattad 
och värdefull. 
Personalen vid Kvevlax församling.

MALAX
FR 22.12: Pastorskansliet är stängt 
22.12 – 1.1.2018. Präst nås på tel. 050-
5981700/Norrback.
SÖ 24.12 kl. 13: 4 sö i advent. Finsk Jul-
bön i kyrkan. Norrback, Lax.
SÖ 24.12 kl. 15: Julbön i kyrkan. Norr-
back, Lax.
MÅ 25.12 kl. 8: Juldagen. Julotta i kyrkan. 
Norrback, Erica Nygård.
TI 26.12 kl. 18: Annandag jul. Gudstjänst 
i FH. Norrback, Erica Nygård.
SÖ 31.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. 
Norrback, Erica Nygård.
Må 1.1 kl. 10: Nyårsdagen. Högmässa 
i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Erica 
Nygård.
Alla Hushåll tillönskas en Fridfull Julhelg 
och ett Välsignelserikt Nytt År! 

PETALAX
 Sent i advent - julkonsert med Tomas 
Lundin och Richard Mitts: to 21.12 kl. 21. 
Biljetter (20 €) säljs vid dörren.
Julbön: sö 24.12 kl. 15. Björklund, Bru-
nell. Kyrkokören medverkar. Solosång: 
Amanda Byskata. Kyrktaxi.
Julotta: må 25.12 kl. 6. Björklund, Bru-
nell. Kyrktaxi.
Högmässa på Stefanidagen: ti 26.12 
kl. 11. Björklund, Brunell. Kontakten 
medverkar.
Gudstjänst: sö 31.12 kl. 11. Englund, 
Brunell.
Gudstjänst på nyårsdagen: må 1.1 kl. 11. 
Englund, Brunell.
Pastorskansliet är stängt v. 52.

REPLOT
Sö 24.12. kl. 13: Julbön i Replot. Kontu-
nen, Wargh.
Sö 24.12. kl. 14:30: Julbön i Björkö. Kon-
tunen, Wargh.
Må 25.12 kl. 7: Julotta i Replot. Kaski, 

Wargh.
Må 25.12 kl. 9: Julotta i Björkö. Kaski, 
Wargh.
Ti 26.12. kl. 13: Byagudstjänst i Södra 
Vallgrund UF. Kaski, Wargh.
Sö 31.12. kl. 10: Högmässa i Replot. Ka-
ski, Kronlund.
Må 1.1. kl. 18: Gudstjänst i Replot. Kaski, 
Kronlund.

SOLF
Fr 22.12. kl 9.15: Korsholms gymnasiums 
julandakt i kyrkan.
Julafton kl 12: Barnens julbön i kyrkan, 
A-M Audas-Willman, K Wargh, barnkö-
ren Solfångarna och ungdomar medv.
Julafton kl 15: Julbön i kyrkan,A-M 
Audas-Willman, K Wargh, Ylva Ekblad, 
Solf stråkorkester under ledning av Karl-
Erik Berg.
Juldagen kl 8: Julotta i kyrkan, A-M 
Audas-Willman, Heidi Lång, Steve John-
son trumpet.
Annandag jul kl 18: Gudstjänst i förs.
hemmet, A-M Audas-Willman, Karolin 
Wargh, Michael Wargh solosång. Glögg 
och pepparkakor.
Sö 31.12. kl 10: Högmässa i kyrkan, A-M 
Audas-Willman, Heidi Lång.
Nyårsdagen 1.1.2018 kl 18: Gudstjänst i 
kyrkan, Audas-Willman, Wargh.

VASA
TREFALDIGHETSKYRKAN
International Christmas Prayer: lö kl 18 
Keinänen, Tuomisto.
Kring krubban: julafton kl 13 Jern, Heiki-
us, julorkester, Christer Bergstén.
Julbön: i Uppståndelsekapellet julafton 
kl 15 Brunell, Johan Sten, Mikael Penna-
nen-Dahlbäck, solosång.
Julbön: julafton kl 16.30 Brunell, Trefal-
dighetskyrkans kör, dir Mikael Heikius, 
Aurora Heikius, violin.
Julotta: juldagen kl 6.30 Forslund, 
Heikius.
Gudstjänst: annandag jul kl 13 Jern, Sten.
Högmässa: nyårsafton kl 13 Lundström, 
Heikius.
Ekumenisk nyårsbön: nyårsafton kl 18 
Forslund, Heikius, Maria Stratton, sång.
Högmässa: nyårsdagen kl 13 Jern, An-
dersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Julbön: julafton kl 15 Jern, Andersson, 
Gun-Britt Hammarström, solosång.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Julbön: julafton kl 17 Lundström, An-
dersson.
Julotta: juldagen kl 8 Lundström, 
Heikius.
SUNDOM KYRKA
Kring krubban: julafton kl 15 Lindblom, 
Heikius, Susanne Ljunggren, solosång.
Julotta: juldagen kl 8 Forslund, Sundom-
kören, dir Monica Heikius.

PEDERSÖRE PROSTERI

ESSE
Sö 24.12 kl. 12: Barnens julbön i kyrkan, 
Granlund, Gunell, barnkören, ungdoms-
kören m.fl. Kyrkvärdar Ytteresse nedre.
- kl. 14: Julbön i kyrkan, Granlund, Heik-
kilä. Sång av Axel Ahlvik. Textläsare 
Bengt Forsblom, kyrkvärdar Slätkulla-
Fors-Gers.
Må 25.12 kl. 8: Julotta i kyrkan, Björk, 
Heikkilä, församlingskören. Textläsare 
Jonas Forsblom, dörrvärdar Ytteresse 
övre.
Ti 26.12 kl. 12: Gudstjänst med de vack-
raste julsångerna i Bäckby skola, Björk, 
B Ahlvik, sångprogram. Textläsare Riitta 
Sandbacka. Servering. 
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
Fr 29.12 kl. 14: Nattvard i Esselunden.
Sö 31.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, 
Granlund, Ray, textläsare Christel Gu-
nell, kyrkvärdar Överesse.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.
Må 1.1 kl. 12: Gudstjänst med de vack-
raste julsångerna i Signegården, Gran-
lund, Sundelin, textläsare Mary Sjö.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bö-
nehus.

JAKOBSTAD
FR 22.12 kl. 19.00: Ungdomarnas julfest 
i Församlingscentrets ungdomsutrym-
me, Wikblad, Esselström.
SÖ 24.12 kl. 9.00: Julbön på Mariahem-
met, Åstrand, Wester.
SÖ 24.12 kl. 14.00: Barnens julbön i Pe-
dersöre kyrka, Åstrand, Östman, Wes-
ter, Sångfåglarna, Johanne Pettersen, 
Haglund-Wikström, PNKB:s scouter.
SÖ 24.12 kl. 17.30: Julbön i Jakobstads 
kyrka, Salo, Östman, sång Cecilia 
Åminne.
SÖ 24.12 kl. 16.00: ”Jesusfilmen” vi-
sas i Församlingscentret på farsi och 
arabiska.
SÖ 24.12 kl. 18.30: Gemensam jul i För-
samlingscentret. Program och julgröt, 
M & J-E Sandström, V & B Salo, J & L-E 
Öst. Ta gärna med en julklapp á 5 €.
SÖ 24.12 kl. 23.00: Musik i julnatten 
i Pedersöre kyrka, sång Emelie Sund, 
violin Jonna Marjamäki, orgel Borgmäs-
tars, andakt Åstrand.
MÅ 25.12 kl. 8.00: Julotta i Pedersöre 
kyrka, pred. Anderssén-Löf, lit. Stefan 
Erikson, Sandstedt-Granvik, Östman. 
Jakobstads sv och Pedersöre försam-
lingars kyrkokörer. Gemensamt med 
Pedersöre församling.
TI 26.12 kl. 18.00: Mässa med ”De 
vackraste julsångerna” i Jakobstads 
kyrka, Turpeinen, Borgmästars, Wester, 
Chorus Novus.
FR 29.12 kl. 19.00: In da house i För-
samlingscentrets ungdomsutrymme, 
Wikblad.
SÖ 31.12 kl. 17.00: Gudstjänst i Jakob-
stads kyrka, Turpeinen, Borgmästars, 
duettsång Roy Pettersen och Nils-Oscar 
Frantz. Kl. 17.45 fackeltåg från kyrkan 
till torget.
SÖ 31.12 kl. 18.00: Tvåspråkig ekume-
nisk nyårsbön på torget, Åstrand och 
församlingarnas pastorer.
MÅ 1.1 kl. 12.00: Mässa i Jakobstads 
kyrka, pred. Stefan Erikson, lit. Boris 
Salo, Annika Wester, Diana Pandey, 
Chorus Novus. Gemensamt med Peder-
söre församling.

KRONOBY
To 21.12 kl 13.00 Julfest: på Sandbacka 
vårdcenter, Wallis, Ellfolk-Lasén, Kyr-
kokören.
Sö 24.12, julafton, kl 12.00 Barnens jul-
bön: i kyrkan, Sandbäck, Ellfolk-Lasén
kl 14.00 Julbönsgudstjänst: i kyrkan, 
Krokfors, Ellfolk-Lasén, Kyrkokören
kl 23.00 Musik i Julnatten: i kyrkan, Ag-
lepta, dir. Malin Storbjörk
Må 25.12, juldagen, kl 8.00 Julotta: i 
kyrkan, Krokfors, Ellfolk-Lasén
Ti 26.12, julannandag, kl 10.00 Hög-
mässa: i Söderby bönehus, Wallis, 
Ellfolk-Lasén
Sö 31.1 kl 10.00 Gudstjänst: i kyrkan, 
Wallis, Sundelin
Må 1.1, nyårsdagen, kl 10.00 Gudstjänst: 
i kyrkan, Wallis, Uunila. Radiering

LARSMO
Sö 24.12 kl. 13 Barnens julbön: Lassila, 
Jakob Edman, Hannes Uunila, barnkö-
ren, hjälpledare.
- kl. 15 Julbön: Lassila, Vidjeskog, sång 
Mathias Svenfelt. Kyrkvärd: Sandvik, 
Hannula.
Må 25.12 kl. 8 Julotta med nattvard: 
Sjöblom, Vidjeskog, sång Karita Jungar. 
Kyrkvärd: Fagernäs, Fagerudd.
Ti 26.12 kl. 10 Högmässa på Annan-
dag jul: Sjöblom, Vidjeskog. Kyrkvärd: 
Gertruds.
- kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Sjö-
blom, Vidjeskog.

Julens ljus vid 
borgen
Evenemanget JULENS LJUS 
kallar alla till Raseborgs 
slottsruiner för att stilla 
sig inför jul. På borggården 
hålls enligt en mångårig 
tradition en tvåspråkig ju-
landakt klockan 18 där jul-
friden utlyses. Raseborgs 

manskör och Ekenäs lucia 
medverkar. 

Siffe kyrkråtta, som na-
turligtvis är på plats, öns-
kar att alla barn tar med 
sig en egen julgransde-
koration till borgens jul-
gran. Efter andakten ser-
veras varm saft och pep-
parkakor.

Ta gärna med dig en 

egen led-lykta.
Välkommen att gripas av 

julstämning i borgens sken!
Evenemanget är ett 

samarbete mellan Ekenäs-
nejdens svenska försam-
ling, Raaseporin suomalai-
nen seurakunta, Forststy-
relsen och Humak:s pro-
jekt Lights on!

Fredag 22.12 kl. 17:30-
19:00 vid Raseborgs 
slottsruiner, Snappertuna.

JULANDAKT SNAPPERTUNA

KUNGÖRELSE
Nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfäl
lighets begravningsplatser har inte blivit iståndsatta 
trots uttrycklig uppmaning av gemensamma kyrkorå
det. Denna uppmaning att iståndsätta graven har del
getts gravrättsinnehavaren med ett brev eller med en 
kungörelse i tidningarna 13.10.2016 och med ett på 
vederbörande gravar utsatt meddelande. Direktören 
för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i 
enlighet med gemensamma kyrkorådets delegerings
beslut 6.11.2017 beslutat förklara gravrätten till nedan 
nämnda gravar förverkad och att gravarna återgår i 
Esbo kyrkliga samfällighets besittning.

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS 
G.121 G.163 I.108 T.52

PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS
D.60 D.63 F.31 F.82 G.230 I.47 I.106 
I.139 K.31 L.83 N.26 N.39 N.66 N.72 
N.78 O.80 0.103 P.109 S.20 T.87 U.18 
U.124 V.4 V.9 V.188 W.28 W.32 W.39 
X.136 X.144 Y.93 Å.14 Å.150 Ä.161 Ä.325 
Ö.86

Samtidigt meddelar direktören för fastighetssektorn, 
att gravvårdar eller andra konstruktioner och lösa 
föremål på graven övergår med stöd av begravnings
lagen 14 § till församlingen utan vederlag, ifall inne
havaren av gravrätten inte har avlägsnat dem inom 
sex månader från att gravrätten har upphört. Innan 
gravvården avlägsnas skall gravrättsinnehavaren ta 
kontakt med Esbo kyrkliga samfällighets gravkontor 
för att försäkra sig om att det inte har fattats beslut 
om att gravvården skall bevaras, i vilket fall den inte 
får avlägsnas.

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får 
lämnas in av den som beslutet gäller eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. 
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar 
och adresseras till gemensamma kyrkorådet, PB 200, 
02771 Esbo. Ett fullständigt protokollsutdrag, som 
behövs för rättelseyrkandet, fås i Esbo kyrkliga samfäl
lighets ämbetsverk tfn 09 80 501.

Ärendet har delgetts idag också med en på vederbö
rande gravar utsatt kungörelse.

I Esbo 21.12.2017

En fridfull jul
och

ett välsignat
nytt år!

Julpsalmer från Luthers tid
Under de sista skälvande timmarna av reformationens 
jubelår 2017 ordnas lördag 30 december kl. 19 i Jep-
po kyrka en sångstund med julpsalmer från Luthers 
tid. Birgitta Sarelin är primus motor för projektet. Be-
sökarna får bland annat sjunga julpsalmer som Luth-
er skrivit eller som han antagligen har sjungit, eftersom 
de fanns i psalmböcker utgivna i Wittenberg på hans 
tid. Psalmerna 14-20, 22 och 49 ingår i repertoaren, 
samt korta orgelkompositioner av bl.a. Buxtehude, 
Bach och Pachelbel. Kvällen avslutas med aftonbön.

SÅNGSTUND JEPPO
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Var hör jag 
hemma?
Maria Pettersson stude-
rade i Helsingfors, gjorde 
sin praktik i Norge och job-
bar nu som barnmorska 
på Åland. När hon gjorde 
praktiken i Norge fick hon 
stor hemlängtan, utan att 
hon riktigt visste exakt vart 

hon längtade. Hon botade 
sin hemlängtan med att lä-
ra sig nationalsången utan-
till, på finska. Och efter det 
blev hon väldigt intresse-
rad av Runeberg. 

Himlaliv på Arenan och i 
Yle Fem juldagen 25.12 kl. 
18.30, repris annandag jul 
26.12. kl 10.00.

Gud, får jag 
byta kön?
Patricia Östman föddes 
som flicka, men har alltid 
känt sig som en pojke. Fa-
miljen och vännerna stöttar 
henne och ute i samhället 
har hon märkt att transfrå-
gor är en slags innegrej. Att 
det politiskt korrekta är att 

vara positiv till hennes val. 
Men det provocerar Pa-
tricia, för i hennes värld är 
frågan inte lätt. Hon tror på 
Gud och vet inte ifall han 
stöttar henne i beslutet. 
Borde hon inte vara nöjd 
som hon är skapt? 

Himlaliv på Arenan och 
i Yle Fem må 1.1 kl. 18.30, 
repris ti 2.1 kl 10.00.

Sö 31.12 kl. 10 Gudstjänst: predikant Pe-
ter Thylin, Lassila, Vidjeskog. Kyrkvärd: 
Finnäs, Västerby.
Må 1.1.2018 kl. 18 Kvällshögmässa: 
Lassila, Vidjeskog, sång Anette Gädd-
näs m.fl. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Gädda, 
Gäddnäs.

NEDERVETIL
FR 22.12 kl. 13.00: Andakt med nattvard 
och De Vackraste Julsångerna i pen-
sionärshemmet, Store, Smedjebacka, 
Dalhem. Servering.
SÖ 24.12 kl. 14.00: Julbön med tablå i 
kyrkan, Store, Smedjebacka, Julkören 
med Jenny Pulkkinen och Kungens 
Ungar.
MÅ 25.12 kl. 8.00: Julotta, Wallis, 
Smedjebacka och Kyrkokören.
TI 26.12 kl. 10.00: Finsk Gudstjänst med 
De Vackraste Julsångerna, Store, Smed-
jebacka, Carola Salo-Back.
SÖ 31.12 kl. 13.00: Familjegudstjänst i 
fh, Store, Jenny Pulkkinen. Söndags-
skolans julfest.
MÅ 01.01 kl. 18.00: Högmässa, Store, 
Smedjebacka.
TO 04.01 kl. 14.00: Andakt i Sandbacka 
Vårdcenter, Smedjebacka.

NYKARLEBY
CENTRUM
Sö 24.12 kl 15 Julbön: Edman, Ringwall, 
Matias Nylund
-kl 17 Julbön: Edman, Ringwall, Simon 
Häger
Må 25.12 kl 9 Tvåspråkig julotta: Edman, 
Ringwall, kyrkokören
Ti 26.12 kl 18 Samling i juletid: fh, Ed-
man, Lars Pensar, Ringwall, kyrkokören

Sö 31.12 kl 18 Nyårsbön: fh, Edman, 
Lönnqvist
Må 1.1 kl 18 Nyårsmässa: kyrkan, Sand-
vik, Ringwall
MUNSALA
Sö 24.12 kl 13 Familjejulbön: Sundstén, 
Näs, Anna-Lotta Wiklund, Christian 
Vesterqvist
-kl 23.30 Julnattsbön: Sundstén, Näs, 
julkören, Anna-Lotta Wiklund
Ti 26.12 kl 12 Gudstjänst: Pensala böne-
hus, Sundstén, Hellman
Sö 31.12 kl 23.30 Nyårsbön: Sundstén, 
Näs, Kent Lundqvist 
JEPPO 
Sö 24.12 kl 14 Familjevänlig julbön: Öst-
man, Lönnqvist, ungdomarna, solosång, 
julevangeliet på Jeposprååtji. Obs. tiden!
-kl 23 Julnattens musikandakt: kyrkan, 
Mats Sjölind, Johan Klingenberg
Må 25.12 kl 9 Tvåspråkig julotta: Öst-
man, Lönnqvist, kyrkokören, finsk 
sånggrupp
Ti 26.12 kl 13 Julfest: bönehuset, Samuel 
Erikson, Östman
Lö 30.12 kl 19 Helgmålsringning: med 
julpsalmer från Luthers tid, kyrkan, 
Birgitta Sarelin  
Må 1.1 kl 12 Högmässa: Sandvik, Lönn-
qvist

PEDERSÖRE
www.pedersoreforsamling.fi
Fr 22.12 kl 14: Julbön i Hedbo seniorbo-
ende, Häggblom
Fr 22.12 kl 14: Julbön i Pedersheim, 
sånggrupp
Fr 22.12: Missionsstugan stängd
Lö 23.12 kl 19.30: Julbön i Forsby bykyr-
ka, Forsbykören, Häggblom, Sandstedt-

Granvik
Sö 24.12 kl 10: Julbön med de minsta 
i kyrkan, julberättelsen, Österbacka, 
Snellman, Sandstedt-Granvik
Sö 24.12 kl 12: Familjens julbön i kyrkan, 
julberättelsen, Änglakör, Häggblom, 
Snellman, Sandstedt-Granvik, Pandey
Sö 24.12 kl 14: Barnens julbön i kyrkan, 
Jakobstads sv församling
Sö 24.12 kl 16: Julbön i kyrkan, St 
Olofskören, Erikson, Sandstedt-Granvik, 
Pandey
Sö 24.12 kl 23: Musik i julnatten i kyr-
kan, Jakobstads sv församling
Må 25.12 kl 8: Julotta i kyrkan, Ja-
kobstads sv & Pedersöre församling 
tillsammans, pred. Anderssén-Löf, 
lit. Erikson, Kyrkokörerna, Sandstedt-
Granvik, Östman
Må 25.12 kl 14: Sammankomst i Kyr-
kostrands församlingshem
Ti 26.12 kl 10: Högmässa med nattvard 
i kyrkan, Häggblom, Pandey, textläsare 
Johan Bast, dörrvärdar Sundby, efteråt 
glöggservering i Pelargången
Ti 26.12 kl 15: Sammankomst i Flynäng-
ens bönehus, Fredrik Snellman, tolkning
On 27.12 kl 10-19: Missionsstugan har 
långöppet
To 28.12 kl 17.30: Andakt i Pedersheim, 
Kållby fridsförening
Sö 31.12: Ingen gudstjänst i kyrkan kl 10, 
istället nyårsbön kl 20
Sö 31.12 kl 15: Sammankomst i Flynäng-
ens bönehus, Kristian Gäddnäs
Sö 31.12 kl 20: Nyårsbön med natt-
vard i kyrkan, Häggblom, Österbacka, 
Sandstedt-Granvik
Sö 31.12 kl 21: Nyårsvaka i Kyrkostrands 

Kyrkpressen och Fontana Media önskar läsare, 
församlingar, kunder, författare, illustratörer, 
skribenter och samarbetspartners en

Välsignad jul 
och ett gott nytt år!RADIO & TV

Andrum kl. 6.54 
(med repris 9.10) Fre 22.12 
Maria Björkgren-Vikström, 
Borgå Sö 24.12 9.03 Ett ord 
om helgen Ons 27.12 Gunnel 
M. Helander, Hangö To 28.12 
Gunnel M. Helander, Hangö 
Fre 29.12 Gunnel M. Helan-
der, Hangö Sö 31.12 9.03 Ett 
ord om helgen Ti 2.1 Björn 
Vikström, Borgå Ons 3.1 Sa-
rah Tiainen, Karleby (repris)
To 4.1 Anders Lindström, 
Ekenäs.

Aftonandakt
kl. 19.15
Fre 22.12 Gunborg Lindqvist, 
Esbo (repris från 21.12.2013) 
Jan-Erik Nyberg, Jakobstad 
Må 25.12 Juldagen. Textlä-
sare: Karin och Fredrik Er-
landsson. Producent: Hed-
vig Långbacka. Ti 26.12 Kris-
ti vittnen. Textläsare: Karin 
och Fredrik Erlandsson. Pro-
ducent: Hedvig Långbacka. 
Ons 27.12 Kristina Fern-
ström, Helsingfors To 28.12 
Stefan Myrskog, Helsing-
fors Fre 29.12 Kaikka Växby, 
Vanda Sö 31.1 Den heliga fa-
miljen. Textläsare: Karin och 
Fredrik Erlandsson. Produ-
cent: Hedvig Långbacka Må 
1.1 I Jesu namn. Textläsare: 
Eva och Ingemar Johansson. 
Producent: Hedvig Lång-
backa Ti 2.1 Hedvig Lång-
backa, Helsingfors (repris 
från 28.12.2015) Ons 3.1 To-
mas Ray, Helsingfors To 4.1 
Hilkka Olkinuora, Ingå.

Gudstjänst 
Julafton 24.12 kl 17.00 Julbön 
med Borgå svenska dom-

kyrkoförsamling. Predikant: 
Björn Vikström. Liturg: Linus 
Stråhlman. Organist: Eric-
Olof Söderström. Sångso-
list: Vanessa Eriksson. Fö-
rebedjare: Vanessa Eriksson 
och Matilda Forsberg. Text-
läsare: Benita Ahlnäs. 
Juldagen 25.12 kl.07.50 In-
för julottan. Redaktör: Hed-
vig Långbacka.
kl. 08.00 Julotta med Kors-
holms svenska församling. 
Predikant: Rune Lindblom. 
Liturg: Berndt Berg. Orga-
nist: Ann-Christine Nord-
qvist-Källström. Kantor och 
körledare: Susanne Wester-
lund. Kör: Kyrkokören. Mu-
siker: Korsholms kammar-
orkester. Samsändning med 
Yle Fem.

Annandag jul 26.12 kl. 13.03. 
Gudstjänst med Lemland-
Lumparlands församling. 
Predikant: Benny Anders-
son. 
Nyårsafton 31.12 kl. 13.03. 
Gudstjänst med Tammer-
fors svenska församling. 
Predikant och liturg: Kim 
Rantala. Organist och kan-
tor: Petra Perttula. Sång och 
musik: Tammerfors Gospel 
Projekt, ledare Eila-Sisko 
Helismaa. Textläsare: Em-
melina Holmqvist och Ron-
ny Holmqvist.
Nyårsdagen 1.1 kl. 13.03. 
Gudstjänst med Kronoby 
församling. Predikant: Nik-
las Wallis.

församlingshem, Jan-Erik Nyman, 
Häggblom
Må 1.1 kl 12: Högmässa med nattvard i 
Jakobstads kyrka, Erikson, Salo, Wester, 
Pandey (Obs platsen!) Pedersöre & Ja-
kobstads sv församlingar tillsammans
Må 1.1 kl 18: Sammankomst i Kyr-
kostrands församlingshem

PURMO
Lö 23.12 kl. 20: Ungdomarnas uppesit-
tarkväll i Lyjo, Nicki Källman.
Sö 24.12 kl. 14: Julbön i kyrkan, Portin, 
Johansson. Håkan Mattjus, saxofon.
Må 25.12 kl. 8: Julotta i kyrkan, Portin, 
Johansson.
Ti 26.12 kl. 19: Gudstjänst med de 
vackraste julsångerna i kyrkan, Portin, 
Johansson. Purmo Lucia medverkar.
Sö 31.12 kl. 19.30: Kvällsgudstjänst i 
kyrkan, Portin, Granvik.

- Kl. 20-24: Nyårsvaka i prästgården.
Må 1.1 kl. 12: Högmässa i kyrkan, Portin, 
Johansson, m.fl.
To 4.1 kl. 14: Andakt i Purmohemmet, 
Kanckos, Johansson.
5-7.1.2018: Missionsdagar i Åvist. Se pro-
gram på www.purmoforsamling.fi.
Lediga platser finns till vårens dagklubb. 
Barn födda 2014 eller tidigare är väl-
komna. Anmälan till församlingskansliet, 
0403100460.

TERJÄRV
FR 22.12 kl 20: Julkonsert i kyrkan, medv. 
Elin Bergdal, Emma Hanhikoski, Mikaela 
Storbacka, Martina Broberg och Ronny 
Borgmästars. Fritt inträde. Kollekt till 
Project liv.
Julafton SÖ 24.12:  
- kl 15 Julbön, khden, kantorn, Emma 
Hanhikoski, sång; Mikaela Storbacka, 

sång och violin; Lisbeth Zittra, juldikt.  
Ta gärna egen psalmbok med! 
- kl 16-19 Julgemenskap i förs.h.
Juldagen MÅ 25.12:  
- kl 7 Julotta, khden; kantorn; kyrkokören; 
Stig Dahlvik, trumpet. Stilla orgelmusik 
från kl 6.40. 
- kl 9 Joulukirkko, khden, kantorn, Mariat.
Annandag jul TI 26.12 kl 12: Gudstjänst i 
Småbönders, Anders Store, kantorn.
Nyårsafton SÖ 31.12 kl 19.30: Kvälls-
mässa, khden, kantorn.
Nyårsdagen MÅ 1.1.2018: 
- kl 12: Nyårsgudstjänst i Kortjärvi, kh-
den, kantorn. 
- kl 18 Nyårsgudstjänst i Hästbacka, kh-
den, kantorn, musik av TärjäFolk.
Alla tillönskas God-Jul och Välsignat 
Gott Nytt År 2018!

HIMLALIV

Fontana Media och Kyrkpressen 
stöder i år Finska Missionssällska-
pets projekt My school i stället för 
att skicka julkort. 

På grund av konflikterna i Mellanöstern finns 
det idag cirka 15 miljoner flyktingar, nästan 
hälften av dem barn. Därför har den krist-
na satellit-tvkanalen SAT-7 satsat på pro-
gram som gör att barn i flyktinglägren i Sy-
rien, Jordanien, Libanon och Turkiet kan få 
undervisning via tv. 

de VAckrAste JULsånGernA sänds i år från Vörå. Med-
verkar gör konferenciererna Frank Isaksson och Christina 
Heikkilä från FMS. För musiken står kantorerna Martin Kle-
mets och Kristoffer Streng, solist Emilia Backman, samt 
körerna Church Hill Boys och Wörship & Delila. Kyrkoherde 
Jouni Sinisalo håller andakt. Tv-regi Rufus Hedengren.
De vackraste julsångerna sänds 17.12 kl. 13.03 i Yle Vega 
och 26.12 kl. 11.00 i Yle Fem.
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MARKNAD

ÖNSKAS HYRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTHYRES
Stiftelsen Lillesgården erbjuder 
förmånliga pensionärsbostäder 
(ettor) i Nordsjö, ej servicebo-
ende. 0505903780 tis-to 9-12.

Uthyres 1r+k, invid Borgå torg, 
2 vån, ej hiss. Hyra 600€ + vat-
ten 20€/pers. Ledig. tel 0400 
213158

  
Väståbolands svenska försam-
ling levererade pjäs om Luther
Det är sällan ett ”religöst” 
skådespel drar ner så många 
skratt och stående ovationer 
som pjäsen Leo X Luther gjor-
de fredagen den 24.11 i för-
samlingshemmet i Pargas.

Församlingspastor Jari 
Heikkilä hade skrivit tex-
ten till pjäsen som var en 
blandning av religionshis-
toria men också tokroliga 
händelser kring tiden för 
reformationen 1517.

Stämningen och hän-
delserna kan inte beskri-
vas i ord, men skådespe-
larna (församlingsanställ-

da och en praktikant) mås-
te ha haft roligt då de övat 
in pjäsen. Det förstod man 
eftersom det var flera av 
dem som levde sig in i sin 
roll med liv och lust – men 
skrattet låg på lut hela ti-
den.

Vad gällde uppslutning-
en, så var den en överrask-
ning för arrangörerna. De 
hade optimistiskt räknat 
med en publik på cirka 30 
personer (det var ju fredag 
kväll), men när klockan 
slog 18 var hela stora salen 
i Församlingshemmet full-

satt – det betydde kring 90 
personer.

Nu får man hoppas att 
dessa fantastiska skåde-
spelare kunde få möjlig-
het att visa pjäsen också 
för andra än dem som såg 
den i fredags – det vill sä-
ga skolor, kapell- och/eller 
grannförsamlingar.

Det är de verkligen värda 
– såväl textförfattaren och 
de andra medverkande som 
den kommande publiken.

 ¶ mOnICA hedSTrÖm- 
järvInen

Advent på Seniorhemmet AV
Vi inledde Adventsfiran-
det på Seniorhemmet AV 
på Brändö i Helsingfors lör-
dagen den 2.12.2017. Kap-
lan Helena Rönnberg från 
Kyrkslätt svenska försam-
ling samt Andreas Forsberg 
vid pianot deltog. 

Helena hade planerat ett 
skådespel för oss 30 pen-
sionärer. ”Gumman” Tuu-
la Mervasto, ”gubben” An-
dreas Forsberg, ”den öst-
erbottniska bonden” Bengt 
Rajby och ”pojken” Kris-
tian Teir  uppträdde ivrigt 
i sina roller. Många gla-
da skratt. Vi njöt av Tuulas 
tilltugg och Kalevi Mervas-
tos glögg och sjöng många 
sånger till ackompanje-
mang av Andreas. Han 
sjöng dessutom på begä-
ran Ave Maria solo för oss.

Sedan ärade vi de på sen-
hösten kära bortgångna 
100-åriga Hella Putus med 
en tyst minut och Maria 
Laukka med hennes jord-

fästningssång Gud som haver 
barnen kär.

Kristian avtackade pensio-
närshemmets direktör Tuula 

Mervasto för arrangemanget, 
samt Helena Rönnberg för att 
vi fortfarande hör till hennes 
sfär, fastän hon bytt försam-

ling. Även AV:s sykrets fick 
vår uppskattning för de vär-
mande plaggen.

 ¶ krISTIAn TeIr

skådesPeLArnA Från höger Susanne Kivekäs, Sara Grönqvist, Andreas von Bergmann, 
Jari Heikkilä, Patrik Sundell, Martina Nikander, Brita Holmström, Marika Eklund-Pelto och 
Ellinor Grahn.

LEDIGA TJÄNSTER

LEDIG TJÄNST

God jul och ett 
välsignat nytt år!

Gösta Steffansson

Tack för ert stöd och 
er omtanke! 

En fridfull jul och 
ett gott nytt år!

seniorhUset AV:s manskör uppträder (arkivbild från 2016).

I MIN
FÖRSAMLING

Finska Missionssällskapet söker en ny
DIREKTÖR FÖR UTRIKESARBETET
Läs mer på www.arespartners.fi under länken "Aresnets". 
Ansökningstiden går ut 6.1.2018. 

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska 
församling

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling
Valet förrättas som indirekt val.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling
Valet förrättas som indirekt val.

Samtliga sökanden kallas till intervju 1.2.2018.

LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET
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Arb/stud par önskar hyra
3:a m balk. i H:fors, helst
Haga, Drumsö, Hertonäs.
Max. 1200 e/mån. Tel.
050-4652408/Kristian

Icke rökande, ordningsam
YH-studerande söker
lägenhet i Åbo centrum.
Max. 500€.
Lotta.Tamminen@gmail.co
m

Lojo församling söker 
UNGDOMSARBETSLEDARE
Lojo församling söker på nytt en ungdomsarbetsledare 
för ett fast tjänsteförhållande. Tjänsten ansöks med hjälp 
av en elektrisk ansökningsblankett senast 15.1.2018 kl 15.
Mera information: www.lohjanseurakunta.fi – Avoimet 
työpaikat.

Konceptet med en alterna-
tiv jul med möjlighet till över-
nattning på lägergården Al-
skathemmet återupplivas 
igen av Vasa svenska för-
samling efter ett par års 
paus. Vi kallar den alternativa 
julen för Jul tillsammans. Jul-
afton firas på lägergården i en 
hemlik miljö och målgruppen 
är alla som vill vara med.

Julaftonsprogrammet är 
kravlöst och innehåller ele-
ment som ingår i många öst-
erbottningars julfirande: jul-
middag, julgran, Kalle An-
ka på TV, julklappar, julbön, 
bastu, julotta med mera. 

Många kan känna sig en-
samma på julafton och vill ha 
någon att dela helgen med. 
Också den som känner att 
den inte vill ställa till med jul-
förberedelser hemma kan 
komma, eller den som vill 
uppleva en jul på annat ställe 
än vanligt. Det går att kom-
ma med hela familjen eller 
som ett par eller singel. Allt 
är möjligt.

Diakon Luisa Tast och 
hennes familj kommer att fi-
ra jul på Alskat tillsammans 
med familjen Mietala. På 
plats finns också husmor Li-
lian Norrgård och lägergårds-
föreståndare Peter Back. Fa-
miljen Tast var med också 

för tre år sedan när samma 
satsning gjordes och förvänt-
ningarna inför årets julfiran-
de är höga.

– Det var jättelyckat och 
ett bra koncept för tre år 
sedan, personer i olika åld-
rar och livssituationer del-
tog, säger Luisa Tast och 
tillägger att en orsak till det 
vinnande konceptet är att 
firandet är väldigt kravlöst.

Hon är noga med att po-
ängtera att det inte finns nå-
gon speciell målgrupp, ut-
an målgruppen kan vara 
just vem som helst. När oli-
ka människor med olika bak-
grund blandas samman blir 
helheten lyckad.

– Julen är en högtid som 
är väldigt svår för många 
människor. Men ingen ska till 
exempel behöva fundera på 
om man fyller kriterierna för 
att delta, det finns inga krav 
och ingen som frågar varför 
man deltar, säger Tast.

Det går att delta anting-
en på eftermiddagen 24.12 
kl. 13–17 eller stanna läng-
re och fortsätta julfirandet till 
juldagen 25.12 kl. 11. Deltar 
man endast på eftermidda-
gen är priset 15 euro. Inklu-
sive övernattning och mor-
gonmål blir priset 32 eu-
ro. Det går att anhålla om 
ekonomiskt bidrag via dia-
koniarbetarna. Anmälan till 
pastorskansliet, tfn 06 326 
1309. Det finns 50 platser till 
Jul tillsammans.

Kom och fira jul 
tillsammans på Alskat

I MIN
FÖRSAMLING



OPINION 23KYRKPRESSEN TORSDAG 21.12.2017 • NR 51-52
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Kardinal blev 
”årets svensk”
Nyhetsmagasinet Fokus 
har tilldelat kardinal An-
ders Arborelius utmärkel-
sen ”Årets svensk”. 

Utmärkelsen, som de-
las ut för 12:e gången, 
ska tilldelas ”en person 
som under året stuck-

it ut på ett sätt som för-
ändrat Sverige till det 
bättre.”

I prismotiveringen sägs 
bland annat att det krävs 
en orädd läggning för 
att företräda den katol-
ska kyrkan i ett land vars 
identitet i första hand är 
sekulär och i andra hand 
protestantisk.

UTMÄRKELSE TIDNING

”Symbolpolitik är 
Trumps hemmap-
lan. Effekterna av 
besluten bekym-
rar honom min-
dre än symbolvär-
det.”
Sofia Walan i en ledare 
i tidningen Sändaren.

CITAT TRUMP

Lyckligt omodern
JAG känner mig så otroligt otrendig som jul-
stressar. Allt oftare hör jag bekanta säga nå-
got i stil med ”vi valde att fira bara vi, släk-
ten får fira någon annanstans i år. Vi orkar 
inte göra någon grej av julen, vi tar det ba-
ra lugnt och chillar tillsammans”. Att baka, 
städa, storhandla, pynta och stressa känns 

inte särskilt coolt. Sedan städgurun Mari Kondo, som vill 
att vi rensar ut alla prylar som inte sprider glädje i vå-
ra hem, blev en bästsäljare så förstår ju också vem som 
helst att man inte kan hålla på och fylla folks urstädade, 
minimalistiska boningar med en massa pinsamma julgå-
vor och ångestskapande julpynt. Dessutom belastar kon-
sumtionen planeten. Julklappar är helt enkelt otrendiga.

I min familj har vi dragit ner rejält på julbordet, för-
ra året var det trerätters middag på julafton. Klapparna 
försöker vi också minska på och julstädningen är sedan 
länge minimal. Jag som trodde att julen skulle få tillba-
ka sin magi när vi fick egna barn har fått märka att ju-
len tvärtom håller på att tappa sitt skimmer. Min barn-
doms storstilade släktkalas är otrendiga och jag skäms 
över min julstress. Man ska ju bara ta det lugnt och chilla 
tillsammans. Men om jag inte är särskilt ”chill” till min 
personlighet då? Om jag inte orkade läsa längre än för-
ordet på Mari Kondos bästsäljare? Om mitt sätt att visa 
uppskattning och omtanke, mitt kärleksspråk, de fac-
to råkar vara att ge gåvor? Ja, då får jag väl lov att vara 
otrendig då, en endaste gång om året.

VArdAGen är så förtvivlat inrutad när man lever med läs-
ordning och veckoscheman på kylskåpsdörren. Vi äter 
i princip bara makaroner och potatis, borstar tänder-
na regelbundet och ser till att vara hemma i tid så att 
alla hinner sova åtminstone åtta timmar per natt. Låt 
oss nu för böveln bryta rytmen ens en gång om året!

Jag tycker det är fint att traditionen omformas och ut-
vecklas, det måste den väl göra för att överleva. Men jag 
tycker inte om hur den tunnas ut i de fall som det beror 
på vår tids ”coolhet”, som i mina ögon ofta ter sig som en 
väldigt nonchalant inställning till allt och alla - en slags 
extrem variant av jantelagen som gjort det pinsamt att 
ens försöka. För mig räcker det inte att klicka ”intresse-
rad” på evenemanget julafton och bestämma mig sam-
ma dag – ifall det inte dykt upp något mer spännande – 
för att gå på släktkalas. Jag vill ropa ja, ja! Jag är med på 
årtusendets jul. Jag vill träffa er alla, för mig betyder julen 
gemenskap. Och jag vill ge er gå-
vor för jag tycker om er. Jag lägger 
så gärna en timmes nattsömn på 
en genialisk bordsplacering och jag 
orkar använda synonymordbok för 
att få till julklappsrim utan nödrim.

och neJ, det handlar inte om att vara bäst i julklassen 
och stå där på julmorgonen med nypressat förkläde 
och blänkande kopparkastruller. Det handlar om kär-
lek och om viljan att höra ihop, visa uppskattning och 
fira tillsammans med någon man tycker om. Enligt en 
studie gjord vid universitet i Berkley så mår vi super-
bra när vi vågar visa lite generositet. Givandet stärker 
såväl gemenskapen som tilliten och samarbetet inom 
en grupp. Och när vi känner oss nära och trygga till-
sammans så frigörs vårt eget lyckohormon oxytocin 
och vi mår bra både fysiskt och psykiskt säger fors-
karna. Ge så ska du få - må bra i både själ och krans-
kärl. Så jag struntar i såväl trenden som Kondo och 
jantelagen, och fortsätter städa och pynta och stres-
sa lite extra. För utan julens ”fiilis-injektion” vet jag 
inte hur jag ska överleva vintern. Utan Jesusbarnet i 
krubban vet jag inte hur jag ska leva resten av de där 
inrutade makaronidagarna.

Nina Österholm jobbar med information i kyrkan i Helsingfors.

”Låt oss nu för 
böveln bryta 
rytmen ens en 
gång om året!”

INKAST NINA ÖSTERHOLM

Skicka insändaren till: 
Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors 
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi 

Insändare måste förses med skribentens 
namn samt för redaktionens bruk även 
adress och telefonnummer. Anonyma in-
lägg accepteras endast i undantagsfall. 

Standardlängden för de kortare insän-
darna är 1 200 tecken. Redaktionen för-
behåller sig rätten att förkorta insändar-
na. Insänd text returneras inte.

Radbytet är en längre insändartext med 
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill 
du skriva ett Radbyte bör du kontakta 
redaktionen på förhand.
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De vackraste julsångerna 
sjungs för utsatta unga
Finska Missionssällskapets 
årliga julsatsning, De vack-
raste julsångerna, samlar cir-
ka en miljon människor till 
allsång i kyrkor, församlings-
hem och köpcenter på olika 
håll i Finland. Allsångseve-
nemangen ordnas från och 
med första advent ända till 
trettondagen. En kollekt tas 
upp vid sångstunderna. Årets 
intäkter riktas bland annat 
till utbildning och sysselsätt-
ning för utsatta unga i olika 
utvecklingsländer.

17-åriga Sunita Dudhraj är 
uppvuxen i en nepalesisk by 
där invånarna livnär sig på 
att hacka sten som används 
till väg- och husbyggen. 
Även barnen måste bidra till 
att försörja familjen. De bär 
tunga stensäckar från flo-
den och hackar sedan sön-
der stenarna för hand. För 
detta får de 50 cent per dag. 
Sunitas familj har fått stöd av 
Finska Missionssällskapet så 
att hon har kunnat gå i skola.

– Jag hoppas att stödet 

fortsätter så att jag kan ut-
bilda mig och skaffa mig ett 
yrke. Jag drömmer om att bli 
jurist, säger hon.

Rekordmånga ungdomar
Det finns nu fler ungdomar 
i världen än någonsin förr – 
hela 1,8 miljarder. Av dem 
bor nio av tio i u-länder. Brist 
på utbildning, inkomster och 
omsorg kan leda till att ung-
domar blir utslagna för gott.

Finska Missionssällska-
pet hjälper de mest utsatta 

ungdomarna, till exempel de 
som har ett funktionshinder, 
unga som diskrimineras på 
grund av sin etniska tillhö-
righet, samt unga som tving-
ats fly krig och konflikter. De 
får utbildning och möjlighe-
ter att försörja sig.

Förra året samlades det 
in över en miljon euro för 
hjälpbehövande barn i värl-
den i samband med De vack-
raste julsångerna och Finska 
Missionssällskapets julin-
samling.

sUnitA dUdhrAJ studerar och vill bli jurist. Hennes föräldrar försörjer sig genom att hacka grus. FOTO: PrAjwAAl mAhArjAn/FmS

JUL HÄLSNING

Gåvor från himlen
Barndomens jular är spän-
nande minnen, men vuxen-
livets försök till efterapning-
ar leder till stress och över-
ansträngda sinnen. 

År efter år ordnas ändå 
omtagningar. Vi har fastnat 
alltför lätt i nedärvda ruti-
ner, som just aldrig för med 
sig en sådan frid som en gång 
bland judar, herdar och be-
duiner skapades kring krub-
ban vid juletid.

Inte är klappar i mängd 
och dignande julbord vägen 
till gemenskapens verkliga 
fröjd, nej, samling kring Je-

susbarnet och Guds ord är en 
riktig jul, i frid och sanning 
förtöjd. Så låt Jesus få bära 
våra jultomtekläder, bara 
han delar gåvor vi har sann 
glädje av. Han vet vad vi be-
höver i alla sorters väder, ut-
an ”Finns det några snäll-
la barn här”–krav.

håkAn strenG
Jakobstad

DEBATT HOMOSEXUALITET

Den stora frågan
Sigvald Haldin, ställer i  senas-
te Kp en fråga åt mig om var i 
Bibeln Jesus fördömer homo-
sexualitet. Jesus kom inte för 
att döma utan för att frälsa oss 
från det som är synd och nu till 
mitt svar: Sigvard, har du inte 
läst vad Jesus sade i Matt 19:4-
:” Har ni inte läst att Skaparen 
från början gjorde dem till man 
och kvinna?” Och han fortsat-
te: ”Därför skall en man läm-
na sin far och mor för att le-
va med sin hustru, och de två 
skall bli ett. De är inte längre 
två utan ett. Vad Gud har fogat 
samman får människan alltså 
inte skilja åt.” Den stora frå-

gan är alltså, vem gäller äkten-
skapet? Du lyfter också fram 
det dubbla kärleksbudet ”Äls-
ka Herren din Gud ... och din 
nästa som dig själv” - men en 
konsekvens av att älska Her-
ren din Gud måste också bli att 
man älskar Hans ord. Vem är 
ordet utifrån Skriften? Jo, Je-
sus är ordet som blev kött och 
bodde mitt ibland oss. För min 
del är debatten slut eftersom 
jag tror på det som står i Skrif-
ten. Det gjorde också Jesus.

JohAn byGGninGsbAckA
Jakobstad



Kyrkoherden var inbiten rökare. En dag m
ötte han den unga och trendiga frikyrkopastorn. D

enna sa i något m
ästrande ton: –

 Jesus rökte inte.
Kyrkoherden tog pipan ur m

unnen, såg ner på frikyrkopastorns fötter och svarade: –
 N

ej, det gjorde han inte. O
ch han gick inte runt i sneakers heller.

NÄSTA VECKA kommer det ingen tidning eftersom detta är ett 
dubbelnummer. Nästa tidning utkommer den 4 januari. God jul!

JULMINNEN. Om en jul-
skinka som smakade fisk, 
julgransutflykten som slu-
tade i diket och psalmen 
som hör en riktig jul till.

TEXT: EMELIE WIKBLAD

– Min pappa var kantor i församlingen i 
Pernå och skulle förstås spela i julottan. 
På julaftonen sa han alltid att han skul-
le fara till kyrkan och öva. Det konstiga 
var att så fort han hade satt sig på cykeln 
eller sparkstöttingen så knackade det på 
dörren och julgubben kom. Vi fick våra 
julklappar och julgubben gick. En inte 
alls lång stund senare hade pappa övat 
färdigt där i kyrkan och kom tillbaka. 
Vi tyckte så förskräckligt synd om ho-
nom när han aldrig fick träffa julgub-
ben. Vi kunde inte förstå det, för han 
gick aldrig annars och övade så där. Men 
vi misstänkte aldrig något, berättar An-
hild Träskman om sin barndoms jular.

Anhild Träskman är pensionerad 
speciallärare och medlem i försam-
lingsrådet i Johannes församling i Hel-
singfors. Hon föddes i Borgå i slutet av 
30-talet och under uppväxten bodde 
familjen först i Pernå och sedan i Hel-
singe.

Det var krigstid i Finland och maten 
ransonerades. Men eftersom familjen 
bodde ute på landet kunde de ändå att 
få tag på god julmat från grannar som 
hade jordbruk.

– Min pappa ville alltid ha egen gris 
till julskinkan. Vi bodde ganska nä-
ra stranden i Pernå och ett år kom det 
massor med fisk, så pappa kokade och 
kokade fisk och bar ut som mat åt gri-
sen. Och när vi åt skinkan på julafton så 
smakade den fisk, berättar Träskman 
och skrattar åt minnet. Pappa försök-
te förklara bort det.

Hennes mormor och morfar bodde 
i Tusby där morfar hade ett bageri, så 
när morföräldrarna kom och hälsade 
på till julen hade de alltid något extra 
gott med sig.

– Och en jul åt vi risgrynsgröt, som 
mamma hade fått av en bekant vars 
dotter var i Stockholm. Det var så gott.

Den bästa julklappen hon minns var 
en dockvagn.

– Mormors syster jobbade på en lek-
saksaffär och varje gång man kom till 
Helsingfors skulle man hälsa på henne, 
berättar hon. Det här var under kriget. 
Det var en riktig imiterad barnvagn – 
den var faktiskt så stor att någon gång 
när vi hade gäster körde vi barnen i den 
där vagnen. Och vi hade den länge.

En annorlunda jul
Under sitt yrkesliv har Anhild Träsk-
man har arbetat som speciallärare och 
även som rektor för Minervaskolan i 
Helsingfors. Hon har alltså hunnit va-
ra med om många julfester, luciafram-
trädanden och övningar.

– Alla skulle vara med på något sätt, 
minns hon.

Julfest och framträdanden hörde till 
också när hon själv gick i skolan. Och på 
trettondagen ordnade byns ungdoms-
föreningen en barnfest.

– Jullovet gick åt till att varje dag gå 
och öva. Hela byns barn var med. Det 
var bra för oss allihopa att ha något att 
göra.

En av barndomens jular blev annor-
lunda än de andra och den minns Anhild 

Julfrid till hög och låg

Träskman väl. Det var året när hennes 
mormor dog bara några dagar före julen.

– Då åkte min mamma, som dessut-
om hade brutit sitt ben, till Tusby. Så vi 
var ensamma hemma med pappa. Det 
var en väldigt tom jul. Vi tyckte att ma-
ten smakade så konstigt. 

Efter det flyttade hennes morfar in 
hos dem. Han var rysk och hörde till 
ortodoxa kyrkan och delade med sig av 
sina jultraditioner och maträtter.

Kyrkan och julgranen hör till
I Helsinge hölls den svenskspråkiga jul-
ottan vartannat år redan klockan sex på 
morgonen. Också om resten av famil-
jen inte steg upp och följde med pap-
pa kantorn till kyrkan tände de lam-
porna i alla rum, berättar Träskman.

– Det var en gammal tradition att 
man skulle lysa upp i kyrkbyn när 

folk kom längre ifrån. Det tyckte vi 
var viktigt.

En jultradition från Helsinge bär hon 
med sig än i dag. Kyrkoherden höll fast 
vid att julottan skulle avslutas med sis-
ta versen av psalmen Giv mig ej glans.

– Till hög till låg till rik till arm, kom hel-
ga juletid ... Jag tyckte det var först då 
som det blev jul på riktigt, när man fick 
sjunga den i kyrkan. Det var en sådan 
stämning, det var då julefriden kom 
och då hade pappa tid att vara med 
oss. Det sitter ännu i mig.

Anhild Träskman tycker om att 
sjunga, hon började sjunga i pap-
pans kyrkokör när hon var fjorton. 
Som pensionär har hon engagerat 
sig mer i församlingen och sitter nu 
både i församlingsrådet i Johannes 
församling och i Helsingfors gemen-
samma kyrkofullmäktige. För henne 

hör det till en riktig jul att gå i kyrkan.  
– En jul utan kyrkan vet jag inte rik-

tigt hur den skulle se ut. Nu bor jag på 
Drumsö så jag brukar gå till julbönen 
där. På första advent vill jag gå till kyr-
kan och sjunga Hosianna – då vet man 
att det snart blir jul. Och så vill jag fort-
sättningsvis ha julgran.

Hon berättar historien om en julgran 
som nästan råkade illa ut. Den gången 

var hon sju år och tillsammans med 
pappa åkte barnen iväg på spark-
stötting för att leta efter en julgran. 
På hemvägen blev det spännande.

– Vi började slira i en backe och 
så kom det en bil som körde på vår 
sparkstötting. Jag ramlade i diket 
och låg där och grät. Pappa trodde 

att jag hade skadat mig och frågade 
om jag hade ont – men jag var bara så 
rädd att julgranen skulle fara illa!

AnhiLd och hen-
nes syster Urda 
provkör spark-
stöttingen som 
de fått i julklapp. 
FOTOn: PrIvAT
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