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PÅ GÅNG I STAN
MATTEUS, PETRUS OCH
JOHANNES FÖRSAMLING

Lokalsidorna för församlingarna i Helsingfors utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Myrskog, johan.myrskog@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6322. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Jesus finns
ute i kylan

KOLUMN
Johan Westerlund jobbar som
kyrkoherde i
Johannes församling.

NÄR JAG var barn bodde vi i Borgå
och till våra jultraditioner hörde att gå
till domkyrkan på julbön. Det var alltid biskopen som predikade på julafton och julbönen sändes i radio.
Där sjöng vi julpsalmerna och lyssnade på biskopens predikan. Mamma stannade hemma och förberedde julmiddagen, men hon kunde också vara med för radion stod på hemma
i köket. Sen kunde vi på kvällen diskutera hur det hade varit.
En jul, nån gång på 70-talet, renoverades domkyrkan och julbönen hölls istället i Lilla kyrkan, en rätt liten träkyrka som finns precis invid domkyrkan.
Det var ju inte riktigt samma sak, och
jag antar att många inte rymdes in. Men

biskopen tog då vara på situationen och
påminde i sin predikan om nånting som
jag minns ännu idag, över 40 år senare.
Att vara utestängd är inte främmande
för julen. Jesus föddes i ett stall då alla
härbärgen var fullbokade. Jesus föddes
i en främmande stad då de var på resa.
Jesus föddes inte i det varma, ombonade och hemvana.
UNDER DET senaste året har jag mer
än en gång funderat på hur jag ska orka med den utdragna coronan. De flesta
känner väl igen den känslan. Hur många
gånger har man inte redan sett ljus i tunneln och tyckt att det börjar vara förbi? Och sen stiger siffrorna och myn-

»Att vara utestängd
är inte främmande
för julen.«

digheterna tvingas igen ta till restriktioner. Nu är det andra året i rad som
julen överskuggas av restriktioner. Det
är mycket som känns jobbigt. Jag saknar till exempel den pirriga känslan då
jag framme i kyrkan sitter med min predikan färdig på ett papper och ser tusen människor bänka sig för att mellan sånger och stämning också ta del
av det jag förberett. I skrivande stund
vet jag inte hur det ska bli i år.
Men samma biskop sade häromdagen
vid ett tillfälle att varje kris är en möjlighet. Att de tuffa tider som kyrkan på
många sätt nu genomlever kan öppna för
nånting nytt och att vi ska vara frimodiga
och trygga. En lång resa och avsaknad av
ett skapligt ställe för Josef och Maria att
bo och föda på stoppade inte Jesus från
att komma till oss.
Jesus finns ute i kylan, han behöver inte våra ombonade hus. Men han kommer
till oss där vi är. Att vi är trötta och rädda och undrande inför framtiden hindrar
honom inte. Tvärtom.

Hallå där
Paul Elias!
Han slutade tvåa i Selviytyjät
Suomi 2021.
– ÄNTLIGEN FÅR jag prata fritt om programmet och måste inte hålla något hemligt längre.
Han beskriver upplevelsen av att vara med i
tv-programmet som det antagligen mest lärorika han någonsin varit med om. Samtidigt
sticker han inte under stol med att det varit
psykiskt påfrestande och en oerhört tung och
utmanande tid.
– DET KOMMER nog att behövas åtminstone
några veckor ännu för att bearbeta allt.
JOHAN MYRSKOG
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HÄR KAN DU FIRA JUL
Också i år ordnas på flera
håll alternativa sätt att fira
julafton. I Matteus ordnas
julkyrka med julmiddag
medan familjen Björk i
Petrus öppnar upp sitt hem
för den som vill komma.
TEXT: JOHAN MYRSKOG

Jul hos Björks
I Petrus församling öppnar Daniel och Rebecka Björk upp sitt hem för vem som helst
som vill fira julafton tillsammans med andra människor.
– Det brukar vara en ganska speciell atmosfär då det är julafton och ingen som
är där känner alla som kommer, säger Rebecka.
Inför kvällen har familjen Björk förberett det mesta.
– Vi brukar ha en ganska enkel julmiddag. Folk som kommer brukar få hjälpa till
med att duka bordet eller skära upp grönsaker till salladen och så äter vi och umgås under kvällen. Ibland blir någon till
och med över natten.
Familjen Björk hoppas att julafton blir
av som planerat.
– Ifall det inte blir några plötsliga restriktioner så ska det nog gå bra, vi blir ju
förmodligen inte heller över 20 personer.
Rebecka Björk hälsar att vem som helst
som vill är välkommen.
– Ifall du vill komma men känner att
transporten blir ett problem så löser vi det
också. Antingen kan vi hämta eller ordna samskjuts med någon annan som är på
väg med bil.
Anmälningar till: rebecka.bjork@evl.fi

Jul i Matteus
I Matteus församling hoppas man innerligt
på att det går att ordna Jul i Matteus, särskilt
då man blev tvungen att inhibera det ifjol.
– Vi följer med läget men utgångsläget är
att det blir av, säger diakoniarbetare Mari Johnson.
Jul i Matteus är till för vem som helst som
vill komma och fira julafton tillsammans
med andra. Tidigare år har mellan 40 och
50 personer dykt upp.
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Familjen Björk är glada över att än en gång kunna öppna upp sitt hem för dem som vill. FOTO: PRIVAT
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MED ANDRA
På grund av coronaläget är det i år extra
viktigt att anmäla sig
till Jul i Matteus. FOTO:
MATTEUS FÖRSAMLING

– Vi inleder med en julbön i kyrkan och
flyttar sedan över till församlingssalen för
lite glögg, allsång och julmat.
Johnson betonar att fokus inte ligger så
mycket på olika program utan mest på gemenskap och socialt umgänge.
– Vi hoppas att vi tillsammans kan skapa en avslappnad kväll. På grund av coronaläget önskar vi att man anmäler sig på
förhand senast den 22.12.
Anmälningar till: matteus.fors@evl.fi eller
Mari Johnson 050 380 3976

KYRKAN I HELSINGFORS
PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 17.12–TORSDAG 06.01

Matteus
församling
Andligt liv

Mässor i Matteus: Söndagar
kl. 10 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Tredje advent
12.12 och fjärde advent 19.12
mässa kl. 10. Mässa 2.1 kl. 10.
Trettondagsmässa 6.1 kl. 10.
Julotta: Degerö kyrka, juldagen 25.12 kl. 8.
Kvällsmässa på nyårsdagen
1.1.2022: Kl. 18 i Matteuskyrkan.
Missa inte! De vackraste
julsångerna: 16.12 kl. 19 i
Degerö kyrka, 19.12 kl. 18 i
Matteuskyrkan, strömmas
till församlingens Facebooksida.
Missa inte! Jul i Matteus:
24.12 i Matteuskyrkan.
Julbön kl. 16, vi börjar
programmet ca kl. 17. Anmä-

lan till matteus.fors@evl.fi
eller Mari Johnson, 050 380
3976.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens anställda och
diakoniarbetarna om du
behöver hjälp eller stöd i
vardagen eller bara någon
att tala med! Våra diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari
Johnson 050-380 3976.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Kansliet: Fysiska kansliet är
stängt. Telefontid ti och to
10-14.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Matteussalen
vån. 1).

Jul i Andreaskyrkan

Frivilliga ser till att över 400 människor får
matkassar varje torsdag. Så även denna jul.
FOTO: ANDREASKYRKAN
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Andreaskyrkan delar varje torsdag ut matkassar åt behövande och gör så även torsdagen den 23 december, dagen före julafton.
– Behoven är stora, varje vecka kommer mellan 400 och 450 personer, berättar församlingsföreståndare Markus Österlund.
Tack vare donationer har församlingen
denna gång kunnat ordna en extra festlig
matutdelning så här lagom till jul.
– Det hade förstås varit roligt att kunna bjuda in dem som kommer till kyrkan,
men på grund av läget just nu finns inte
riktigt den möjligheten. Men vi kommer
att bjuda på glögg och pepparkakor på
kyrktrappan och dela ut matkassar som
förutom det nödvändiga också innehåller lite juldelikatesser.
Markus Österlund gläds över att den
diakonala verksamheten har kunnat fortsätta trots att pandemin i övrigt på många
sätt gjort det svårt för församlingar.
– I år kommer vi också att dela ut lite
julklappar till barnfamiljer som kommer.
Ett stort team frivilliga, både inom
och utanför församlingen, är engagerade i matutdelningen. Varje vecka behövs
cirka 20 personer för att möjliggöra hjälp
insatsen.
– Jag förvånas ofta över mängden frivilliga vi har. Det verkar som att det är lika viktigt för de frivilliga att få vara med
som det är för dem som får matkassarna.
Och fler är alltid välkomna med.
Du kan meddela ditt intresse som frivillig till:
markus.osterlund@andreaskyrkan.fi

MATTEUS Julafton

Julböner i Matteus
Välkommen på julbön i de olika kyrkorna och kapellen
på Matteus församlings område:
Vilans kapell kl. 13, julbön för stora och små i Matteuskyrkan kl. 13, Nordsjö kyrka kl. 14, Östersundom
kyrka kl. 15, 15:30 och 16, Matteuskyrkan kl. 16, Brändö
kyrka kl. 17 och 17:30.
Du kan också följa vår julbön online! Du hittar julbönen på julafton på Facebook och Youtube under Matteus församling.
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HELSINGFORS
Johannes
församling
Gudstjänster

Sammanlyst högmässa:
söndag 19.12 kl. 12 i Johanneskyrkan.
OBS! Ingen mässa på Heikasvägen 19.12!
Middagsbön: vardagar kl. 12
i Johanneskyrkan. Diakonin
finns på plats i kyrkan på tisdagar fram till kl. 14.
Julbön: 24.12 kl. 14 på trapporna framför S:t Jacobs kyrka på Drumsö. En liten julbön
samt möjlighet att tända ljus
på trappan till kyrkan.
Julbön: 24.12 kl. 14 i Johanneskyrkan.
Julbön: 24.12 kl. 15 i Gamla
kyrkan.
Mässa i julnatten: 24.12 kl.
22 i Johanneskyrkan.
Juldagsmässa: 25.12 kl. 12 i
Johanneskyrkan.
Julsångsgudstjänst: 26.12 kl.
17 i Berghälls kyrka. Tomas
vokalensemble
medverkar.
Nyårsmässa:
1.1 kl. 18 i Johanneskyrkan.
Tomas vokalensemble
medverkar.

Högmässa: 2.1 kl. 12 i
Johanneskyrkan.
För uppdaterad information, besök helsingforsforsamlingar.
fi/johannes. Du kan
också kontakta pastors
kansliet med dina frågor
mån–tis och tors–fre mellan
kl. 10 och 15 (johannes.fors@
evl.fi, 09 2340 7700).    

Gemenskap

Diakonilunch med julandakt:
onsdag 22.12 kl. 12:00 på
Casa Mare, Gyldénsvägen 6.
Anmälningar till karin.salenius@evl.fi eller 050 380 0867
senast 17.12. Begränsat antal
platser!

Musik          

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan.
De vackraste julsångerna:
söndag 19.12 kl. 16 på Heikasvägen 7, Drumsö. S:t
Jacobs barnkör medverkar.
Ingång via huvudentrén.
Dörrarna öppnas 15:30. OBS!
På grund av salens storlek
kommer vi att kontrollera
coronapass och identitetsbevis på alla deltagare över
16 år. Tack för din förståelse!

Ungdomar &
unga vuxna            
Besök ungdomsarbetets
hemsida johannesungdom.
wordpress.com för senaste
nytt!

JOHANNES
Trettondagen

Christmas
carols

Carols i Johanneskyrkan på trettondagen 6.1
kl. 12. Gudstjänst med nio
läsningar och julsånger i anglikansk tradition.
Gudstjänsten spelas in
och sänds i Yle Vega.

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15.
Högbergsgatan 10, tel. 09-2340
7700.
Lokaler: Johanneskyrkan,
Högbergsg. 12, Högbergssalen och Tian, Högbergsg. 10 E
(vån. 2), Hörnan, Högbergsg.
10 (gatuplan), Folkhälsan och
Majblomman, Mannerheimv. 97,
Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan
6, Bokvillan, Tavastv. 125, S:t
Jacobs kyrka, Kvarnbergsbr. 1.
Drumsö: Heikasvägen 7.

Petrus
församling
Gudstjänst och
gemenskap
Varmt välkommen med på
söndagsgudstjänst! Enligt
nuvarande läge kan vi fira
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PETRUS Julafton

Julbön utomhus
gudstjänst med 1/3 av kyrkans kapacitet. Vi uppmuntrar till god handhygien och
användning av munskydd.
Högmässa: Sö 19.12 kl. 10 i
Munksnäs kyrka, Metsäranta. Söndagsskola för barn i
samband med gudstjänsten. Sö 19.12 kl. 12 i Åggelby
gamla kyrka, Metsäranta. Sö
2.1 kl. 10 Munksnäs kyrka,
kl. 12 Åggelby gamla kyrka.
Koivula.
Puls-gudstjänst: Sö 19.12 kl.
15.30 i Petruskyrkan. Puls
är en gudstjänstgemenskap
för alla åldrar. Välkommen
med vare sig du varit med
tidigare eller kommer för
första gången! Barnkyrka
och CoolKids för barn ordnas
samtidigt.

Adventstid och jul

Julböner 24.12: Välkommen
med på en stämningsfull
julandakt och fira jul tillsammans! Du är välkommen att
delta på plats på julaftonens
julböner. Julbönerna kan enligt nuvarande restriktioner
tryggt ordnas fysiskt med en
tredjedel av kyrkans kapacitet och en del av julbönerna
är utomhus. Kl. 14.30 Södra
Haga Kyrka, kort andakt
utomhus. Kl. 14.30 Kårböle kyrka (160 pers). Kl. 15
Malms kyrka (100 pers). Kl.
16 Petruskyrkan (100 pers).
Kl. 16 Sockenbacka kyrka
(90 pers). Kl. 16.30 Munksnäs kyrka, kort andakt
utomhus. Kl. 23.30 Åggelby
gamla kyrka. Vi uppmuntrar
till användning av munskydd
och god handhygien.
Missa inte! Vill du fira jul
med någon? 24.12: Välkommen till kyrkoherdefamiljen
Daniel och Rebecka Björk på
julafton. ”Välkommen hem
till oss! Om du eller nån du
känner inte har någon att
fira jul med på julafton, är
du välkommen hem till oss.
Hör bara av dig till rebecka.
bjork@evl.fi.”
Juldagen 25.12: Julotta kl. 7
i Munksnäs kyrka. Välkommen med och fira julmorgonen!

Vi vill gärna fira jul tillsammans med dig! Välkommen
att fira julafton med en stämningsfull julandakt utanför Södra Haga kyrka kl. 14.30 och Munksnäs kyrka kl.
16.30. Fridfull adventstid!

Annandag jul 26.12: Kl. 12
Gudstjänst i Åggelby gamla
kyrka.
Nyårsdagens gudstjänst 1.1:
kl. 12 i Petruskyrkan. Vi inleder det nya året med gudstjänst. Koivula.
Trettondagens gudstjänst
6.1: kl. 10 Åggelby gamla
kyrka. Thylin. Församlingens
missionärer i Etiopien, Gunilla och Magnus Riska, är med
under gudstjänsten.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hör mer om
barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30
Barnkyrka och CoolKids för
barn 2-6 år och 7-13 år i samband med Puls-gudstjänsten.
Vi lyssnar på och pratar om
bibelberättelser, ber tillsammans och pysslar ibland.
Musiklek: Vårens grupper
kör igång i januari ti i Malm
och to i Haga. Välkommen
med i vårt glada gäng och
sjunga och leka tillsammans!
Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@
evl.fi; tel. 050 342 9990)

Evenemang

Retreat på Snoan: Välkommen med på retreat på retreatgården Snoan i Lappvik
den 28-30.1.21. I programmet ingår morgonmässa,
tideböner, meditationer,
vägledningar och egen tid

för promenader och vila.
Ankomst kl. 17-18 på fredag
och avfärd kl. 15 på söndag.
Antalet deltagare är begränsat, 10 pers., så anmäl dig
gärna i god tid, senast 10.1 till
Petrus kansli. Pris. 150 € (logi, mat och program). Medverkande är Camilla Norkko,
Johannes Westö och Caroline
Sandström. Mer information
på Petrus hemsida eller av
Caroline Sandström, carolinezsandstrom@gmail.com,
tel 050-336 41 33.
Disciple22 – Captivated:
Disciple konferensen ordnas igen i Petruskyrkan
28-30.1.22 under temat
Captivated. Hur ser det ut
då vi blir så fängslade av
Gud att vi inte inte vill något
annat än vara i hans närhet
och följa honom? Kom med
på en fantastisk helg med
huvudtalarna Maria och Kim
Sjögren från Sverige samt
Pekka och Anna-Liisa Heikkilä. Du kan anmäla dig via
hemsidan disciple.fi
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13,
ons kl. 13-16, tel. 09-2340 7100.
Skogsbäcksvägen 15, 00630
Helsingfors.
Lokaler: Hagasalen och Södra Haga kyrka, Vesperv. 12,
Malms kyrka, Kommunalv. 1,
Munkshöjdens kyrka, Raumov.
3, Munksnäs kyrka, Tegelst. 6,
Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15,
Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12
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Julböner på kyrkogårdar på julafton
SANDUDDS BEGRAVNINGSPLATS
Gamla kapellet kl 13
Kirsi Hiilamo och Christina Elving-Andersén
Mechelingatan 2e
Nya kapellet kl 14
Kirsi Hiilamo och Christina Elving-Andersén
Sanduddsgatan 20
MALMS BEGRAVNINGSPLATS
Stora kapellet kl 13 och 14
Lisa Enckell, Sång: Hannu Leskinen
Malms kyrkogårdsväg

FURUMO
Stora kapellet kl 13 och 14
Henri Järvinen, sång: Tia Svanberg
Gamla Borgåvägen 225
MÅNSAS URNLUND
kl 13
Ilmari Syrjälä, sång: Veli-Pekka
Väisänen
Britasvägen 22
Samtliga tillfällen är tvåspråkiga.

Gå i julkyrkan hemma i soffan
På julafton den 24.12 kan du följa med en julbön från Matteuskyrkan hemma i soffan. Bönen hittas via församlingens Facebooksida eller på YouTube
hela julafton. Tidigare i julveckan, den 19.12 kl. 18, strömmas en konsert
med de vackraste julsångerna. Också den hittar du på Matteus församlings
kanaler Facebook.com/matteusforsamling
YouTube: Matteus församling
Konserterna är också tillgängliga en tid efteråt som videor på våra hemsidor, det krävs ingen inloggning för att se dem. Titta och sjung när det
passar dig bäst!
Behöver du någon att prata med? Samtalstjänsten svarar hela julhelgen på
tfn 0400 221190 kl. 20–23 / chatt: samtalstjansten.fi

Coronapass med till konserten

Det är inte möjligt för församlingarna att kontrollera coronapass vid gudstjänster. Inte heller andakter, förrättningar, skriftkolundervisning eller diakonimåltider faller under de nya restriktionerna. Domkapitlet har instruerat
församlingarna att minska deltagarantalet i gudstjänster och andra kyrkliga
tillfällen till 1/3 av kyrksalens kapacitet. Det innebär att 100 personer fortfarande kan delta i en gudstjänst i en kyrksal som normalt rymmer 300
personer.
Konserter eller julsamlingar kring ”De vackraste julsångerna” faller
däremot innanför restriktionerna. Det innebär att deltagarantalet måste
minskas till 20 personer alternativt kontrolleras coronapass på alla deltagare. Vid församlingarnas kanslier kan du få hjälp med att skriva ut ditt
coronapass. Användning av munskydd rekommenderas starkt oberoende
tillfällets art.

Vi hjälper dig skriva ut coronapass

På våra församlingskanslier kan du få hjälp med att skriva ut ditt coronapass. För att få fram intyget på nätet måste du ha med dig dina bankkoder.
Högbergsgatan 10: Må, ti, to fre 10-15
Åbohusvägen 3: ti och to kl. 10-14
Skogsbäcksvägen 15: må-ti och to-fr kl 10-13, ons kl 13-16.

Föränderliga tider

Församlingarna följer med coronasituationen och myndigheternas anvisningar. Vid behov kan evenemang inhiberas eller deltagarantalet begränsas.
Följ med Kyrkpressen och församlingarnas hemsidor för uppdaterad
information. Du kan också kontakta din församling om du har frågor eller
behöver prata med någon.
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KOLU M N

En påminnelse
(till mig själv)
i juletider
»Du måste
inse att
vissa jular
blir bättre,
andra
sämre.
Det är helt
okej.«

IBLAND ÄR det bra att hålla sig till vissa riktlinjer i december. Så här tänker jag:
Du måste förstås inte julstäda – julstädning är
någonting vi höll på med förra århundradet.
Du måste inte ens vädra mattorna, fast du inte
har vädrat dem på hela året. Det räcker med att
du städar lite i ditt inre. (Det är tyvärr svårare.)
Du får helt enkelt inte tycka att du är lite bättre än människor som har en plastgran. Du får
slänga bort barnens egenpysslade julpynt. (Efter att det har gått ett par år.) Du måste förlåta
din mamma att hon gjorde detsamma.
Du måste undvika att stressa inför julen. Istället kan du fundera på varför du gör så mycket
och varför dina familjemedlemmar (inklusive
barnen) gör så lite. Du behöver inte ladda upp
ett Instagraminlägg med din perfekta jul. Din
jul blir inte bättre för det, nej den blir kanske
till och med tjugo procent sämre.
Du måste inte tycka om gravad lax eller skinka.
Jesus var jude och han åt heller inte skinka. Du
får faktiskt tycka att ”Staffan var en stalledräng”
är den finaste julsången. Och du får fälla en tår
(eller fulgråta) när det bjuds på ett luciatåg.
Du måste se Woltbuden i ögonen bara för en
liten stund, när du går och julhandlar på stan.
Du kan sträva efter att besöka en ensam människa och istället skippa den hemlagade vegosillen på svamp. Och om du är en ensam människa måste du lova att du åtminstone överväger att kontakta någon människa eller varför
inte kyrkan.
Du kan tänka på att den kristna högtiden som
vi kallar jul har sammansmultit organiskt med
de hedniska midvintertraditionerna. (Om du är
cynisk och tror att kyrkan kidnappade de gamla hedniska traditionerna och gjorde dem kristna, håll tyst med det i december.)
Du måste inse att vissa jular blir bättre, andra sämre. Det är helt okej. För vissa blir inte julen som förut, av olika orsaker. Också det är okej.
Och det viktigaste: Du får tro på mirakel.
Kanske har du gjort det hela tiden.
Christa Mickelsson är en julmänska, trots allt.
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Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus.
Nu tändas tusen juleljus / Emmy Köhler 1898
Kyrkan hjälper där nöden är allra störst. Under ett år delade diakoniarbetet i Helsingfors
församlingar ut 1,2 miljoner euro till människor med ekonomiska bekymmer. Familjerådgivningen
höll 10 700 samtal och 1 520 000 matkassar delades ut. Genom att höra till kyrkan möjliggör du
hjälparbetet, du är med och gör gott.

Tack och god jul!
Johannes församling, Matteus församling och Petrus församling
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Fredscaféet
bjuder in alla
Fredscaféet i Borgå samlar människor
från världens alla hörn. Alla religioner,
kulturer och språk är välkomna. En
småskalig julfest blir det också i år.
TEXT: ULRIKA HANSSON

BORGÅ Sedan 2016 har Fredscaféet i Borgå samlat kring 80 till 100 personer varannan månad. Caféet är ett samarbete mellan svenska och finska församlingen och
flyktingförläggningen i Borgå. Samarbetet inleddes kort efter den stora flyktingvågen under 2015.
– Tanken har från första början varit att
det är viktigt att vi sitter ner och äter tillsammans och möts människa till människa. Det finns inte alltid ett gemensamt
språk, då är maten viktig och också musiken. Vi brukar lyssna till musik eller
sjunga tillsammans, berättar Hanna Eisentraut-Söderström som är invandrarpräst i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Det är alltid några av deltagarna som lagar maten.
– Vi har verkligen haft mat från hela världen. De som besöker caféet kommer ursprungligen från exempelvis Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, Kina, Grekland, Frankrike och Tyskland. Vi möts som människor
och det spelar ingen roll vilken religion,
kultur eller vilket språk människor har.
Hon tror att det är det kravlösa som gjort
träffarna så populära.
– Vi äter lite, sjunger med den sångröst
vi fått, är klädda enligt vår kultur. Vi är
människor allihopa. Och vi har deltagare
i alla åldrar, från småbarn till pensionärer.

Att verkligen
mötas, äta
gott och
umgås är
grundtanken bakom
Fredscaféet. Nere
till vänster
syns syriska
läckerheter.
FOTO: PRIVAT

skapa dialog. Det här är inte verksamhet
för periferin, utan det viktigaste vi kan hålla på med.

Jul också i år

Fredsarbete i en splittrad värld
I en värld med polarisering, där grupper av
människor ställs mot varandra, ser Hanna Eisentraut-Söderström caféet som en
viktig satsning.
– Jag ser det här som kyrkans fredsarbete. Kyrkans uppgift är att visa att det går
att vara tillsammans, komma överens och
KYRKPRESSEN NR 26 • 16.12.2021

paket, lucia och blåsorkestern Cornicines
som spelar julmusik.

»Jag
ser det
här som
kyrkans
fredsarbete.«

Fredscaféet är inte religionsutövning utan
en mötesplats för alla. En julfest med tomte,
paket och lucia har alltid varit uppskattad.
– Julen är så stor i vårt samhälle. Det här
är ett sätt för besökarna att bekanta sig med
sådant som är typiskt för vår kultur, säger
Eisentraut-Söderström.
Det blir en enklare variant i år på grund
av förnyade coronarestriktioner.
– Det blir ingen mat eller allsång, men
det blir en sjungande tomte, som delar ut

Fredscafé
Fredscafé ordnas ungefär varannan månad
i Finska församlingshemmet på Lundagatan 5 i Borgå.
En småskalig julfest ordnas lördag 18.12 kl.
16. På grund av de gällande coronarestriktionerna kan 40 personer delta i den.
Vårens träffar infaller följande torsdagar kl.
18: 3.2, 10.3 och 12.5.
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DOMPROSTERIET
AGRICOLA

Tack för det här året. God jul och gott nytt år!
Kyrkpressen kan läsas också nästa år på kyrkkaffen och i våra caféer.

BORGÅ

Fr 17.12. kl. 19 Julkonsert: i Domkyrkan Varia
Voce & Fantasmi, dir. Jarkko Yli-Annala. Coronapass granskas.
Sö 19.12 kl. 12.15 Högmässa: i Domkyrkan,  Apostolidou, Sixten Ekstrand, Söderström, Ove Blomqvists gudstjänstgrupp. Max 230 personer.
KL. 18 De Vackraste Julsångerna: i Domkyrkan,
Eisentraut-Söderström, Tollander, Cawiarkören.
Coronapass granskas.
On 22.12. kl. 19 Julkonsert: i Domkyrkan, Sancti
Amici, sångensemblen Frida och Castellum, dir.
Minna Wesslund. Coronapass granskas    
Fr 24.12 kl. 15 Julbön för barnfamiljer: i Domkyrkan, Smeds, Tollander, Hätönen, Diskanten.
Strömmas via länk på webben. Max 230 personer.
Kl. 17 Julbön i Domkyrkan: biskop Bo-Göran
Åstrand, Eisentraut-Söderström, Tollander, Nina
Fogelberg. Radieras på Yle Vega. Max 230 personer.
Kl. 13 Julbön i Kullo bykyrka: Lindgård, Maria
Kauniainen, Fiona Chow. Max 40 personer.
Kl. 22 Gudstjänst i julnatten: Sjötorp, Kråkö Maria Lindberg, Anders Ekberg. Max 50 personer.
Lö 25.12 kl. 8 Julotta i Domkyrkan: Aino-Karin
Lovén, Hätönen, Fiona Chow. Max 230 personer.
Kl.8 Julotta i S:t Olofs kapell: Pellinge, Apostolidou, Tollander. Max 30 personer.   
Sö 26.12 kl. 12.15 Gudstjänst: i Domkyrkan Carols
vid Betlehem, Ståhlberg, Apostolidou, Hätönen,
Tollander, Borgå kammarkör, Cornicines Borgo-

enses. Max 230 personer. Radiobandas, sänds
på Yle Vega 1.1.
Kl. 18 Julkonsert: i Domkyrkan, program 5 €,
Theresa Laurikka, sopran, Kristian Laurikka, baryton, Sauli Kulmala, altviolin och Anna Kulmala,
piano. Coronapass granskas   
Ti 28.12. kl. 18 Julkonsert: i Domkyrkan,
Bach: Tommi Wesslund, cello & Minna Wesslund,
piano & orgel. Coronapass granskas.
Lö 1.1 2022 kl. 12.15 Högmässa: i Domkyrkan på
Nyårsdagen, Ståhlberg, Eisentraut-Söderström,
Hätönen, Runebergskören.          
Sö 2.1 kl. 12.15 Högmässa: i Domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Aino-Karin Lovén, Ingmar
Hokkanen, Trio ad Libitum.

SIBBO

Observera att ändringar är möjliga på grund av
coronasituationen: Följ med infon på församlingens hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Lö 18.12 kl. 18 (Obs tiden!) Julkonsert: med Sibbo
Vokalensemble i Sibbo kyrka. Alla över 16 år ska
uppvisa coronapass vid dörren.
Sö 19.12 kl. 12 Högmässa: i Sibbo kyrka.
Sö 19.12 kl. 18 De vackraste julsångerna: i Sibbo kyrka. Alla över 16 år ska uppvisa coronapass vid dörren.
Fr 24.12 kl. 12 Familjejulbön: i Sibbo kyrka.
Fr 24.12 kl. 14 Julbön: vid Norra Paipis bykyrka.

Julbönen hålls utomhus.
Fr 24.12 kl. 14.30 Julbön: i Söderkulla kyrka. Julbönen hålls utomhus.
Fr 24.12 kl. 16 Julbön: i Söderkulla kyrka. Julbönen
hålls utomhus.
Fr 24.12 kl. 16 Julbön: i Sibbo kyrka. Även strömning
på Youtubekanalen Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
Lö 25.12 kl. 8 Julotta: i Sibbo kyrka. Kyrkokören
medverkar.
Sö 26.12 kl. 10 Högmässa: i Söderkulla kyrka. Julgröt i församlingssalen efter mässan.
On 29.12 kl. 18 De vackraste julsångerna: i Norra
Paipis bykyrka. Alla över 16 år ska uppvisa coronapass vid dörren.
Lö 1.1 kl. 18 Mässa: i Sibbo kyrka. Efter mässan serveras julglögg och sjungs julsånger i Prästgården.
Sö 2.1 kl. 12 Predikogudstjänst: i Sibbo kyrka.
To 6.1 kl. 18 Musik på trettondagen: i Sibbo kyrka.
Medverkande Helena Rönnberg, Lauri Palin, Camilla Wiksten-Rönnbacka.

VANDA

Sö 19.12 kl. 10 Högmässa Fjärde advent: i Helsinge
kyrka S:t Lars, med Kristian Willis och Anders Ekberg.
Sö 19.12 kl. 12 Högmässa Fjärde advent: i Dickursby kyrka, med Kristian Willis och med Anders
Ekberg
Fr 24.12 kl. 13 Julbön: i Myrbacka Virta-kyrkan

BORGÅ Domkyrkan

SIBBO Julstämning

Välkommen till julkonserter

Julsånger

Under julveckan och julhelgen kan du tryggt njuta av
julmusik i Domkyrkan. När du kommer till konserterna
ska du ta med dig coronapasset som granskas vid ingången. Det ordnas fyra högklassiga julkonserter från
den 17 december till den 28 december. Välkommen!
Fredag 17.12. kl. 19 julkonsert i Domkyrkan, Varia Voce & Fantasmi, dir. Jarkko Yli-Annala. Onsdag 22.12. kl. 19 julkonsert i Domkyrkan, Sancti Amici, sångensemblen Frida och
Castellum, dir. Minna Wesslund.
Söndag 26.12 kl. 18 julkonsert i Domkyrkan, program 5 €, Theresa Laurikka, sopran, Kristian Laurikka, baryton, Sauli Kulmala, altviolin, och Anna Kulmala, piano.   
Tisdag 28.12 kl. 18 julkonsert i Domkyrkan, Bach: Tommi Wesslund, cello & Minna
Wesslund, piano & orgel.

Varmt välkommen till
De vackraste julsångerna, söndag 19.12 kl.
18 i Sibbo kyrka.
Observera att alla över 16 år ska uppvisa coronapass vid
dörren.
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med Anu Paavola och Anders Ekberg
Fr 24.12 kl. 15 Julbön: i Rödsands kapell med Kristian
Willis och Anders Ekberg
Fr 24.12 kl. 17 Julbön: i Helsinge kyrka S:t Lars med Kristian Willis och Anders Ekberg
Lö 25.12 kl. 8 Julotta: på Julmorgonen i Helsinge kyrka
S:t Lars med Anu Paavola och Anders Ekberg
Sö 26.12 kl. 18. De Vackraste Julsångerna: i Helsinge
kyrka S:t Lars. Anu Paavola, Anders Ekberg.  
Lö 1.1.2022 kl. 15 Ordets Gudstjänst: i Helsinge Kyrka S:t
Lars med Kristian Willis och Anders Ekberg
Ti 11.1 kl. 13 S:t Martins krets: i Myrbacka Virta-kyrka Aalto
rummet. Kaffe, andakt och prat om varierande samtalsämnen. Kom gärna med! Vi träffas en gång i månaden!
To 3.2 kl. 18 Bär det som en krona: en föreställning om
depression i Kulturfabriken Fernissa. Genom berättelser
och musik ser vi hur vi kan ta oss genom kris och förlust
och hitta tillbaka till vår lust att leva och skapa. Föreställningen är gratis och den bjuds i samarbete med
Vanda stad. Efter föreställningen möjlighet att prata
med en diakoniarbetare. Anmälningar till vandasvenska@evl.fi
Ti 8.2 kl. 13 S:t Martins krets: i Myrbacka Virta-kyrka
Aalto rummet. Kaffe, andakt och prat om varierande
samtalsämnen. Kom gärna med! Vi träffas en gång i
månaden!
Högmässorna strömmas via församlingens Youtubekanal.
ViAnda – kören: övar kl. 11:30-13:30 på onsdagar, på
Helsinggård, Konungsv. 2, Dickursby. Nya sångare hjärtligt välkomna! Info: Anders Ekberg, tfn 0503107096,
anders.ekberg@evl.fi
Med förbehåll för ändringar och annulleringar i programmet p.g.a. pandemin.
Kansliets öppettider september-december är må-fre
kl. 9-12, tfn 09-8306 262, epost vandasvenska@evl.fi
Prästdejour enligt överenskommelse. Diakonin har öppen mottagning torsdagar kl. 10-11.30.
JULTIDENS CORONARESTRIKTIONER 2021:
Till gudstjänster, andakter och kyrkliga förrättningar kan
tas 1/3 av det som utrymmets kapacitet tillåter. Coronapass granskas inte.
Coronapass granskas på konserter samt vid De Vackraste Julsångerna.
Vi rekommenderar starkt användning av mask på våra
evenemang.
Många av våra tillställningar streamas på vår Youtube-kanal. Tilläggsinformation får Du från pastorskansliet, tel. 09
830 6262 och e-post vandasvenska@evl.fi
De senaste nyheterna om restriktionerna på vår verksamhet hittar Du på vår nätsida vandasvenskaforsamling.fi.

VANDA Juldagsmorgon

Välkommen till
julotta!
På juldagsmorgonen, lördag
25.12 kl. 8, är det julotta i
Helsinge kyrka S:t Lars.
Medverkande är Anu Paavola
och Anders Ekberg. Varmt
välkomna!

KOLU M N E N

ANNETTE FRISK

Julen annorlunda
”DET BLIR en annorlunda jul i år.” Så hör man ofta sägas.
Här om dagen hörde jag mig själv deklarera likadant – och då
tänkte jag på att vi i år kommer att fira vår jul i ett nytt hem
på en ny ort där barn, barnbarn och barnbarnsbarn lever,
med julbön tillsammans med en ny församling omkring oss.
I många familjer saknar man någon, en stol står tom. En kär
röst hörs inte i det glada julstimmet i år. Det blir inte som förr.
Jag tänker också på coronasituationen i samhället. En situation som har eskalerat och blivit ohållbar i många länder. I
dag vågar ingen förutspå hurdan julen blir hos oss i Finland.
Kommer vi att kunna gå till julbön och julotta, fira glädjefullt
och fritt tillsammans med storfamiljen eller ...
Världen i stort är också oförutsägbar. Vi ser och hör om vapenskrammel och krigshot i olika hörn av världen, människor
flyr i förtvivlan undan våld och förföljelse, i försök att finna trygghet – och möts av oförståelse, stängda vägar och höga murar.
Det känns svårt att satsa stort på dyra julgåvor, dignande
julbord där inga delikatesser saknas. Jag vet genom nyhetsrapporteringen mycket väl vilken realitet våra medsyskon lever i. Kan jag leva som om julen, livet var som förr? Kanske
är det hälsosamt att tänka till lite.

»Där har vi upptakten till vår
jul – yttersta enkelhet.«
KRISTENHETENS FÖRSTA jul startade inte heller den under storstilade förhållanden – om man inte räknar med himlakören som sjöng över stallet i Betlehem och den exceptionellt klara stjärnan högt uppe i skyn. En rekvisita som inte
står till buds för oss gemene man. Den fanns till för den lilla
familjen med en nyfödd Son, ett Gudabarn, som fått tillfälligt tak över huvudet. En Son som skulle bli min och din, hela världens Frälsare. Där har vi upptakten till vår jul – yttersta enkelhet och samtidigt Guds påtagliga närhet.
Så, vid närmare eftertanke är kanske den här julen inte så
annorlunda. De yttre ramarna, betingelserna, kan variera.
Hur snålvindarna än viner där ute, är Herren Gud vår styrka
och trygghet. I kyrkan i Lovisa och i Sibbo, vår nya hemkyrka, står Jesus Kristus framme i koret med öppna armar och
inbjuder till förlåtelse, tröst och trygghet. God och fridfull jul!

Annette Frisk är medlem i Sibbo svenska församling.
KYRKPRESSEN NR 26 • 16.12.2021
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Isabella Munck, och hennes kolleger i den finska församlingen, har samlat på sig lämplig rekvisita för julfönstret i Söderkulla kyrka. FOTO: MIKAEL GRÖNROOS

Premiär för
julfönster!
Nu hittas lösningar för kameler som är
vingliga på benen och en krubba som
sett sina bästa dar. Julevangeliet ska
iscensättas i dagklubbens fönster i Söderkulla.
TEXT: ULRIKA HANSSON
SIBBO Isabella Munck, som är barn- och
familjearbetare i Sibbo svenska församling, tyckte redan som barn om att göra
egna julkrubbor.
– Jag får alltid en slags byggkänsla till jul!
Jag har en äldre syster och vi brukade göra
krubbor av saltdeg. Vi gjorde alla figurerna
som hörde till, byggde ett stall och sedan
målade vi allt med vattenfärg. Den höll förstås inte i en evighet, men i flera år kunde
vi plocka fram den, säger Isabella Munck.
Nu är hon engagerad i byggandet av en
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»Man
ska inte
vara så
kritisk.«

krubba som svenska och finska församlingen i Sibbo samarbetar om. Det är första gången församlingarna satsar på ett
julfönster. En liknande iscensättning av
påskens händelser blev lyckad och välbesökt i våras.
– Julfönstret är i planeringsskedet än,
men vi hoppas vi får ihop något snyggt,
säger hon och skrattar.

Ostadiga kameler
Tre scener från julevangeliet: herdarna på
ängen, stallet och de tre vise männen, ska
byggas upp i dagklubbslokalens stora fönster i Söderkulla kyrka.
– Vi använder lite mjukisdjur, och så har
vi 50 centimeter höga blyfotsdockor som
föreställer Josef, Maria, Jesusbarnet, två
herdar och en ängel.
Mjukiskamelerna var dessvärre lite ostadiga på benen, men Isabella Munck hittade en lösning.
– Jag har målat hushållspappersrullar
bruna och trätt in benen i dem för att göra kamelerna lite stadigare.
– Vi ville ha en snyggare krubba också, så
vi har en snickare som bygger en krubba.
Det går också att lyssna till musik när
man tittar på julfönstret.

– Vi kommer att ha QR-koder som kan
avläsas, och så spelas sånger på både svenska och finska.
Julfönstret kan vara till glädje för alla
åldrar.
– När folk är lediga kan de vilja ha något att gå ut och titta på. Och vi har många
barnfamiljer i Söderkulla. Vi vet inte än vilka begränsningarna blir kring jul, så då är
det bra med utomhusaktiviteter.
Hon har ett gott råd till alla krubbmakare där hemma.
– Man ska inte vara så kritisk. Var nöjd
med hur det blir!

Kom och se julfönstret!
Julens händelser ställs ut i dagklubbens fönster i Söderkulla kyrka, Fröken Miilis väg 2.
Julfönstret finns till beskådande mellan jul
och trettondagen.
Om man avläser en QR-kod med sin mobil kan man lyssna till tillhörande sånger på
svenska och finska.
Julfönstret är ett samarbete mellan den
svenska och finska församlingen i Sibbo.
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ÅBOLAND-ÅLAND

PÅ GÅNG LOKALT
VÄSTÅBOLAND, ÅBO
MARIEHAMN, JOMALA

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Åboland-Åland utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Sofia Torvalds,
sofia.torvalds@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 6748. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Kiki Alberius-Forsman fick ”Sanct Olofsångest” när hon först fick frågan om hon ville bli chefredaktör.

En bok, tusen
berättelser
Årets Sanct Olof handlar bland annat om bön,
klotter på kyrkor – och förstås om Olof själv,
Ålands eget skyddshelgon.
TEXT: SOFIA TORVALDS
MARIEHAMN I år firar Sanct Olof –
Åländsk årsbok för kyrka och kultur 75-årsjubileum. Jubileet till ära
är boken ovanligt diger. Den speglar också det levande och kulturella åländska kyrkolivet.
– Jag är ju från Sverige och har
inte vuxit upp med den åländska
kyrkan. Men jag uppfattar kyrkan här som glad och traditionsbunden. Man döper sina barn i stor
utsträckning, konfirmerar ungdoKYRKPRESSEN NR 26 • 16.12.2021

marna och är mån om sina traditioner. Det ingår i det åländska paketet, säger Sanct Olofs chefredaktör
Kiki Alberius-Forsman.
Prästerna är viktiga figurer i de
åländska församlingarna.
– Älskade eller hatade – kanske
både ock!
Årets årsbokstema är bön.
– Jag gjorde en enkät om bön
med de åländska kyrkoherdarna
och fick jätteolika svar. Det är nå-

got med bön som är så intimt att
det inte är helt lätt att svara på frågor om det.

Förbjöd att sätta ut barn
Själv har hon bidragit bland annat
med en text om Ålands skyddshelgon Sankt Olof.
– År 2030 är det exakt 1 000 år sedan han dog i Norge, och samma år
antas han ha svept över och kristnat Åland. En sak man vet säkert är
att han förbjöd sedvänjan att sätta
ut oönskade barn i skogen. Så han
gjorde fina grejer. Han stod också
för en ny slags vigselrutin där också kvinnan skulle säga ja. I grunden verkade han för alla människors lika värde.
I många kyrkor i Finland och i
Sverige – bland annat i Brändö och
Lemland – finns Olofsskulpturer
där helgonet står med en tom hand.
– I sin hand hade han sin heliga,
magiska yxa, men den stals hela tiden. Olof brukade stryka med yxan

över ett sår eller ett ont ställe, och
så blev det bra.
– Genom århundradena har
många pojkar på Åland fått namnet Olof. Han är en stor idol här.

»Sankt Olof gjorde fina grejer.«
En 15-årig tegelklottrare
En annan artikel Kiki Alberius-Forsman bidragit med handlar
om ”klotter” på kyrkor. Ett exempel
är namnet ”Ruben Forsman” som är
inristat i en tegelsten på Sankt Görans församlingshems västra vägg.
– Ruben Forsman var min svärfars bror och ristade in sitt namn
som 15-åring medan han jobbade
på sin pappas tegelbränneri. Han
var bara 25 när han for ut med skutan s/s Johannes från Saltvik, spolades överbord och omkom.
Men hans namn finns kvar på tegelstenen än idag.
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Pargas församlingsdistrikt:
Sö 19.12 kl. 10: Högmässa i Pargas kyrka, Pär Lidén,
Hanna Lehtonen.
– kl. 16: De vackraste julsångerna i Pargas kyrka,
Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
– kl. 18: De vackraste julsångerna i Pargas kyrka,
Päivi Nuotio-Niemi, Hanna Lehtonen.
On 22.12 kl. 18: Veckomässa med julmysiga toner i
Pargas kyrka, Harry S. Backström, Musik av Rebecka
Sretenovic, sång och Josefin Sundström, piano.
Fr 24.12 kl. 13: Julbön i Pargas kyrka, Pär Lidén, Hanna Lehtonen.
– kl. 14: Julbön i Pargas kyrka, Pär Lidén, Hanna
Lehtonen.
– kl. 17: Julbön i Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi,
Hanna Lehtonen.
– kl. 18: Julbön i Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi,
Hanna Lehtonen.
Lö 25.12 kl. 6: Julotta i Pargas kyrka, Harry S. Backström, Hanna Lehtonen.
Sö 26.12 kl. 10: Stefanidagens högmässa i Pargas
kyrka, Harry S. Backström, Markus Ollila.
On 29.12 kl. 18: Veckomässa i Pargas kyrka, Harry S.
Backström, Markus Ollila.
Fr 31.12 kl. 18.15: Tvåspråkig nyårsbön vid Pargas
kyrkas klockstapel.
Lö 1.1 kl. 10: Nyårsdagens högmässa i Pargas kyrka,
Päivi Nuotio-Niemi, Markus Ollila.
Sö 2.1 kl. 12: Högmässa i Pargas kyrka, Päivi Nuotio-Niemi, Markus Ollila.
Nagu kapellförsamling:
Ti 21.12 kl. 18: ”Julmysiga toner” i Nagu kyrka, Rebecka Sretenoviz, sång och Josefin Sundström,
piano.
Fr 24.12 kl. 15.30: Tvåspråkig julbön i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Robert Helin.
Lö 25.12 kl. 6.30: Finsk julotta i Nagu kyrka, Kjell
Granström, Robert Helin.
– kl. 8: Julotta i Nagu kyrka, Kjell Granström, Robert
Helin.
Lö 1.1 kl. 11: Nyårsdagens högmässa i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 19.12 kl. 18: Norrskatas julgudstjänst i Norrskata
kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Fr 24.12 kl. 14: Finsk julbön i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
– kl. 15: Julbön i Korpo kyrka, Esa Killström, Mikael
Granlund.
Lö 25.12 kl. 6: Julotta i Korpo kyrka, Esa Killström,
Mikael Granlund.

Sö 26.12 kl. 19: De vackraste julsångerna i Korpo
kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Fr 24.12 kl. 15: Julbön i Houtskär kyrka.
Lö 25.12 kl. 7: Julotta i Houtskär kyrka.
Lö 1.1. kl. 11: Nyårsbön i Houtskär kyrka.
Iniö kapellförsamling:
Fr 24.12 kl. 15: Julbön i Iniö kyrka, Jussi Meriluoto.
Lö 25.12 kl. 7: Tvåspråkig julotta i Iniö kyrka, Jussi
Meriluoto.
Lö 1.12 kl. 17: Nyårsdagens kvällsmässa i Iniö kyrka,
Jussi Meriluoto.

ÅBO

lör 18.12:
- kl 19: De Vackraste Julsångerna, Domkyrkan. Blåslaget under ledning av Mikko Lagerspetz medverkar.
Kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi. Personer
över 16 år bör visa upp ett giltigt coronapass för att
kunna delta i evenemanget.
sön 19.12:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Björkgren-Vikström
(pred), Björkgren (lit), Söderlund, Eklund. Gudstjänstgrupp Ester och Turun Naispoliisilaulajat medverkar. Barnhörna. Kyrkkaffe.
- kl 15: Lucia-andakt, S:t Karins kyrka. Björkgren-Vikström, Söderlund. I samarbete med Folkhälsan i S:t Karins. Personer över 16 år bör visa upp ett
giltigt coronapass för att kunna delta i evenemanget.
tis 21.12:
- kl 14.30–18.30: Ungdomshålan, Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
fre 24.12:
- kl 11: Musikandakt, Domkyrkan. Häggblom, Söderlund, Juslin.
- kl 12.15: Familjens julbön, Domkyrkan. Liljeström,
Juslin.
- kl 13.30: Musikandakt, Uppståndelsekapellet.
Häggblom, Söderlund.
- kl 17.30: Julbön, Domkyrkan. Wikstedt, Juslin.
lör 25.12:
- kl 8.30: Julotta, Kustö kyrka. Bäck (pred), Häggblom (lit), Söderlund.
- kl 10.30: Julgudstjänst, Nådendals kyrka. Bäck,
Söderlund.
- kl 15–18: Juldagsfest, Aurelia. Anmäl dig till Sofia
Liljeström, sofia.liljestrom@evl.fi/040-341 7487 senast 22.12
- kl 23: Musik i juldagsnatten, Domkyrkan. Söderlund, Juslin. Personer över 16 år bör visa upp ett giltigt coronapass för att kunna delta i evenemanget.
sön 26.12:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Bäck, Juslin.
Kyrkkaffe.

tis 28.12:
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
lör 1.1:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Bäck, Juslin. Kyrkkaffe.
sön 2.2:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Björkgren (pred),
Bäck (lit), Juslin. Mässan kan även ses via www.virtuaalikirkko.fi. Gudstjänstgrupp Sefanja medverkar.
Barnhörna. Kyrkkaffe.
- kl 16: Träff för ensamstående med barn, Aurelia.
”Julfest”. Anmälningar senast 28.12 till Nenne Lappalainen 040–3417 467/nenne.lappalainen@evl.fi.
tis 4.1:
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
Vi rekommenderar att den som deltar i församlingens verksamhet är vaccinerad, bär munskydd, håller
avstånd och tvättar händerna.
Evenemangens maximala deltagarantal kan ha
ändrat efter att tidningen tryckts, det är möjligt att
coronapasset tagits i bruk på grund av aktuella restriktioner. Se aktuell info för evenemangen på församlingens hemsida www.abosvenskaforsamling.fi

ÅLANDS PROSTERI
JOMALA

Mässor och andakter
Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om
inte annat anges. Församlingen följer smittoläget och
de anvisningar som medföljer.
Söndag 19.12 kl. 11 Högmässa: 4:e sön i advent –
Herrens födelse är nära. Ålands unga kyrka medverkar.
Julafton fredag 24.12
- Kl. 11 Familjens julbön: Barnkörerna medverkar.
- Kl. 15 Julbön: Kyrkokören medverkar
- Kl. 23: Julnattsmässa
Juldagen lördag 25.12 kl. 7: Julotta
Högmässa söndag 2.1 kl. 11: Andra söndagen efter
jul – I Guds hus
Barn och unga
Jullovskul 3-5.1 kl. 10-14: Lek, pyssel och äventyr.
Anmälan via hemsidan.
All verksamhet hålls i Olofsgården om inte annat
nämns.

MARIEHAMN

FR 17.11 kl. 14.00: ”De vackraste julsångerna” i församlingshemmet.
FR 17.12 kl. 18.00: Kauneimmat Joululaulut i S:t Görans kyrka.
SÖ 19.12 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans kyrka med
Maria Widén. Force Machaut medverkar.

ÅBO Juldagen

JOMALA Julsånger

VÄSTÅBOLAND Julbön

Välkommen på juldagsfest!

Sångglädje!

Julafton i Pargas kyrka

Om du vill dela julgemenskap över risgrynsgröt och annat
gott från julbordet är du varmt välkommen på juldagsfest!
Stora och små, ensamma och familjer är välkomna!
Juldagsfesten firas på juldagen den 25.12 kl. 15–18 i Aurelia, Auragatan 18, vån 1. Vi äter gott, sjunger allsång, firar
andakt och delar julglädje. Anmälningar tas emot av Sofia
Liljeström, sofia.liljestrom@evl.fi, 040-341 7487 under tiden
6–22.12.2021. Vill du bidra med program, mat, festdekorationer, talkokrafter eller bilskjuts, anmäl till Sofia. Vi rekommenderar att den som deltar i verksamheten är vaccinerad,
bär munskydd, håller avstånd och tvättar händerna.

De vackraste julsångerna Annandag jul 26.12 kl. 18 i kyrkan. Allsång och julmusik till förmån för
Finska Missionssällskapet.

Med anledning av viruspandemin ordnas
fler julböner än vanligt på julafton i Pargas
kyrka. På så vis blir det färre deltagare per
julbönstillfälle, så att vi kan använda endast varannan bänkrad och
hålla avstånd till varandra. Svensk julbön firas
kl. 13 och 14 samt kl. 17
och 18. Finsk julbön kl.
15 och 16. Välkommen!
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FR 24.12 kl. 09.00: Tomteloppet till förmån för Matbanken. Anmälningsavgiften
är att du tar med dig produkter som du
skänker till Matbanken. Starten går från
S:t Görans kyrka.
FR 24.12 kl. 11.00: Julbön för de yngsta i
S:t Görans kyrka.
FR 24.12 kl. 13.00:
Julbön: i S:t Görans kyrka, Himlaliv medverkar.
Julbön: i Mariakapellet.
Julbön: på Margaretagården, Lucas Gustavsson – sång.
FR 24.12 kl. 14.30:
Julbön: i S:t Görans kyrka, Mariehamns
ungdomsorkester medverkar.
Julbön: i S:t Mårtens kyrka, S:t Mårtenskören medverkar.
FR 24.12 kl. 16.00: Julbön i S:t Görans
kyrka.
FR 24.12 kl. 23.00: Julnattsmässa i S:t
Görans kyrka, Julkören medverkar.
LÖ 25.12 kl. 07.00: Julotta i S:t Görans
kyrka. Magnificat medverkar.
LÖ 25.12 kl. 08.30: Julotta på finska i S:t
Görans kyrka.
SÖ 26.12 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka.
SÖ 26.12 kl. 15.00: De vackraste julsångerna på Margaretagården.
TI 28.12 kl. 19.00: Välgörenhetskonsert
”Tillsammans” – Lucas med vänner i S:t
Görans kyrka. Frivilligt bidrag mottages
med tacksamhet, intäkterna delas mellan
SteelFMhjälpen och Matbanken.
LÖ 01.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka.
SÖ 02.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka.
TO 06.01 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka.
Kyrktaxi till gudstjänst: tfn 018-19500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 19.12 kl. 14.00 Högmässa i
Sunds kyrka: Håkan Sandvik, JohnAdam Sjölund.
Julafton
kl. 13.00 Julbön i Sunds kyrka: Outi
Laukkanen, John-Adam Sjölund, kören
Spirit.
Kl. 15.00 Julbön i Vårdö kyrka: Outi
Laukkanen, John-Adam Sjölund, Vårdö
julkör.

Kl. 23.00 Julnattsmässa i Sunds kyrka:
Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.
Juldagen kl. 08.00 Julotta i Vårdö kyrka:
Maria Sjölund, Marie Lundell.
Onsdag 29.12 kl. 09.00. Onsdagsgröt
i Sunds församlingshem: Vi bjuder på
morgonmål och kaffe. Välkomna!
Nyårsdagen kl. 11.00 Högmässa i Vårdö
kyrka: Outi Laukkanen, Fiona Chow.
Söndag 2.1 kl. 11.00 Högmässa i Sunds
kyrka: Outi Laukkanen, Fiona Chow.
Med reservation för ändringar.
https://www.sund-vardoforsamling.fi

KOLU M N E N

ECKERÖ-HAMMARLAND

S:t Lars kyrka
Högmässa 19.12 kl.11: Benny Andersson
och Kjell Frisk
Julbön 24.12 kl. 15: Jean Banyanga och
Kjell Frisk. Sångsolist
Julnattsmässa 24.12 kl. 23: Benny Andersson och Kjell Frisk. Solo Cathrine
Frisk Grönberg
Annandag jul, De vackraste julsångerna
gudstjänst 26.12 kl 11: Jean Banyanga
och Kjell Frisk
Nyårsdagen, gudstjänst 01.01 kl. 14:
Benny Andersson och Kjell Frisk
S:ta Catharina kyrka
De vackraste julsångerna 18.12 kl.18:Benny Andersson och Kjell Frisk. Solo
Benny Andersson. Solo Annie Lahti
Julbön 24.12 kl. 12: Benny Andersson
och Kjell Frisk. Solo Annie Lahti
Julotta 25.12 kl 07: Jean Banyanga och
Kjell Frisk. Solo Cathrine Frisk Grönberg
Konsert 26.12. kl 18: Julkonsert med
Heidi Hendersson m.fl.
Andakt på Hammargården 02.01 kl.13:
Benny Andersson och Kjell Frisk.
Övrigt
Pepparkaksbakning för barn och föräldrar!
Söndagen den 12.12 kl.13.00-15.00 vid
församlingsgården Laurentius. Ta med
pepparkaksformar, kavel och förkläde.
Välkomna!
Klapp & klang med julgröt: 16.12 kl
10.30 i Catharinagården. Terminsstart
13.01.2022.
Catharina-Lars kören: kl. 18:30 i Catharinagården. Terminsavslutning
29.11.2021. Terminsstart 10.01.2022.

MARIEHAMN Julhälsning

EDGAR VICKSTRÖM

Gubben i kyrkan
UNDER HÖSTEN har jag fått överraskande mycket positiv
feedback på sommarprat, bloggtexter och tal. Naturligtvis har
det gjort mig glad – gladast blir jag när jag hör att något av det
jag sagt har påverkat en medmänniska och faktiskt förändrat
ett tankespår mot en mer positiv riktning.
Det är det jag brinner för, eller kanske mera högtravande uttryckt: det är det som är mitt kall. Jag vill fundera på vad jag upplevt, vad jag läst och andra intryck jag fått och så vill jag forma
rimliga slutsatser om hur man bäst kan ta sig an sin stund på
jorden. De tankarna vill jag sedan förmedla så att de har största möjliga positiva påverkan på medmänniskor och samhälle.
En del av feedbacken har varit av typen ”du borde prata oftare i radion” eller ”du borde verkligen komma och vara inspirationskonsult på vårt företag”. Det här är jätteglädjande
och jag gör gärna båda. Men det är mycket enklare att komma
åt mina tankar och reflektioner i vinter. Jag arbetar som församlingspastor i Mariehamn fram till slutet av maj. Det här
har jag också berättat för dem som tyckt att jag har intressanta tankar och råd …
MEN SE, då har det ofta blivit tvärstopp! Till kyrkan vill man
inte vända sig, inte ens fastän man är medlem! Jag tycker det
här är lite förbryllande och riktigt ledsamt. Mycket av mitt
”visdomsstoff” är hämtat ur eller inspirerat av en kristen tradition. Vi lever ju mitt i en kristen kultur, men kanske är det
som för fisken i vattnet – inte funderar den så mycket på vattnet. Det är det enda den vet av.
På samma sätt är det för oss västerlänningar – vi lever i en
kristen kultur, om vi vill eller inte, och om vi vet det eller inte.
Det jag tycker, tänker och säger bygger alltså på kristen tradition både utanför kyrkan och inne i den. Det är ju samma gubbe som tänker i alla fall … Jag hoppas verkligen att vi kan träffas ofta i kyrkan eller i kyrkans omgivning den här vintern. Om
du tror att kyrkan är supertråkig, gammaldags och fördömande, tycker jag att du ska komma och ”kontrollera” vad vi gör.
Jag upplever att vi ofta är inspirerande, moderna och kärleksfulla. Välkommen till kyrkan, det är ju precis samma gubbe i kyrkan som utanför. Dessutom har jag en massa fina kolleger som förkunnar kristendom på andra sätt än jag gör. Någons tilltal kanske passar en bra och någon annans passar en
inte alls. Kyrkan har mycket att erbjuda bakom sitt gamla rykte om stränghet och tråkighet. Pröva oss – säger en gubbe som
tidigare inte alls var präst …

Edgar Vickström är församlingspastor i Mariehamn.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Kanske jag får
nya uppdrag!

Wiveca Eklund har
hunnit jobba sex
år i Houtskär. Vid
årsskiftet går hon
i pension. FOTO:
SUSANNE KIVEKÄS

Wiveca Eklund ska snart gå i pension.
De sista arbetsåren som diakonissa
har präglats av pandemin. – Ett tag
hade jag alltid en stol i bilen!
TEXT: SOFIA TORVALDS
HOUTSKÄR Redan som 18-åring drömde
Wiveca Eklund om att bli diakonissa.
– Jag växte upp i en andlig familj: min
pappa Erik Gustavsson var kantor i Iniö
och senare i Nagu. Jag vande mig med att
följa med till kyrkan sedan jag var liten. Sedan växte tanken fram att jag skulle vilja
bli diakonissa och hjälpa andra människor.
Men det räckte många år innan drömmen blev sann. Hon blev sjukskötare men
av olika orsaker blev det aldrig läge att läsa vidare till diakonissa.
– Det ville inte riktigt passa in i livet rent
praktiskt. Jag gifte mig och fick familj och
många barn.
Men sedan äntligen, när barnen började
vara stora, fick hon sin yrkesexamen från
den finskspråkiga diakonissutbildningen
vid Diakonia-ammattikorkeakoulu.
– Nu har jag varit diakonissa i Houtskär
i sex år.

»Många
äldre personer har
känt igen
mig.«

Stolen med i bilen
Att jobba i Houtskär passar henne bra: hon
är ju skärgårdsflicka. Hennes farföräldrar
kommer från Houtskär.
– Jag brukade vara hos mina farföräldrar i Houtskär om somrarna.
Har det varit till nytta i ditt arbete i
Houtskär att du är skärgårdsflicka?
– Jo! Det kändes faktiskt skojigt att få jobba
i Houtskär eftersom jag vistats där så mycket i barndomen. Många äldre personer har
känt igen mig. En gång kom jag in på (seniorhemmet) Fridhem och en äldre mansperson sa: ”Ja, jag vet nog vem du är, jag!”
Han hade varit kompis med min pappa.
Det roligaste med jobbet har varit kontakten till människor.
– Det har jag värdesatt mycket. Jag har
tyckt om att besöka människor som behöver hjälp med något eller kanske bara
behöver ett besök.
I Houtskär har coronatiden inte inneburit stora ekonomiska problem i famil-
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jerna, som på många andra håll.
– Men den begränsade rörligheten har
definitivt lett till större ensamhet.
Wiveca Eklund tyckte det var tråkigt att
under den värsta pandemin inte få träffa
folk, utan bara kontakta dem per telefon.
– Det kändes genast bättre då man kunde träffa folk utomhus. Man kunde sitta på
en bänk och prata med någon på utsidan av
huset. En tid åkte jag alltid omkring med

Wiveca Eklund
Uppvuxen i Iniö och Nagu. Bor i Korpo.
Familj: Sju barn, varav ett är hemma hos Herren. Fem
barnbarn. En hjärtegod katt som heter Muffe.
Gör på fritiden: Tycker om sång och musik. Planerar ta
fram gitarren igen och börja öva. Tycker om att läsa och
om trädgårdsskötsel.

en stol i bilen! På det viset kunde vi ändå
mötas, och det kändes bra.
Du går i pension vid årsskiftet. Vad har
du för planer för din pensionärstid?
– Jag har tre döttrar i Sverige och jag har
inte sett dem på två år, så jag hoppas kunna se dem snart.
Hon har trivts bra med sitt arbete och
tryckt på bromsen lite när pensioneringen kommit på tal.
– Då har jag tänkt på Ulla-Christina Sjöman. När hon blev äldre och tröttare sa hon
till Herren: ”När har du tänkt pensionera
mig?” Han svarade: ”Jag har inga pensionärer, jag har bara lärjungar, tjänare och
vänner.” Då förstod hon att det är bara att
fortsätta. Så jag har tänkt att vem vet vilka
uppgifter Herren ännu har för mig!
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SYDÖSTERBOTTEN
PÅ GÅNG LOKALT NÄRPES, KRISTINESTAD, KORSNÄS, MALAX, PETALAX, BERGÖ
Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Närpes prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Pian Wistbacka, narpes@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 5797. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

”Jesus föddes
till det enkla”
Musik, gemenskap och julevangeliet.
Det är viktiga ingredienser i Susanna
Åbackas julfirande.

Susanna Åbacka
Bor i Övermark.
Jobbar som fysioterapeut vid
Närpes hälsovårdscentral.
Gift med Kristian, mamma
till tre tonåringar.

TEXT: PIAN WISTBACKA
NÄRPES – Julkänslan kommer smygande
när jag får börja plocka fram julsångerna,
säger Susanna Åbacka. Hon sjunger med
i församlingens julkör i Övermark och är
en körmänniska sedan länge.
– Både jag och min man Kristian har
sjungit i kör sedan ungdomen, bland annat
i ungdomskören Evangelicum. När Evangelicum har julkonsert i mitten av december, då brukar jag känna: ”Nu blir det jul!”
Susanna är fysioterapeut vid Närpes
hvc. På fritiden har engagemanget i Närpes stadsfullmäktige tagit en stor del av
tiden i höst.
– Som nykomling har det varit mycket
att sätta sig in i och få en förståelse för hur
det fungerar. Vård och omsorg ligger nära mitt hjärta, och det har varit en hel del
diskussioner kring det, eftersom det är den
delen som ska föras över från staden till det
nya välfärdsområdet. Eftersom jag är med i
bildningsnämnderna är också frågor kring
skola, dagvård, bibliotek och den fria bildningen sådant som jag har fått djupdyka i.
Susanna har tidigare varit medlem i
Övermark kapellråd.
– Men det är Kristian som sitter med där
nu, vi får turas om lite! skrattar hon.
Däremot är hon sedan många år engagerad i Evangeliföreningens lägerområde
Fridskär i Närpes där hon främst sommartid hjälper till att få det praktiska att rulla.

”Det går med mindre”
– Man brukar tala om julstök, och hos oss
blir det rätt stökigt före jul eftersom vi har
mycket program på kvällarna. Det är både
förtroendeuppdrag och körövningar och så
barnens aktiviteter förstås. Det blir inte så
mycket pysslande hemma. Något fint städat adventshem har vi alltså inte!
För Susanna Åbacka börjar julhelgen
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Julen ska
inte behöva
bli en glansbild, säger
Susanna
Åbacka.
FOTO: PRIVAT

»Man får
bromsa
sig själv
och tänka: Allt
är inte
nödvändigt.«

med julbönen i kyrkan.
– På julafton umgås vi ofta med våra
närmaste här i Övermark. Här är det lutfisk som gäller på julafton. Jag är uppvuxen helt utan lutfisk, men jag har lärt mig
tycka om den! Som småbarnsförälder var
jag för trött, men de senaste åren har jag
också tagit mig upp till julottan. Efteråt
har julkören fortsatt till Alvinahemmet
där vi haft sångstund och druckit kaffe
tillsammans med de äldre. Det är en fin
tradition.
– På juldagen eller jul annandag åker vi
ofta norröver och träffar min släkt i Vörå.
Vi är glada att vi har möjlighet att umgås
både med min och mans släkt. Det blir lite körande, men hellre det än att vara utan gemenskap!

Har du något tips för hur man undviker julstressen?
– Ofta känner jag också att jag skulle vilja göra mer än jag hinner och orkar. Men
man får bromsa sig själv och tänka: ”Allt
är inte nödvändigt. Det går med mindre”,
säger Susanna Åbacka.
– Julen ska inte behöva bli en glansbild;
att det är det där fina, lyckade julfirandet som är det viktiga. Jesus föddes till
det enkla. Han behöver inte fina glansbilder. Han vill komma med frid och försoning till ditt och mitt hjärta. Som det
står i en av mina favoritjulpsalmer: ”Giv
mig ej glans, ej guld, ej prakt i signad juletid. Giv mig Guds ära, änglavakt och över
jorden frid ...”

15

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Fr. 17.12 kl. 18: Kvällssamling i kyrkan med Frank
Isaksson som gäst. Glögg och jultårta i församlingshemmet efteråt. Tema: ”Franks julvisor, och
sånger från nya temamässan, Kom hem!”
Sö. 19.12. kl. 11: Högmässa Janne Heikkilä, Kjell
Lolax
Ti. 21.12. kl. 18: Söndagsskolans och Liten&Stors
julfest. Föräldrar och barn välkomna!
On. 22.12. kl. 13: Sorgegrupp i pastorskansliet
To. 23.12 och fr. 31.12 kl. 8.30-9.00: Matutdelning
Fr. 24.12. kl. 14: Julbön
Lö. 25.12. kl. 8: Julotta
Sö. 26.12. kl. 18: Kvällsgudstjänst med de vackraste julsångerna
Lö. 1.1. kl. 18: Högmässa, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm
Sö. 2.1. kl. 14: Gudstjänst, Tom Ingvesgård, Deseré
Granholm

PETALAX OCH BERGÖ Julsånger

Covidintyg krävs för
De vackraste julsångerna
För att vi ska kunna ordna De vackraste julsångerna utan att begränsa deltagarantalet är vi tvungna att begära covidintyg av alla deltagare som är
över 16 år. Utan giltigt covidintyg kan man inte delta i De vackraste julsångerna i Petalax eller Bergö
kyrkor. Intyget kan laddas ner till en smarttelefon
via Mina Kanta-sidorna eller beställas i pappersformat från HVC.
Välkomna på De vackraste julsångerna i Bergö
kyrka lördag 18.12 kl. 18 och i Petalax kyrka
söndag 19.12 kl. 18!

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Fr 17.12 kl. 18: Bible Studies i Krs förs.hem. Norrback.
Sö 19.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i Lfd. Engström, Martikainen.
Sö 19.12 kl. 12: Gudstjänst med De vackraste
julsångerna i Krs kyrka. Engström, Martikainen,
kyrkokören.
Sö 19.12 kl. 19: De vackraste julsångerna utomhus
vid Krs kyrka under ledning av Anna Karin Martikainen med sångare.
Fr 24.12 kl. 13: Julbön i Krs kyrka. Norrback, Martikainen, Sofie Lundell.
Fr 24.12 kl. 15: Julbön i Lfds kyrka. Engström, Martikainen, kyrkokören.
Fr 24.12 kl. 16: Julbön i Sby kyrka. Norrback, Nilsson.
Lö 25.12 kl. 6: Julotta Sby kyrka. Engström, Vättö.
Lö 25.12 kl. 7: Julotta i Lfds kyrka. Norrback, Martikainen, sångare från dam-, mans- och kyrkokören.
Lö 25.12 kl. 8.30: Julotta i Krs kyrka. Engström,
Nilsson, Martikainen, kyrkokören.
Sö 26.12 kl. 10: Gudstjänst i Dagsmark bönehus.

Engström, Martikainen.
Sö 26.12 kl. 17: Julkväll för stora och små med
internationella inslag i Krs förs.hem. Nanna Rosengård med sångare, gospel, julsånger, servering.
Sö 26.12 kl. 19: Internationell gudstjänst med
nattvard i Krs kyrka. Norrback, Martikainen.
Må 27.12 kl. 18: De vackraste julsångerna i Lfds
kyrka. Norrback, Martikainen, Vättö, församlingens orkester, kyrkokörerna, gitarrgrupp. Servering
i förs.hemmets kyrksal.
Fr 31.12 kl. 22: Nyårsbön i Krs kyrka. Norrback,
Bergqvist.
Lö 1.1 kl. 15: Högmässa i Sby kyrka. Norrback,
Martikainen.
Sö 2.1 kl. 10: Högmässa i kyrksalen i Lfds förs.hem.
Norrback, Martikainen.
Sö 2.1 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Norrback,
Martikainen.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes:
Sö 19.12 kl. 16: Gudstjänst med De vackraste

julsångerna i kyrkan. Audas-Willman, Lindén-Liljehage, Lindén, Julkören, kompband. Konferencier
Mikaela Björklund.
Sö 19.12 kl. 19: Gudstjänst med De vackraste
julsångerna i kyrkan. Audas-Willman, Lindén-Liljehage, Lindén, Julkören, kompband. Konferencier
Mikaela Björklund.
Fre 24.12 kl. 13: Julbön i kyrkan. Sundqvist,
Lindén-Liljehage, Glad Ton.
Fre 24.12 kl. 23: Tvåspråkig mässa i julnatten i kyrkan. Ingvesgård, Lindén, körsång.
Lö 25.12 kl. 7: Julotta i kyrkan. Audas-Willman,
Sundqvist, lit., Lindén-Liljehage, S:ta Maria församlingskör.
Sö 26.12 kl. 12: Gudstjänst i Rangsby bykyrka.
Sundqvist, Heikkilä.
Fre 31.12 kl. 18: Nyårsbön i kyrkan. Audas-Willman, Granholm, Lindén, Laudatekören.
Sö 2.1 kl. 14: Gudstjänst med de vackraste julsångerna i Helenelunds byagård. Ingvesgård,
Granholm.
To 6.1 kl. 18: Trettondagsfest i Norrnäs bönehus,
Alf Wallin, Jakobsson, Heikkilä.

NÄRPES Julmusik

KRISTINESTAD Julmusik

Gudstjänst med De
vackraste julsångerna

De vackraste
julsångerna

I Närpes församling håller vi i år gudstjänster med De vackraste julsångerna i
alla kyrkor. Gudstjänstformuläret är kort
och det blir mycket sång av både kör och
med alla tillsammans. Instrumentalister och solister bidrar till att göra det riktigt festligt!
Övermark: fredag 17.12 kl. 19.00.
Pörtom: lördag 18.12 kl. 18.00.
Närpes: söndag 19.12 kl. 16.00 och 19.00.

De vackraste julsångerna framförs
måndag 27.12 kl. 18.00 i Lappfjärds
kyrka. Medverkar gör bl.a. kantorerna
Anna Karin Martikainen, Keijo Vättö,
Lappfjärds och Kristinestads kyrkokörer, församlingens orkester, gitarrgrupp. Serveringen hålls efteråt i
kyrksalen.
Varmt välkomna!
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Övermark:
Fre 17.12 kl. 19: Gudstjänst med De vackraste julsångerna i kyrkan. Julkören, Heikkilä, Jakobsson.
Sö 19.12 kl. 12: Högmässa. Pred. Sundqvist, Ingvesgård, Lindén-Liljehage.
Ti 21.12 kl. 9: Julgudstjänst med Övermark
skola. Jakobsson, Heikkilä.
Fre 24.12 kl. 14: Julbön i kyrkan. Jakobsson,
Heikkilä, Julkören.
Lö 25.12 kl. 8: Julotta i kyrkan. Jakobsson,
Heikkilä.
Lö 1.1 kl. 12: Högmässa. Sundqvist,
Lindén-Liljehage.
Pörtom:
Lö 18.12 kl. 18: Gudstjänst med De vackraste julsångerna i kyrkan. Pörtomkören,
Seniorkören, Pörtom musikgäng, kompband, Sundqvist, Granholm.
Fre 24.12 kl. 15: Julbön i kyrkan. Sundqvist,
Granholm, Pörtomkören.
Lö 25.12 kl. 9: Julotta i kyrkan. Sundqvist
pred., Ingvesgård, Granholm, Emilia Tikkala
sång.
To 6.1 kl. 12: Gudstjänst. Audas-Willman,
pred., Sundqvist, Granholm.

MALAX

To 16.12 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder i KH.
Lö 18.12 kl. 18: De vackraste Julsångerna i
kyrkan. Coronapass.
Sö 19.12 kl. 10: 4 sö i advent. Högmässa i
kyrkan. Tornberg, Lax.
Sö 19.12 kl. 14: Kauneimmat joululaulut
-messu kirkossa. Koronapassi.
Fre 24.12 kl. 15: Julafton. Julbön utanför
kyrkan. Norrback, Lax.
Lö 25.12 kl. 8: Juldagen. Julotta i kyrkan.
Norrback, Lax.
Sö 26.12 kl. 14: Sånggudstjänst i Petalax kyrka. Frank Isaksson och Sebastian
Sundkvist. Kyrkkaffe i Petalax FH. Kyrktaxi
till Petalax.
Fre 31.12 kl. 18: Nyårsbön i kyrkan. Norrback, Lax.
Lö 1.1 kl. 10: Nyårsdagen. Högmässa i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
Sö 2.1 kl. 14: Gudstjänst vid Knösgården.
Köldgräns -10. Är det kallare hålls gudstjänsten i FH. Norrback, Lax.
To 6.1 kl. 13: Trettondagen. Gudstjänst i
Norrback bystuga. (Obs! Klockslaget blev
fel i infobladet.) Norrback, Lax.

PETALAX

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Lö 18.12 kl. 18: De vackraste julsångerna.
Tornberg, Brunell. Solist: Christian Vesterqvist. Petalax och Bergö kyrkokörer
medverkar. OBS! Covidintyg och ID krävs
vid dörren!
Sö 19.12 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.
Fr 24.12 kl. 13: Kort julbön utomhus vid
kyrkan. Englund, Brunell.
Lö 25.12 kl. 8: Julotta. Englund, Brunell.
Sö 26.12 kl. 14: Gudstjänst på Stefanidagen. Englund, Brunell.
Lö 1.1 kl. 14: Gudstjänst på nyårsdagen.
Englund, Brunell.
Sö 2.1 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.

Sö 19.12 kl. 12: Högmässa. Tornberg, Brunell.
Sö 19.12 kl. 18: De vackraste julsångerna.
Tornberg, Brunell. Solist: Christian Vesterqvist. Petalax och Bergö kyrkokörer
medverkar. OBS! Covidintyg och ID krävs
vid dörren!
Fr 24.12 kl. 15: Kort julbön utomhus vid
kyrkan. Isaksson, Brunell. Solosång av Kaisa Nyroos.
Lö 25.12 kl. 6: Julotta. Isaksson, Brunell.
Sö 26.12 kl. 14: Sånggudstjänst på Stefanidagen. Medverkande Frank Isaksson och
Sebastian Sundqvist. Gudstjänsten är gemensam med Malax församling och hålls i
Petalax kyrka. OBS tiden!
Lö 1.1 kl. 12: Gudstjänst på nyårsdagen.
Isaksson, Brunell.
Sö 2.1 kl. 12: Högmässa. Kyrktaxi. Isaksson, Brunell.

KOLU M N E N

KRISTIINA HEIKKILÄ

Klockorna ringer!
NÄR JAG var kring sex år gammal var jag och min storasyster hemma hos mormor och morfar. Det måste ha
varit vår eller tidig höst eftersom det var ljust medan eftermiddagens ladugårdsysslor uträttades. Medan mormor mjölkade de fyra kossorna inne i ladugården lekte
vi barn med skottkärran, och mellan varven sprang vi in
till vår kära, alltid glada mormor.
Plötsligt överraskades jag av ett ljud. Det var klockorna i Letalas kyrka som ringde. Deras häftiga och festliga
klang hördes tydligt långt bakom äppelträdgården. ”Hur
klingar kyrkklockorna på kvällen?” undrade jag. Den
upplevelsen hade jag inte haft tidigare, för vi bodde tolv
kilometer från kyrkbyn. ”Ska vi gå till kyrkan nu? Mina morföräldrar talar ju ofta om Jesus och vår Himmelske Fader”, funderade jag glatt och sprang in i ladugården. Mormor diskade mjölkningskärl i grovköket. Hon
berättade för mig att helgen börjar på lördag kväll klockan sex, och det är därför som klockorna ringer. Aha! Efter det har det varit självklart.
SEDAN HÖSTEN 2011 har jag bott så nära kyrkan att jag
hör dess klockors vackra inbjudan till helg, gudstjänst
och fest. Först sju år på den ljuvliga ön Houtskär och nu
redan tre år här i Korsnäs.
Själaringningen väcker ofta min uppmärksamhet. Här i
Korsnäs är den klockan nio. Någon har nåtts av en inbjudan till evigheten, en inbjudan som möter oss alla en gång.
Familj och vänner till den bortgångna måste leva i sorg.
Har du hört något annat ljud från kyrkan än klockringningen? Orgelns ljud, sång eller ord? Har du hört
ord att lita på av vår Himmelske Fader, som har tänkt
och gjort allt färdigt för oss? Gud lät Jesus vandra på
jorden och undervisa om Guds råd, omsorg och nåd under tre års tid. Med stort tålamod och obegränsad kärlek väntar Han på oss för att vi ska ta oss tid för att läsa
eller höra vem Han är och hurdan Han är. Han vill det
bästa för oss alla.
Vår Himmelske Fader bjuder oss hoppet om evighet,
glädje och liv med de bortgångna kära och den himmelska skaran. Och så länge vi lever här, hör Han våra böner och vill fylla vårt innersta med sig själv.

Jes 9

Kristiina Heikkilä bor i Korsnäs och är församlingsmusiker i Närpes församling.
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SYDÖSTERBOTTEN
Regelbundenhet är en styrka.
I Kristinestad samlas man till
bön varje onsdag morgon.
FOTO: DANIEL NORRBACK

Träff – varje onsdag
”Välkommen på morgonbön i Kristinestads kyrka onsdag kl. 8.45!”, står det i programtexten.
Men en hurdan grupp är det fråga om, och hur
startade det hela?
TEXT: PIAN WISTBACKA
KRISTINESTAD – Det började som
en bönegrupp för församlingens
anställda, berättar Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestads
svenska församling.
Han har varit med i gruppen ända sedan han kom till församlingen som församlingspastor, och dåvarande kyrkoherden Johan Eklöf brukade samla de anställda till
morgonbön i kyrkoherdens kansli. I början av 2015 gick Johan Eklöf i pension, och Norrback övertog då ledningen av bönegruppen.
Några år senare flyttade gruppen
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över till kyrkan.
– Kristinestads kyrka var nyrenoverad och återinvigdes andra advent 2017. Då tänkte jag att det var
dags att börja hålla morgonbönen
i kyrkan och öppna upp gruppen
också för andra än anställda, säger Daniel Norrback.

Öppen för alla
Sedan dess har det varit en grupp
för vem som helst som vill komma
och be. Det varierar hur många som
är med från gång till gång.
– I början kunde det ibland vara

bara jag och en till. Nu har det varit elva till tolv som mest. Vanligtvis är vi kring sju till åtta personer.
Programmet är avskalat och enkelt, och tar cirka en halv timme.
– Jag brukar inleda med att läsa
ett stycke ur Erik Vikströms bok
Min bön, som har en text för varje dag i året. Sedan kollar vi om
det finns något särskilt böneämne. Man får be högt om man vill,
eller tyst om man trivs bättre med
det. Ibland kan någon ha behov av
att prata av sig, och då kan vi hålla på lite längre. Till sist brukar vi
ofta sjunga en psalm.
Daniel Norrback säger att det
känns fint att få ha en grupp som
träffas kontinuerligt. Den fasta rytmen ger en trygghet.
– Bönegruppen samlas nästintill
varje onsdag. Ibland har vi någon
veckas uppehåll kring julen eller
på sommaren, men i övrigt rullar
det på. Man får så mycket av bönegemenskapen. Även om jag har ett
ledaransvar ger det också mig själv
en hel del.

Vilka teman är i fokus?
– Allt som är aktuellt och relevant
i stunden! säger Daniel Norrback.
Ofta ligger huvudfokus ändå på
nära relationer: man ber för dem som
man har i sin närhet och bryr sig om.
– Vi tar också upp händelser ute i
världen, nu har vi till exempel bett
en hel del för Afghanistan och situationen där.

»Man får be högt
eller tyst.«
Likaså bärs hemorten och den egna församlingen fram.
– Vi ber för anställda, förtroendevalda och medlemmar och för olika gudstjänster och annat som är
på gång.
Har din egen syn på bön ändrat
längs vägen?
– Inte egentligen. Men jag upplever alltmer att det är viktigt att vara trofast i sitt böneuppdrag – att
inte ge upp för lätt utan hålla ut
också i ökenperioder.
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KORSHOLM

PÅ GÅNG LOKALT
KVEVLAX, SOLF
REPLOT, KORSHOLM

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Korsholm utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Ulrika Hansson, ulrika.hansson@kyrkpressen.fi,
tfn 040 831 6788. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Jul i Senegal:
Det känns bra!
Julen i Senegal firas med god mat,
kyrka och lite pynt. Anna-Lena Särs
är missionär i Fatick, och har lärt sig
att man inte visar ilska i Senegal.
TEXT: ULRIKA HANSSON
Anna-Lena Särs är missionär i staden Fatick i Senegal där hon jobbar med barnoch ungdomsarbete. I november återvände
hon dit efter ett och ett halvt år i Finland.
Hur känns det att vara tillbaka i Senegal?
– Det känns bra att vara hemma igen! Det
känns på ett sätt som om jag aldrig varit
borta, men samtidigt har jag ännu lite fräscha perspektiv på livet här.

I Senegal är
det lite svalare
i december,
det vill säga
kring 30 grader, berättar
Anna-Lena
Särs. FOTO:
PRIVAT

Hur firar du jul?
– Jag vet inte ännu hur min jul blir. Jag har
inte flyttat in i eget hus och det är en massa rörliga delar i arbetet som gör att det är
svårt att besluta något. Antagligen kommer jag att gå på julnattsmässa. I vanliga
fall skulle jag göra glögg på bissap saft,
kanske fara till ett hotell eller till någon
senegalesisk kollega. Min adventsljusstake brukar finnas med, men nu vet jag inte
om den finns bland mina saker som sparades under evakueringen 2020. De sakerna
är täckta av ett tjockt lager damm, så jag
tänker inte röra dem förrän jag flyttar till
min nya bostad. Just nu bor jag i missionärernas gästhus i Fatick.

och på vissa gator pyntas det ibland med
julbelysning och Petit Papa Noël-sången
spelas sönder i varuhusen i Dakar och Saly.

Hör exempelvis julmat, julkyrka och
pynt till julen där?
– Traditionellt lagar man i Senegal helt enkelt god mat, oftast kött, som man delar
med sig av till grannar.
– Kyrkokören kanske övar in några sånger
till julnatten, men annars är julfirandet ganska småskaligt. Fastan och påsken är desto
viktigare då vi lever i ett muslimskt land.
– I december brukar det vara lite svalare (24 på natten, kring 30 på dagen), vilket gör att adventstiden trots allt känns
en aning mysig. I Fatick hade vi nyss den
första riktigt svala natten. I vissa butiker

Vad kan en kulturkrock bestå av?
– Exempelvis att jag blir arg för att någon inte kommer då den sagt att den ska
komma. Senegaleser själva tar inte sådant
så hårt. Personen fick helt enkelt ändrade planer. Fast jag har börjat vänja mig
vid det här med åren. Problemet uppstår
ifall jag faller in i finländska mönster och
blir arg. Då reagerar jag inte enligt senegalesiska normer och då kan det uppstå
relationsproblem som i värsta fall ställer till nya problem. I Senegal ska man
egentligen aldrig visa ilska. Istället kan
man använda humor eller liknelser för
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»I Senegal
ska man
egentligen
aldrig visa ilska.«

att kommunicera gränser.
Vilken tradition kan du inte vara utan?
– Att läsa julevangeliet. Jag tar gärna fram
adventsljusstake, julkalender och julkrubban om det är möjligt.
Vad saknar du i Finland?
– Just nu ingenting faktiskt, om man inte
räknar med släkt och vänner förstås.
Ville du bli missionär redan som ung?
– Jag visste att jag ville vara missionär och
bo utomlands. Det var en stor sorg att det
tog så länge (2014), för att jag helt enkelt
inte hittade någon lämplig tjänst utomlands. Men jag tror jag behövde tiden för
att mogna.
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Gudstjänst med De vackraste julsångerna: sö
19.12 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom, Ann-Christine
Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund.
Medverkande: Minikören, Lilla barnkören, Lilla
orkestern, Kör för alla, Korsholms Kammarorkester, elevorkestern, Korall-kören och Kör för alla.
De vackraste julsångerna: sjungs utanför Korsholms kyrka sö 19.12 kl 16. Rune Lindblom,
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne
Westerlund. En brassensemble spelar i klockstapeln. Ett Luciatåg och körerna Germivox,
Korall-kören och Kör för alla är alla med. Efteråt
serveras glögg och pepparkakor på kyrkplan. Ta
gärna med egen lykta för att göra tillfället extra
stämningsfullt.
Julbön för små och stora: på julafton kl 13 i
Smedsby fg. Emilia Kontunen och Ann-Christine
Nordqvist-Källström.
Julbön i kyrkan: kl 15 på julafton. Emilia Kontunen, Susanne Westerlund och Projektkören
medverkar.
Julotta: på juldagsmorgonen kl 8 i kyrkan. Mats
Björklund, Ann-Christine Nordqvist-Källström,
Susanne Westerlund och Korall-kören medverkar.
Juldagskvällens konsert: kl 21 i kyrkan. Kammarkören Psallite, dir. Susanne Westerlund samt
Mariam Junolainen på harpa. Fritt inträde. Coronapass behövs och munskydd rekommenderas.
Gudstjänst: på annandag jul kl 11 i Toby byagård. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Högmässa: på annandag jul kl 13 i Smedsby
fg. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Nyårsdagens högmässa: kl 18 i kyrkan. Mats
Björklund och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Högmässa: 2.1 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom och
Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Gudstjänst med De vackraste julsångerna: på
trettondagen kl 18 i Smedsby fg. Emilia Kontunen, Ann-Christine Nordqvist-Källström, Susanne Westerlund och Korall-kören medverkar. Före
och efter gudstjänsten ordnar Missionssyföreningen servering, basar och snabblotteri! Servering från kl 16 till 18 och försäljning från 16 till 20.
Obs. Endast kontantbetalning.
Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Välsignat Nytt År 2022!

SOLF Jul & Klubbar

Julmys
Annandag jul firar vi enligt tradition med kvällsgudstjänst i församlingshemmet kl. 18. Vi sjunger tillsammans ur De vackraste julsångerna-häftet och lyssnar till Rune Lindblom som
predikar och Heidi Lång som spelar. Husmor Beatrice bullar
upp med något gott till kaffet efteråt! Varmt välkomna!
På Trettondagens högmässa kl. 10 predikar Solfs nya kyrkoherde Patrica Strömbäck för första gången som kyrkoherde
i Solf. Kom med och önska henne varmt välkommen till Solf!

Anmälan till klubbar för barn
Nu har alla 3- och 4-åringar chansen att anmäla sig till vårens dagklubb och miniklubb i Solf! Dagklubben är för de
barn som fyllt 4 år och äldre och ordnas måndagar och torsdagar kl. 9.30-12.30. Miniklubben igen är för dem som fyllt 3
år, och ordnas en gång per vecka, 2,5 timme åt gången.
För mera information och/eller anmälan, kontakta Elisabeth Ström, tfn 050 581 8023 eller elisabeth.strom@evl.fi.

KVEVLAX

Högmässa: sö 19.12 kl 10. Kass, Vidjeskog.
Mathjälpen: tis 21.12, 28.12, 4.1 kl. 10. Kontakta
Nina Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn
044 0462312.
Kort julbön vid klockstapeln: fre 24.12 kl. 15, julevangeliet läses, kyrkokören, sång, blåsmusik,
Kass, Andrén. Det finns möjlighet att gå in i kyrkan för stillhet inför julens budskap.
Annandagens gudstjänst: sön 26.12 kl. 18. Kontunen, Lithén.
Ekumenisk nyårsgudstjänst i kyrkan: lör 1.1.2022
kl. 18, Mikander, Granberg, Kass, Andrén. Ekumeniska kören medverkar.
Cafégudstjänst i församlingshemmet: sön 2.1,
kl 18, Stråkdraget, Yngve Svarvar, Amanda Audas-Kass, Andrén, Kass. Grötservering från kl 17.
Trettondagens byagudstjänst i Köklot: tors 6.1 kl.
13. Ruth Vesterlund, Yngve Lithén.

Den inbandade julottan från Kvevlax kyrka sänds
25.12 kl. 8 på Yle Fem och Yle Vega.
Pastorskansliet stängt 24.12-29.12.

REPLOT

Gudstjänst: i församlingshemmet sö 19.12 kl. 14.
Berg, Wargh. Julglögg och pepparkaka.
Julbön: i Replot fre 24.12 kl. 13. Berg, Wargh,
”Unga röster”.
Julbön: i Björkö fre 24.12 kl. 14:30. Berg, Wargh.
Sång: Lisa Lähdesmäki.
Julotta: i Replot lö 25.12 kl. 7. Vesterlund, Wargh.
Julotta: i Björkö lö 25.12 kl. 9. Vesterlund, Wargh.
Julgudstjänst: i Södra Vallgrund ungdomslokal
sö 26.12 kl. 14. Vesterlund, Wargh. Sång: Frida
Perätalo.
Kvällsmässa: i Replot nyårsdagen 1.1 kl. 18. Berg,
Wargh.
Högmässa: i Björkö sö 2.1 kl. 12:30. Berg, Wargh.

REPLOT Jul

KORSHOLM Musik

Välkommen till
byagudstjänst

Konsert med Psallite

Julgudstjänst med julsånger hålls
i ungdomslokalen i Södra Vallgrund på annandag jul, 26 december kl. 14 förutsatt att inte
nya restriktioner lägger hinder
i vägen. Julgudstjänsten leds av
pastor Ruth Vesterlund och kantor Michael Wargh. Med sång
medverkar Frida Perätalo. Efter
gudstjänsten följer servering och fri samvaro.
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På juldagskvällen 25.12 kl. 21 bjuder
Kammarkören Psallite in till konsert i
Korsholm kyrka. Kören bjuder på traditionella julsånger under ledning av Susanne Westerlund. Solist är Mariam
Junolainen på harpa.
Konserten är gratis, men man bör
ha coronapasset redo att visas upp vid
ingången.
Med en önskan om en fridfull jul!
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Kyrkkaffe.
Missionsdag: i församlingshemmet to 6.1
kl. 13. Berg, Wargh, Skäriblåset, predikan: Kristian Sjöbacka. Servering o program med Chamilla o Kristian Sjöbacka.

SOLF

Gudstjänst med De vackraste julsångerna: sö 19.12 kl 10 i kyrkan. Berndt Berg
och Heidi Lång. Helsingby-kören medverkar.
Barnens julbön: på julafton kl 12. Ruth
Vesterlund och Heidi Lång. Jultablå och
änglakören Solfångarna.
Julbön i kyrkan: julafton kl 15. Ruth Vesterlund och Heidi Lång. Solf stråkorkester, dir. Karl-Erik Borg medverkar.
Julotta: på juldagsmorgonen kl 8. Fredrik
Kass och Heidi Lång. Steve Johnson på
trumpet medverkar.
Gudstjänst: på annandag jul kl 18 i församlingshemmet. Rune Lindblom och
Heidi Lång. Vi sjunger tillsammans ur De
vackraste julsångerna-häftet och myser
med glögg och pepparkakor.
Nyårsdagens mässa: 1.1 kl 10 med Emilia
Kontunen och Heidi Lång.
Högmässa: sö 2.1 kl 10 med Emilia Kontunen och Heidi Lång.
Trettondagens högmässa: to 6.1 kl 10
med Patrica Strömbäck och Heidi Lång.
Solfs församling önskar er en Fridfull Jul
och ett Gott Nytt År 2022!

BERGÖ

Lö 18.12 kl. 18: De vackraste julsångerna.
Tornberg, Brunell. Solist: Christian Vesterqvist. Petalax och Bergö kyrkokörer
medverkar. OBS! Covidintyg och ID krävs
vid dörren!
Sö 19.12 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.
Fr 24.12 kl. 13: Kort julbön utomhus vid
kyrkan. Englund, Brunell.
Lö 25.12 kl. 8: Julotta. Englund, Brunell.
Sö 26.12 kl. 14: Gudstjänst på Stefanidagen. Englund, Brunell.
Lö 1.1 kl. 14: Gudstjänst på nyårsdagen.
Englund, Brunell.
Sö 2.1 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.

MALAX

To 16.12 kl. 19: Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder i KH.
Lö 18.12 kl. 18: De vackraste Julsångerna i
kyrkan. Coronapass.
Sö 19.12 kl. 10: 4 sö i advent. Högmässa i
kyrkan. Tornberg, Lax.
Sö 19.12 kl. 14: Kauneimmat joululaulut
-messu kirkossa. Koronapassi.
Fre 24.12 kl. 15: Julafton. Julbön utanför
kyrkan. Norrback, Lax.
Lö 25.12 kl. 8: Juldagen. Julotta i kyrkan. Norrback, Lax.
Sö 26.12 kl. 14: Sånggudstjänst i Petalax kyrka. Frank Isaksson och Sebastian
Sundkvist. Kyrkkaffe i Petalax FH. Kyrktaxi
till Petalax.
Fre 31.12 kl. 18: Nyårsbön i kyrkan. Norrback, Lax.
Lö 1.1 kl. 10: Nyårsdagen. Högmässa i kyrkan. Kyrktaxi. Norrback, Lax.
Sö 2.1 kl. 14: Gudstjänst vid Knösgården.
Köldgräns -10. Är det kallare hålls gudstjänsten i FH. Norrback, Lax.
To 6.1 kl. 13: Trettondagen. Gudstjänst i
Norrback bystuga. (Obs! Klockslaget blev
fel i infobladet.) Norrback, Lax.

PETALAX

Sö 19.12 kl. 12: Högmässa. Tornberg, Brunell.
Sö 19.12 kl. 18: De vackraste julsångerna.
Tornberg, Brunell. Solist: Christian Vesterqvist. Petalax och Bergö kyrkokörer
medverkar. OBS! Covidintyg och ID krävs
vid dörren!
Fr 24.12 kl. 15: Kort julbön utomhus vid
kyrkan. Isaksson, Brunell. Solosång av
Kaisa Nyroos.
Lö 25.12 kl. 6: Julotta. Isaksson, Brunell.
Sö 26.12 kl. 14: Sånggudstjänst på Stefanidagen. Medverkande Frank Isaksson
och Sebastian Sundqvist. Gudstjänsten
är gemensam med Malax församling och
hålls i Petalax kyrka. OBS tiden!
Lö 1.1 kl. 12: Gudstjänst på nyårsdagen.
Isaksson, Brunell.
Sö 2.1 kl. 12: Högmässa. Kyrktaxi. Isaksson, Brunell.

KVEVLAX Cafégudstjänst

Ett Nytt År med förtröstan
Kom och börja det nya året 2022 på bästa sätt!
Söndag 2.1 kl. 18 bjuder vi in till cafégudstjänst i
församlingshemmet. Programmet passar både
stora och små, eftersom barnen har eget program medan Amanda Audas-Kass talar till de
vuxna om förtröstan. Fredrik Kass, Stråkdraget, Yngve Svarvar och Rodney Andrén m.fl. deltar också under kvällen. Gröt serveras före programmet från kl. 17, och senare
under kvällen dricker vi kaffe och umgås. Församlingskretsen och församlingen
står för program och servering.

KOLU M N E N

PIA-LENA FORSMAN

Sockor på fötterna
ISKALL DECEMBERMORGON. Med yllesockor på fötterna och håret uppsatt i stressknut sitter jag vid köksbordet. Grötvarm i magen och tacksam i själen. Mittemot
sitter en riktig gullunge med bananmos i håret och ler
genuint så att alla fyra framtänder blir synliga. Jag grinar tillbaka och vänder blicken mot fönstret.
Mörker och kyla. De två orden som för mig alltid stått
för just november och december. Att orden har en något
negativ klang är ett enkelt konstaterande.
Jag ogillar kyla å det grövsta, dock är den hanterbar
tack vare varma filtar och färgglada yllesockor som några bussiga hantverkarglada tanter stickat. Jodå, det finns
motgift mot kyla, ett botemedel som skyddar åtminstone
till 80 procent. Beståndsdelarna heter juldoftande glögg,
öppen spis och bastu.
Helt immun blir man dock aldrig. Men i dessa tider
är det välbehövligt, speciellt om man är frusen som jag.

»Samtidigt tinar mitt hjärta.«
MÖRKRET HAR de allra flesta rått bot på genom diverse belysning både inom- och utomhus. Det gäller att
pynta till det. Tända ljus om kvällarna för att mota bort
mörkret. En ljusstake i fönstret och öppen eld i spisen.
Det hjälper även att tänka varma kärleksfulla tankar, åtminstone vill jag tro att det är så.
Julen är snart här och i mitt inre råder det frid den här
tiden på året. Visst reflekterar jag över söndriga relationer, världsbekymmer och trasiga grejer som jag ännu inte hunnit fixa. Det gnager inom mig, men jag väljer att
låta det ge vika för tacksamheten.
Över att vi alla ändå har det rätt så bra. Att kylan och
mörkret kommer att ge vika så småningom till förmån
för ljus och värme. Samtidigt tinar mitt hjärta bara av att
se glädjen i mina barns ögon den här tiden på året. Så det
är bara att gilla läget. Och givetvis njuta av julens goda
ting; stämningsfulla julpsalmer, doften av limpbak och
en glitterfylld gran.

Pia-Lena Forsman jobbar som värdinna i Kvevlax
församling.
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KORSHOLM
Alphakurs
i Replot
En kurs om livets frågor. Var
je träff består av mat, föreläs
ning, kaffe och samtal.
10 onsdagskvällar + en
weekend och en Alphafest in
leds 12.1.2022 kl. 18–20.15 i
Björkögården.
Förhandsanmälan till pastors
kansliet (replot.forsamling@evl.
fi) eller 044 3560 543 senast
4.1.2022.
Föreläsare: Leif Galls, Ruth
Westerlund, Berndt Berg, Isak
Westerlund och Håkan Gran
berg m.fl.
Teman: Hur ska jag kunna tro?
Hur leder Gud oss? Vad ska jag
med kyrkan till? Varför dog Je
sus? Hur kan jag göra det bäs
ta med resten av mitt liv? Och
mycket mer!
Kursen är gratis. Frivillig avgift
för mat och kaffe.
Varje kursträff avslutas med samtal i mindre grupper. FOTO: ALPHA

Livet är inte som en
glansbildsjesus
Under våren startar en Alphakurs i Replots församling. Med eller utan tro – alla är välkomna.
– Vi brottas med stora frågor, säger Leif Galls.
TEXT: ULRIKA HANSSON
REPLOT Leif Galls är en av dem
som håller i trådarna för vårens Alphakurs i Replot. Alphakursen är en
slags grundkurs i kristen tro, men
också mycket mer än det.
– Alphamaterialet är mastigt, och
man är inte rädd för att ta upp tunga
frågor som det inte finns svar på,
sådant som irriterar och stör. Det
tycker jag om. Ofta när vi ska berätta om tro blir det lite i form av
en glansbildsjesus, sådant är inte
livet. Snarare handlar det om att
vi väljer att tro, trots att vi inte får
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svar på alla frågor, säger Leif Galls
som är diakoniarbetare i Replots
församling.
Han har själv både gått och hållit
Alphakurser tidigare. Nicky Gumbel som är författaren till boken
som används, Livets frågor, miste
en vän mycket oväntat.
– Han såg sin vän dö plötsligt
när de spelade squash tillsammans,
kompisen var också småbarnsfar.
Det präglade Gumbel starkt och
väckte frågor.

Levande och berättande
– Vissa har kallat Alphakurserna
skriftskola för vuxna. Vi går igenom de kristna grunderna på ett
levande och berättande sätt, säger
Leif Galls.
Varje kursgång består av en inledande lättare måltid, ett föredrag, av olika föredragshållare varje gång, och diskussioner i mindre
grupper.
– Alphamaterialet är så allmänt
att de flesta samfund i världen kan
använda det.
Konceptet, som ursprungligen
kommer från den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton
i London, har gjorts lättillgängligt.
– I stället för långa krångliga bibeltexter kan teologin vara invävd
i en berättelse eller ett visdomsord
som kan anknytas till vad Bibeln
säger. Det kan också vara knutet
till sådant vi känner till i vår nutid, såsom texter av Tolkien eller
berättelserna om Narnia eller något
Winston Churchill eller Margaret
Thatcher har sagt, förklarar Galls.

Alphakursen formas också av
deltagarna och deras frågor.
– Jag rekommenderar Alpha
varmt till exempelvis alla som sitter på förtroendeposter i kyrkan.
Om man är ny i tron, har trott
länge eller inte tror alls kan en Alpahkurs passa.
– Det ger något om man är beredd
att kasta sig in i materialet.

»Vi får brottas
med vår tro.«
– Och det blir mycket intressantare om icke-troende också vill vara med och vågar uttala sig. Vi får
brottas lite med vår egen tro, vilket
inte är så dumt.
Alla åldrar är också välkomna.
– Allt från äldre tonåringar till
80-åringar i samma grupp har varit bra! Vi är inte vana vid att blanda olika åldrar i samma grupper i
församlingen, men att få generationer att dela tro, det är en styrka.
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JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

PÅ GÅNG
LOKALT

Lokalsidorna för de svenska församlingarna i Pedersöre prosteri utkommer i varje nummer av Kyrkpressen. Redaktör: Johan Sandberg,
johan.sandberg@kyrkpressen.fi, tfn 040 831 3599. Dessa sidor görs i samarbete med församlingarna och materialet är beställt av dem.

Benita Eriksson
bland matkassarna som ska
utdelas till jul.

Hyddan har
jul i hjärtat
Också i år får mindre bemedlade Nykarlebybor
en julhälsning som består av mat och gåvor från
dagcentret Hyddan.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY Under november har
Hyddan samlat in leksaker, kläder för barn och vuxna, matvaror,
pengar och annat inom ramen för
insamlingen Jul i hjärtat. Hjälpen
går till ungefär hundra familjer och
lika många ensamstående.
– I ett skede såg det taskigt ut med
årets julhjälp. Men så ringde mathjälpen i Vasa och bad om hjälp
att få tömt en matbutik som skulle stänga. Vi sände en bil och chaufför som kom tillbaka med ett fulllastat släp. Och plötsligt fanns det
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– Fast vi inte tror att det här kommer att gå så går det.
Nyligen var det statliga bidraget
på 5 000 euro för matutdelningen,
det vill säga då Hyddan tar hand
om överbliven mat från butikerna
och delar ut, i farozonen. Men nu
har staten tänkt om och det finns
ett förslag på att Hyddan ska få sina pengar.
– Får vi inte det från staten borde
vi få det täckt på annat sätt.

Sysselsätter långtidsarbetslösa
mera pengar på kontot, säger verksamhetsledaren Benita Eriksson.
Slutresultatet för julinsamlingen blev sist och slutligen inte så
taskigt.
– Insamlingen gav över tusen euro, kanske lite mindre än tidigare
år. Gåvornas antal är kanske också lite färre. Det kommer in många
stickade sockor i barnstorlek, men
inte lika många åt vuxna.
Hon säger att det är ganska typiskt att de på Hyddan funderar på
hur det ska reda upp sig.

Hyddan lever på bidrag från Nykarleby stad, de har fått 55 000 euro de
två senaste åren.
– Det ska räcka till löner och att
värma upp huset. Men det gör det
inte. Hela tiden måste jag söka om
bidrag för att få det hela att gå runt.
Förutom Eriksson sysselsätter
Hyddan en kock en kock påsextio
procent och elva långtidsarbetslösa i rehabiliterade verksamhet. Vid
behov kallar hon in nio frivilligarbetare.
– Vi borde få anställt en handle-

dare för rehabiliteringen. De som
rehabiliteras ska sysselsättas fyra
timmar om dagen.
Förutom rehabiliteringen och
matutdelningen har Hyddan också lunchservering.
– Vi har dagligen mellan 45 och 75
matgäster och en del av maten kör
vi ut. Lunchen är subventionerad
lunch och vem som helst får komma in och äta.
Hyddan firar tjugoårsjubileum i
februari. Verksamheten bygger på
kristen grund och är ekumenisk.
– Nykarleby församling stöder
med några tusenlappar i året och
med några kollekter. Många av våra klienter går inte till församlingens diakoni. Diakonin kan hjälpa
med en större summa pengar än
vad vi kan.
Pengarna som kommer in och Företagarföreningens bidrag förvandlas till presentkort som Hyddan delar ut. Med presentkorten kan man
handla allt – men inte alkohol, tobak eller betala tipset.
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

FR 17.12 kl. 19.00: De vackraste julsångerna i Jakobstads kyrka, Borgmästars, Wester, Camilla
Skrifvars-Koskinen, Cantate, Isabella Kronqvist,
flöjt, musikskolelever, Edward Byggmästar, orgel.
LÖ 18.12 kl. 19.00: Julfest, In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Mård, Nylund-Wentus.
SÖ 19.12 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka,
Krokfors, Wester, sång Cecilia Åminne. Cecilia
Åminnes gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 21.12 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
FR 24.12 kl. 13.00: Julbön i Jakobstads kyrka, Björk,
Borgmästars, sång Cecilia Åminne.
FR 24.12 kl. 13.45: Blåsmusik från Jakobstads kyrkas klockstapel, Wava-institutet.
FR 24.12 kl. 14.00: Gemensam jul i Församlingscentret, Björk, Kanckos, Mård, Sandström, sång
Håkan Streng.
FR 24.12 kl. 14.00: Barnens julbön i Pedersöre kyrka, Krokfors, Wester, Tallgren.
FR 24.12 kl. 22.00: Musik i julnatten i Pedersöre
kyrka, Wester, Borgmästars, flöjt Isabella Kronqvist,
textläsare Birgitta Cederberg. Andakt Krokfors.
LÖ 25.12 kl. 8.00: Julotta i Pedersöre kyrka, Turpeinen, Anderssén-Löf, Wester, Pandey, Jakobstads
svenska och Pedersöre församlingars kyrkokörer,
Gemesam med Pedersöre församling. Sänds även
via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 26.12 kl. 18.00: Högmässa med ”De vackraste
julsångerna” i Jakobstads kyrka, Edman, Borgmästars, Wester, Chorus Novus. Sänds även via
församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.
jakobstadssvenskaforsamling.fi.
TI 28.12 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
FR 31.12 kl. 18.00: Ekumenisk nyårsbön på Jakobstads torg.
LÖ 1.1 kl. 12.00: Tvåspråkig gudstjänst i Jakobstads
kyrka, Krokfors, Borgmästars, duettsång. Sänds
även via församlingens Youtubekanal. Länk finns
på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 2.1 kl. 12.00: Gudstjänst i Jakobstads kyrka,
Turpeinen, Wester. Catarina Nylund-Wentus gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.

KRONOBY

Mässa: (strömmas) Sö 19.12 kl 10.00.
Barnens julbön: Fr 24.12 kl 12.00.
Julbön: (strömmas) Fr 24.12 kl 14.00.

PEDERSÖRE Julbön

Åsneexpressen och
julböner för olika åldrar
Vi hoppas att vi alla ska komma till kyrkan på
julafton och har därför många samlingar, med
delvis olika inriktning.
Klockan 10 är det julbön med de minsta i Pedersöre kyrka. Annika Snellman berättar och
Diana Pandey är kantor. Den strömmas via
youtube, så att man kan ta del av den i realtid
eller när det passar mat- och sovtider.
Klockan 12 avgår Åsneexpressen i Esse kyrka.
Det är ett julspel för alla åldrar. Boris Salo, Mikaela Malmsten-Ahlsved och barnkören medverkar.
Klockan 12 hålls också familjens julbön i Pedersöre kyrka tillsammans med Jimmy Österbacka och Diana Pandey.

Julotta: (strömmas) Lö 25.12 kl 8.00.
Mässa: Sö 26.12 kl 10.00 Söderby bönehus.
Mässa: Lö 1.1 kl 18.00.
Gudstjänst: (strömmas) Sö 2.1 kl 10.00.
Mässa: (strömmas) To 6.1 kl 10.00.
TERJÄRV KYRKA
Gudstjänst: Sö 19.12 kl 10.00 Kortjärvi bönehus.
Julbön: Fr 24.12 kl 15.00.
Julotta: Lö 25.12 kl 7.00.
Finskspråkig julotta: Lö 25.12 kl 9.00.
Gudstjänst: Sö 26.12 kl 10.00 Småbönders skola.
Mässa: Fr 31.12 kl 19.30.
Gudstjänst: Lö 1.1 kl 18.00 Hästbacka byahem.
Gudstjänst: Sö 2.1 kl 10.00.
Mässa: To 6.1 kl 10.00.
NEDERVETIL KYRKA
Mässa: Sö 19.12 kl 13.00.
Julbön: Fr 24.12 kl 13.00.
Julotta: Lö 25.12 kl 8.00.
Finskspråkig sånggudstjänst med De vackraste
julsångerna: (strömmas) Sö 26.12 kl 10.00.
Mässa: (strömmas) Lö 1.1 kl 10.00.
Gudstjänst: Sö 2.1 kl 18.00.
Mässa: To 6.1 kl 13.00.

LARSMO

Gudstjänsterna och högmässorna strömmas via
församlingens YouTube kanal Larsmo församling
live. Förändringar i församlingens verksamhet kan
ske med kort varsel. Aktuell information finns på
församlingens hemsida.
Sö 19.12 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman, lovsångsgruppen. Direktsändning via Larsmo När-TV

Barnkören i Purmo

På eftermiddagen hålls mer traditionella julböner i alla tre kyrkor. Den som hålls i Esse strömmas
via youtube.
Julspelet Åsneexpressen i Purmo kyrka, tillsammans med Boris Salo, Mikaela Malmsten-Ahlsved,
Maria Ellfolk-Lasén och barnkören, kan man se via
församlingens youtubekanal från och med julafton.

och deras YouTube. Kyrkvärd: Kaptens norra.
Sö 19.12 kl. 16 och 18 De vackraste julsångerna: i
kyrkan, julkören, Forsman, Sjöblom. Pga. coronarestriktionerna ordnar vi i år två tillfällen uppdelade enligt var du bor i kommunen: kl. 16 Larsmo
södra del, kl. 18 Larsmo norra del.
To 23.12 Pastorskansliet är stängt.
Fre 24.12 kl. 11 Julandakt för de minsta: i kyrkan,
barnledarna, Wiklund. Tillfället passar familjer med
barn under skolåldern.
kl. 13 Barnens julbön: Sjöblom, Forsman, unga
ledare, barnkören. Direktsändning via Larsmo NärTV och deras YouTube.
kl. 15 Julbön: Sjöblom, Forsman, sång Karita Jungar. Kyrkvärd: Murmästar.
Lö 25.12 kl. 8 Julotta: Lassila, Forsman, julkören.
Kyrkvärd: Furuholmen.
Sö 26.12 kl. 10 Högmässa: Per-Ole Hjulfors, Lassila, Wiklund, sång Evelina Sundvik. Kyrkvärd:
Vikarholmen.
kl. 14 Nattvard vid Sandlunden: Lassila, Wiklund.
Lö 1.1 kl. 18 Kvällshögmässa: Sjöblom, Forsman,
sång Marina Rintamäki m.fl. Kyrkvärd: Storströmmen I.
Sö 2.1 kl. 10 Gudstjänst: Sjöblom, Forsman, sång
Hanna Wiklund. Kyrkvärd: Storströmmen II.

NYKARLEBY

Gudstjänster
To 16.12 kl 19 De vackraste julsångerna: Socklot
bönehus, Edman, Lönnqvist
- kl 19.30 Ungdomarnas julfest: Loftet, Jeppo fh
Fr 17.12 kl 18 De vackraste julsångerna: Kovjoki

LARSMO Bibelkurs

JAKOBSTAD Gemenskap

Vandra genom
Markusevangeliet

Gemensam jul
i församlingscentret

En vandring genom Markusevangeliet med Boris Salo. Kursen hålls i kyrkan
under sju tillfällen i januari och februari 2022. Boris återberättar och förklarar
Markusevangeliet, efteråt kvällste och samtal i grupper. Mer information och anmälan senast 10.1 via församlingens hemsida.

Välkommen att fira gemensam jul
i församlingscentret på julafton kl.
14.00. Det blir gröt, sång, program och
gemenskap. En samling för alla som
vill fira julen tillsammans.
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bönehus, Smeds, Ringwall.
Lö 18.12 kl 18 Manskörens konsert: S:ta
Birgitta kyrka, andakt Smeds
Sö 19.12 kl 12 Högmässa: Munsala kyrka,
Östman, Ringvall
- kl 15 Jeppo ungdomsorkesters julkonsert: Jeppo kyrka, Östman, Lönnqvist
- kl 18 Gudstjänst: S:ta Birgitta kyrka,
Smeds, Ringvall, Jonna Marjamäki, violin o
sång, de vackraste julsångerna.
Fr 24.12 kl 14 Familjens julbön: Jeppo
kyrka, Östman, Lönnqvist, tablå, barn,
ungdomar.
- kl 15 Familjens julbön: S:ta Birgitta kyrka,
Edman, Ringvall, Hilde Losvik, sång.
- kl 16 Julbön: Munsala kyrka, Smeds,
Lönnqvist, Göran Näs, Christian Vesterqvist, körsång.
- kl 17 Julbön: S:ta Birgitta kyrka, Edman,
Ringvall, Simon Häger o David Hellman.
Lö 25.12 kl 9 Tvåspråkig julotta: S:ta Birgitta
kyrka, Smeds, Ringvall, Församlingskören.
- kl 9 Tvåspråkig julotta: Jeppo kyrka, Östman, Lönnqvist
Sö 26.12 kl 14 Gudstjänst: Pensala bönehus, Albert Häggblom, Rolf Blomqvist
- kl 14 Julfest: Jeppo bönehus, Bengt Djupsjöbacka, Edman
Lö 1.1 kl 12 Högmässa: Jeppo kyrka, Östman, Ringvall
- kl 18 Högmässa: S:ta Birgitta kyrka, Östman, Ringvall
Sö 2.1 kl 12 Högmässa: Munsala kyrka,
Smeds, Lönnqvist
On 5.1 kl 19 Gemenskapskväll: Nkby fh,
Isak Edman, David Hellman, lovsångsband,
kongolesiska gäster. Servering (KU).
Församlingskansliet är stängt för besök
torsdagarna 23.12, 30.12. Kansliet nås per
telefon 040 868 7040.
Evenemangen hålls om coronarestriktionerna tillåter. Vi uppdaterar annonseringen
kontinuerligt. Följ med på församlingens
webbplats och FB-sidan! Alla gudstjänster
från Jeppo kyrka ljudströmmas.
www.nykarlebyforsamling.fi

PEDERSÖRE

Lö 18.12 kl. 18. Samling inför julen: Bennäs
kyrkhem. Boris Salo, Pandey, barnkören.
De vackraste julsångerna i Esse kyrka: Salo,
Malmsten-Ahlsved, församlingskören, Ida
Pettersson på flöjt. Sänds via youtube.
Sö 19.12 kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Pandey.
- kl. 14. Sammankomst: Punsar bönehus.

- kl. 15. Sammankomst: Flynängens bönehus.
- kl. 15. Åsneexpressen: Julspel för alla åldrar
i Purmo kyrka. Salo, Malmsten-Ahlsved,
Ellfolk-Lasén, barnkören. Sänds via youtube
på julaftonen.
- kl. 18. Gudstjänst: Esse kyrka. Salo,
Malmsten-Ahlsved, Petter Eriksson och Håkan Ahlvik på saxofon.
To 23.12: kl. 19. Julbön: Forsby bykyrka. Österbacka, Ellfolk-Lasén, Forsbykören.
Fr 24.12: kl. 10. Julbön med de minsta: Pedersöre kyrka. Snellman, Pandey, strömmas
via youtube.
- kl. 12. Åsneexpressen: Julspel för alla åldrar i Esse kyrka. Salo, Malmsten-Ahlsved,
barnkören.
- kl. 12. Familjens julbön: Pedersöre kyrka.
Österbacka, Pandey.
- kl. 14. Julbön: Purmo kyrka. Portin, Ellfolk-Lasén, Marguerithe Sandstedt-Granvik,
sång.
- kl. 14. Julbön: Esse kyrka. Salo, MalmstenAhlsved, Lina Forsblom, sång, strömmas via
youtube
- kl. 16. Julbön: Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey, Frank Berger, manskören.
Lö 25.12: kl. 8. Julotta: Purmo kyrka. Salo,
Ellfolk-Lasén. Ellfolk-Lasén, strömmas via
youtube.
- kl. 8. Julotta: Pedersöre kyrka. Anderssén-Löf, Turpeinen, Pandey, Wester, gemensamma kyrkokörerna. Gemensam med
Jakobstads svenska församling.
Sö 26.12: kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey.
kl. 13. Julandakt: Bäckby skola. Portin,
Malmsten-Ahlsved.
- kl. 15. Sammankomst: Flynängens bönehus.
- kl. 18. Gudstjänst: Esse kyrka. Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved.
- kl. 18. Gudstjänst: Purmo kyrka. Portin,
Ellfolk-Lasén.
Lö 1.1: kl. 10. Högmässa: Purmo kyrka. Salo,
Malmsten-Ahlsved.
- kl. 13. Högmässa: Esse kyrka. Salo,
Malmsten-Ahlsved.
- kl. 18. Kvällsmässa: Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey.
Sö 2.1: kl. 10. Gudstjänst: Pedersöre kyrka.
Salo, Pandey.
- kl. 14. Julandakt: Signegården. Portin,
Malmsten-Ahlsved.
- kl. 18. Gudstjänst: Purmo kyrka. Portin,
Malmsten-Ahlsved, Lassila, skriftskolstart.

NYKARLEBY Julsånger

Sprid på er under
julens gudstjänster
Vi håller i år gudstjänster och julsångstillfällen på flera olika
håll i församlingen och uppmanar deltagarna att sprida på
sig. Vi följer rekommendationerna och kommer inte om vi har symptom, håller
säkerhetsavstånd, använder munskydd och tänker på handhygienen. Alla tillfällen i Jeppo kyrka ljudstreamas. Material publiceras även på webben, Youtube
och Ny-TV. Vi önskar alla en fridfull och välsignad jul. Välkomna med!
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KOLU M N E N

MAX-OLAV LASSILA

Guds löften håller
VI HAR DE senaste tiderna levt med fler osäkerhetsfaktorer än vi är vana med. Det här gäller också när vi som
kristna nu ser fram emot julen. För de flesta av oss handlar det om den osäkerhet som coronapandemin innebär. Vad kan man göra och vilka risker innebär det ena
och det andra? Hur mycket och hur nära kan vi umgås.
Men också klimatförändringen gör vår tillvaro osäker för att inte tala om alla hotande konflikter i världen just nu.
Trots allt lever vi kristna i vårt land ändå väldigt säkert och tryggt i jämförelse med de av våra kristna syskon som hotas av förföljelse för sin tro. Jag tänker till exempel på det som sker i Afghanistan, Nordkorea, Myanmar, Nigeria och många andra länder i världen. Många
vet inte om de kan fira jul utan att behöva frukta för vilka följder det kan få. Våra bekymmer blir väldigt små i
jämförelse med dem som riskerar fängelse, tortyr eller
till och med att förlora sina liv.
DEN FÖRSTA julen var också förknippad med stor osäkerhet. Den resa Maria och Josef skulle göra från Nasaret till Betlehem var i allra högsta grad förenad med faror. Skulle Maria, som var i slutskedet av graviditeten,
klara av den påfrestning resan innebar rent fysiskt. Och
vad kunde inte hända under vägen, var skulle de bo när
de kom fram och så vidare. Det var ett företag fyllt av
osäkerhet, som de säkert inte skulle ha gett sig in på om
de inte genom skattskrivningen varit tvingade till det.
Men det som lyser igenom allt det osäkra och okända för Maria och Josef var att Gud höll sina löften. Allt
det som de inte visste i förväg ordnade sig som Gud hade lovat. Löften som hade getts århundraden tidigare om
Messias ankomst gick bokstavligen i uppfyllelse inför
deras ögon. De ställdes helt konkret i händelsernas centrum när Jesusbarnet föddes den första julnatten. Och
hur mycket fick de inte se av Guds ledning, hjälp och beskydd också framöver.
Gud håller sina löften! Det får vi ta fasta på i all osäkerhet vi upplever i vår tillvaro, inför den stundande julen
och den framtid som ter sig synnerligen oviss.
Gud har framtiden i sina händer och vi får lägga våra liv hans händer. Där är vi trygga vad som än händer!

Max-Olav Lassila är kyrkoherde i Larsmo.
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PÅ GÅNG
LOKALT

JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Caj Nordström är
glad över
familjeinriktningen
på julbönen.

Julbön med inslag
från musikal i Jeppo
För ett år sedan, när coronan stängde julkyrkorna, gjorde Jeppoborna en inspelning av en musikal som ligger ute på Youtube. I år tas delar av
musikalen med i en jultablå som ska göra julbönen mera barnanpassad.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
NYKARLEBY – Julfirandet i Jeppo
kyrka har varit ganska traditionellt
så det ska bli roligt att få rikta julbönen mot barnfamiljer i år, säger
Caj Nordström.
Han är en ofta hörd trumpetist
vid festliga tillfällen i församlingen.
Ibland ensam och ibland tillsammans med familjen. O Helga natt och
Härlig är jorden med diskantstämma
hör till hans repertoar under julbönerna.
Även om han inte är initiativtagare till jultablån i år så kommer
han att vara engagerad i den på sätt
eller annat, sannolikt med att spela.
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– Det är min hustru Kati och
Emma Sjölind som leder barnkören som kom på idén att göra nåt
annorlunda på julaftonen och prästen Henrik Östman var genast med
på noterna.
Till julaftonen i år planeras en
jultablå med sånger från musikalen som gjordes fjol. Inspelningen
av musikalen ligger fortfarande på
Youtube, där kan man söka den på
namnet Julen i mitt hjärta.
Caj Nordström har spelat trumpet sedan han var sju år gammal.
– Då fick jag dispens på grund
av min ålder och var med när Jep-

po ungdomsorkester startade 1975.
Förutom att spela i församlingen
är han fortfarande verksam i orkestern. Numera spelar han ofta tillsammans med sin familj i bägge
sammanhangen. Tillsammans med
frun och de sex barnen kan familjen bilda en mindre blåsorkester.
Caj Nordströms engagemang i
församlingen begränsas inte till
musiken. Han är den första periodens förtroendevald och sitter i
både kyrkofullmäktige och -rådet i
Nykarleby. Dessutom är han suppleant i ekonomisektionen.
– Utmaningen just nu är att trots
att det gått flera år sedan församlingarna i Nykarleby gick ihop
kvarstår ännu problem att få verksamheten att fungera smidigt i de
olika geografiska delarna. Så är det
den eviga frågan om resurser och
hur man ska prioritera dem.
– Kyrkans byråkrati ska göras på
ett visst sätt. Men jag får intrycket
att byråkratin inte alltid tar hänsyn till vad som är väsentligt och
som pågår på riktigt i församlingen.
Hur ska man skapa vi-anda i församlingen?
– Ska man ha en vi-anda behöver man något som förenar. Det är

jättesvårt att hitta en vi-anda i en
gudstjänst. Det är inte där jag hittar samhörigheten. Därför är det
viktigt att man hittar grupper som
skapar samhörigheten, inte bara för
barn utan också för vuxna. En cellgrupp eller att jobba med ett projekt är bra exempel på det.
Han tycker att man kunde satsa
mera på frivilligarbetare.
– De lutherska församlingarna
är inte uppbyggda på att ha frivilligarbetare. Man säger att man ska
ha det, men de stöds inte på riktigt.
Församlingarna är fortsättningsvis
uppdelade i anställda, förtroendevalda och medlemmar.
En aktuell fråga för Nykarleby
församling är det kommande kyrkoherdevalet.
– När det ska ske vet vi ännu inte.
Men kyrkorådet har tagit beslut på
att vi förordar ett direkt val.
Direkt val betyder att folket får
välja. Frågan ska ännu gå upp
till fullmäktige och domkapitlet.
Fullmäktige har inga flera möten i år.
– Indirekt val innebär att man
måste väga in formella meriter i valet och kan kanske inte välja den
man vill ha. Har man gjort fel avvägning finns en risk för besvär.
KYRKPRESSEN NR 26 • 16.12.2021

I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
17.12–3.1

Saknar du någon församling? Du hittar de övriga på kyrkpressen.fi

Välkommen till julkyrkan!
Vill du delta i en julbön eller sjunga de vackraste julsångerna? Kolla in din hemförsamlings annonsering här under. I församlingsannonseringen finns
också information om aktuella restriktioner och om
evenemang som kräver covidintyg.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Högmässor:
OBS! En tredjedel av utrymmets
sittplatser är i bruk.
Esbo domkyrka: sö 19.12 kl. 12.15.
Jäntti, Kronlund, Brunell.
Esbo domkyrka: fr 24.12 kl. 12 och 13
Julbön med små och stora. von Martens, Kronlund.
Esbo domkyrka: fr 24.12 kl. 17.
Julbön. Erkko, Markus Malmgren,
Kronlund.
Esbovikens kyrka: fr 24.12 kl. 13.30.
Julbön med små och stora. Ertman,
Malmgren, Fanny Henn, sång.
Alberga kyrka: fr 24.12 kl. 13.30. Julbön med små och stora. Jäntti, Brunell, Kaj Skrabb,trumpet.
Esbo domkyrka: lö 25.12 kl. 7. Julotta.
Jäntti, Malmgren, Tore Ahola, sång.
Esbo domkyrka: sö 26.12 kl. 12.15.
Högmässa. Kanckos, Brunell.
Esbo domkyrka: lö 1.1 kl. 12.15. Ny-

KYRKPRESSEN NR 26 • 16.12.2021

årsdagens mässa. von Martens,
Brunell.
Esbo domkyrka: sö 2.1 kl. 12.15.
Mässa med de vackraste julpsalmerna. Kanckos, Malmgren, Otso Sipilä,
sång. Kyrkkaffe i sockenstugan.
Esbo domkyrka: to 6.1 kl. 12.15.
Högmässa på trettondagen. Erkko,
Malmgren, Brunell.
Esbo domkyrka: sö 9.1 kl. 12.15. Högmässa.
De vackraste julsångerna: OBS!
Covidintyg kontrolleras av alla 16 år
fyllda. Vid de vackraste julsångerna
upptas kollekt till förmån för Finska
missionssällskapet.
Esbo domkyrka: lö 18.12 kl. 17. Jäntti,
Kronlund, Brunell.
English Christmas Carols: lö 18.12 kl.
19 i Esbo domkyrka. Organist Sheldon Ylioja, songleader Nina Kronlund
and the Virta Ensemble.
Köklax kapell: fr 24.12 kl. 11. Ertman,
Malmgren, Fanny Henn, sång.
Olars kyrka: fr 24.12 kl. 16. Kanckos,
Brunell, Kaj Skrabb, trumpet.

Julkonserter: OBS! Covidintyg kontrolleras av alla 16 år fyllda t.o.m
31.12.2021.
Julens klockor ringa – Furornas julkonsert: fr 17.12 kl.18 i Olars kyrka,
finska sidan. Solosång Roberto Cacciatore, Albinus Borg, trumpet, Luut
Klaver, orgel. Dirigent Sofia Lindroos.
Fritt inträde, programblad 10 e (kontantbetalning).
Esbo barocks traditionella julkonsert i Esbo domkyrka: to 30.12 kl.19.
Byrd, Charpentier etc. Meeri Pulakka
(sopran), Eloisa Consort-gambaensemble: Maija Lampela, Johanna
Randvere, Pieta Mattila, Anna Pulakka, Ricardo Padilla (slagverk). Fritt
inträde. Programblad 20 e /medlemspris 10 e.
Trettondagskonsert / Loppiaiskonsertti med Spira Ensemble i Esbo
domkyrka: on 5.1 kl. 18. George Parris (dirigent), bl.a. Moraeus, Sibelius,
Alfvén, Vaughan Williams. Fritt inträde. Programblad 15 e (vuxna), 10 e
(studerande o, barn över 12 år).
Familjeklubbar för föräldrar och

småbarn: Vi träffas to 16.12 kl. 9.30 i
Mattby kapell. Fr 17.12 kl.9.30 i Köklax kapell. Ti 21.12, 4.1 och 11.1 kl. 9.30
i Sökö kapell. On 12.1 kl. 9.30 i Esbo
domkyrkas församlingsgård. To 13.1
kl. 9.30 i Mattby kapell. Stark rekommendation att alla vuxna använder
munskydd. Om antalet deltagare
överskrider 20 personer kontrolleras
covidintyg.
Diakonin stöder och hjälper: Ta kontakt med diakonerna: Nina 050 432
4323, nina.wallenius@evl.fi, Taina
040 547 1856, taina.sandberg@evl.
fi, Henrika 050 597 3313, henrika.
lemberg@evl.fi samt WhatsApp eller elektronisk tidsbokning asiointi.
espoonseurakunnat.fi Mer info esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/
samtalshjalp.
Behöver du hjälp med att skaffa
covidintyg? Kontakta Taina Sandberg
040 547 1856, taina.sandberg@evl.fi
och boka en tid för träff.
Esbo svenska församlings kansli på
Kyrkogatan 1: Vi betjänar per telefon
må–fre kl. 9–13. Öppet för besök må
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och to kl. 9–13 eller enligt överenskommelse.
Bokning av dop, vigsel och jordfästning samt beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar: Esbo
regioncentralregister, betjäning per
telefon och e-post må–ti kl. 9–15
och on–to kl. 9–12, fre stängt. 09
8050 2600, keskusrekisteri.espoo@
evl.fi, Bokningstjänster, 09 8050
2601, varauspalvelut.espoo@evl.fi.
Begravningstjänster, 09 8050 2200,
hautatoimisto.espoo@evl.fi.
Vid alla evenemang följer vi myndigheternas anvisningar. Munskydd rekommenderas starkt. Aktuell information får du på esboforsamlingar.
fi och sociala medier. Du kan också
ringa församlingens kansli, 09 8050
3000, må–fre kl. 9–13.

GRANKULLA

Sö 18.10 kl. 12: Lö 18.12 kl. 18: Grankulla kammarkör GÖR:s julkonsert i
Grankulla kyrka. Dir. Håkan Wikman.
Programblad 15€. Deltagande vid tillfället förutsätter giltigt coronapass,
vilket kontrolleras vid ingången till
kyrksalen.
Alla gudstjänster är öppna för alla
och coronapass granskas inte.
Sö 19.12 kl. 12: Högmässa, Daniel
Nyberg, Heli Peitsalo. Mammakören
Änglaklang medverkar. Kaffe i nedre
salen.
Må 20.12 kl. 19: De vackraste julsångerna i Grankulla kyrka. Heli Peitsalo,
Ulrik Sandell. Luciakören medverkar.
Deltagande vid tillfället förutsätter giltigt coronapass, vilket kontrolleras vid
ingången till kyrksalen.
Ti 21.12 kl. 9.30–10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans
aula.
Kl. 13–15: Pensionärernas gemensamma julfest med program i kyrkan
och julgröt i övre salen. Ulrik Sandell,
Catherine Granlund. Luciakören och
GSP-klang medverkar. Deltagande
vid tillfället förutsätter giltigt coronapass, vilket kontrolleras vid ingången
till kyrksalen.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli
Peitsalo.
Fr 24.12 kl. 12: Familjejulbön i kyrkan,
p.g.a. restriktionerna får de 165 första plats. Familjejulbönen strömmas

via grankullaforsamling.fi. Sini Aschan, Daniel Nyberg, Daniela Hildén,
Heidi Åberg.
Kl. 16.30: Julbön i kyrkan, p.g.a. restriktionerna får de 165 första plats.
Ulrik Sandell, Heli Peitsalo. Martina
Harms-Aalto, sång.
Lö 25.12 kl. 7: Julotta i kyrkan, Sini
Aschan, Heli Peitsalo. Graziakören
medverkar. Julkaffe i övre salen.
Sö 26.12 kl. 12: Julannandagens högmässa, Daniel Nyberg, Heidi Åberg.
Kaffe i nedre salen.
Ti 28.12 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning.
Lö 1.1 kl. 12: Nyårsdagens gudstjänst,
Sini Aschan, Heidi Åberg. Kaffe i nedre salen.
Sö 2.1 kl. 12: Högmässa, Sini Aschan,
Heidi Åberg. Kaffe i nedre salen.
Ti 4.1 kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning och brödutdelning i kyrkans
aula.
Närmare information om verksamheten samt om de senaste pandemirestriktionerna och om hur de
gäller för kyrkan hittar du på grankullaforsamling.fi

KYRKSLÄTT

Lö 18.12 kl.10: Mannamässa för
kropp och själ i Masaby kyrka. Församlingen bjuder på lunch efteråt.
Kollekten uppbärs i torrvaror och
presentkort till lokala mataffärer.
Barnkören medverkar med De vackraste julsånger för barn. Max 55 personer ryms med
Sö 19.12 kl. 12: Fjärde advents mässa
i S:t Mikaels kyrka, max. 160 pers.
Må 20.12 kl. 20: Kyrkslätts Manskör
Julkonsert. Programblad 15€
To 23.12 kl. 16-20: Glögg vid kyrkan,
samtidigt övning inför julaftons jultablå
Fre 24.12 kl. 14.30: Julbön i S:t Mikaels kyrka med jultablå, max. 160
pers.
Fre 24.12 kl. 15.30: Julbön i S:t Mikaels kyrka, max. 160 pers.
Fre 24.12 kl. 17: Julbön i Haapajärvi
kyrka, max. 80 pers.
Lö 25.12 kl. 8: Julotta i Haapajärvi
kyrka, max 80 prs.
Sö 26.12 kl. 12: Annandag jul, mässa
i S:t Mikaels kyrka, max. 160 pers.
Jullunch för ensamma efter mäs�-

ESBO

Känner du för jul
på engelska?
English Christmas Carols lö 18.12
kl. 19 i Esbo domkyrka: Organist
Sheldon Ylioja, songleader Nina
Kronlund and the Virta Ensemble.
OBS! Covidintyg kontrolleras av alla
16 år fyllda. Vid de vackraste julsångerna upptas kollekt till förmån
för Finska missionssällskapet.
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san, anmäl dig senast 17.12 till diakonihjälpens nummer.
Lö 1.1 kl. 18: Tvåspråkig mässa i S:t
Mikaels kyrka
Sö 2.1 kl. 12: Mässa i S:t Mikaels
kyrka
Sö 6.1 kl. 12: Mässa på Trettondagen i
S:t Mikaels kyrka
Betlehems Fredseld: brinner fram till
26.12.2021 i två utmärkta lyktor på
urnelundens tacksten, invid S:t Mikaels kyrka i centrum.
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
- tel. 040 350 8213
Diakonihjälpen betjänar hjälpbehövande på tel. 050 478 4227

TAMMERFORS

Fre 17.12 kl. 18: Christmas Jazz konsert i Viinikka kyrka med Mariah
Hortans & Mathias Sandberg Duo,
fritt inträde. Personer över 16 år bör
visa upp ett giltigt coronapass för att
kunna delta i detta evenemang.
Utan giltigt coronapass kan man inte
delta i evenemanget.
Sön 19.12 kl. 15: Fjärde advent, Kaffekyrka i Svenska Hemmet, Kim
Rantala, Paula Sirén, Katri Laakso,
klarinett
Fre 24.12 kl. 15: Julandakt i Nokia
kyrka, Kim Rantala, Paula Sirén, Marianne Roponen, cello
Fre 24.12 kl. 17: Julandakt i Gamla
kyrkan, Kim Rantala, Kim Wirzenius,
gitarr, Eila-Sisko Helisma, sång
Lör 25.12 kl. 11: Julmässa i Gamla
kyrkan, Kim Rantala
Sön 26.12 kl. 17: Julfrid i skimrande
sken/Joulurauhaa kynttilänvalossa
i Viinikka kyrka, Kim Rantala, Satu
Saarela-Majanen, Paula Sirén, Marianne Hesthammer (Tvåspråkig)
Personer över 16 år bör visa upp ett
giltigt coronapass för att kunna delta
i detta evenemang.
Utan giltigt coronapass kan man inte
delta i evenemanget.
Sön 2.1 kl. 11: Högmässa i Gamla Kyrkan, Kim Rantala, Aija-Leena Ranta

VANDA

Sö 19.12 kl. 10 Högmässa Fjärde advent: i Helsinge kyrka S:t Lars, med
Kristian Willis och Anders Ekberg.
Sö 19.12 kl. 12 Högmässa Fjärde advent: i Dickursby kyrka, med Kristian
Willis och med Anders Ekberg
Fr 24.12 kl. 13 Julbön: i Myrbacka
Virta-kyrkan med Anu Paavola och
Anders Ekberg
Fr 24.12 kl. 15 Julbön: i Rödsands
kapell med Kristian Willis och Anders
Ekberg
Fr 24.12 kl. 17 Julbön: i Helsinge kyrka
S:t Lars med Kristian Willis och Anders Ekberg
Lö 25.12 kl. 8 Julotta: på julmorgonen
i Helsinge kyrka S:t Lars med Anu
Paavola och Anders Ekberg
Sö 26.12 kl. 18. De vackraste julsångerna: i Helsinge kyrka S:t Lars.

Anu Paavola, Anders Ekberg.  
Lö 1.1.2022 kl. 15 Ordets gudstjänst:
i Helsinge Kyrka S:t Lars med Kristian
Willis och Anders Ekberg
Ti 11.1 kl. 13 S:t Martins krets: i Myrbacka Virta-kyrka Aalto rummet.
Kaffe, andakt och prat om varierande
samtalsämnen. Kom gärna med! Vi
träffas en gång i månaden!
To 3.2 kl. 18 Bär det som en krona: en
föreställning om depression i Kulturfabriken Fernissa. Genom berättelser
och musik ser vi hur vi kan ta oss genom kris och förlust och hitta tillbaka
till vår lust att leva och skapa. Föreställningen är gratis och den bjuds i
samarbete med Vanda stad. Efter föreställningen möjlighet att prata med
en diakoniarbetare. Anmälningar
till vandasvenska@evl.fi
Ti 8.2 kl. 13 S:t Martins krets: i Myrbacka Virta-kyrka Aalto rummet.
Kaffe, andakt och prat om varierande
samtalsämnen. Kom gärna med! Vi
träffas en gång i månaden!
Högmässorna strömmas via församlingens Youtubekanal.
ViAnda – kören: övar kl. 11:3013:30 på onsdagar, på Helsinggård,
Konungsv. 2, Dickursby. Nya sångare hjärtligt välkomna! Info: Anders
Ekberg, tfn 0503107096, anders.
ekberg@evl.fi
Med förbehåll för ändringar och
annulleringar i programmet p.g.a.
pandemin.
Kansliets öppettider september-december är må-fre kl. 9-12, tfn 098306 262, epost vandasvenska@evl.fi
Prästdejour enligt överenskommelse. Diakonin har öppen mottagning
torsdagar kl. 10-11.30.
JULTIDENS CORONARESTRIKTIONER
2021:
Till gudstjänster, andakter och kyrkliga förrättningar kan tas 1/3 av det
som utrymmets kapacitet tillåter.
Coronapass granskas inte.
Coronapass granskas på konserter
samt vid De Vackraste Julsångerna.
Vi rekommenderar starkt användning
av munskydd på våra evenemang.
Många av våra tillställningar streamas på vår Youtube-kanal. Tilläggsinformation får Du från pastorskansliet, tel. 09 830 6262 och e-post
vandasvenska@evl.fi
De senaste nyheterna om restriktionerna på vår verksamhet hittar Du på
vår nätsida vandasvenskaforsamling.fi.

HELSINGFORS
PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Sammanlyst högmässa: söndag 19.12
kl. 12 i Johanneskyrkan.
OBS! Ingen mässa på Heikasvägen
19.12!
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Middagsbön: vardagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i
kyrkan på tisdagar fram till kl. 14.
Julbön: 24.12 kl. 14 på trapporna
framför S:t Jacobs kyrka på Drumsö.
En liten julbön samt möjlighet att
tända ljus på trappan till kyrkan.
Julbön: 24.12 kl. 14 i Johanneskyrkan.
Julbön: 24.12 kl. 15 i Gamla kyrkan.
Mässa i julnatten: 24.12 kl. 22 i Johanneskyrkan.
Juldagsmässa: 25.12 kl. 12 i Johanneskyrkan.
Julsångsgudstjänst: 26.12 kl. 17 i
Berghälls kyrka. Tomas vokalensemble medverkar.
Nyårsmässa: 1.1 kl. 18 i Johanneskyrkan. Tomas vokalensemble medverkar.
Högmässa: 2.1 kl. 12 i Johanneskyrkan.
För uppdaterad information, besök helsingforsforsamlingar.fi/
johannes. Du kan också kontakta
pastorskansliet med dina frågor
mån–tis och tors–fre mellan kl.
10 och 15 (johannes.fors@evl.fi,
09 2340 7700).    
GEMENSKAP
Diakonilunch med julandakt: onsdag 22.12 kl. 12:00 på Casa Mare,
Gyldénsvägen 6. Anmälningar till karin.salenius@evl.fi eller 050 380 0867
senast 17.12. Begränsat antal platser!
MUSIK          
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan.
De vackraste julsångerna: söndag 19.12 kl. 16 på Heikasvägen 7,
Drumsö. S:t Jacobs barnkör medverkar. Ingång via huvudentrén. Dörrarna öppnas 15:30. OBS! På grund av
salens storlek kommer vi att kontrollera coronapass och identitetsbevis på alla deltagare över 16 år. Tack
för din förståelse!
UNGDOMAR & UNGA VUXNA             
Besök ungdomsarbetets hemsida johannesungdom.wordpress.com
för senaste nytt!

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
ANDLIGT LIV
Mässor i Matteus: Söndagar kl. 10
i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.
Tredje advent 12.12 och fjärde advent
19.12 mässa kl. 10. Mässa 2.1 kl. 10.
Trettondagsmässa 6.1 kl. 10.
Julotta: Degerö kyrka, juldagen 25.12
kl. 8.
Kvällsmässa på nyårsdagen 1.1.2022:
Kl. 18 i Matteuskyrkan.
Missa inte! De vackraste julsångerna: 16.12 kl. 19 i Degerö kyrka, 19.12
kl. 18 i Matteuskyrkan, strömmas till
församlingens Facebooksida.
Missa inte! Jul i Matteus: 24.12 i
Matteuskyrkan. Julbön kl. 16, vi börjar
programmet ca kl. 17. Anmälan till
matteus.fors@evl.fi eller Mari JohnKYRKPRESSEN NR 26 • 16.12.2021

son, 050 380 3976.
Behöver du hjälp eller stöd?
Du kan alltid kontakta församlingens
anställda och diakoniarbetarna om
du behöver hjälp eller stöd i vardagen
eller bara någon att tala med! Våra
diakoniarbetare är Carita Riitakorpi
050-380 3986 eller Mari Johnson
050-380 3976.

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Varmt välkommen med på söndagsgudstjänst! Enligt nuvarande läge
kan vi fira gudstjänst med 1/3 av
kyrkans kapacitet. Vi uppmuntrar till
god handhygien och användning av
munskydd.
Högmässa: Sö 19.12 kl. 10 i Munksnäs
kyrka, Metsäranta. Söndagskola för
barn i samband med gudstjänsten.
Sö 19.12 kl. 12 i Åggelby gamla kyrka,
Metsäranta. Sö 2.1 kl. 10 Munksnäs
kyrka, kl. 12 Åggelby gamla kyrka.
Koivula.
Puls-gudstjänst: Sö 19.12 kl. 15.30
i Petruskyrkan. Puls är en gudstjänstgemenskap för alla åldrar.
Välkommen med vare sig du varit
med tidigare eller kommer för första
gången! Barnkyrka och CoolKids för
barn ordnas samtidigt.
ADVENTSTID OCH JUL
Julböner 24.12: Välkommen med på
en stämningsfull julandakt och fira jul
tillsammans! Du är välkommen att
delta på plats på julaftonens julböner.
Julbönerna kan enligt nuvarande restriktioner tryggt ordnas fysiskt med
en tredjedel av kyrkans kapacitet och
en del av julbönerna är utomhus. Kl.
14.30 Södra Haga kyrka, kort andakt
utomhus. Kl. 14.30 Kårböle kyrka (160
pers). Kl. 15 Malms kyrka (100 pers).
Kl. 16 Petruskyrkan (100 pers). Kl. 16
Sockenbacka kyrka (90 pers). Kl. 16.30
Munksnäs kyrka, kort andakt utomhus. Kl. 23.30 Åggelby gamla kyrka. Vi
uppmuntrar till användning av munskydd och god handhygien.
Vill du fira jul med någon 24.12:
Välkommen till kyrkoherdefamiljen
Daniel och Rebecka Björk på julafton.
”Välkommen hem till oss! Om du
eller nån du känner inte har någon
att fira jul med på julafton, är du välkommen hem till oss. Hör bara av dig
till rebecka.bjork@evl.fi.”
Juldagen 25.12: Julotta kl. 7 i Munksnäs kyrka. Välkommen med och fira
julmorgonen!
Annandag jul 26.12: Kl. 12 Gudstjänst
i Åggelby gamla kyrka.
Nyårsdagens gudstjänst 1.1: kl. 12 i
Petruskyrkan. Vi inleder det nya året
med gudstjänst. Koivula.
Trettondagens gudstjänst 6.1: kl. 10
Åggelby gamla kyrka. Thylin. Församlingens missionärer i Etiopien,
Gunilla och Magnus Riska, är med
under gudstjänsten.

PETRUS

Dags att anmäla sig till Disciple!
Disciple-konferensen ordnas igen i Petruskyrkan 28–30.1.22:
Årets tema är Captivated. Anmäl dig via disciple.fi.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på Facebook och hör mer om barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids för barn 2-6
år och 7-13 år i samband med
Puls-gudstjänsten. Vi lyssnar på och
pratar om bibelberättelser, ber tillsammans och pysslar ibland.
Musiklek: Vårens grupper kör igång
i januari ti i Malm och to i Haga. Välkommen med i vårt glada gäng och
sjunga och leka tillsammans! Har du
frågor eller vill anmäla dig? Kontakta
församlingspastor Anne Koivula (@
evl.fi; tel. 050 342 9990)
EVENEMANG
Retreat på Snoan: Välkommen med
på retreat på retreatgården Snoan i
Lappvik den 28-30.1.21. I programmet ingår morgonmässa, tideböner,
meditationer, vägledningar och egen
tid för promenader och vila. Ankomst
kl. 17-18 på fredag och avfärd kl. 15
på söndag. Antalet deltagare är begränsat, 10 pers., så anmäl dig gärna
i god tid, senast 10.1 till Petrus kansli.
Pris. 150€ (logi, mat och program).
Medverkande är Camilla Norkko,
Johannes Westö och Caroline Sandström. Mer information på Petrus
hemsida eller av Caroline Sandström,
carolinezsandstrom@gmail.com, tel
050-336 41 33.
Disciple22 - Captivated: Disciple konferensen ordas igen i Petruskyrkan
28-30.1.22 under temat Captivated.
Hur ser det ut då vi blir så fängslade
av Gud att vi inte vill något annat än
vara i hans närhet och följa honom.
Kom med på en fantastisk helg med
huvudtalarna Maria och Kim Sjögren
från Sverige samt Pekka och Anna-Liisa Heikkilä. Du kan anmäla dig
via hemsidan disciple.fi

RASEBORGS
PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

Vid gudstjänster och förrättningar
gäller coronabegränsningar per lokal,
ej coronapass. Vid konserter, all-

sångsevent och övriga samlingar bör
personer över 16 år visa upp coronapass och ID-bevis vid ingången.
Vi rekommenderar användning av
munskydd.
Fjärde advent 19.12
- kl. 10: Högmässa i Ekenäs kyrka
- kl. 10: Högmässa i Tenala kyrka
Julfred i borgen: to 23.12 kl. 18 vid
Raseborgs slottsruiner. Tvåspråkig
andakt, Ekenäs lucia medv. Coronapass o. munskydd krävs. Kollekt, ta
gärna med egen LED-ljuslykta.
24.12 Julafton
Julandakt: i Ekenäsnejden sänds
24.12 kl. 12 i Youtubekanalen Ekenäsnejdens församling och på Facebook.
Ekenäs kyrka:
kl. 13: Nallejulbön för de yngsta barnens familjer
kl. 14: Julbön
kl. 15: Julbön
kl. 17: Julbön
Bromarvs kyrka:
kl. 16.30: Julbön
Snappertuna kyrka:
kl. 15: Julbön
Tenala kyrka:
kl. 15: Julbön
25.12 Julmorgonen
Julottor:
kl. 06: i Ekenäs kyrka
kl. 06: i Tenala kyrka
kl. 08: i Bromarvs kyrka
kl. 08: i Snappertuna kyrka
26.12 Annandag jul
Kvällsmässa: kl. 18 i Ekenäs kyrka
1.1 Nyårsdagen
Se: De vackraste julsångerna i Bromarvs kyrka
Sö 2.1:
Högmässa kl. 10: i Ekenäs kyrka
ADVENTS- & JULKONSERTER
”Nu så kommer julen”: lö 18.12 kl.
18 i Ekenäs kyrka, Marja Kyllönen,
sopran, Inkeri Aittola, mezzosopran,
piano.
Julkonsert med Mandys Nyckel: sö
19.12 kl. 16 i Bromarvs kyrka.
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Musikinstitutets julkonsert: må 20.12
kl. 19 i Ekenäs kyrka.
Jul med SixNotes: ti 21.12 kl. 19 i Ekenäs kyrka. Vokalgruppen SixNotes &
William Lundin.
Trettondagskonsert ”O Magnum
Mysterium”: on 5.1 kl. 19 i Ekenäs
kyrka. Västnyländska kammarkören,
dir. Niels Burgmann.
De vackraste julsångerna i Ekenäsnejden – allsång:
- sö 19.12 kl. 16: i Snappertuna kyrka.
Mini-DVJ. A. Storbacka, Ekenäs lucia
medv.
- sö 19.12 kl. 16: i Furuborg, Skogby.
- on 29.12 kl. 18.30: i Ekenäs kyrka.
Stora Fröjden, Jan Hellberg medv.
- lö 1.1 kl. 16: i Bromarvs kyrka. Suvi
& Folke Gräsbeck medv.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Fre 17.12:
- kl. 18.00 Israelisk dansövning: Församlingshemmet. Viveca Unnérus.
Sö 19.12:
- kl. 10.00 Högmässa, 4. s. i advent:
Ingå kyrka. Max antal deltagare enligt
gällande restriktioner: 130 personer.
Tom Hellsten, Marianne Gustafsson
Burgmann, Susann Sonntag, sång,
Päivi Kärkäs, oboe & Sakari Kuusi,
cello. Ingås lucia med tärnor besöker
kyrkan efter högmässan.
Må 20.12:
- kl. 18.30 Bibelgruppens julfest:
Prästgården. Norrvik.
Fre 24.12:
- kl 13.00 Julbön på julafton: Ingå
kyrka. Max antal deltagare enligt
gällande restriktioner: 130 personer.
Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson
Burgmann & Susann Sonntag.
- kl 16.00 Julbön på julafton: Degerby kyrka. Max antal deltagare enligt
gällande restriktioner: 90 personer.
Terese Norrvik, Hanna Noro.
- kl 16.00 Julbön på julafton: Ingå
kyrka. Max antal deltagare enligt
gällande restriktioner: 130 personer.
Tom Sjöblom, Marianne Gustafsson
Burgmann & Susann Sonntag.
Lö 25.12:
- kl 7.00 Juldagens julotta: Ingå
kyrka. Max antal deltagare enligt
gällande restriktioner: 130 personer.
Tom Hellsten, Marianne Gustafsson
Burgmann samt kyrkokören.
Sö 26.12:
- kl 18.00 Tvåspråkig gudstjänst
med de vackraste julsångerna: Degerby kyrka. Max antal deltagare enligt gällande restriktioner: 90 personer. Terese Norrvik, Åsa Westerlund.
Sö 2.1:
- kl 10.00 Gudstjänst: Ingå kyrka. Max
antal deltagare enligt gällande restriktioner: 130 personer. Tom Hellsten,
Marianne Gustafsson-Burgmann.
Ti 4.1:
- kl. 8.30-10.00 Frukost: Präst-
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gården. 2 €/person, barn under
skolåldern gratis. Inkoon martat i
samarbete med Ingå församling.
OBS!
Ändringar i programmet beroende
på läget med coronapandemin kan
ske, följ med vår hemsida: https//
ingaforsamling.fi
De allmänna corona-säkerhetsföreskrifterna bör följas: god handhygien
upprätthålls, vid sammankomster
skall andningsskydd användas då
avstånd inte kan hållas.
Ingå församlings kansli öppet må-ti
kl. 9-12, ons-to endast telefonbetjäning, fre stängt.
Ingå församlings diakonimottagning
är stängd tillsvidare - ta kontakt per
telefon, tel 040-555 2090/Birgitta
Lindell (e-post: birgitta.lindell@evl.fi)
eller tel 050-413 8814/Terese Norrvik
(e-post: terese.norrvik@evl.fi).

KARIS-POJO

Fjärde advent 19.12
kl. 10: Högmässa i Karis kyrka.
kl. 12: Högmässa i Pojo kyrka.
Julafton 24.12
kl. 13: Julbön i Svartå kyrka.
kl. 13.30: Julbön med små och stora i
Karis kyrka.
kl. 15: Julbön i Pojo kyrka.
kl. 15.30: Julbön i Karis kyrka.
Juldagen 25.12
kl. 6: Julotta i Karis kyrka. *)
kl. 8: Julotta i Pojo kyrka. Församlingskören medverkar.
Annandag jul 26.12
kl. 12: Högmässa i Pojo kyrka.
Ingen högmässa i Karis kyrka.
Nyårsdagen 1.1.
kl. 12: Högmässa i Karis kyrka.
Ingen högmässa i Pojo kyrka.
Sö 2.1
kl. 10: Högmässa i Pojo kyrka.
Ingen högmässa i Karis kyrka
*) Gudstjänsten och julottan streamas och kan ses via församlingens
YouTube-kanal.
MUSIK
Ti 21.12 kl. 19: De vackraste julsångerna i Pojo kyrka.
Fre 17.12 kl. 19: Konsert med Grankulla kammarkör i Karis kyrka. Fritt
inträde, programblad 15 €.
Fre 17.12 kl. 19: Julkonsert med
Manskören Raseborg i Pojo kyrka.
Fritt inträde.
Lö 18.12 kl. 19: Julkonsert med
Manskören Raseborg i Karis kyrka.
Fritt inträde.
Ons 22.12 kl. 19: Konserten ”So this is
Christmas” i Karis kyrka. Fritt inträde.
To 6.1 kl. 18: Trettondagskonsert med
gruppen Kvarnrot i Pojo kyrka. Fritt
inträde, programblad 15 €.
Vid gudstjänster och förrättningar
krävs inte coronapass utan det är
begränsningar per byggnad. Vid De
vackraste julsånger och konserter bör
man visa upp sitt coronapass, gäller
inte personer under 16 år.

Närmare info om vår verksamhet hittar
du på www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

De vackraste julsångerna: i S:t Petri
kyrka lö 18.12 kl. 16
Gudstjänst: i S:t Petri kyrka sö 19.12
kl.12, gudstjänsten strömmas även.
Regnbågsgruppen Malkus: samlas i
Capella sö 19.12 kl. 15
Kyrkslätts Manskörs julkonsert: i S:t
Petri kyrka sö 19.12 kl. 17
Diakonilunch i Capella: ti 21.12 kl. 11
KVARNROTs Jul, julkonsert: i S:t Petri
kyrka on 22.12 kl. 20
Julbön: i S:t Petri kyrka fr 24.12 kl. 16
Julbön: i S:t Petri kyrka fr 24.12 kl. 16.30
Julotta: i S:t Petri kyrka lö 25.12 kl. 7.30
Vänligen se mer info och uppdateringar på www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

Det kan ske förändringar i informationen, uppdaterad info finns på
församlingens hemsida.
19.12. kl. 13: Högmässa i Virkby kyrka
med de vackraste julsångerna. Kyrktaxi. Kyrkkaffet är inställt.
24.12. kl. 14: Familjejulbön i Lojo S:t
Lars kyrka
24.12. kl. 15.30: Julbön i Virkby kyrka
25.12. kl. 9: Julmorgonens gudstjänst
i Lojo S:t Lars kyrka

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Fr 17.12. kl. 19 Julkonsert: i Domkyrkan Varia Voce & Fantasmi, dir. Jarkko
Yli-Annala. Coronapass granskas.
Sö 19.12 kl. 12.15 Högmässa: i Domkyrkan,  Apostolidou, Sixten Ekstrand,
Söderström, Ove Blomqvists gudstjänstgrupp. Max 230 personer.
KL. 18 De vackraste julsångerna: i
Domkyrkan, Eisentraut-Söderström,
Tollander, Cawiarkören. Coronapass
granskas.
On 22.12. kl. 19 Julkonsert: i Domkyrkan, Sancti Amici, sångensemblen
Frida och Castellum, dir. Minna Wesslund. Coronapass granskas    
Fr 24.12 kl. 15 Julbön för barnfamiljer: i Domkyrkan, Smeds, Tollander,
Hätönen, Diskanten. Strömmas via
länk på webben. Max 230 personer.
Kl. 17 Julbön i Domkyrkan: biskop
Bo-Göran Åstrand, Eisentraut-Söderström, Tollander, Nina Fogelberg. Radieras på Yle Vega. Max 230 personer.
Kl. 13 Julbön i Kullo bykyrka: Lindgård,
Maria Kauniainen, Fiona Chow. Max
40 personer.
Kl. 22 Gudstjänst i julnatten: Sjötorp,
Kråkö Maria Lindberg, Anders Ekberg.
Max 50 personer.
Lö 25.12 kl. 8 Julotta i Domkyrkan:
Aino-Karin Lovén, Hätönen, Fiona

Chow. Max 230 personer.
Kl.8 Julotta i S:t Olofs kapell: Pellinge,
Apostolidou, Tollander. Max 30 personer.   
Sö 26.12 kl. 12.15 Gudstjänst: i
Domkyrkan Carols vid Betlehem,
Ståhlberg, Apostolidou, Hätönen, Tollander, Borgå kammarkör, Cornicines
Borgoenses. Max 230 personer. Radiobandas, sänds på Yle Vega 1.1.
Kl. 18 Julkonsert: i Domkyrkan,
program 5 €, Theresa Laurikka, sopran, Kristian Laurikka, baryton, Sauli
Kulmala, altviolin och Anna Kulmala,
piano. Coronapass granskas   
Ti 28.12. kl. 18 Julkonsert: i Domkyrkan, Bach: Tommi Wesslund, cello
& Minna Wesslund, piano & orgel.
Coronapass granskas.
Lö 1.1 2022 kl. 12.15 Högmässa: i
Domkyrkan på Nyårsdagen, Ståhlberg, Eisentraut-Söderström, Hätönen, Runebergskören.          
Sö 2.1 kl. 12.15 Högmässa: i Domkyrkan, Eisentraut-Söderström,
Aino-Karin Lovén, Ingmar Hokkanen,
Trio ad Libitum.

SIBBO

Observera att ändringar är möjliga
på grund av coronasituationen: Följ
med infon på församlingens hemsida
www.sibbosvenskaforsamling.fi.
Lö 18.12 kl. 18 (Obs tiden!) Julkonsert: med Sibbo Vokalensemble i
Sibbo kyrka. Alla över 16 år ska uppvisa coronapass vid dörren.
Sö 19.12 kl. 12 Högmässa: i Sibbo
kyrka.
Sö 19.12 kl. 18 De vackraste julsångerna: i Sibbo kyrka. Alla över 16 år
ska uppvisa coronapass vid dörren.
Fr 24.12 kl. 12 Familjejulbön: i Sibbo
kyrka.
Fr 24.12 kl. 14 Julbön: vid Norra Paipis
bykyrka. Julbönen hålls utomhus.
Fr 24.12 kl. 14.30 Julbön: i Söderkulla
kyrka. Julbönen hålls utomhus.
Fr 24.12 kl. 16 Julbön: i Söderkulla
kyrka. Julbönen hålls utomhus.
Fr 24.12 kl. 16 Julbön: i Sibbo kyrka.
Även strömning på Youtubekanalen
Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
Lö 25.12 kl. 8 Julotta: i Sibbo kyrka.
Kyrkokören medverkar.
Sö 26.12 kl. 10 Högmässa: i Söderkulla kyrka. Julgröt i församlingssalen
efter mässan.
On 29.12 kl. 18 De vackraste julsångerna: i Norra Paipis bykyrka. Alla över
16 år ska uppvisa coronapass vid
dörren.
Lö 1.1 kl. 18 Mässa: i Sibbo kyrka.
Efter mässan serveras julglögg och
sjungs julsånger i Prästgården.
Sö 2.1 kl. 12 Predikogudstjänst: i Sibbo kyrka.
To 6.1 kl. 18 Musik på trettondagen:
i Sibbo kyrka. Medverkande Helena
Rönnberg, Lauri Palin, Camilla Wiksten-Rönnbacka.
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