TORSDAG 25 NOVEMBER. NR 24/2021

KYRKPRESSEN
LOKALT

KYRKPRESSEN
LOKALT
Här hittar du artiklar från de olika
regionerna i Svenskfinland samt
församlingarnas annonsering.
Helsingfors					sid 3
Borgå – Sibbo – Vanda		

sid 9

Åboland-Åland 				sid 13
Sydösterbotten				sid 17
Korsholm					sid 21
Pedersöre 					sid 25
Mellersta Nyland 			

sid 29

HELSINGFORS

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.

Emmanuel –
Gud med oss

KOLUMN
Evelina Sundvik
är med och leder
lärjungaskolan
Transform.
FOTO: PRIVAT

FÖRRA ÅRET gick jag lärjungaskolan
Transform i Petrus församling. Under
året upplevde jag att jag bland annat
fick befästa enkla sanningar jag redan
visste sedan tidigare och låta dem slå
rot i mitt hjärta. Det är så ofta vi har
en massa kunskap om Gud utan att
på riktigt låta det forma oss från insidan. Det blir även till välsignelse för
andra när den naturliga responsen är att
det flödar ut i våra handlingar. Vi vill ge
vidare av det vi själva har fått.
PERSONLIGEN BLEV jag ofta påmind
om hur Gud ständigt är närvarande. Han
ser mig. Och när jag vet att Gud är nära mig har jag även lättare att finnas till
för andra. Ibland har jag blivit förvånad

över hur han svarat på en bön eller tanke fast mitt utgångsläge nog från första början varit att han lyssnar. Det blir
så mäktigt liksom att inse att den Gud
jag läser om i Bibeln, mitt i min vardag,
vill ha en nära relation till mig och bryr
sig om inte bara de stora detaljerna utan även de små. Å andra sidan väldigt
svårt att begripa.
KANSKE HAR då julens verkliga budskap något att berätta för oss igen, även
om vi hört det många gånger tidigare.
Inte något nytt budskap, men något vi
i år skulle få låta sjunka ner på djupet
i våra hjärtan. Ett av Guds namn som

»Vi har ofta kunskap
om Gud utan att låta
det forma insidan.«

ofta nämns i till exempel julsånger är
Emmanuel, vilket betyder ”Gud med
oss”. Han är med oss och för oss. Har
den sanningen fått slå rot i ditt hjärta?
Och vad betyder det?
JAG TYCKER också det är fint att det
går djupare än allt annat mysigt vi kan
uppleva med julen. Det är ju så många
som inte har samma möjligheter att
fira med nära familj och vänner eller
som aldrig upplevt ens en trevlig jul.
Tänk att Gud kom oss nära genom Jesus och längtar efter gemenskap med
oss, det är den största gåvan vi någonsin fått och är den enda gåvan som inte
kan tas ifrån oss. Det om något är värt
att glädjas över!
TILL SIST vill jag ännu lämna dig med
ett låttips av Chris Tomlin, ”Emmanuel God With Us”, och uppmuntra till reflektion. Jag tror det är bra att stanna
upp och reflektera ibland för att kunna
glädjas över det man har. Trevlig advent!

Hallå där
Nicolina Grönroos!
Hon är ungdomsarbetsledare i Johannes församling och tänder det första ljuset i advent.
– ADVENT ÄR den bästa tiden på året. Att få förbereda för julen. Sedan blir julen som den blir ändå.
Till hennes adventstraditioner hör att baka pepparkakor och att se på
julkalendrar, både gamla och nya.
– OCH SÅ är det mysigt med adventsljus och dunkel belysning då det är
mörkt ute. Då syns det inte heller att man inte har dammsugit lägenheten.
Sjung Hosianna på söndag 28.11 i högmässan på första advent. Se annonseringen längre fram i tidningen!

JOHAN MYRSKOG
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De vill
hjälpa
dig att
ta paus
Kalendermakarna Pauliina Kittilä och
Jan-Erik Andelin hoppas att församlingarnas julkalender ska få ge andrum och hopp mitt i julstressen. De
påminner om att julen är till för alla.
TEXT: JOHAN MYRSKOG
– Jag tror att en julkalender är ett bra sätt
att varje dag få varva ner, vara närvarande
och stanna upp. Särskilt i huvudstadsregionen med sitt höga levnadstempo tror jag
det är bra att varje dag få öppna en lucka
och minnas att det finns hopp, frid och
glädje, säger Pauliina Kittilä.
Hon har gjort illustrationerna för årets
julkalender som i år har temat Jul i förorten.
– Temat gav mig stor inspiration, speciellt
det finska ordet lähiö. Det är en spännande dynamik att vi – särskilt i huvudstadsregionen – bor nära varandra i höghus utan
att för den sakens skull känna varandra så
bra. Den abstrakta dynamiken intresserade mig och hur jag kan uttrycka den i bild
så att också julens budskap kommer nära
den enskilda människan.

Nära människan
Kittilä jobbar till vardags som informatör
på deltid i Petrus församling. Utöver det gör
hon illustrationer, grafisk design och konst
under namnet Pauliina Skarr. Hon har varit ivrig över kalendern ända sedan hon fick
uppdraget.
– Just hopp, frid och glädje är ord som jag
burit med mig ända sedan början av projektet. Det är sådant som inte alltid syns
i den här världen. Under det senaste året
har många haft det jobbigt, varit ensamma och isolerade. Därför har jag velat lyfta fram känslan av hopp, frid och glädje.
Årets julkalender har 28 luckor. Pauliina Kittilä berättar att kalendern består av
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Pauliina Kittilä beskriver
det konstnärliga och
kreativa som
något nära
sitt hjärta.
FOTO: JOHAN
MYRSKOG

en stad. Men man vet inte riktigt vad som
händer i staden förrän man öppnar luckorna och ser bakom kulisserna.
– Så öppnas luckan i ett fönster eller i en
bil och vi får se vad som händer. Staden
finns där hela tiden och varje dag kommer
vi nära en ny människa.
En tanke Kittilä burit med sig är att
människan ska vara närvarande i alla
luckor.
– Vi lever i staden tillsammans och julens
budskap är till för alla. Min förhoppning
är att människor ska kunna känna igen sig
själva i bilderna och i julen.

Församlingarnas julkalender
Ges ut för sjätte året och trycks i cirka 29 000 exemplar på
svenska i huvudstadsregionen.
Årets tema är Jul i förorten.
Ges ut i versioner på finska, svenska och även i en liten
upplaga på engelska, kinesiska och ryska.
Kalenderns illustrationer är gjorda av Pauliina Kittilä under
sitt artistnamn Pauliina Skarr.
De svenskspråkiga texterna är skrivna av Jan-Erik Andelin.

Julen i det enkla och vardagliga
Jan-Erik Andelin, journalist på Hufvudstadsbladet, står bakom de svenskspråkiga texterna i årets julkalender. Ett ledord
för honom under processen med texterna
har varit julen i det lilla och vardagliga.
– Julen kan vara liten, utan alla tillställningar som jag tror många känner
press av.
Han är själv van vid en ganska anspråkslös jul som inte kräver så mycket fixande.
– I min familj brukar vi fira jul ganska
stillsamt. Vi äter julgröt tillsammans men
ordnar inga stora middagar.Det är som det
står i en kalenderlucka: man kan vara ganska trött och det behövs inte så mycket extra. Julen kommer nog ändå.
Precis som för Pauliina Kittilä har det
varit viktigt för Jan-Erik Andelin att lyfta fram människan och människomöten.
– I mina texter har jag velat lyfta fram
något tankeväckande, gärna i form av en
aforism eller ett julrim. Julberättelsen utgör grunden, men det är samtidigt fråga om
lågtröskeltexter. Man kan inte utgå från att
folk känner till referenser till exempel till
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Matteus
församling
Andligt liv

Jan-Erik
Andelin har
velat skapa
roligt, tankeväckande
material till
alla hushåll.
FOTO: ARKIV/
SOFIA TORVALDS

»Det behövs inte
så mycket
extra.
Julen
kommer
ändå.«

olika julpsalmer. Men texterna återspeglar
vänskap och medmänsklighet. Jag hoppas
de upplevs som lite avstressande.

Ta kontakt
Andelin är imponerad över det team som
tillsammans har skapat kalendern.
– Det har varit ett välskött och väladministrerat projekt där jag fått arbeta med
många oerhört professionella människor.
Det har också varit givande att få insyn i
hur kyrkan jobbar flerspråkigt i huvudstadsregionen.
Jan-Erik Andelin välkomnar feedback
på sina texter.
– Det skulle vara särskilt roligt att höra
ifall någon text har givit någon något. Ta
gärna kontakt i så fall.
Också Pauliina Kittilä har en hälsning
till dem som får kalendern.
– Både den här kalendern och julen är
till för just dig. Jag hoppas att den ska få
ge dig frid i vardagen.
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Matteusmässa: I Matteuskyrkan, söndagar kl. 10. Följ med
direkt via Matteus församlings
Facebooksida och delta i gemenskapen i kommentarsfältet. Vi strömmar mässan två
eller tre gånger i månaden. I
november strömmas mässan
28.11. Strömningarna hittas
också på församlingens hemsida www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus . Förändringar i programmet kan ske.
Hosianna: Första Advents
Festmässa i Matteuskyrkan
söndag 28.11 kl. 10.
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor varje
onsdag kl. 18! Välkommen
med vare sig du är ung i ålder eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp som
är öppen för alla. Du kan
komma en eller flera gånger.
Vi träffas några torsdagar i
månaden i Matteuskyrkan kl.
18-19.30. Följande samling
är 25.11, som också är höstens sista. Välkommen! Info:
Gun Holmström, 040 759
6851. Mer info finns också på
hemsidan: www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Missa inte! Bibel för moderna
tänkare: Bibelstudie torsdag
9.12 kl. 18:30 Jesus - vad vet
vi om honom på riktigt? Gäst
är Stefan Djupsjöbacka.
Stillhet: Hämta andan i Matteuskyrkan torsdag 9.12 kl.
18–18:30. Tänd ett ljus, lyssna
till musiken och dina egna
tankar. Stanna upp i en minut
eller 30 och tänj ut tiden och
tanken i skymningen.

Barn och unga

Musiklek: På tisdagar samlas
Matteus musiklek i Matteuskyrkan. Välkommen med
du som är hemma med barn
och vill prata och sjunga bort
en stund. Klapp och Klang kl.
10 och 11, Gung och Sjung kl.

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 26.11–TORSDAG 9.12

11:30. För mera info kontakta
musikledare Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi.
Barnkör och pysselklubb
för åk 1–2: I skolorna på
torsdagar, Degerö lågstadieskola kl. 13, Brändö
lågstadieskola kl. 14.15,
Botby grundskola kl. 12.30,
Nordsjö lågstadieskola kl.
14.30. Mer info av musikledare Daniela Strömsholm,
050 5967769, och ledare
för barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050
3803936.
Öppet hus för unga: I Matteuskyrkan varje onsdag kl.
15-18. Du kan komma och
äta mellanmål, läsa läxor,
mysa i soffan med en kompis, spela pingis, hänga på
telefonen eller bara chilla
och prata med våra ungdomsledare.
Missa inte! Basar: 4.12 kl.
11-13 En traditionell julbasar
i Matteuskyrkan med gröt,
pepparkakshus, bakverk,
och handarbeten. Julstämning får du på köpet.
Familjedag: 6.12 kl. 10-13
Julpyssel i olika svårighetsgrader. Musiklek för de allra
yngsta.
Självständighetsdagens
uppvaktning: 6.12 vid Vilans
kapell kl. 12 och vid Östersundom kyrka kl. 13.
Julvandringar: 30.11-3.12 kl.
9-12 Julvandringar för daghem och skolor. 30.11 kl. 1720 kvällsjulvandringar. 4.12
kl. 11-13 öppna julvandringar.

Musik

Popkören: övar varje tisdag
kl. 15:30
Kyrkokören: övar varje tisdag kl. 18:30.
Vår Ton: Håller paus under
hösten. Vi börjar sjunga igen
19.1.2022.
De Vackraste Julsångerna:
10.12 Konsert med Nordsjö
Sångkör i Nordsjö kyrka kl.
19.
Samling för män: En diskussionskväll fredag 10.12 kl.18-

MATTEUS Lillajulsfest

De vackraste julsångerna
Lillajulsfest i Matteuskyrkan den 27.11 kl.
12 för stora och små! Vi
drar igång adventstiden
med gröt, dans kring
granen och De vackraste
julsångerna. Välkomna!

20. i Matteuskyrkan.
Kvinnor mitt i livet: Intressanta gäster, boksamtal eller
promenader. För kvinnor i alla
åldrar. Vi träffas nästa gång
29.11. Mer info: Helena Salenius, helena.salenius@evl.fi.
ThinkShow för vuxna:
2.12 kl 18:30. Thinkshow är
en talkshow som väcker
tankar. Aktuella teman ur
ungdomsvärlden i vuxen
förpackning. Kvällens tema
är tonårsföräldraskap.
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).

Johannes
församling
Gudstjänster

Sammanlysta högmässor:
Första söndagen i advent
28.11 kl. 12 i Johanneskyrkan.
Församlingens alla körer
medverkar. Skriftskolestart.
Andra söndagen i advent
5.12 kl. 12 i Johanneskyrkan.
Jubilate medverkar.
OBS! Ingen mässa på Heikasvägen 28.11 och 5.12!
Uppvaktning vid hjältegravarna på självständighetsdagen:
måndag 6.12 kl. 11 på Drumsö
tillsammans med Lauttasaaren seurakunta. Tvåspråkigt.
Mässa: Självständighetsdagen
6.12 kl. 12 i Johanneskyrkan.
Ekumenisk festgudstjänst:
Självständighetsdagen 6.12
kl. 12 i Helsingfors domkyrka.
Middagsbön: vardagar kl. 12
i Johanneskyrkan. Diakonin
finns på plats i kyrkan på
tisdagar fram till kl. 14.
Förbön i advent: måndagar
kl. 11 (29.11, 6.12 samt 13.12).
Vi möts i Johanneskyrkans
krypta och avslutar med
middagsbön kl. 12 i Johanneskyrkan (6.12 avslutar vi
med gudstjänsten kl. 12).
Till kryptan kommer man
genom ingången kring högra
hörnet från stora trapporna
räknat. Mera info: monica.
heikel-nyberg@evl.fi.
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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

Samtalsgruppen Bibel, tro &
tvivel: måndag 29.11 kl. 18 i
Hörnan. Ledare: Kisa Korkman
(kisa.korkman@gmail.com).
Missa inte! Adventsfest för
alla: tisdag 30.11. OBS: kl.
12 start med middagsbön i
Johanneskyrkan & adventmusik. Träffpunkten deltar.
Grötservering efteråt i Högbergssalen.
Stickningskvällar för alla
åldrar: tisdag 30.11 kl. 18 i
Hörnan, Högbergsgatan 10,
ingång nära A-trappan. Mera
info: nicolina.gronroos@evl.fi
eller 050 598 6762.
Adventspyssel: torsdagar
2.12, 9.12 samt 16.12 kl. 16 i
Kabinettet på Högbergsgatan
10, 2 vån. Vi samlas till en liten
stund av glögg, samvaro och
adventspyssel. Varje gång har
ett eget litet tema. Mera info:
annamaria.bockerman@evl.fi
eller 09 2340 7728.

Barnfamiljer

Musiklek: tisdagar kl. 9.30
(6 mån–1 år) och 10.30 (från
3 mån) på Högbergsgatan
10, 2 vån. Kaffe/te efter
musikstunden.
Musiklek: tisdagar kl. 14
(0–3 åringar) i Bokvillan, Tavastvägen 125.
Musiklek: torsdagar kl. 10
(0–3 åringar) på Heikasvägen 7 C, 4 vån., Drumsö.
Kaffe/te efter musikstunden.
Musiklek: fredagar kl. 9.30
(1–4-åringar) och 10.30 (från
3 mån) på Högbergsgatan
10, 2 vån. Kaffe/te efter musikstunden.
Anmälningar till musiklek
riktas till heidi.aberg@evl.fi.

Musik          

Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i
Gamla kyrkan.
S:t Jacobskören: övar 30.11
kl. 18.30 på Heikasvägen 7.
Ingen körövning 7.12.
Roströsten övar 2.12 och
9.12 kl. 18.30 på Högbergsgatan 10, 2.vån.

Ungdomar &
unga vuxna             
Spelkväll för unga vuxna:
tisdag 7.12 kl. 18 i Hörnan,
Högbergsgatan 10, ingång
nära A-trappan. Mera info:
viivi.suonto@evl.fi eller 050
407 5165.
Besök ungdomsarbetets hemsida johannesungdom.wordpress.com för senaste nytt!
JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Kansliet: må, ti, to, fre 10–15.
Högbergsgatan 10, tel. 09-2340
7700.
Lokaler: Johanneskyrkan,
Höbergsg. 12, Högbergssalen och Tian, Högbergsg. 10 E
(vån. 2), Hörnan, Högbergsg.
10 (gatuplan), Folkhälsan och
Majblomman, Mannerheimv. 97,
Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan
6, Bokvillan, Tavastv. 125, S:t
Jacobs kyrka, Kvarnbergsbr. 1.
Drumsö: Heikasvägen 7.

Petrus
församling
Gudstjänst och
gemenskap

Mässa på första advent: Sö
28.11 kl. 10 i Munksnäs kyrka. Söndagskola för barn i
samband med gudstjänsten.
Thylin. Sö 28.11 kl. 12 i Åggelby gamla kyrka.
Puls-gudstjänst och adventsfest: Sö 28.11 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!
Vi firar det gågna året och

JOHANNES Julsånger

Barnens vackraste julsånger
Hela familjen är välkommen till Barnens
vackraste julsånger tisdagen den 7.12
kl. 18 i Pauluskyrkan, Sammattivägen
5 i Vallgård. Du får leva dig in i julens berättelse och sjunga
både välkända och mindre kända julsånger.
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adventstiden som börjar.
Barnkyrka och CoolKids för
barn ordnas samtidigt.
Petrusmässa för hela församlingen: 5.12 kl. 15.30 firar vi
Petrusmässa i Petruskyrkan.
Biskop Bo-Göran Åstrand är
på besök, vi firar andra advent
och äter julgröt tillsammans
efter gustjänsten. Petrus
vokalensamble och Petrus
lovsång medverkar. Visitationsstämma. Välkommen!
Självsändighetsdagens
gudstjänst: Må 6.12 kl. 14 i
Petruskyrkan. Vi firar självständighet och ber för vårt
land. Servering efteråt.

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz-gruppen på
facebook och hör mer om
barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30
Barnkyrka och CoolKids för
barn 2-6år och 7-13år i samband med Puls-gudstjänsten.
Vi lyssnar på och pratar om
bibelberättelser, ber tillsammans och pysslar ibland.
Daghemmens julkyrka: Välkommen på en mysig julkyrka speciellt gjord för barn i
daghemsåldern. 7.12 kl. 9.15
Malms kyrka, 8.12 kl. 9.30
Södra Haga kyrka, 9.12 kl.
9.30 Petruskyrkan, 17.12 kl.
9.30 Munksnäs kyrka. Du är
välkommen också om du är
hemma med dina egna barn!

Evenemang

Dagscafé julfest 7.12:
Välkommen med på en
eftermiddag med kaffe, gemenskap och julstämning.
Varannan tisdag kl. 13. Vi ses
i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Mer info av diakonissan Bodil Sandell, tel. 09
2340 7227 / 050 3803 925
Missa inte! Petrafrukost:
27.11 kl. 10 i Petruskyrkan.
Bli inspirerad och njut av
morgonen! Petra är en skön
förmiddag för kvinnor i alla
åldrar. Kom med och dela
livserfarenheter och -berättelser över en god frukost.
Med oss har vi Nina Granvik
som gör programmet Himlaliv och Nadime Mabinda
ansvarar för musik.
Gudstjänstgruppen: 2.12 kl.
18 i Munksnäs kyrka. Vill du
vara med och bygga gemenskapen i Munksnäsgudstjänsten? Den kristna tron
handlar i hög grad om att
leva i relation till Gud och till
varandra. Vi vill tillsammans
medvetet försöka fördjupa

PETRUS Gudstjänst

Petrusmässa med biskopen
Välkommen med hela familjen och fira advent på hela
församlingens Petrusmässa
5.12 kl. 15.30 i Petruskyrkan!
Biskop Bo-Göran Åstrand är
på besök, det är program för
barnen under gudstjänsten och det bjuds på julgröt efteråt. Petrus Vokalensamble och Petrus lovsång medverkar. Visitationsstämma efter gudstjänsten. I och med de
nya restriktionerna har Petruskyrkan plats för 150 personer. Platserna fylls enligt förhandsanmälan. Du kan anmäla dig till Petrus kansli, 09-2340 7100, petrus.fors@evl.fi.
Välkommen!
den gemenskapen. Vi funderar på hur vi upplever att
vi kan och vill bidra. Ronny
Thylin, ronny.thylin@evl.fi,
050-3803 548
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[a]gmail.
com, tel 050-336 41 33.

Andakt och bön

Förbön och Tack: Ti 7.12
kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst varannan vecka
i Munksnäs kyrka. Du är
välkommen på plats eller
att följa online via Petrus
facebook. Bengt Lassus,
Pekka Reinikainen. Förbönstelefonen öppen må kl.
14.30-16.30, ons kl. 18-20,
09-23407171. Eller till pray.
petrus@evl.fi, per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors.
Morgonandakt i Petruskyrkan: Börja morgonen med
rätt fokus! Tisdagar kl.
9-9.30 börjar vi dagen med
lovsång och andakt. Välkommen! Lärjungaskolan
Transform leder morgonen.

Musik

Vi går in i advent och närmar
oss julen. Kom med och
sjung julsånger!

Missa inte! De vackraste
julsånger i Åggelby gamla
kyrka: 27.11 kl. 17. Henrik
Wikström, Teresa Wikström,
Mathias Sandell, Ronny Thylin. Glögg och pepparkakor.
Kollekt för Finska Missionssällskapets julinsamling. I
samarbete med Svensk förening i Åggelby. I och med
de nya restriktionerna kan vi
ta hälften av Åggelby gamla
kyrkas kapacitet, så det
finns plats för 40 personer i
kyrkan.
Missa inte! De vackraste
julsånger i Petruskyrkan:
12.12 kl. 15.30 En avslappnad
eftermiddag med de vackraste julsångerna i samband
med Puls-gudstjänsten.
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.

Föränderliga
tider
Församlingarna följer med
coronasituationen och myndigheternas anvisningar. Vid
behov kan evenemang inhiberas eller deltagarantalet
begränsas.
Till gudstjänsten är du
alltid välkommen! Deltagarantal och förverkligande av
allsångstillfällen och andra
konserter kan däremot påverkas av myndigheternas
coronarestriktioner och rekommendationer. Följ med
på hemsidorna eller kolla
med oss på kansliet vad som
gäller i din församling.
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Hon ville ha
glass – fick jobb
i församlingen
Julia Sandström var sugen på närproducerad glass. Det slutade med att
hon fick både glass och ett nytt jobb.
TEXT: ULRIKA HANSSON
VANDA Julia Sandström i Vanda hade hört
att det fanns ett kafé som sålde hemlagad
italiensk glass i närheten av Helsinge kyr
ka S:t Lars. Hon och hennes sambo Teemu
bestämde sig för att kombinera kafébesö
ket med en gudstjänst.
– Vid kyrkkaffet kom den nya kyrkoher
den och satt sig vid vårt bord. Det visade sig
att han och min sambo Teemu hade stud
erat samtidigt i Åbo.
Kyrkoherde Kristian Willis frågade Ju
lia vad hon har studerat. Och hon berätta
de att hon här merkonom.
– Är du på jakt efter ett nytt jobb, fråga
de han. Jag svarade att jag trivs med mitt
nuvarande, men att det beror på vad han
har att erbjuda.
På den vägen är det. Julia Sandström blev
ny förvaltningssekreterare i Vanda svens
ka församling.
– Ibland vinner man! Jag fick både glass
och ett nytt jobb, säger hon och skrattar.
Efter ungefär två månader på det nya job
bet trivs hon bra.
– Vi har ett jättetrevligt team och grupp
andan är bra. Vi gör saker tillsammans ock
så på fritiden.
Till hennes arbetsuppgifter hör bland an
nat byråkratin kring församlingsrådsmö
ten, att vara kyrkoherdens sekreterare och
sköta ekonomin.
– Jag sköter också om att informationen
mellan församlingens olika avdelningar
löper.

Uppskattar kyrkan
Hon och sambon är ganska nya Vandabor,
och har inte hunnit upptäcka så mycket
av sin nya hemstad än. Julia Sandström är
född och uppvuxen i Sibbo.
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Julia Sandström uppskattar den
kravlösa
stillheten
när hon
sätter sig i
kyrkbänken.
FOTO: KRISTINA
SUZI

»Man får
sitta tyst
och det
räcker.«

– Som barn var jag med i församlingens
klubbar och körer, sedan föll det bort li
te i tonåren, men nu uppskattar jag kyr
kan igen. Att gå på gudstjänst i en gam
mal stenkyrka, det är fint! Det är så bra att
det i dagens hektiska värld finns en plats
där inget förväntas av en, man får sitta tyst
och det räcker.
Julia Sandström har bott två och ett halvt
år i S:t Albans, en stad nära London.
– Jag bodde bredvid en väldigt vacker ka
tedral. Jag var alltid in där emellanåt och
funderade på livets stora allvar. Under
månadens sista tisdag ordnades en luth
ersk gudstjänst, men den var på tyska så
det hjälpte inte så mycket. Nu uppskattar

jag på ett annat sätt att gå i gudstjänsten
igen när jag har möjlighet.

Julia Sandström
Jobbar som förvaltningssekreterare.
Familj: Sambon Teemu och två kattungar,
Gunvald och Kasimir.
Senast läst: ”Under pandemin har mitt projekt varit att läsa Bibeln från pärm till pärm,
nu är jag på slutrakan i Gamla testamentet.”
Gör gärna på fritiden: ”Jag är ganska introvert. Jag tycker om att spela på datorn och
om yoga. Skämtsamt kallar jag mig en wannabe te-konnässör.”
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I och med förnyade restriktioner måste de som vill
delta i De vackraste julsångerna visa upp ett coronapass vid ingången.
Sö 28.11 Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan på första
advent, Lindgård, Erik Vikström, Söderström, Hätönen, Tollander, Domkyrkokören med Diskanten, blåsorkestern Cornicines Borgoenses. Marit Björkbackas
gudstjänstgrupp medverkar.
Kl. 16: De vackraste julsångerna på svenska/finska,
Kullo bykyrka, Juhana Sihvo, Merja HalmetojaSivonen. Coronapass behövs.
Ti 30.11 kl. 12: Andakt och lunch i församlingshemmet, Lundagatan 5
On 1.12 och to 2.12 kl. 10-13: Café Ankaret är öppet,
ingång från gården. Kl. 10: Tantträff i musikrummet,
pensionerade barnledare
To 2.12 kl. 9–11.30: Baby- och knatterytmik med
familjeträff, Domprostgården, Antila, Strömfors Kl.
13.30: Missionskretsen i Café Ankaret, Runebergsg.
24, Kerstin Vikström Kl. 18: Bibeljakten, församlingshemmets stora sal, Runebergsg. 24. Erik Vikström Kl.
19: Konsert i Domkyrkan, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, violin & Tuija Hakkila, fortepiano, program 5 €.
Fr 3.12 kl. 18: De vackraste julsångerna i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, Smeds, Söderström. Coronapass behövs.
Sö 5.12: Högmässa i Smeds, Wilman, Tollander, Marianne Kulps gudstjänstgrupp
Kl. 18: Julkonsert i Domkyrkan, Borgå kammarkör dir.
Eric-Olof Söderström. Fritt inträde, program 15/10 €
Må 6.12 kl. 11: Tvåspråkig gudstjänst på självständighetsdagen i Domkyrkan, Ståhlberg, Hätönen, Tollander, Gaudeamuskören
Kl. 12.45: Uppvaktning vid Hjältegravarna, Ståhlberg,
Hätönen.
Kl. 13: De vackraste julsångerna Andersböle, Högbacka, lotteri, kaffe, Wilman, Tollander. Coronapass
behövs.
Ti 7.12 kl. 12: Andakt och lunch i församlingshemmet,
Lundagatan 5
Kl. 18: De vackraste julsångerna Kråkö, Sjötorp,
Apostolidou, Söderström. Coronapass behövs.
On 8.12 kl. 13: Mariakretsen i musikrummet, Inge
Blom
Kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret, Lindström
To 9.12 kl. 17.30:  De vackraste julsångerna Tolkis,
Folkets hus, glöggservering, Smeds, Hätönen. Coronapass behövs.

BORGÅ Välgörande ändamål

Hjälp barn och unga!
Även i år kan du hjälpa barn och unga i mindre bemedlade familjer genom att donera en summa som känns lämplig i den egna nätbanken via tjänsten eJoulupuu.
Summan som doneras ändras till presentkort från lokala företag i Borgå. Församlingarnas diakoniarbetare och stadens socialsektor delar ut dem till familjer.
Donationer kan göras fram till 25.12.2021 på adressen:
https://kotimaanapu.ekansio.com/joulupuu/ – välj Porvoo så kommer du till: https://lahjoitaapua.fi/kohde/joulupuu_
porvoo_2021. Du kan också donera på MobilePay-numret
12528. eJoulupuu fungerar som en kanal för privatpersoner
samt organisationer och företag som vill göra välgörenhet.
Företagen som vill donera kan be om en faktura för bokföringen från ejoulupuu@kotimaanapu.fi
Kirkko Porvoossa-Kyrkan i Borgå ansvarar för eJoulupuu
i Borgå och Borgå stad deltar i samarbetet. Kotimaanapu
har administrativt ansvar för insamlingen. (Insamlingstillstånd RA/2020/639).
Mera info om hur donationen når fram via Borgå svenska
domkyrkoförsamling ger diakoniarbetare ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi.

Kl. 19: De vackraste julsångerna i Lilla kyrkan, internationell, Eisentraut-Söderström, Söderström.
Coronapass behövs.

SIBBO

Mer information: på Sibbo svenska församlings
hemsida www.sibbosvenskaforsamling.fi
Med förbehåll för ändringar i programmet på grund
av coronarestriktioner.
Sö 28.11 kl. 10 Familjemässa: i Söderkulla kyrka.
Sö 28.11 kl. 13 Festmässa: på första advent i Sibbo
kyrka. PRG-jam och Kyrkokören medverkar. Konfirmationsstart efter mässan. Strömmas på Youtube
på Kirkko Sipoossa – Kyrkan i Sibbo.
Ti 30.11 kl. 7-15-17 Julutfärd till Lojo: Busstidtabellen: Norra Paipis 7.35, Kyrkoby församlingshem
8.00, Söderkulla kyrka 8.20.
On 1.12 kl. 10 Frukost i Söderkulla kyrka. Inledande
andakt.
On 1.12 kl. 19 Händels Messias i Sibbo kyrka. Instrumentalister, solister och projektkör medverkar.

Lö 4.12 kl. 14 Diakonisyföreningens julbasar i Kyrkoby församlingshem.
Sö 5.12 kl 12 Högmässa i Sibbo kyrka.
Må 6.12 kl. 11 Tvåspråkig gudstjänst på självständighetsdagen i Sibbo kyrka. Efter gudstjänsten uppvaktning vid Gamla kyrkan och kyrkkaffe i församlingshemmet. Busstransport mellan Församlingshemmet (10.40), Sibbo kyrka och Gamla kyrkan.
Må 6.12 ca kl. 16.20: Scoutandakt i Gamla kyrkan.
Ti 7.12 kl. 19 Konsert med Hindhår byakör i Sibbo
kyrka.
On 8.12 kl. 10 Frukost i Söderkulla kyrka. Inledande
andakt.
On 8.12 kl. 13 Pensionärsjulfest i Kyrkoby församlingshem. Andakt, festtal av Anna Hultin, Luciaprogram, medlemmar från Lyran och Akademen, medarbetarnas program, bokbord. Ingen
förhandsanmälan. Busstransport. Södra bussen:
Gesterbyvägens/Söderkullavägens korsning 12.00,
Linda 12.15, Tärskogsvägen 12.25. Norra bussen:
Haléns hållplats 12.00, Södra Paipis 12.10, Stor-

BORGÅ Hantverk

SIBBO Konsert

Tomtar och halm

Händels Messias

Iris Nyholms tomtar och Märta Järvinens halmarbeten sprider julstämning i
Café Ankaret fram till den 9 december.
Arbetena är handgjorda av skickliga händer och alla föremål är till salu. Kom in och beundra föremålen och
köp välgjorda gåvor till nära och kära.
Café Ankaret är öppet onsdagar och
torsdagar kl. 10–13. Runebergsgatan
24, ingång från gården.

Händels Messias framförs i Sibbo kyrka onsdag 1.12 kl. 19.
Instrumentalister, solister och en projektkör medverkar.
Varmt välkommen!
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bondsvägen/Mixvägens korsning 12.20. Välkommen!
On 8.12 kl. 20 Julkonsert med Lyran och Akademen i Sibbo kyrka.
Biljettförsäljning.

KOLU M N E N

VANDA

Den senaste informationen om eventuella restriktioner i Vanda
svenska församling på grund av pandemin får du på vår hemsida
vandasvenskaforsamling.fi
Sö 28.11 kl.10 Hosianna-mässa Första söndagen i advent: i
Dickursby kyrka. Dickursby kyrkas festmässa för det nya kyrkoårets början. Medverkande i mässan är Kristian Willis, Janne och sånggruppen Omalla äänellä. Mässan streamas via Tikkurilan seurakunnan Facebooksida: https://www.facebook.com/
tikkurilanseurakunta/
Må 29.11 kl. 12 Måndagslunch: i Dickursby kyrka för daglediga. Välkommen på måndagens avgiftsfria lunch! Tillställningen är tvåspråkig. Obs! Ingen lunch på självständighetsdagen 6.12
On 1.12 kl.18 Ungdomskväll: i Dickursby kyrka
Lö 4.12 kl. 10 Julpyssel: i Dickursby kyrka. Julverkstaden är öppen
10-13. Församlingen bjuder på saft, kaffe och pepparkaka. Pyssel
för både familjens mindre och större barn
Sö 5.12 kl. 10 Högmässa; Andra advent: i Helsinge kyrka S:t
Lars med Anu Paavola och Anders Ekberg.
Sö 5.12 kl. 12 Högmässa; Andra advent: i Dickursby kyrka med Anu
Paavola och Anders Ekberg.
Sö 5.12 kl. 16 The Greatest Christmas Carols: Dickursby kyrka.
Knytkalas efteråt. Evenemanget är på engelska. Kristian Willis, Anu
Paavola, Jaakko Hyttinen, Fiona Chow
Må 6.12 kl. 10 Självständighetsdagens gudstjänst: i Helsinge kyrka
S:t Lars, tillsammans med Vantaankosken seurakunta. Kristian Willis, Hannu Pöntinen och Anders
Ekberg. Manskören Vantasia medverkar. Efter gudstjänsten kransnedläggning vid hjältegraven i Helsinge ca kl. 11, vid hjältegraven i
Rödsand kl. 12 och vid Sandkulla minnesmärke kl. 12.30
On 8.12 kl. 07.45-08.15 Stilla morgonbön med hela kroppen: i
Dickursby kyrka.  
On 8.12 kl. 17. De Vackraste Julsångerna tillsammans med ViAnda-kören: i Dickursby kyrka. Dirigent Anders Ekberg, Ingmar Hokkanen, piano.
On 8.12 kl.18 Ungdomskväll: i Dickursby kyrka
Högmässorna strömmas via församlingens YouTube kanal.
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.

VANDA Gudstjänst

Självständighet
Välkommen med på självständighetsdagens tvåspråkiga gudstjänst, måndag 6.12 kl. 10 i Helsinge kyrka S:t
Lars, tillsammans med Vantaankosken seurakunta.
Kristian Willis, Hannu Pöntinen och
Anders Ekberg medverkar. Manskören Vantasia uppträder. Efter gudstjänsten blir det kransnedläggning vid
hjältegraven i Helsinge ca kl. 11, vid
hjältegraven i Rödsand kl. 12 och vid
Sandkulla minnesmärke kl. 12.30.
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JONA GRANLUND

En präst i varje grupp
JAG HAR jobbat i församling i olika roller under många år
och det finns en sak som jag alltid varit lite fascinerad över.
Det handlar om prästens roll i kyrkan. Förstås känner vi al
la till att prästerna brukar predika och så men jag tänker mer
på den administrativa sidan av det hela.
Kyrkans syn på präster och på andra anställda är väldigt
fascinerande. Av någon konstig anledning ser kyrkan det li
te så som att präster kan allt, vet allt och behärskar allt. Nu
kanske någon tycker jag överdriver eller bara annars ljuger,
men jag skulle ändå påstå att det är så här som kyrkans admi
nistration fungerar. Ta till exempel arbetsgrupper, en konst
form kyrkan är väldigt bra på. När var det senast som en ar
betsgrupp som på riktigt är viktig för ungdomsarbetet i kyr
kan leddes av en ungdomsarbetsledare? När var det senast
som diskussionen kring kyrkkaffe leddes av en värd(inna)?

»Kyrkans syn på präster och
på andra anställda är väldigt
fascinerande.«
I FÖRSAMLINGEN sen finns det ju oftast en ansvarspräst för
olika områden. Visst är det säkert bra med en präst där, men
samtidigt kunde man ju tänka sig att de som jobbar med just
de områdena ändå vet vad de sysslar med också utan en präst.
Det finns en massa arbetsgrupper, och allt möjligt annat, och
gemensamt för dem är att det i alla finns åtminstone en präst,
helst flera. Det finns ingen annan grupp som kort sagt är re
presenterad i alla kommittéer och grupper förutom präster.
Präster är helt tydligt tusenkonstnärer. Specialister i allt från
ungdomsarbete, diakoni och liturgi till ekonomi, lägerverk
samhet och musik.
SEDAN KAN man ju också fråga sig ifall det inte blir för
mycket för prästerna. Det finns garanterat ungdomsarbetsle
dare som vet vad de sysslar med utan att ha en präst som leder
dem eller övervakar. Det finns garanterat diakoner som klarar
av att arbeta utan en diakonipräst. Det finns enormt skickliga
arbetare inom kyrkan och det gäller både präster och andra.

Jona Granlund är ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling.
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Arbetet med att få upp alla lampor inleds tidigt på hösten. FOTON: PRIVAT

Ljus i mörkret
Om du åker genom Tarkis och plötsligt känner dig upplyst, då är det högst
antagligen så. Familjen Simonsson
pryder sin gård med 20 000 lampor i
en festlig ljusshow.
TEXT: ULRIKA HANSSON
BORGÅ Om man har vägarna igenom Tar
kis i Borgå är det möjligt att ett hus väcker
mer uppmärksamhet än andra. Det är fa
miljen Simonssons hus och gårdsplan som
är upplyst av 20 000 lampor.
– Det är så mörkt där vi bor, men nu är det
roligt att komma hem från jobbet när det är
ljust. Vintern är ganska mörk och det här
ger oss glädje, säger Pekka Simonsson.
Det hela började i liten skala, men har
utvecklats till en gedigen hobby, och en
ljusshow som förbipasserande kan ha gläd
je av.
– Vi kom underfund med att vi vill ha
något som är lite annorlunda, och något
som byter färg.
Tidigt på hösten börjar arbetet med att få
upp alla lampor, på huset, i träd och buskar.

18

»Nu är
det roligt
att komma hem
från
jobbet.«

– Vi lägger mycket tid på det här, men
det har blivit en hobby, annars skulle man
inte orka.
Hela familjen är engagerad i ljusshowen.
Pekka Simonsson är själv elprojektchef till
vardags, och sonen studerar till elektriker.
Dottern studerar till datanom och skö
ter den Youtubekanal familjen startat för
ljusshowen.
– Vi filmar allt vi gör, varje moment har
sin egen video, för dem som vill veta hur
man gör. Själva ljusshowen ska också filmas
med drönare, förklarar Pekka Simonsson.
Mamma Teija är lärare och till hennes
uppgift hör att synka ljusshowen med stäm
ningsfull musik. Musiken strömmar ut ur
högtalare vid vissa givna klockslag och sam
tidigt släcks och tänds lamporna enligt ett
förprogrammerat mönster. På det viset ska
pas en tio minuter lång ljusshow, både vid
vardag och fest, såsom självständighetsda
gen, adventstid och jul.

– Teija lägger 60 till 70 arbetstimmar på
varje låtinslag, berättar Simonsson.
De många ledlamporna är specialbeställ
da från Kina, elektroniken är tysk.
– Varje lampa kan programmeras enskilt.

Ingen höjdrädsla
De flesta grannarna uppskattar ljusshowen.
Och familjen har varit noggrann med att
inte spela musiken för högt.
– Kan ni placera lampor kring vårt hus
också, säger grannarna.
Pekka Simonsson är inte höjdrädd, vil
ket är tur med tanke på att han är uppe på
taket och på stegar längs väggarna för att
få upp alla lampor.
– Få se hur länge jag orkar klättra än.
Vita lampor är dyrast, och därför satsar
de mer på rött, grönt och blått.
– Kostnaden blir cirka 20 till 30 euro per
månad. Vi har nya element varje år, men
mängden ökar inte.
Hans eget favoritinslag är en stor björk
som pryds med en stjärna högst upp.
– Och så hänger stavar med lysande bol
lar från grenarna.
Är det jobbigt att plocka ner allt sen?
– Vi har planerat så att det ska gå lätt.
Många lampor är fästa i krokar på 32 milli
meters avloppsrör, som är enkla att ta ner.

Pekka Simonsson är elprojektchef.

Youtubekanalen heter Nightless Night Lights
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ESBO

PÅ GÅNG LOKALT
ESBO SVENSKA
FÖRSAMLING

Dessa sidor har gjorts i samarbete med Esbo svenska församling och materialet är beställt av dem.

Äntligen får vi
sjunga in julen!
Njut av julen
med alla sinnen!
VAD SKAPAR JULEN? Vad behöver du för att komma i rätt stämning? Och hurudan är den rätta julstämningen för dig?
Mitt i alla förberedelser, måsten, springande steg,
städning, har jag funderat en hel del på vad som skapar julen. Vad behövs för att det ska kännas som jul?
Jag har kommit fram till att det är saker som tilltalar
våra sinnen som skapar julstämningen.
Dofterna påminner oss om barndomens jular, om
stunder då vi har bakat eller lagat mat tillsammans.
Doften av pepparkakor och glögg påminner om stunder med familjen och vänner, eller kanske om en tid
då man kurade ihop i soffan i kvällsmörkret.
Smakerna markerar skillnaden mellan vardag och
fest. Julmaten har en alldeles speciell smak, den består av rätter som vi sällan äter under vardagen. Festen
kännetecknas av god mat som vi njuter av bara under
denna högtid. Lådor, skinka, sillsallad, julstjärnor. De
påminner oss om att nu är det fest.
Också ljuden, det som vi hör, signalerar högtid. Dels
kan det handla om tystnaden och stillheten på julnatten, då det är lugnt till och med mitt i storstaden. Dels
tänker jag på alla de julsånger som vi sjunger och lyssnar till. Alla de skapar julstämning.
MED ORDEN i en julsång vill jag önska dig fridfull
och välsignad advents- och jultid!
Julen är här
Och lyser frid på jorden
Glädjen är stor
I ett barns klara ögon bor den
Julen är här
I våra mörka länder
Kom låt oss ta varandras händer
När julen är här
(Billy Butt & Sölve Rydell)
Kira Ertman
kyrkoherde
KYRKPRESSEN NR 24 • 25.11.2021

Årets Vackraste julsånger bjuder
på gamla favoriter och lite nytt.
– Det ska bli så roligt att samlas
igen och sjunga på riktigt!
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS
Ifjol satt Mauriz Brunell och hans kantorskolleger och sjöng och spelade för sig själva
och gjorde en inbandad version av De vackraste julsångerna. Men i år blir det julsånger i Esbo – på riktigt!
– Det är församlingen som skapar den rätta känslan när alla sitter och sjunger tillsammans. Nog är det fint att igen få samlas till exempel i domkyrkan – flera hundra
människor! – och sjunga tillsammans, säger Brunell.
För honom som kantor är det svårt att spela när församlingen inte är på plats.
– Man får inte rätt känsla. Men när församlingen är där kommer känslan av sig själv.

Mauriz Brunell tröttnar inte på ”Giv mig ej
glans”. Den är lika fin varje år.

I ett kapell nära dig!

Själv tycker Mauriz Brunell att julsångerna är lika roliga att spela och sjunga varje år.

De vackraste julsångerna i Esbo ordnas på
olika håll så att ingen ska behöva åka långa
vägar för att få sjunga. När De vackraste julsångerna sjungs är hälften av utrymmets sittplatser i bruk, enligt gällande restriktioner
för allsångsevenemang.

Vilken är din egen favorit?
– Rent musikaliskt är det kanske Sibelius
Giv mig ej glans. Den har så fina ord också!
– Det ska bli så roligt att samlas igen och
få sjunga på riktigt.

Kan du glänta lite på dörren och berätta
vad vi får sjunga när vi söker oss till kyrkan efter en lång julsångspaus?
– Förstås alla favoriter – de som återkommer år efter år. Man kan lita på att man får
sjunga Giv mig ej glans och Härlig är jorden!
I regel byts bara några enstaka sånger ut
varje år, men vi försöker alltid få med en ny
också. Så får man pröva på hur den känns.
Mellan tio och fjorton sånger sjungs vid
varje Vackraste julsånger-sångstund. Mellan sångerna blir det ibland något köruppträdande eller ett kort tal, så att församlingen får vila rösten lite.
– Men tanken är att man ska få sjunga
en hel timme.

De vackraste julsångerna
Sö 5.12 kl. 16.00 i Köklax kapell.
Lö 11.12 kl. 15.00 i Kalajärvi kapell.
Ti 14.12 kl. 13.00 i Olars kyrka.
Ti 14.12 kl. 19.00 i Sökö kapell. Kören Ecoro
medverkar.
Lö 18.12 kl. 17.00 i Esbo domkyrka.
Sö 26.12 kl. 17.00 i Hagalunds kyrka (OBS
kontrollera hemsidan om evenemanget ordnas!).
Sö 2.1 kl. 12.15 Mässa med de vackraste
julpsalmerna i Esbo domkyrka.
Observera att hälften av sittplatserna är
i bruk!
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ESBO SVENSKA
FÖRSAMLINGS
JULPROGRAM
De vackraste julsångerna

På de vackraste julsångerna upptas
kollekt till förmån för Finska missionssällskapet.
50 % av sittplatserna i lokalen är i användning.

Första advent

Hosianna-högmässa söndag 28.11 kl. 12.15
i Esbo domkyrka.
Medverkande är Heidi Jäntti, Nina Kronlund,
Mauriz Brunell, Eeva-Liisa Malmgren, Markus
Malmgren och Henrika Lemberg. Kammarkören
Novena, barnkören och orkester. Glöggservering
och pepparkakor vid Klockstapeln.

Köklax kapell sö 5.12 kl. 16.
Med Nina Kronlund, Eeva-Liisa Malmgren och
Irene Erkko.
Kalajärvi kapell lö 11.12 kl. 15.
Medverkande Eeva-Liisa Malmgren och Mirja von Martens.
Olars kyrka ti 14.12 kl. 13.
Johan Kanckos och Mauriz Brunell. Glöggservering.

Högmässor i adventstiden

Esbo domkyrka sö 12.12. kl. 12.15. Esbo Lucia
uppträder.
Medverkande Kira Ertman och Mauriz Brunell.
Kyrkkaffe i Församlingsgården. Vi välkomnar
speciellt veteraner och pensionärer.
Karabacka kapell sö 12.12 kl. 10 dagklubbens
julkyrka med Luciatåg.
Medverkande Mirja von Martens, Eeva-Liisa
Malmgren och barnen och barnledarna från dagklubbar. Glögg- och saftservering.
Olars kyrka sö 12.12 kl. 16 dagklubbens julkyrka
med Luciatåg.
Medverkande Mirja von Martens, Eeva-Liisa
Malmgren och barnen och barnledarna från dagklubbar. Glögg- och saftservering.
Esbo domkyrka sö 19.12. kl. 12.15 Medverkande
Heidi Jäntti, Nina Kronlund och Mauriz Brunell.

Hagalunds kyrka sö 26.12 kl. 17.
Mauriz Brunell, Irene Erkko. På grund av kyrkans
renovering, vänligen kontrollera hemsidorna för
att se om detta evenemang ordnas.

Julkonserter

Veckomässa i Södrik kapell on 1.12 kl. 12.
Medverkande Mirja von Martens och Tore Ahola.
Esbo domkyrka sö 5.12 kl. 12.15.
Välsignelse av lägerassistenter. Hjälpiskören.
Medverkande Johan Kanckos, Nina Kronlund och
Eeva-Liisa Malmgren.

English Christmas Carols lö 18.12 kl. 19 i Esbo
domkyrka .
Med Nina Kronlund och Sheldon Ylioja. Join us
in singing the most beautiful English Christmas
Carols at Espoo Cathedral. In addition to the
traditional favourites like ”Silent Night”, ”Away
In a Manger”, and ”O Little Town of Bethlehem”, we will also sing some traditional Christmas songs from Finland, but in English. Organist
Sheldon Ylioja, songleader Nina Kronlund and
the Virta Ensemble.

Julstig
Hela familjens julstig i Esbo domkyrkas omgivning från andra söndagen
i advent till trettondagen. Följ stigen
genom julens händelser. Kartan kan
laddas från hemsidorna eller tas med
från lådan på kyrkans gård.

Sökö kapell ti 14.12 kl. 19.
Medverkande Kören Ecoro, dirigent Martina Brunell, Eeva-Liisa Malmgren och Johan Kanckos.
Lotta Ahlbeck, violin, Niklas Nyholm, gitarr och
Jesper Eklund, trummor. Sommarö marthaförening bjuder på glögg och pepparkakor.
Esbo domkyrka lö 18.12. kl. 17.
Medverkande Heidi Jäntti, Nina Kronlund och
Mauriz Brunell.

Kammarkören Novenas julkonsert fr 3.12 kl. 19.30 i
Esbo domkyrka.
Kammarkören Novena
och MGRENsemble
bjuder på härliga jultongångar av bl.a. Bach
och Schütz. Juho Punkeri,
tenor. Juhana Kotilainen,
bas. Nina Kronlund, dirigent.
Fritt inträde och program.
Jul med Maria och Tomas Höglund lö 4.12 kl. 19 i
Esbo domkyrka.
Mikael Svarvar, piano, Anssi Växby, bas och Ville Pynssi, trummor. Fritt inträde, programblad
20 €.
Esbo arbis kammarkörs julkonsert fr 10.12 kl. 19
i Köklax kapell.
Olivia Kyllönen, mezzosopran. Nina Haug, piano. På programmet traditionella julsånger från
Finland, Sverige, Venezuela, England, Italien. Timo-Juhani Kyllönen, dirigent. Fritt inträde, programblad 10 €.

Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert lö 11.12
kl. 14 i Esbo domkyrka.
Elever från Musikinstitutet Kungsvägen uppträder med både traditionell och modern julrepertoar samt med andra musikaliska smycken.
Esbo-Lucia 2021 medverkar. Fritt inträde och
programblad. Dörrarna öppnas kl 13.45. OBS!
Vi önskar att man anmäler sig till konserten via
hemsidan www.kungsvagen.fi.
Esbo sångkörs julkonsert on 15.12 kl. 19 i Alberga kyrka.
Julkonsert med körsång, spelmansmusik och allsång. Esbo Sångkör under ledning av Karin Pedersen och gästande Esbo Spelmanslag under
ledning av Pekka Pentikäinen. Vid pianot Mauriz
Brunell. Fritt inträde, programblad 15 euro. Gärna
kortbetalning eller Mobilepay.

Julfönstret
Från första advent till trettondagen kan du beundra julfönstret
vid Olars kyrka. Julens berättelse
finns åskådlig dygnet runt.

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, programbladet 10 € (kontantbetalning).
Esbo barocks traditionella julkonsert to 30.12. kl.
19 i Esbo domkyrka. Byrd, Charpentier etc. Meeri
Pulakka, sopran. Eloisa Consort-gambaensemble: Martti Laivuori, Maija Lampela, Pieta Mattila,
Anna Pulakka. Mikael Heikkilä, slagverk. Fritt inträde, programblad 20 €/medlemspris 10 €.

Spira Ensemble trettondagskonsert/loppiaiskonsertti on 5.1. kl. 18 i
Esbo domkyrka.
George Parris, dirigent. Bl.a. Moraeus, Sibelius, Alfvén, Vaughan Williams. Fritt inträde. Programblad 15 € för vuxna, 10 € för studerande
och barn över 12.

Självständighetsdagen

Tvåspråkig gudstjänst på självständighetsdagen
må 6.12. kl. 10 i Esbo domkyrka.
Predikant är TD Niko Huttunen, liturger Kira Ertman och Ari Kunnamo, kantor Nina Kronlund,
organist Teemu Suominen. Kyrkkaffe på Församlingsgården.
All världens musik/Kaiken
maailman musiikkia må 6.12.
kl. 16 i Esbo domkyrka.
Mikko Helenius, Nina Kronlund, Markus Malmgren,
Altti Uhlenius. Sång, orgel,
piano, gitarr, dragspel mm.
Fritt inträde. Frivillig kollekt till
förmån för Kyrkans utlandshjälp.

Julafton fredag 24.12

Julbön med små och stora kl. 11 i Köklax kapell.
Medverkande Kira Ertman och Eeva-Liisa
Malmgren. Fanny Henn, sång.
Julbön med små och stora kl. 12 och kl. 13 i Esbo domkyrka
Medverkande Mirja von Martens och Nina Kronlund.
Julbön med små och stora kl. 13.30 i Esbovikens kyrka.
Medverkande Kira Ertman och Eeva-Liisa
Malmgren. Fanny Henn, sång.
Julbön med små och stora kl. 13.30 i Alberga
kyrka.
Medverkande Heidi Jäntti och Mauriz Brunell.

Julbön med små och stora kl. 16 i Olars kyrka.
Medverkande Johan Kanckos och Mauriz Brunell.
Julbön kl. 17 i Esbo domkyrka.
Medverkande Irene Erkko, Markus Malmgren
och Nina Kronlund.

Juldagen lördag 25.12

Julotta kl. 7 i Esbo domkyrka.
Medverkande Heidi Jäntti och Eeva-Liisa
Malmgren.

Annandag jul 26.11.

Högmässa i Esbo domkyrka sö kl. 12.15.
Medverkande Johan Kanckos och Mauriz Brunell.

Nyår

Nyårsdagens högmässa lö 1.1. kl. 12.15 i Esbo
domkyrka.
Medverkande Mirja von Martens och Mauriz
Brunell.
Mässa med de vackraste julpsalmerna sö 2.1. kl.
12.15 i Esbo domkyrka.
Kom med och sjung julpsalmer ännu en gång!
Medverkande Johan Kanckos, Eeva-Liisa Malmgren och Otso Sipilä, sång.

Trettondagen 6.1.

Högmässa i Esbo domkyrka to 6.1. kl. 12.15.
Medverkande Heidi Jäntti, Eeva-Liisa Malmgren
och Mauriz Brunell.

Barnen älskar att höra om den
första julen i stallet. Det vet
Tina-Maria Laahanen och Emma
Kujanpää, mor och dotter som
leder dagklubben i Esbo centrum.
TEXT OCH FOTO: SOFIA TORVALDS

Emma Kujanpää och Tina Laahanen är dotter och mor – och jobbar tillsammans i församlingens dagklubb. – Klubbens julkalender är att vi bygger krubban tillsammans.

Barnens jul
är glädje och
förväntan
Det började med att Emma Kujanpää då och då vikarierade sin
mamma Tina Laahanen som ledare i församlingens dagklubb – nu
är hon vikarierande dagklubbsledare och de har jobbat som ett arbetspar i över ett år.
– Vi jobbar bra tillsammans! säger de.
– Vi tänker lika, och vi vet hur
den andra gör jobbet.
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Hur börjar julen på dagklubben?
– Vi börjar med att ta fram adventsljusstaken och hänga adventsstjärnan i fönstret. Sedan funderar vi på
vad advent betyder.
Barnen får höra om hur ängeln
kom till Maria, om stjärnan och
herdarna och fåren och hur Jesus
föddes i ett stall.
– De orkar lyssna bra på berättelsen. Julen är ett så tacksamt ämne för vi har så många fina böck-

er om julen – vi hinner nästan inte
läsa dem alla! säger Tina.

Kalendern är viktig
För barnen är julkalendern viktig.
De talar med varandra om hurdan
kalender de har därhemma.
– Klubbens julkalender är sådan
att vi bygger krubban tillsammans.
Den är nästan tom när vi börjar:
där finns bara ett stall. Sedan får
alla turvis sätta en figur i krubban,
och allra sist kommer Jesusbarnet,
säger Tina.
För dagklubbsbarnen är adventstiden fylld av roligt program. Det är
pepparkaksbak och lucia och jul-

Samarbetet löper smidigt när man
vet hur den andra fungerar.

pynt som står på programmet.
– Och ju närmare julen vi kommer, desto mer börjar barnen prata om julklapparna. Man kan förnimma den glada förväntan barnen
känner, säger Emma, som själv har
två barn som väntar på julen – en
femåring och en som går i ettan.
Det är mycket stress kring julen
i samhället – men inte i klubben.
– Här försöker vi skapa ett lugn
och en förväntan – men ingen
stress, säger Tina.

»Vi skapar lugn
och förväntan.«
Vilka är era härligaste julminnen med klubben?
– Lucia i kyrkan. Barnen är så söta där de tågar fram, säger Emma.
– Att se barnens förväntan och
glädje inför jul. Det är stämningen som är det bästa med julen, säger Tina.
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Kyrkokören
nappade
australisk tenor!
Ron Ringer från Sydney är coronaflykting på Åland. –Nu sjunger jag i kyrkokören i Jomala, vi tenorer är väldigt
eftertraktade, skrattar han.
TEXT: SOFIA TORVALDS
JOMALA Ron Ringer växte upp i England.
Han studerade vid universitetet i Nottingham, Liverpool, och jobbade efter det som
högstadielärare. Som 25-åring – för 40 år
sedan – lämnade han England.
– Jag reste runt, men stannade sedan i
Sydney i Australien. Först jobbade jag som
lärare, men sedan ledde skrivandet av historiska böcker in mig på en skrivarkarriär.
Först jobbade han med jurister och finansexperter med att förenkla komplexa
dokument så att vanliga människor kunde förstå dem. Han grundade småningom
ett eget företag.
– Jag skriver historiker men jobbar också med akademiker som måste borsta upp
sin engelska för att kunna få sina texter
publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det
jobb jag gör kan man göra var som helst
– nu sitter jag ofta på biblioteket i Mariehamn och jobbar.

Ron Ringer
växte upp
i England men
bor idag i
Australien –
och just nu
på Åland.

Coronapandemin överraskade
På Åland hamnade han och hans finska fru
Jaana Moona av en slump. För några år sedan jobbade han vid universitetet i Vilnius, Litauen. Därifrån var det meningen att
han och hans fru skulle återvända till Sydney. Men coronapandemin ställde till det
för dem. Först stannade de i elva månader
i Äkäslompolo, Ylläs, sedan i Helsingfors.
De åkte till Åland på semester.
– Jag gillar Åland. Ön påminner om den
brittiska landsbygden.
Så i väntan på att Australiens stränga
karantänsbestämmelser ska lätta bor de
på Neptunigatan i Mariehamn. Planen
är att de ska återvända till Sydney i april.
Men i väntan på det har de börjat göra sig
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hemmastadda där de finns.
– Jag sjunger i två körer! Den ena är Jomala församlingskör St Olofkören. Jag är
tenor – vi är så få så oss nappar man genast! skrattar han.

Eftertraktad tenor

»Körer är
likadana
överallt.«

Han har sjungit i kyrkokör också i Australien, så allt känns välbekant.
– Körer är likadana överallt! En del är mer
reserverade, den del mer öppna, en del mer
karismatiska och en del mer … lutherska.

Han är glad över att de finlandssvenska
psalmerna är lite muntrare än de finska.
Han försöker förstå det han kan av det han
sjunger.
– Jag satsar på uttalet!
Ron Ringer börjar känna sig hemmastadd på Åland.
– Vi lever här just nu och vill vara med i
samhället så länge vi stannar här. När jag
simmar i Mariebad sitter jag och samtalar
med en massa folk – utan kläder! Det skulle aldrig hända i Australien.
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Pargas församlingsdistrikt:
Sö 28.11 kl. 10: Festhögmässa första
söndagen i advent i Pargas kyrka, Pär
Lidén, Päivi Nuotio-Niemi, Hanna
Lehtonen. Glögg och pepparkakor ute
på kyrkbacken efter högmässan.
On 1.12 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Pär Lidén, Hanna Lehtonen.
Sö 5.12 kl. 12: Högmässa i Pargas
kyrka, Harry S. Backström, Hanna
Lehtonen.
Må 6.12 kl. 11: Självständighetsdagens
tvåspråkiga gudstjänst i Pargas kyrka,
Pär Lidén, Juho Kopperoinen, Hanna
Lehtonen. Tillsammans med finska
församling. Uppvaktning vid hjältegravarna.
On 8.12 kl. 18: Veckomässa i Pargas
kyrka, Harry S. Backström, Hanna
Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:
Sö 28.11 kl. 11: Högmässa första söndagen i advent i Nagu kyrka, Kjell
Granström, Robert Helin.
– kl. 16: ”Musica Silentii” konsert
i Nagu kyrka med Maria Kalaniemi
och Timo Alakotila. I samarbete med
Multiculti.
Må 6.12 kl. 11: Självständighetsdagens
tvåspråkiga högmässa i Nagu kyrka,
Kjell Granström, Robert Helin.
Korpo kapellförsamling:
Sö 28.11 kl. 15: Familjegudstjänst första söndagen i advent i Korpo kyrka,
Esa Killström, Kaisa Söderholm, Mikael Granlund. Familjefest i församlingshemmet efter gudstjänsten.
Sö 5.12 kl. 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Esa Killström, Mikael Granlund.
Må 6.12 kl. 11: Självständighetsdagens
tvåspråkiga gudstjänst i Korpo kyrka,
Esa Killström, Mikael Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 28.11 kl. 11: Högmässa första söndagen i advent i Houtskär kyrka, Peter
Blumenthal, Uma Söderlund.
Iniö kapellförsamling:
Sö 28.11 kl. 13: Högmässa första
söndagen i advent i Iniö kyrka, Jussi
Meriluoto.

MARIEHAMN Julfest

VÄSTÅBOLAND Konsert

Musica Silentii i Nagu
kyrka
Första söndagen i advent den 28.11 ordnar kulturföreningen Multiculti konsert i Nagu kyrka kl. 16. På konserten uppträder den
finländska folkmusikens kanske främsta
duo, dragspelsartisten Maria Kalaniemi och
pianisten Timo Alakotila. Programblad säljs
för 20 €. Begränsat med platser i kyrkan –
man kan förhandsanmäla sig till info@multiculti.fi om man vill reservera plats.
Må 6.12 kl. 13: Självständighetsdagens
tvåspråkiga högmässa i Iniö kyrka
med uppvaktning vid hjältegraven,
Jussi Meriluoto.

ÅBO

fre 26.11:
- kl 10.30–12: Anhörigvårdarcafé,
Kvartersklubben (Henriksgatan 9,
Åbo).
lör 27.11:
- kl 18: Regnbågsmässa, Aurelia. Nurmi (pred), Bäck (lit). Hjälpledare medverkar. Kyrkglögg efter mässan.
sön 28.11:
- kl 12: Festhögmässa, Domkyrkan.
Björkgren (pred), Bäck (lit), Söderlund.
Åbo Svenska Kyrkokör (dir. Nicholas
Söderlund) och Ungdomskören (dir.
Sofia Liljeström) medverkar. Hjälpledare medverkar som gudstjänstgrupp.
- kl 14: Familjegudstjänst, Domkyrkan.
Björkgren-Vikström, Söderlund. ÅSFs
barnkör (dir. Sofia Liljeström) medverkar.
mån 29.11:
- kl 11.45-12: Lunchmusik med Ensemble MMXX, Domkyrkan.
- kl 14: Missionskretsen, Aurelia. Vi får
besök av Ina Laakso från Finska Missionssällskapet.
- kl 18: Träff för unga vuxna, Aurelia.
tis 30.11:
- kl 14.30–18.30: Ungdomshålan,
Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.

ons 1.12:
- kl 10–12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
Barnprogram i församlingarna med
Jånna Koivunen.
- kl 18: Pepparkaksbak, Aurelia. Vill du
i adventstid glädja någon med en påse pepparkakor? Frivilliga inom flyktingarbetet bakar tillsammans med
våra nyfinländare. Alla intresserade
välkomna med!
tor 2.12:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
lör 4.12:
- kl 13: Träff för ensamstående föräldrar med barn, Aurelia. Anmälning
senast 30.11 till nenne.lappalainen@
evl.fi.
- kl 16: Barnens Vackraste Julsånger
med ÅSFs barnkör (dir. Sofia Liljeström), Henrikskyrkan. Personer
över 16 år bör visa upp ett giltigt
coronapass för att kunna delta i evenemanget.
sön 5.12:
- kl 12: Högmässa, Domkyrkan. Liljeström (pred), Wikstedt (lit), Juslin,
Söderlund. Barnhörna. Kyrkkaffe.
Gudstjänstgrupp Rut och Frank Berger
(vevlira) medverkar. Kan även ses via
www.virtuaalikirkko.fi.
mån 6.12:
- kl. 10.30: Självständighetsdagens
gudstjänst, Aurelia. Wikstedt (pred),

Björkgren (lit), Juslin, Söderlund.
Kören ÅSMA (dir. Tommi Penttinen)
medverkar. Efter gudstjänsten ordnas missionskaffe med missionslotteri, för att delta i kaffet bör personer
över 16 år visa upp ett giltigt coronapass.
tis 7.12:
- kl 14.30–18.30: Ungdomshålan,
Aurelia.
- kl 18: Tyst meditation, Aurelia.
ons 8.12:
- kl 10–12: Familjecafé, Papinholma
församlingshem.
- kl 12: Frukostklubben, Kåren
(Tavastg. 22, Åbo). Fredrika Abrahamsson ”Nya vindar på Hemmet”.
Anmälning senast 6.12 innan kl. 18 till
tkurten@abo.fi, 045-125 5880.
- kl 13–15: Café Orchidé, Aurelia.
Önskade julsånger.
tor 9.12:
- kl 9.30–11.30: Familjecafé, Aurelia.
Vi rekommenderar att den som
deltar i församlingens verksamhet
är vaccinerad, bär munskydd, håller
avstånd och tvättar händerna.
Evenemangens maximideltagarantal
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

Församlingen och Covid-19
Ändringar kan förekomma, följ med i
församlingens information på jomala.
evl.ax och facebook.com/jomalaforsamling.
Mässor och andakter
Mässor och andakter firas i Sankt
Olofs kyrka om inte annat anges.
Församlingen följer smittläget och de
anvisningar som medföljer.
Festmässa söndag 28.11 kl. 11.00 Första söndagen i advent – Din konung
kommer i ödmjukhet
Högmässa söndag 5.12 kl. 11.00 Andra söndagen i advent – Din konung
kommer i härlighet

JOMALA Fest

Festmässa och adventsfest
Festmässa i kyrkan på första advent, söndag 28.11 kl. 11.
Efter mässan blir det adventsfest med basar i Olofsgården.
Lunch och basar till förmån för missionen. Pyssel för barnen.
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Vesper
Helgmålsvesper: 4.12 kl. 18.30
Vesper: 8.12 kl. 19
Barn och unga
Sjung och gung: för barn ca 0-4 år. Torsdagar kl. 9-11, sångstund 9.30.
Tisdagsklubben: åk. 1-4, tisdagar kl. 1819.30.
Klubb på Frideborg: åk. 1-3, torsdagar kl.
18-19.30.
Barn- och ungdomskörer
Tonikan: åk. 1-2, tisdagar kl. 14-15. Pyssel
13-14.
Kvinten: åk. 1-4, onsdagar kl. 13-14 i Södersunda skola.
Dominanten: åk. 3-4, torsdagar kl. 14-15.
Jomala Joy: åk. 5-9, torsdagar kl. 15-16.15.
Vuxenkörer
S:t Olofs kyrkokör: torsdagar 19.00.
Övrig verksamhet
Kenyamissionen: måndagar kl. 13-15
Missionssyföreningen: tisdagar kl. 12.30.
Gregoriansk sång: varannan måndag (jämn
vecka) kl. 19 i kyrkan.
Herrlunch: torsdag 2.12 kl. 12. Anmälan senast 30.11 på 018-32830.
Författarbesök: söndag 28.11 kl. 19 i kyrkan.
Karin Erlandsson läser ur sin nya bok Hem.
Konsert: söndag 5.12 kl. 18 Symfoniorkestern
Ylippilaskunnan soittajat framför sin 95 års
konsert i kyrkan. Fritt inträde, programblad
till förmån för matbanken.
All verksamhet hålls i Olofsgården om inte
annat nämns.

MARIEHAMN

FR 26.11 kl. 14.00: Önskepsalmen i församlingshemmet.
SÖ 28.11 kl. 11.00: Högmässa med kaplaninstallation i S:t Görans kyrka, Jessica Bergström, Benny Andersson, Mari Puska, Edgar
Vickström, Denise Blomqvist, Guy Karlsson,
Anders Laine. Kyrkkaffe.
ON 01.12 kl. 19.00: Julkonsert i S:t Görans
kyrka med damkören Magnificat.
TO 02.12 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans
kyrka.
TO 02.12 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
SÖ 05.12 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka.
SÖ 05.12 kl. 17.00: Vi sjunger de vackraste
julsångerna till kaffet/glöggen kl. 17.00.
Innerlighetens mässa, kl. 18.00: S:t Mårtens

kyrka.
MÅ 06.12 kl. 11.00: Högmässa i S:t Görans
kyrka.
MÅ 06.12 kl. 14.00: Finskspråkig mässa i S:t
Görans kyrka.
TI 07.12 kl. 18.30: Julkonsert i S:t Görans
kyrka, Intermezzokören. Fredrik Erlandsson
– dirigent. Programblad 15€.
TO 09.12 kl. 11.30: Lunchmässa i S:t Görans
kyrka.
TO 09.12 kl. 12.00: Sopplunch i församlingshemmet.
Kyrktaxi till gudstjänst, tfn 018-19500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 28.11 kl. 11.00: Högmässa i Sunds
kyrka. Outi Laukkanen, Kaj-Gustav Sandholm, Sara Alm.
Kl. 14.00: Högmässa i Vårdö kyrka. Outi
Laukkanen, Kaj-Gustav Sandholm, Sara Alm.
Kyrkkaffe och glögg efter högmässan.
Måndag 29.11 kl. 14.30: Kyrkis i Sunds
församlingshem, terminsavslutning. Kia
Mansén. Anmälan till Kia, 0400 944 841.
Måndag 29.11 kl. 18.00: Julpyssel och ljusstöpning för hela familjen i Sunds församlingshem.
Tisdag 30.11 kl. 10.00: Småbarnsmusik i Sunds
församlingshem, avslutning. Kati Juntunen.
Fredag 03.12 kl. 10.00: Småbarnsmusik i Vårdö
församlingshem, avslutning. Kati Juntunen.
Lördag 04.12 kl. 10.00-15.00: Julpyssel för
barn i skolåldern i Vårdö örsamlingshem.
Yngre barn välkomna i vuxet sällskap. Lätt
lunch serveras. Anmälan till pastorskansliet,
tfn 018 43930, e-post sund-vardo@evl.fi
senast onsdag 01.12.
Söndag 05.12 kl. 11.00: Gudstjänst i Sunds
kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund,
barnkören. Efter gudstjänsten gröt i församlingshemmet.
Måndag 06.12 kl. 16.00: De vackraste julsångerna i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen,
John-Adam Sjölund.
Med reservation för ändringar.
https://www.sund-vardoforsamling.fi

MATHILDA ENGSTRÖM

Snorets tid är här
KALLARE TIDER är här och så även snoret. Hopplösheten kommer över mig när dagar blir till veckor och förkylningarna avlöser varandra. Barnen har varit allt från
helt utslagna och febriga till pigga och hostiga. Vi föräldrar bara väntar på att det ska bli vår tur. Sjukdomarna går
runt runt och just nu känns det som att det aldrig kommer ta slut. Yngsta sonen har gått en hel vecka på dagis
på hela hösten och de andra barnen är inte långt efter.
När jag väl är på jobbet går jag runt i en dimma av
trötthet, gråtfärdig. Jag försöker acceptera att mitt arbete kommer i andra hand för det går inte att lämna sjuka
barn. Men det dåliga samvetet gör sig påmint, inte bara
för att jag inte är på jobbet utan även för att jag blir trött
på att vara hemma med de sjuka barnen. Att hitta acceptansen för det jag inte kan styra är så svårt.

»Att hitta acceptansen för det
jag inte kan styra är så svårt.«

HAMMARLAND

Högmässa 28.11 kl. 18: Benny Andersson och
Kjell Frisk.

ECKERÖ

Helgmålsbön 27.11. kl. 18: Benny Andersson,
Jean Banyanga och Kjell Frisk

ÅBO Självständighetsdag

Självständighetsdagens gudstjänst
och missionslotteri
På självständighetsdagen 6.12 firar vi gudstjänst
kl. 10.30 i Aurelia (Auragatan 18, Åbo). Kören ÅSMA
medverkar (dir. Tommi Penttinen). Efter gudstjänsten ordnas missionskaffe med missionslotteri, för
att kunna delta i kaffet bör personer över 16 år visa
upp ett giltigt coronapass.
Vill du bidra med produkter till vårt missionslotteri? Vi tar gärna emot godsaker, servetter, ljus, julblommor el. dyl. Du kan hämta din gåva 1.12 kl. 13–18 eller 2.12 kl. 9.30–
12 till Aurelias första våning eller kontakta Malena Björkgren, malena.bjorkgren@evl.
fi/040-3417 461 för en annan tid.
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KOLU M N E N

DE DÄR dagarna då jag är extra skör känner jag tacksamhet över mina arbetskamrater som säger ”det är okej”,
”vi gör alla fel” och ”kan jag hjälpa dig med något”. Att
upprepa saker man är tacksam för dagligen har i studier
visat sig göra oss lyckligare. Så upprepa minst tre saker
du är tacksam för varje dag.
Det kom som ett lämpligt avbrott att åka på kurs några dagar. Efter sömn, god mat och givande diskussioner
så kände jag att lite av orken är tillbaka. Alla småbarnsföräldrar borde ibland få en paus så att vi orkar fortsätta. När jag kom på banan igen så insåg jag att jag gör så
gott jag kan och slutade för tillfället banna mig själv. För
som en kyrkoherde påminde mig om: ”Du är den bästa
du och du behövs.” Ibland kommer orden precis vid rätt
tillfälle och är till mer hjälp än vad man vet.
JAG LÄSER på lappen på dagis att det nu går magsjuka på avdelningen. Jag kramar mina barn och vänder
tankarna uppåt. Tack för att Du är med mig, vi ska klara detta tillsammans.

Mathilda Engström är församlingssekreterare
i Jomala församling.
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ÅBOLAND-ÅLAND
Jag vill förstå
Sanna Marin!
På slingriga stigar har Joakim Oldmark
från Stockholm landat i Väståboland.
Han jobbar med barn i skolåldern i
Houtskär och Nagu, men han siktar
på att bli präst och lära sig finska.
TEXT: SOFIA TORVALDS
VÄSTÅBOLAND Joakim Oldmark växte upp
i Åkersberga nordost om Stockholm. Som
17-åring började han gå i kyrkan. Några år
senare hoppade han av lärarstudierna och
satt på arbetsförmedlingen för att komma
underfund med vad han egentligen ville göra.
– De föreslog att jag skulle bli diakon och
tanken var inte främmande för mig. Med
efter ett år av diakonstudier kände jag en
prästkallelse.
Han var med om en mässa på julnatten.
I liturgin ingick att prästen bar Jesusbarnet från altaret till krubban.
– När Jesusbarnet bars förbi mig fick jag
en väldigt stark känsla av att Gud ville att
jag skulle bli präst. Jag hade lust att hoppa upp och rusa fram till prästen och säga: Jag vill bli präst! Efter det kunde jag inte släppa det.
Han började studera teologi i Uppsala, men flyttade småningom över till Åbo
Akademi.
– Det hade att göra med att jag kände
mig kallad att lämna Sverige och jobba någon annanstans. Jag testade Estland först,
men jag kände att för att kunna jobba som
präst måste jag kunna språket som om det
var mitt modersmål. Hur ska man klara av
själavård och förrättningar om språket haltar? På väg tillbaka till Sverige var det en
prästkompis som sa: De pratar ju svenska
i Finland också, kan du inte åka dit?

Vill kunna förstå Sanna Marin
Nu är har klar med studierna i teologi och
jobbar 60 procent som tf ungdoms- och
barnarbetsledare i Väståbolands församling.
– Snart ska jag ha ett samtal med biskopen för att se om jag kan bli prästvigd. Jag
är öppen för jobb i hela Finland – men gärna i södra Finland eller på Åland, gärna i
skärgårdsmiljö.
Vid sidan av jobbet studerar han finska.
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Joakim Oldmark gillar
skärgårdsmiljön.
FOTO: PRIVAT

En präst måste formellt klara av nöjaktig
finska, och det är inte lätt för en rikssvensk.
– Finskan är annorlunda än svenskan
och därför mer utmanande, men samtidigt
är språket mer uppstrukturerat än de germanska språken. Om man knäcker koden
kan finska vara ganska enkelt.
Han vill fortsätta bo i Finland och vill
kunna finska.
– Jag vill kunna förstå vad Sanna Marin säger!

»Det är
raka rör
i Finland, Du verkar gilla Finland! Men vad tycker
och det
du är det sämsta med att bo här?
gillar jag.« – Jag saknar falukorven! Gräddfilen är ock-

så annorlunda, i Sverige finns det många
sorters smaksatta gräddfiler som inte finns
här. I Sverige äter man också mer tyskt och
ungerskt inspirerad korv.
Vad är det bästa med Finland?
– Det är raka rör i Finland, och det gillar
jag. Jag har svårt att förstå de sociala spelen, att man går som katten kring het gröt.
Här säger man vad man tycker för att man
vill visa vad som gäller, och det passar mig.
– En sak jag gillar med Svenskfinland är
att det finns så många olika dialekter. Det
är kul att höra på hur många olika sätt det
svenska språket kan användas på.
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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.

De lokala arrangörerna är från vänster
Torolf Back från Vänstugan Primula, Jeanette Ribacka-Berg från Kristinestads
svenska församling och Sirkka Högnäs
från Bio Dux. FOTO: PRIVAT

Dags för filmfest!
Filmfestivalen EXIsT landar på nytt i Kristinestad och bjuder på fem sevärda filmer i lillajulshelgen.
TEXT: PIAN WISTBACKA

KRISTINESTAD Det är femte gången som den existentiella filmfestivalen EXIsT ordnas i Kristinestad.
– Vi är glada att få vara med
som lokala värdar för EXIsT. Den
är generationsöverskridande och
öppen för alla, säger Jeanette Ribacka-Berg från Kristinestads
svenska församling.
Bland filmerna hittas både komedier och dramafilmer. Alla berör
de frågor om människovärde. Vilka uppoffringar är man beredd att
göra? Vad händer om min dröm blir
en mardröm? Vad är det då som bär
mig?
– Gemensamt för de filmer vi valt
i år är familjen och betydelsen av en
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familj, men också att familjer kan
se ut på olika sätt och att vi kan hitta familjen där vi minst anar det,
säger Ribacka-Berg.
Filmerna visas på Bio Dux. Sirkka Högnäs, byråsekreterare i Kristinestads svenska församling, är
den som också har hand om biosalongen. Hon vill uppmuntra alla
som är intresserade av film att delta.
– Kom gärna också för att se någon film som du inte vet så mycket om på förhand! Filmerna är bra,
och dessutom gratis för publiken.
Den svenska filmen Tigrar sparkar igång festivalen på fredag 26.11.
I fokus står Martin som vill bli fotbollsproffs, men får betala ett dyrt

pris för sin dröm.
– Efter första filmen blir det
filmprat i aulan över en te- eller
kaffekopp, berättar Jeanette Ribacka-Berg.
De övriga filmerna följs av samtal med inbjudna paneldeltagare.
– Vi försöker hitta panelister
som är engagerade i de frågor som
lyfts fram i filmen, och publiken får
förstås också vara med i diskussionen. Filmsamtalen är tänkta som
ett slags aptitretare som inspirerar
till att fortsätta att prata om filmerna, säger Ribacka-Berg.
Lördagen startar med en lillajulsbrunch. Filmerna under dagen är
Peanut Butter Falcon, som handlar
om en 22-årig kille med Downs syndrom som vill bli brottare, och Herself, om en mamma som bryter upp
ur ett destruktivt förhållande.

»Kom gärna för
att se någon film
du inte vet så
mycket om!«

– Herself kunde vara en mörk
film, men det finns också mycket hopp i den, konstaterar Ribacka-Berg.
Den första av söndagens filmer
är Guled & Nasra, som berättar om
en familj som ställs inför avgörande val. Filmen är något så ovanligt
som en finländsk-somalisk långfilm. Släktkomedin The Farewell
avrundar festivalen. Den handlar
om en svårt sjuk kinesisk farmor
och hennes familj som försöker lura henne att hon är frisk.
Årets EXIsT bjuder på en fin samling filmer, säger Sirkka Högnäs.
– Jag är glad över att två av mina
egna favoriter finns med: Farewell
och Peanut Butter Falcon.

EXIsT arrangeras av Församlingsförbundet i samarbete med Kristinestads svenska församling, med
stöd från Svenska kulturfonden.
Vänstugan Primula sköter serveringen. Filmerna är gratis, och
ingen förhandsanmälan behövs. Se
program på nästa sida! Till lillajulsbrunchen finns ett begränsat antal
platser, anmälan per sms till Jeanette Ribacka-Berg 040-504 0139.
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NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Fre. 26.11 & 3.12 kl. 08.30–09.00. Matutdelning.
Sö. 28.11. kl. 11. Familjegudstjänst. Söndagsskolan
medverkar. Efteråt fest för söndagsskole- och
andra barn med familj i FH.
Ti. 30.11 & 7.12. kl. 10. Små och Stora i FH.
Sö. 5.12. kl. 11. Gudstjänst i Korsbäck byagård,
Heikkilä, Granholm.
Må. 6.12. kl. 11. Gudstjänst med uppvaktning vid
de stupades grav. Projektkören medverkar. Basar
i församlingshemmet: våfflor, kaffe, försäljning till
förmån för missionen. Gåvor som kan säljas mottages gärna!
Ons. 8.12. kl. 18. Konfirmandsamling i församlingshemmet.
To. 9.12. Hjälpledarskolning i Petalax kl. 15.15.
Ti. 14.12. Silvergruppen, risgrynsgröt serveras.

MALAX Musik

Allsångskonsert
inför advent

Torsdag 25.11 kl. 18.00 gästas Malax församling
av Fred Berg från Skaftung. Fred är en omtyckt,
skicklig sångare med både kristen och profan repertoar. Han sjunger även i olika körer, bland annat i Kristinestads manskör där han är solist.
Fred är idag pensionär och kallas den sjungande snickaren efter ett yrkesliv inom byggnad.
Hans favoritsång är Jag har hört om en stad ovan
molnen och den finns säkert med på repertoaren.
Kollekt till förmån för Gemensamt Ansvar. Kantor Katri Lax och diakon Anne Bjurbäck medverkar. Varmt välkommen till Malax kyrka!

KRISTINESTAD

www.kristinestadssvenskaforsamling.fi
Filmfestivalen EXIsT på Bio Dux 26–28.11: fr kl.
18, lö kl. 12 & 14:30, sö kl. 14 & 16. Se puff nedan.
Fr 26.11 kl. 18: Bible Studies i Krs förs.hem. Tom
Bergman.
Lö 27.11 kl. 17.30: Traditionell adventskonsert med
Lappfjärds Dam- och Manskör i Lfds kyrka.
Sö 28.11 kl. 10: Gudstjänst i Lfds kyrka. Norrback,
Martikainen. Lappfjärds Dam- och Manskör samt
kyrkokören med.
Sö 28.11 kl. 12: Familjegudstjänst i Krs kyrka. Norrback, Martikainen, kyrkokören, barn och ungdomar.
Sö 28.11 kl. 15: Gudstjänst i Sby kyrka. Nisula,
Martikainen, Glädjedropparna.
Sö 28.11 kl. 18: Ljusmässa i Lfds kyrka. Teir Gunilla,
Myllylä Tiina.
Ti 30.11 kl. 13: Kenyasyförening i kyrksalen i Lfd.
Norrback Erica.
On 1.12 kl. 08.45: Morgonbön i Krs kyrka. Norrback Daniel.
To 2.12 kl. 11.30: Pensionärssamling i Sby kyrka.
Jullunch. Lotteri till förmån för missionen. Ta gärna
med vinster. För transport ring 0400-763325 dagen före.
Fr 3.12 kl. 18: Bible Studies i Krs förs.hem. David
Ezzine, Tom Bergman

Sö 5.12 kl. 10: Högmässa i kyrksalen i Lfd. Engström, Martikainen.
Sö 5.12 kl. 12: Högmässa i Krs kyrka. Engström,
Martikainen, sånggrupp.
Må 6.12 kl. 10: Gudstjänst i Sby kyrka. Engström,
Nilsson. Uppvaktning vid hjältegraven kl. 9:45.
Må 6.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrksalen i Lfd. Eklöf,
Martikainen. Efteråt uppvaktning vid hjältegraven.
Må 6.12 kl. 12: Tvåspråkig gudstjänst i Krs kyrka.
Toivanen, Norrback, Vättö. Uppvaktning vid hjältegraven kl. 11:30.
Ti 7.12 kl. 11.30: Pensionärssamling i Krs förs.hem.
Missionsstugan särskilt inbjuden! Julgröt.
Ti 7.12 kl. 19: Bibelstudium i Krs förs.hem.
On 8.12 kl. 08.45: Morgonbön i Krs kyrka. Norrback.
On 8.12 kl. 13: Pensionärssamling i kyrksalen i Lfd.
Servering av julgröt.
On 8.12 kl. 18: Ekumenisk bönesamling i kyrksalen
i Lfds förs.hem.
On 8.12 18: Ekumenisk bönesamling i kyrksalen i
Lfds förs.hem.

NÄRPES

www.narpesforsamling.fi
Närpes:
To 25.11 kl. 9.30: Morgonandakt i Kyrkkanalen.
Fre 26.11 kl. 9.30: Morgonandakt i Kyrkkanalen.
Lö 27.11 kl. 15: Julkören övar i kyrkan. Lindén-Liljehage, Lindén.
Sö 28.11 kl. 12: Familjegudstjänst. Ingvesgård,
Lindén-Liljehage, Glad Ton.
Sö 28.11 kl. 13.15: Adventsfest för barnverksamheten i församlingshemmet. Anmälningar mottages av barnledarna.
Sö 28.11 kl. 18: Sång i Advent på Luthergården.
Daniel Djupsjöbacka, Laudate, Lindén.
On 1.12 kl. 13: Tillfälle för samtal och personlig förbön med diakon i kyrkan. Lillbäck Engström.
On 1.12 kl. 14.45: Sång- och musikstund i Arken
för daglediga. Lindén-Liljehage.
On 1.12 kl. 18: Adventsfest i Norrnäs bönehus. Program av knattemusiken och juniorgruppen med
ledare.

KRISTINESTAD Film

Filmfestivalen EXIsT
Bio Dux, Sjögatan 21, Kristinestad
Filmfestivalen EXIsT bjuder på fem intressanta filmer och fem spännande filmsamtal.
Det är gratis att delta och ingen förhandsanmälan behövs. Till lillajulsbrunchen finns
ett begränsat antal platser, anmäl dig till
per sms till Jeanette Ribacka-Berg 040-504
0139. Välkommen!
Arr. Församlingsförbundet och Kristinestads
svenska församling.
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PROGRAM:
Fredag 26.11
Kl. 18.00 Tigrar
Filmprat och fika
Lördag 27.11
Kl. 11.00 Lillajulsbrunch
Kl. 12.00 Herself
Filmsamtal och kaffe. Panel:
Lina Ulfsdotter, Nina Sjölander.
Kl. 14.30 Peanut Butter Falcon
Filmsamtal. Panel: Inga-Lene af
Hällström, Torolf Back.

Söndag 28.11
Kl. 14.00 Guled & Nasra
Filmsamtal och kaffe. Panel: Mia
Bernas-Otieno, Fabien Attié, Cia
Rönnqvist.
Kl. 16.00 The Farewell
Filmsamtal. Panel: Daniel Norrback,
Lotta Sjöblad.
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To 2.12 kl. 13: Dagssamling i Böle bystuga.
Bror-Erik Wikström.
Fre 3.12 kl. 19: Julkonsert i kyrkan med
Fredrik Furu och Frida Andersson.
Lö 4.12 kl 9–11: Kvinnofrukost på
Red&Green. Ulla-Maj Widerros talar om
”Livet efter riksdag och regering”. Hotellfrukost 10 euro. Anm. senast 2.12 till
ann-mari.audas-willman@evl.fi el 040
8310 640.
Sö 5.12 kl. 18: Julsånger i Nämpnäs bönehus med Ingemo Gullans, Fred Berg och
Boris Teirfolk.
Självständighetsdagen. Må 6.12 kl. 12:
Gudstjänst Ingvesgård lit., Jakobsson pred.,
Lindén-Liljehage, Närpes manskör. Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet. Gerd
Lindén-Liljehage 60-årsfest och Jan-Ola
Granholm välsignas till sin tjänst.
On 8.12 kl. 14.45: Sång- och musikstund i
Arken för daglediga. Lindén-Liljehage.
On 8.12 kl. 18: Familjesång i Arken för vuxna och barn el. barnbarn. Lindén-Liljehage.
On 8.12 kl. 19: Julauktion i Luthergården.
Lö 11.12 kl. 15: Julfest i Frönäs bönehus, Tomas Klemets, Jakobsson, Heikkilä.
Sö 12.12 kl. 18: Julkonsert i kyrkan med
André Linman.
Må 13.12 kl. 19: Luciakröning i kyrkan. Ing
vesgård.
Övermark:
To 25.11 kl. 18: Gung och sjung i församlingshemmet. En sångstund för barn med
vuxna. Heikkilä.
To 25.11 kl. 18.30: Karasamling i församlingshemmet. Blomberg, Heikkilä.
To 25.11 kl. 19: Julkören övar i församlingshemmet. Heikkilä.
Sö 28.11 kl. 14: Gudstjänst. Sundqvist.
Må 29.11 kl. 19: Närpes manskörs allsångskonsert i kyrkan. Heikkilä.
Ti 30.11 kl. 13: Tisdagskaffe i församlingshemmet. Sång, samvaro och andakt. Örn,
Heikkilä
Lö 11.12 kl. 18: Julfest i Bodbacka bönehus.
Tomas Klemets, Jakobsson, Heikkilä.
Må 13.12 kl. 9: Barnens julkyrka för barn
under skolåldern. Hemmavarande barn
är också varmt välkomna i sällskap med
vuxen. Jakobsson, Heikkilä, Stenberg, Lagerström.
Pörtom:
To 25.11 kl. 13: Pensionärssamling i församlingshemmet. Adventssång och
-musik med Granholm, Seniorkören, Örn.
Sö 28.11 kl. 10: Gudstjänst. Sundqvist,
Granholm, Pörtomkören.
To 9.12 kl. 13: Pensionärssamling i församlingshemmet. Örn, Granholm, Ingvesgård.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Fr 26.11 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 28.11 kl. 14: Familjevänlig gudstjänst.
Englund, Brunell. Kyrkokören medverkar.
Inskrivning till skriftskolan!
Må 29.11 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Ti 30.11 kl. 13: Syföreningen i församlingsKYRKPRESSEN NR 24 • 25.11.2021

hemmet.
On 1.12 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 1.12 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
On 1.12 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
Fr 3.12 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 5.12 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.
Må 6.12. kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell. Kransnedläggning vid de stupades
gravar.

KOLU M N E N

MALAX

Sö 28.11 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan,
med inskrivning till skriftskolan. Norrback,
Lax, Engsbo.
Ti 30.11 kl. 18: Missionsauktion i KH. Kom
med och understöd missionen. Gåvor
mottages med tacksamhet!
Ti 30.11 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar aktuellt och gammalt inom teologi, psykologi
och filosofi.
Sö 5.12 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback, Peter Brunell.
Sö 5.12 kl. 17: Bön för alla i prästgården.
Sö 5.12 kl. 18: Julkonserten O helga natt
i kyrkan, med Erik-André Hvidsten och
Thomas Enroth. Med tanke på kommande coronarestriktioner kan det vid behov
behöva uppvisas coronapass. Inträde: 30
euro. Arr. Hvidsten & Enroth.
Må 6.12 kl. 10: Självständighetsdagen. Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan. Uppvaktning
vid krigargravarna. Tornberg, Peter Brunell.
To 9.12 kl. 19: KPO:s ägarkundkonsert i juletid i kyrkan, med Mellersta Österbottens
Kammarorkester. Gästsolist baryton Aarne
Pelkonen, som tolkar våra mest älskade
julsånger. Till ägarkunderna skickas info via
tidningen Samarbete om var man kan lösa
ut programbladet. Med tanke på kommande coronarestriktioner kan det vid behov
behöva uppvisas coronapass. Arr. Handelslaget KPO och Mellersta Österbottens
Kammarorkester.

PETALAX

Fr 26.11 kl. 9: Familjeklubben i prästgården.
Sö 28.11 kl. 12: Familjemässa. Isaksson,
Brunell. Kyrkokören medverkar. Inskrivning
till skriftskolan!
On 1.12 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
To 2.12 kl. 14: Andakt i Emiliacentret,
Isaksson. Boende på hela pensionärshemsområdet är välkomna med! Vänligen
använd ansiktsmask.
To 2.12 kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshemmet.
To 2.12 kl. 18.30: Minior-junior i ladan.
Fr 3.12 kl. 9: Familjeklubben i prästgården.
Sö 5.12 kl. 12: Högmässa. Isaksson, Brunell. Kyrktaxi.
Må 6.12. kl. 12: Gudstjänst på självständighetsdagen. Isaksson, Brunell. Kransnedläggning vid de stupades gravar.
To 9.12 kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshemmet.
Fr 10.12 kl. 13: Fredagssamling i församlingshemmet. Dragning i syföreningens
lotteri! Taxi.

MATS EDMAN

Väntans tider
DET FINNS ETT talesätt som lyder så här: Snälla barn väntar! Ordet vänta är ett negativt laddat ord. Vi förknippar
det med något onödigt och tråkigt. Vi är tvungna att vänta i köer av olika slag. Väljer man mellan flera köer hamnar
man av någon anledning oftast i den långsammaste kön.
Gärna skulle vi skippa allt väntande så att vi får det vi vill
med detsamma. Vi har ofta svårt att tänka oss att det skulle finnas något meningsfullt i själva väntandet.
Men väntandet kan också vara något fint. De som någon
gång väntat tillökning i familjen vet hur roligt det är att vänta
på barnet. I all synnerhet om alla mår bra och graviditeten varit planerad. Minst lika roligt är det att vänta på ett barnbarn.
FÖR EN tid sedan berättade Lena om en resa som hon skulle
göra. En södernresa, ner till solen och värmen efter en lång
och mörk höst. Det var frågan om en arbetsresa och hon
var upptagen på dagen. Men hon hade ändå tid på kvällen
att njuta av lite sol och värme och inte minst god mat. Resan i sig var inte så speciell. Men veckorna innan såg hon
fram emot omväxlingen och efteråt dröjde värmen och ljuset
kvar, så att hösten blev lättare än annars att orka igenom.
Och så har vi Veli-Matti. Han har varit med om det som
många av oss drömt om. Han vann högsta vinsten på lotto. Och nu satt han där på hotellrummet och kunde köpa
praktiskt taget vad som helst. Före vinsten hade han drömt
om att en dag få köpa sig en ny bil och en bättre bostad.
Kanske en fin segelbåt och att få resa till Hawaii. Nu var
det möjligt mitt i allt att göra allt detta fast samma vecka.
Inga problem. Men Veli-Matti sa att det var roligare förr.
Livet var mera spännande och han kunde sitta och drömma om det ena och det andra.
ATT VÄNTA kan alltså vara något roligt och positivt. Och
när jag tänker tillbaka på barndomens jular så minns jag
inte så många julklappar jag fick. Men väntan och spänningen innan, den glömmer jag aldrig.
Advent innebär att vi väntar på att Någon ska komma.
Vi väntar på att fira hans födelsedag och vi väntar på att ge
och få presenter för att minnas den godhet som Gud ger oss
genom Jesus Kristus. För det är ju Jesus som kommer till oss
som ett litet barn för att vi ska kunna leva som Guds barn.
Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Ett
barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo.

Mats Edman är tf kyrkoherde i Nykarleby.
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SYDÖSTERBOTTEN
Hjälpledare gör
ett viktigt jobb
Hjälpledarutbildningen i Bergö,
Korsnäs, Malax och Petalax församlingar har i år ett nytt koncept.
TEXT: PIAN WISTBACKA

MALAX-KORSNÄS Hjälpledarna gör en
värdefull insats i församlingsarbetet bland
barn och unga. De deltar bland annat i barngrupper och på skriftskolläger. Före det går
de genom en utbildning som ger kunskap
och inspiration för uppgiften.
Nytt för i år är att hjälpledarutbildningen ordnas gemensamt av församlingarna i
Bergö, Korsnäs, Malax och Petalax.
– Vi är väldigt glada över samarbetet! säger ungdomsarbetsledare Anette Engsbo
i Malax församling. Ungdomarna går alla
i högstadiet i Petalax, så de känner varandra från tidigare.
Anette Engsbo och Annika Lumme,
ungdomsarbetsledare i Korsnäs församling, är de som håller i kursen. Andra församlingsanställda medverkar med sitt specialkunnande, till exempel när det gäller
musik och drama.
Hjälpledarutbildningen är skräddarsydd
enligt församlingarnas behov.
Vilka teman lyfter ni fram?
– Vi börjar med att fundera på vad det betyder att vara hjälpis i församlingen. Vad är
speciellt med det jämfört med andra grupper? Den kristna tron är den röda tråden
i allt vi gör.
– Sedan får de lära sig känna sin församling och vem som jobbar där.
Pyssel, sånger och lekar är andra viktiga inslag i utbildningen. Ungdomarna får
öva sig att använda sin röst och sitt kroppsspråk, och att hålla andakt. Att känna sig
själv i sin ledarroll är viktigt.
– Vi talar också om barn med specialbehov och om olika slags problem man kan
stöta på, som mobbning eller utanförskap.
Den avslutande delen av kursen är en
weekend på Strandhyddan i Molpe. Här
får ungdomarna bland annat i uppgift att
planera en femkamp och genomföra den.
Femkampen är en traditionell lek som hör
till alla skriftskolläger. Den ska bestå av
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Matilda Bjurbäck (t.v.) och Cecilia Hartvik från Korsnäs (t.h.) deltar i hjälpledarutbildningen. I
mitten Annika Lumme. FOTO: PRIVAT

–När vi planerar och gör pyssel på kursen går
vi igenom kyrkoårets helger, berättar Anette
Engsbo. FOTO: JOHANNA GRANLUND (ÖVRE), PRIVAT (T.V.)

fem olika grenar, men grenarna kan variera – det kan vara allt från stövelkastning
till säckhoppning.

»Man
tränas
i gruppdynamik och
stärks i
sitt självförtroende.«

Rik på gemenskap
För att delta i hjälpledarkursen behöver man
vara konfirmerad. I år är det sex ungdomar
som hoppat på kursen, som hålls i Petalax.
– Ungdomarna kommer efter skolan,
och vi börjar med mellanmål och en liten
andakt, berättar Anette Engsbo. Ledarna
skjutsar sedan hem deltagarna efter kursen.
Efter genomgången kurs kan de nya
hjälpledarna vara med i barngrupper, på

barnläger och ungdomskvällar. Det andra
året har de också möjlighet att medverka
på skriftskollägren.
Hjälpledarutbildningen är också ett stort
plus för dem som i framtiden vill söka in
på utbildningar med arbete bland barn eller unga. Man tränas i gruppdynamik och
stärks i sitt självförtroende som ledare.
Hur är det med ersättningen?
– Som hjälpledare får man ett litet arvode – men rik blir man ju inte. Däremot blir
man rik på erfarenheter och gemenskap!
säger Anette Engsbo.
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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.

Diakonin hjälper
i jultid
Om du behöver hjälp eller vill hjälpa är
diakonins julutdelning något för dig.
Utdelningen riktar sig till alla som av
någon orsak hamnat i en knepig sits.
TEXT: ULRIKA HANSSON
KORSHOLM – Julutdelningen riktar sig till
helt vanliga människor, som av någon orsak har hamnat i en knepig situation, berättar Nina Andrén som är diakoniarbetare i Kvevlax församling .
– Det kan handla om arbetslöshet, fysisk
eller psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller att man är ensamstående förälder.
Det finns även de som har jobb och kanske
klarar sig med nöd och näppe vissa månader men andra månader inte alls.
De som varje år nås av julutdelningen
ökar för varje år.
– Att hamna i ekonomiska kriser är sällan självförvållat och har många gånger
uppstått på grund av olyckor, långtidssjukskrivningar eller ändrade familjeförhållanden. Tyvärr har även coronakrisen ställt
till det för många. Detta år kanske du behöver hjälp, nästa år kanske du kan hjälpa, säger diakon Hanna-Maria Hakala i
Korsholms svenska församling.
Diakoniarbetare Joanna Holm i Solfs
församling konstaterar att julen kan vara
tung både ekonomiskt och psykiskt.
– Jag vill uppmana dem som upplever att
de har behov av hjälp att ta kontakt. De som
sköter om julutdelningen har naturligtvis
tystnadsplikt.
Nina Andrén är tacksam över alla som bidragit till insamlingen genom åren.
– Hjälpen har verkligen gjort skillnad.
Största delen av hjälpen har gått till de familjer där december ofta är en månad av
ångest, där föräldrarna sörjer över och
skäms för att de inte kan ge sina barn det
som andra barn får.
Kyrkan har en bestående uppgift enligt
diakoniarbetare Leif Galls i Replot.
– Som kyrka måste vi ständigt, och kanske speciellt i jultid, kunna peka på att det
alltid finns hopp.
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Uppsamlingsplatser
för alla som
vill donera
finns i de
olika församlingarna.
FOTO: LEIF
GALLS

Du kan hjälpa så här!
Ett bra sätt att hjälpa till är att ge en gåva via
församlingarnas diakonifonder där gåvor som
ges kanaliseras till hjälpbehövande:
FI07 4970 1440 0007 15 BIC: HELSFIHH (Polisens tillståndsnummer RA/2020/1354)
Sätt församlingens namn i meddelanderutan,
så går pengarna till rätt församling.
Alla kan göra skillnad med en större eller mindre
gåva: godis, kaffe, torrvaror, hygienprodukter,
oanvända leksaker, böcker, spel, lakan, handdukar, filtar, stickade sockor och vantar eller ett
presentkort. Också företag är välkomna att delta
i julutdelningen. Diakonin förmedlar gåvorna.

SOLF
Om du behöver hjälp, vet om någon som behöver hjälp eller själv vill
hjälpa: Kontakta Joanna Holm 050
5414740 före 5.12.
Donationer kan föras till prästgården,
Lovisas missionsstuga och M-market.
KVEVLAX
Insamlingen pågår 26.11–12.12, men
ta gärna kontakt så snabbt som
möjligt.
Platser: Röda Korsets Kvevlaxavdel-

ning har insamling i butikerna. Under
samma tid kan man också ta med sådant man önskar ge till gudstjänsterna
eller till pastorskansliet.
Info: Nina Andrén, tfn 044 0462312.
KORSHOLM
Församlingen samarbetar med några
Marthaföreningar och Hembygdsföreningar. Insamling på följande ställen:
29.11 kl. 18–20 i Smedsby församlingsgård och kl. 18–19 i Karperö UF
Strandlid utanför Martharummet.

30.11 kl. 18–20 i Smedsby Församlingsgård och kl. 18–20 i Singsby UF.
Kontakta diakonerna om du har frågor eller inte kan komma på insamlingsdagarna: Hanna-Maria Hakala
044 322 6707 eller Sandra Mörk 044
356 0530.
REPLOT
Kontakta diakoniarbetare Leif Galls,
tfn 044 352 0156, eller kansliet, tfn
044 3560543, om du har frågor eller
vill bidra med julgåvor.
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SOLF Välgörande ändamål

KORSHOLMS PROSTERI
KORSHOLM

Adventsgudstjänst: sö 28.11 kl 10 i kyrkan med
Mats Björklund, Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund. Lilla Barnkören,
Körskolan och Korall-kören medverkar.
Kvällsgudstjänst: sö 28.11 kl 18 i Smedsby fg. Mats
Björklund, Susanne Westerlund och Orkester för
alla, dir. Rainer Holmgård.
Musikskolans matiné: må 29.11 kl 18 i kyrkan.
Elevframträdanden.
Föräldra-barnträff: on 1.12 kl 9.30 på Carpella. Julgröt och glögg!
Närståendevårdarnas julkaffe med program: on
1.12 kl 13 i församlingshemmet. Anmälan senast
26.11 till diakon Hanna-Maria Hakala, tel 044 322
6707.
”Sångarglädje” – Allsång för daglediga: to 2.12 kl
13 i Smedsby fg. Ingen förhandsanmälan och ingen
avgift! Ledare Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Ungdomsmässa: sö 5.12 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom och Ann-Christine Nordqvist-Källström.
Solosång Alma Westerlund. Mässan strömmas på
församlingens FB-sida.
Självständighetsdagens tvåspråkiga gudstjänst:
må 6.12 kl 11 i kyrkan. Rune Lindblom, Jari Friman,
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Kaisa
Launonen. Ahjopartio medverkar.
Karaträff: ti 7.12 kl 13 i Smedsby fg, Gröna rummet.
Diskussion och kaffe med Rune Lindblom.
Sångelevernas matiné: ti 7.12 kl 18 i kyrkan. Elevframträdanden.
Pensionärernas julfest: to 9.12 kl 12 i församlingshemmet. Julgröt och sång- och musikprogram.
Emilia Kontunen, Ann-Christine Nordqvist-Källström, Susanne Westerlund, Sandra Mörk och
Hanna-Maria Hakala medverkar.
Barnfamiljernas julvandring i Smedsby: Julvandring
och sångstund utomhus, servering inne.

KVEVLAX

Julcafé: fr 26.11 kl. 14–18 i församlingshemmet.
Flera hantverkare och försäljare på plats. Julgröt
och kaffe med dopp serveras under dagens lopp.
Välkomna!
Familjegudstjänst: sö, 1:a advent, 28.11 kl 10. Kass,
Andrén. Kyrkokören, barnkören, Kvevlax sångkör,

Julöppet i Lovisas
missionsstuga
Lovisas missionsstuga håller vanligen öppet lördagar kl. 11–14, men nu inför jul har vi
även julöppet!
Ni är alla välkomna att komma och köpa
till exempel klappar, ljus och pynt 7–9.12 kl.
18–20. Garanterat nejdens billigaste priser
och all vinst går till missionen! Enbart kontantbetalning!

REPLOT

Sångstund inför advent: 25.11 kl. 14 i förs.hemmet
för daglediga. Berg, Wargh. Servering.
Familjegudstjänst: sö 28.11 kl. 10 i Replot. Berg,
Wargh, Skärikyrkans kör och Unga röster. Kyrkkaffe. Inskrivning till skriftskolan efter gudstjänsten.
Familjegudstjänst: sö 28.11 kl .12.30 i Björkö. Barnkör. Kyrkkaffe.
Öppet hus för föräldrar och barn: varje onsdag kl.
9-11 i fh.
Småbarnens julkyrka: i Replot to 2.12 kl. 9:30. Saft
och pepparkaka.
Kaffehörna med öppet hus för daglediga: to 2.12
kl. 14 i fh. Fri samvaro.
De vackraste julsångerna: lö 4.12 kl. 18 i Replot
med Skärikyrkans kör och kompband.
Gudstjänst med De vackraste julsångerna: sö 5.12
kl. 18 i Björkö. Skärikyrkans kör och kompband.
Självständighetsdagens gudstjänst: 6.12 kl. 10 i
Replot. Skäriblåset. Uppvaktning vid hjältegraven.
Kyrkkaffe.
Uppvaktning i Björkö: vid hjältegraven 6.12 kl. 15.
Julsånger för daglediga: to 9.12 kl. 14 i fh. Glögg och
pepparkakor. Kom med och sjung!

SOLF

Simon Granlund.
Bön för bygden: mån 29.11 kl. 19 i Krubban.
Mathjälpen: ti 30.11 och ti 7.12 kl 10 i ds. Kontakta
Nina Andrén om du inte hämtat mat tidigare tfn
044 0462312
Bibel- och bönegrupp: ti 30.11 kl 19.00 i Krubban.
Föräldra-barngrupp: ons 1.12 och ons 8.12 kl 09.30
Karakaffe: to 2.12 kl 09.15 i ds
Öppet hus: fre 3.12 kl 18 i Fyren
Temalördag för konfirmanderna: lö 4.12 kl 13-18.30.
Kvällsmässa: sö 5.12 kl 18. Kontunen, Andrén.
Självständighetsdagens gudstjänst: mån 6.12 kl.10.
Kontunen, Andrén. Ekumeniska kören. Strömmas
på församlingens fb-sida.
Inbandning av de vackraste julsångerna och julottan för YLE: julottan bandas in torsdag 9.12 kl. 19.
De vackraste julsångerna bandas in lördag 11.12 kl.
18. Kom med och kom i god tid!

Festgudstjänst sö 28.11 kl 11. Procession, sång av
söndagsskolbarn, dagklubbsbarn, Solfångarna och
Koralkören. Ruth Vesterlund, Heidi Lång, Elisabeth
Ström och Olof Jern.
Julmarknad i Lovisas missionsstuga sö 28.11 kl 1316. Välkomna och handla julklappar!
Motion för mission må 29.11 kl 9. Andakt och promenad. Samling vid församlingshemmet.
Föräldra-barnträff ti 30.11 i församlingshemmet.
Drop-in från 9.30. Frukost, lek och klapp-och
klangsånger med Joanna Holm och Sanna Huhta.
Koral-kören övar on 1.12 kl 18.30 i församlingshemmet. Ledare Heidi Lång.
Bön- och lovsångskväll lö 4.12 kl 19 i kyrkan. Ruth
Vesterlund och Patrik Vidjeskog.
Högmässa sö 5.12 kl 10 med Ruth Vesterlund och
Michael Wargh.
Självständighetsdagens gudstjänst må 6.12 kl 10.
Ruth Vesterlund och Heidi Lång.
Föräldra-barnträff ti 7.12 i församlingshemmet.
Drop-in från 9.30.
Julöppet i Lovisas missionsstuga tisdag-torsdag
7-9.12 kl 18-20. Välkomna!

KORSHOLM Pensionärer

KVEVLAX Bandning

Julfest!

Se julotta och DVJ
på tv!

Vi vill välkomna alla pensionärer att fira julfest tillsammans med
oss, torsdagen 9.12 kl. 12 i församlingshemmet i Gamla Vasa!
Julfesten inleds med julgröt och
därefter blir det andakt med Emilia Kontunen, samt sång- och
musikprogram med kantorerna Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund.
Också diakonerna Sandra Mörk
och Hanna-Maria Hakala medverkar. Varmt välkomna!
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YLE sänder de vackraste julsångerna (DVJ) och julottan från Kvevlax
kyrka. Sändningarna bandas in på
förhand och sänds på julafton kl. 10
på YLE Fem (DVJ) och på juldagen
kl. 8 (julottan). Julottan bandas in på
torsdag 9.12 kl. 19. De vackraste julsångerna bandas in på lördag 11.12.
kl. 18 (se artikel på s. 18)
Kom i god tid så fyller vi kyrkan
tillsammans!
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Pensionärsträff on 8.12 kl 13 i församlingshemmet.
Koral-kören övar on 8.12 kl 18.30 i församlingshemmet.
Församlingen deltar också i år i den gemensamma adventskalendern i Solf-by.
Luckor öppnas och ljus tänds i fönster
runtom i byn: på Stundars museiområde,
Solfs församlings område, centrum samt
vid skolan och dagis. Luckorna är öppna
fram till trettondagen, så ta gärna en
promenad och beundra alla dekorerade
fönster!

BERGÖ

Fr 26.11 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 28.11 kl. 14: Familjevänlig gudstjänst.
Englund, Brunell. Kyrkokören medverkar.
Inskrivning till skriftskolan!
Må 29.11 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.
Ti 30.11 kl. 13: Syföreningen i församlingshemmet.
On 1.12 kl. 15: Junior i församlingshemmet.
On 1.12 kl. 16: Minior i församlingshemmet.
On 1.12 kl. 18: Kyrkokören i församlingshemmet.
Fr 3.12 kl. 19: Ungdomskväll i församlingshemmet.
Sö 5.12 kl. 14: Högmässa. Englund, Brunell.
Må 6.12. kl. 14: Gudstjänst. Englund, Brunell.
Kransnedläggning vid de stupades gravar.

MALAX

Sö 28.11 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan,
med inskrivning till skriftskolan. Norrback,
Lax, Engsbo.
Ti 30.11 kl. 18: Missionsauktion i KH. Kom
med och understöd missionen. Gåvor
mottages med tacksamhet!
Ti 30.11 kl. 19: Amici i KH. Vi diskuterar
aktuellt och gammalt inom teologi, psykologi och filosofi.
Sö 5.12 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Norrback, Peter Brunell.
Sö 5.12 kl. 17: Bön för alla i prästgården.
Sö 5.12 kl. 18: Julkonserten O helga natt
i kyrkan, med Erik-André Hvidsten och

Thomas Enroth. Med tanke på kommande
coronarestriktioner, kan det vid behov
behöva uppvisas coronapass. Inträde: 30
euro. Arr. Hvidsten & Enroth.
Må 6.12 kl. 10: Självständighetsdagen.
Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan. Uppvaktning vid krigargravarna. Tornberg, Peter
Brunell.
To 9.12 kl. 19: KPO:s ägarkundkonsert
i juletid i kyrkan, med Mellersta Österbottens Kammarorkester. Gästsolist
baryton Aarne Pelkonen, som tolkar våra
mest älskade julsånger. Till ägarkunderna
skickas info via tidningen Samarbete om
var man kan lösa ut programbladet. Med
tanke på kommande coronarestriktioner
kan det vid behov behöva uppvisas coronapass. Arr. Handelslaget KPO och Mellersta Österbottens Kammarorkester.

PETALAX

Fr 26.11 kl. 9: Familjeklubben i prästgården.
Sö 28.11 kl. 12: Familjemässa. Isaksson,
Brunell. Kyrkokören medverkar. Inskrivning till skriftskolan!
On 1.12 kl. 13.30: Syföreningen i församlingshemmet.
To 2.12 kl. 14: Andakt i Emiliacentret,
Isaksson. Boende på hela pensionärshemsområdet är välkomna med! Vänligen
använd ansiktsmask.
To 2.12 kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshemmet.
To 2.12 kl. 18.30: Minior-junior i ladan.
Fr 3.12 kl. 9: Familjeklubben i prästgården.
Sö 5.12 kl. 12: Högmässa. Isaksson, Brunell. Kyrktaxi.
Må 6.12. kl. 12: Gudstjänst på självständighetsdagen. Isaksson, Brunell. Kransnedläggning vid de stupades gravar.
To 9.12 kl. 18.30: Kyrkokören i församlingshemmet.
Fr 10.12 kl. 13: Fredagssamling i församlingshemmet. Dragning i syföreningens
lotteri! Taxi.

REPLOT Öppet hus

Välkommen till
kaffehörnan!
Varje torsdag kl. 14–15 är det öppet hus för
daglediga i församlingshemmet i Replot. De
av oss anställda som är på plats vill gärna
träffa Dig och andra för en pratstund om allt
mellan himmel och jord. Vanligen är det inget ordnat program, men 25 november sjunger vi sånger inför advent och vid höstens sista kaffehörna 9 december sjunger
vi julsånger, dricker glögg och äter pepparkakor.
Du är varmt välkommen till en värmande gemenskap i höstrusket!
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KOLU M N E N

BERNDT BERG

Gott nytt kyrkoår!
MED DEN glada och hoppfulla tonen från första söndagen i advent inleds ett nytt kyrkoår. Som vanlig församlingsmedlem och gudstjänstbesökare märker man knappast av så mycket nytt, men för prästen innebär det nya
kyrkoåret nygamla bibeltexter att predika över. Samma
bibeltexter återkommer vart tredje år och nu byts tredje
årgångens texter mot första årgångens texter.
ADVENTSTIDEN ÄR julens förberedelsetid. Från julaftonen till trettondagen följer den egentliga jultiden
och därefter julens efterfirningstid under söndagarna
efter trettondagen. Kyrkoårets höjdpunkt är påsken och
de flesta andra helgdagar fastställs så att man antingen
räknar bakåt eller framåt från påsken, som årligen firas den första söndagen efter den första fullmånen efter
vårdagjämningen.

»Gud kommer som människa
i barnet Jesus.«
Advent betyder ankomst och adventstiden handlar om
Jesu ankomst på fyra sätt. Det handlar om vad vi i första
hand tänker på inför julen, nämligen att Gud kommer
som människa i barnet Jesus. Det handlar också om Jesu
ankomst till sitt folk som en uppfyllelse av bibelns löften.
Under adventstiden påminns vi dessutom om att Kristus
kommer till sin kyrka och till varje människas hjärta genom ordet och de heliga handlingarna, det som vi kallar
sakrament. En ytterligare aspekt som lyfts fram under adventstiden är att Kristus en gång ska komma som Herre
över allting vid tidens slut. Den fjärde adventssöndagen
uppmärksammar särskilt Maria som väntade sitt barn.
FÖRST AV allt är vi nu välkomna att på söndag sjunga
med dem som mötte Jesus i Jerusalem: ”Hosianna Davis son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden!”

Berndt Berg är tf kyrkoherde i Replots församling.
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KORSHOLM
Snart ljuder
vackra julsånger
Adventsprogram och De vackraste julsångerna står för dörren i de flesta församlingar just nu. Traditionen är viktig
och uppskattas av både medverkande
och publik.
TEXT: ULRIKA HANSSON

Kom med
och sjung!

KORSHOLM Adventstiden är här och ett digert program med De vackraste julsångerna (DVJ) och
adventsgudstjänster ordnas i Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf.
– Det gemensamma för alla församlingarna är
att vi sjunger in första advent och att både barn
och vuxna medverkar, säger Susanne Westerlund som är ledande kyrkomusiker i Korsholms
svenska församling.
– Vi hoppas vi kan genomföra allt på plats i
kyrkan som planerat, säger Heidi Lång som är
kantor i Solfs församling.
De vackraste julsångerna och gudstjänsterna
vid första advent är en stark tradition.
– Vi märker att de medverkande uppskattar att
få sjunga tillsammans, säger Westerlund.
– Och festligt ska det vara på kyrkoårets första dag, säger Ann-Christine Nordqvist-Källström som är kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.
Därför ordnas en gudstjänst både på förmiddagen och kvällen på första advent i Korsholms
svenska församling, och både körer och orkester medverkar (se annonserigen på föregående
uppslag).
– Under kvällsgudstjänsten medverkar ”Orkester för alla” och jag själv med solosång, berättar
Westerlund.
Rodney Andrén berättar att programmet i
Kvevlax i år påverkas av tv-bandning.
– Både De vackraste julsångerna och julottan
bandas för tv i år. Vi hoppas att många vill delta
vid båda bandningarna.
I Replot ordnas De vackraste julsångerna i Replot och Björkö kyrkor.
– Vi har också ett bra samarbete med byarådet,
som tänder julgranen en timme före De vackraste julsångerna i Replot samt ordnar ringdanser
och fackeltåg, berättar Michael Wargh som är
kantor i Replot.

Här hittar du information om De vackraste julsångerna och ett plock ur övrigt adventsprogram. Se annonseringen på föregående uppslag för mer heltäckande
information om adventsgudstjänster med mera! I nästa nummer av Kyrkpressen kommer mer information om julens program i de olika församlingarna.
REPLOT
4.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i
Replot kyrka. Allsång, Skärikyrkans kör
och kompband. Kl. 17 Byarådet tänder
julgranen på parkeringen vid Sale och
ordnar ringdanser. Sedan går en fackelprocession upp till kyrkan där facklorna
får pryda kyrkmuren.
5.12 kl. 18 Gudstjänst med De vackraste julsångerna i Björkö kyrka. Allsång,
Skärikyrkans kör och kompband.
SOLF
11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna i Solfs kyrka. Det blir mycket allsång
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och medverkar gör församlingens kör
Koralkören, Helsingbykören och Solfs
blåsorkester. Andakt med Ruth Vesterlund.
KVEVLAX
De vackraste julsångerna och julottan
bandas i Kvevlax kyrka och sänds på tv
i år. Välkommen att delta vid bägge tillfällena! Eftersom den bandade julottan
sänds på julmorgonen ordnas ingen fysisk julotta i kyrkan.
9.12 kl. 19 Julottan bandas. Fredrik
Kass, Kyrkokören, Kvevlax sångkör och
orkestern Stråkdraget medverkar.

11.12 kl. 18 De vackraste julsångerna
bandas. Församlingens körer, Kvevlax
sångkör och Yngve Lithén på saxofon medverkar. Konferencier är Amanda Audas-Kass och Ann-Katrin Store.
Emilia Kontunen håller andakt.
KORSHOLM
12.12 Konserten Marias lovsång. Bachs
Magnificat och Corellis julkonsert. Körer,
orkester och solister. Mer i nästa nr av KP!
19.12 kl. 11 Familjegudstjänst med De
vackraste julsångerna i Korsholms kyrka. Mycket sång och musik och förenklad liturgi. De yngre barnkörerna,

orkester och Kör för alla medverkar.
19.12 kl. 16 De vackraste julsångerna utomhus på kyrkplanen vid Korsholms
kyrka. Sångerna ackompanjeras av en
brasskvartett som spelar från kyrktornet. Medverkar gör bland annat Korallkören, Ungdomskören Germivox och
Körskolan med luciaprogram. Det bjuds
på pepparkakor och glögg. Ta med egen
lykta som stämningshöjare!
Trettondagen kl. 18 Kvällsgudstjänst med De vackraste julsångerna
i Smedsby församlingsgård samt Missionssyföreningens julbasar.
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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.
Kaj Granlund avskedspredikar den
första advent.

Bara Esse dög
Att bli kyrkoherde i Esse hörde inte till Kaj Granlunds framtidsplaner som ung präst. Han upplevde ett missionärskall. Nu går han i pension
som kyrkoherde i Pedersöre.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
PEDERSÖRE Men man kan vara
missionär på många sätt, konstaterar han.
Medan han var studentpräst i
Helsingfors körde Kaj Granlund
hem med familjen från Kronoby
där de hälsat på svärföräldrarna.
– Under resan diskuterade vi vilka orter i stiftet som vi kunde tänka oss att bo på. Det fanns bara en:
Esse. Det var en hypotetisk diskussion och när kyrkoherdetjänsten i
Esse lediganslogs kort därefter blev
jag överraskad. Jag sökte den, men
räknade inte med att bli vald. Jag
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var varken känd på orten eller hade
någon stark koppling till en väckelserörelse. Men jag blev vald.
Han kom till Esse allhelgona
1985.
Vad vad är det som sticker ut mest
när du ser tillbaka på dina år som
präst?
– Jag fascineras mest av Guds trofasthet. Gud har varit närvarande,
också när det varit som mest mörkt.
I maj för några år sedan gick han
in i väggen och orkade varken se
folk eller stiga upp ur sängen.

– Jag var övertygad om att jag inte orkar komma tillbaka till jobbet,
i synnerhet inte till Esse. Jag orkade inte läsa Bibeln, jag orkade inte be, jag orkade ingenting.
Första gången han orkade till
kyrkan var till julbönen på julaftonen ett halvår senare.
– Då satt jag och kallsvettades hela tiden, bara för att jag måste vara
bland folk. Kyrkan stod för lugnet
men jag var trött på människorna.
Han bar på en bön att Gud ska visa vad han ska göra. Men han upplevde att han inte fick något svar.
– Jag hade skrivit min avskedsansökan färdigt i datorn, bara att
skriva ut. Jag visste jag borde säga
något för jag kunde ju inte låta Esseborna vara i ovisshet.
Den 6 februari tog han Dagens lösen och läste bibelordet för dagen.
– Där läste jag ”bygg Guds församling på den ort du där bor”. Då
ramlade all trötthet av mig på en
gång. Jag upplevde väldigt konkret
att Gud var där, mitt i det tunga och
svåra som jag gick igenom.

Avskedsinsamling
Kaj Granlund har önskat att intäkterna från avskedsinsamlingen
som ordnas ska gå till Esse kyrka som han tjänat längst. Där behövs kompletteringar av kyrkliga
textiler och en mindre kanna för
nattvardsvinet.
Uppgifter om insamlingen finns
på församlingens webbsida.

Som pensionär ska Kaj Granlund
satsa på familjen, de fem barnen
och fem barnbarnen.
– Så tycker jag om att snickra och
restaurera gamla möbler.
I garaget står också föräldrarnas gamla bil, numera veteranbil,
en Toyota Corolla Sprinter 1200
årsmodell 1970 i väntan på att bli
iståndsatt.
– Jag kan inget om bilar, men
jag är uppvuxen med tanken att
det man inte kan måste man kunna lära sig.
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PEDERSÖRE PROSTERI
JAKOBSTAD

FR 26.11 kl. 9.30: Småbarnens adventsandakt i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester, Tallgren.
FR 26.11 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
LÖ 27.11 kl. 18.00: Psalmafton i Jakobstads kyrka,
Chorus Novus, Wester, Borgmästars.
LÖ 27.11 kl. 18.30: Fokus i Församlingscentret,
vittnesbördskväll, Ralf Salo.
SÖ 28.11 kl. 12.00: Festhögmässa i Jakobstads
kyrka, Krokfors, Björk, Borgmästars, Wester.
Kyrkokören, Lea Vestersund. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi.
MÅ 29.11 kl. 13.00: Julinsamlingen inleds i Församlingscentret och avslutas fredag 3.12 kl. 18.00. Mera info: www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
MÅ 29.11 kl. 13.30: Mariahemmets syförening i
Församlingscentret. Text och sång i adventstid
med Eva Björk och Janne Nyholm.
TI 30.11 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 30.11 kl. 13.00: Tisdagssamling på Station I.
Glimtar från Missionsfesten 2021 på Nagu.
ON 1.12 kl. 18.00: Hosianna-sjung! Hoosianna-laula! Hosianna-sing! i Jakobstads kyrka, Wester, Borgmästars, Konttila, Kyrkokörerna.
TO 2.12 kl. 13.30: Kyrkostrands syförening i Kyrkostrands förs.hem, andakt Björk.
FR 3.12 kl. 19.00: In da house i Församlingscentrets ungd.utr., Nylund-Wentus, Mård.
SÖ 5.12 kl. 12.00: Gudstjänst med små och stora i
Jakobstads kyrka, Edman, Wester. Sänds även via
församlingens Youtubekanal. Länk finns på www.
jakobstadssvenskaforsamling.fi.
SÖ 5.12 kl. 13.00: Skutnäs söndagsskolas julfest i
Skutnäs bönehus.
SÖ 5.12 kl. 15.00: Carol Service i Pedersöre kyrka,
Jan-Erik Nyberg, Borgmästars, The Cantet.
SÖ 5.12 kl. 19.00: Musik i advent i Pedersöre
kyrka. Körerna Adorate, Cantate och Gloria. Borgmästars, Wester.
MÅ 6.12 kl. 10.00: Tvåspråkig självständighetsdagsgudstjänst i Församlingscentret, Jari Kolmo-

PEDERSÖRE Uppvaktning

Kransnedläggning
hedrar stupades minne
På självständighetsdagen den 6 december
lägger vi ner hyllningskransar för att hedra
minnet av dem som offrade sina liv för ett
självständigt Finland.
Samtidigt som vi gör det gläds vi åt att få
bo i ett fritt land där vi fritt får samlas i kyrkorna för att fira gudstjänst varje söndag.
På självständighetsdagen hålls gudstjänsterna klockan 10 i samtliga tre kyrkor; Esse, Pedersöre och Purmo. I Esse medverkar

nen, Mirkkalea Kontttila. Gemensam gudstjänst
med Jakobstads finska församling. OBS! Tiden och
platsen. Ingen strömning.
MÅ 6.12 kl. 11-14: Basar i Församlingscentret. Försäljning av hantverk. Risgrynsgröt, kaffe. Lotterier
till förmån för FMS, SLEF, Sjömansmissionen, Pörkenäs sällskapet, Mariahemmet, Såningsmannen,
diakonin.
MÅ 6.12 kl. 11.15: Uppvaktning vid krigargravarna.
TI 7.12 kl. 11-13: Jakobstads kyrka öppen för bön
och samtal.
TI 7.12 kl. 13.00: Kamratstödsträff i Församlingscentret, erfarenhetsmentor Bertel Widjeskog.
Samarbete med Folkhälsan.

KRONOBY

Kronoby kyrka
Sö 28.11 kl 10.00: Familjegudstjänst.
Sö 5.12 kl 10.00: Mässa (Strömmas).
Må 6.12 kl 10.00: Gudstjänst. Uppvaktning vid
hjältegravarna.
Terjärv kyrka
Sö 28.11 kl 10.00: Familjegudstjänst (Strömmas).
Sö 5.12 kl 10.00: Gudstjänst.
Må 6.12 kl 10.00: Gudstjänst. Uppvaktning vid
hjältegravarna.

Samuel Forsblom på trumpet och i Pedersöre
kyrka sjunger manskören.
Efter gudstjänsterna är det uppvaktning med
kransnedläggning.

Nedervetil kyrka
Sö 28.11 kl 10.00: Familjegudstjänst.
Sö 5.12 kl 13.00: Mässa.
Må 6.12 kl 10.00: Gudstjänst (Strömmas). Uppvaktning vid hjältegravarna.

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.
To 25.11 kl. 19 Karasamling: i församlingshemmet.
Jens Sjölind medverkar kring temat Guds rike.
Fre 26.11 kl. 20 Ungdomarnas julfest: i Xodus.
Program av ungdomarna från ledarskolningen. Anmälning och mer information via instagramkontot
xoduslarsmo.
Sö 28.11 kl. 10 Familjegudstjänst: Sjöblom, Forsman, barnkören. Direktsändning via Larsmo NärTV och deras YouTube. Kyrkvärd: Björn, Björnviken, Långstranden, Kalvholmen.
Lö 4.12 kl. 19 Sammankomst i kyrkan: Ari-Pekka
Valtari (Näs bönehus).
Sö 5.12 kl. 10 Högmässa: Lassila, Forsman. Kyrkvärd: Bosund gårdsnummer.
- kl. 18 Sånger i adventstid: konsert i kyrkan med

LARSMO Musik

JAKOBSTAD Musik

Sånger i adventstid

Musik i adventstid

Välkommen på konsert i kyrkan
söndag 5.12 kl. 18! Prästen och
trubaduren Frank Isaksson och
musikern Sebastian Sundqvist
medverkar. De kommer att sjunga
advents- och julsånger både för och
med oss.

Jakobstads svenska församling ordnar tre psalmkvällar i veckan
mellan 1:a advent och 2:advent.
Lördagkväll 27.11 hålls en psalmafton i Jakobstads kyrka kl.
18.00. Chorus Novus medverkar med sång.
Onsdag kväll 1.12 kl. 18.00 ordnas en trespråkig psalmkväll
Hosianna-sjung! Hoosianna-laula! Hosianna-sing! i Jakobstads
kyrka. Vi sjunger adventspsalmer på svenska, finska och engelska. Kyrkokörerna från Jakobstads svenska och finska församlingar medverkar tillsammans med kantorerna Wester, Konttila
och Borgmästars.
Söndag kväll 5.12 kl. 19.00 blir det adventsmusik i Pedersöre
kyrka. Där medverkar körerna Adorate, Cantate och Gloria. Välkommen med och sjung adventspsalmer!
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prästen och trubaduren Frank Isaksson
och musikern Sebastian Sundqvist.
Må 6.12 kl. 10 Självständighetsdagens
gudstjänst: Lassila, Forsman, sång Mathias Svenfelt, uppvaktning vid hjältegravarna. Kyrkvärd: Finholm.
On 8.12 kl. 18 Lotteridragning vid Bosund
missionsstuga: vi lottar ut åtta st julklappssäckar och andra lotterier. Passa
på att komma och göra uppköp samtidigt
som du stöder missionen.

NYKARLEBY

Gudstjänster
Fr 26.11 kl 8.30 Adventsandakt: med Jeppo skola, Jeppo kyrka, Östman, Lönnqvist
- kl 9.30 Adventskyrka: för barn u.
skolåldern, S:ta Birgitta kyrka, Edman
- kl 10 Finsk adventsandakt: med
Metsäkulman koulu S:ta Birgitta kyrka,
Edman, Ringwall.
- kl 11.45 Adventsandakt: med Munsala
skola, Munsala kyrka, Östman, Lönnqvist.
Sö 28.11 kl 10 Familjegudstjänst: S:ta
Birgitta kyrka, Smeds, Ringvall, skolbarn
sjunger
- kl 10 Familjegudstjänst: Jeppo kyrka,
Östman, Lönnqvist, barnen
- kl 12 Familjegudstjänst: Munsala kyrka,
Östman, Ringwall
Sö 5.12 kl 12 Högmässa: Munsala kyrka,
Östman, Ringwall
Må 6.12 kl 10 Gudstjänst: Sta Birgitta,
scoutdubbning, Edman, Ringwall, efteråt
kransnedläggning vid gravgården
- kl 12 Kransnedläggning: Munsala gravgård, Edman
- kl 12 Gudstjänst: Jeppo kyrka, Östman,
Ringvall, efteråt kransnedläggning vid
gravgården
On 8.12 kl 13 Nattvardsandakt: Jepoträffis, Östman, Vesternäs, Lönnqvist, de
vackraste julsångerna, servering.
Musik
Sö 28.11 kl 15 Adventskonsert: Munsala
kyrka, Nykarlebynejdens sång- o musikförbund, andakt Smeds
Lö 4.12 kl 18 Prosteriets adventskonsert:
Munsala kyrka, prosteriets kyrkokörer o
kantorer, andakt Albert Häggblom
Grupper och samlingar
To 25.11 kl 13 Missionssmöte: Jeppo bönehus, Mikaela Lönnqvist.
- kl 14 Församlingscafé: Monäs klubblokal, Gunborg Sjöberg
Sö 28.11 kl 18 Bön o Lovsång: Munsala fh,
Smeds
Må 29.11 kl 18 Kenyamission: Nkby fh,
adventsfest, Bengt Forsblom
To 2.12 kl 18 Församlingsfaddersamling:
Nkby fh
- kl 18.30 Auktion: Socklot bönehus, till
förmån för bönehuset, servering
Må 6.12 kl 13 Auktion: Jeppo fh. Arr. Slef
Jeppo
Ti 7.12 kl 13.00 Missionsträffen: Julavlutning med 5€ julklapp i fh
To 9.12 kl. 13.30 Socklot bönehus: ”Dela
tro och liv”, H Smeds.
Vi uppdaterar annonseringen kontinuerKYRKPRESSEN NR 24 • 25.11.2021

ligt. Följ med på församlingens webbplats
och FB-sidan! Alla gudstjänster från Jeppo kyrka ljudströmmas.
www.nykarlebyforsamling.fi

KOLU M N E N

PEDERSÖRE

Sö 28.11 kl. 11. Festgudstjänst för hela
familjen: Pedersöre kyrka. Granlund,
Salo, Ellfolk-Lasén, Pandey, MalmstenAhlsved. Församlingens barn- och vuxenkörer, Samuel Forsblom, trumpet.
Strömmas via Youtube. Efteråt kyrkkaffe
i församlingshemmet. Kyrkoherde Kaj
Granlund avtackas
- kl. 14. Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15. Sammankomst: Flynängens bönehus
Må 29.11 kl. 13. Symöte: Forsby bykyrka.
Kung
- kl. 13. Symöte: Kållby bönehus
Ti 30.11 kl. 13.30 Missionsmöte: Sisbacka
pensionärsbostäder
To 2.12 kl. 14. Sångstund i Essehemmet:
Eklund
Lö 4.12 kl. 19. Helgsammankomst: Flynängens bönehus
Sö 5.12 kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka. Salo, Ellfolk-Lasén
- kl. 10 Högmässa: Esse kyrka, Albert
Häggblom, Sven-Olof Ray
- kl. 13. Högmässa: Åvist bykyrka. Portin,
Malmsten-Ahlsved. Sång av systrarna
Malmsten
- kl. 14. Sammankomst: Punsar bönehus
- kl. 15 och 18. Sammankomst: Flynängens bönehus
- kl. 18. Gudstjänst: Esse kyrka. Salo,
Malmsten-Ahlsved, Lassila

Må 6.12 kl. 10. Gudstjänst med kransnedläggning: Purmo kyrka. Portin, Ellfolk-Lasén, Håkan Mattjus, saxofon.
Strömmas via youtube
- kl. 10 Gudstjänst med kransnedläggning: Esse kyrka. Salo, MalmstenAhlsved, Samuel Forsblom, trumpet.
- kl. 10 Gudstjänst med kransnedläggning: Pedersöre kyrka. Anderssén-Löf,
Pandey, manskören, dir. Hans Häggblom
On 8.12 kl. 12. Julfest för daglediga:
Kyrkostrands församlingshem. Anderssén-Löf, Pandey. Julmat 18 euro. Anmälan senast 1.12 till Emet 040-3100447.
Eklund, Emet, Kung
- kl. 19. Julkonsert: Pedersöre kyrka.
Pedersöre sångkör och Kronoby sångkör,
Anderssén-Löf
To 9.12 kl. 19. Veckomässa med unga:
Purmo kyrka. Österbacka, Lassila
- kl. 20. Ungdomarnas kyrkkaffe: Purmo
prästgård

MATS EDMAN

Väntans tider
DET FINNS ETT talesätt som lyder så här: Snälla barn väntar! Ordet vänta är ett negativt laddat ord. Vi förknippar
det med något onödigt och tråkigt. Vi är tvungna att vänta i köer av olika slag. Väljer man mellan flera köer hamnar
man av någon anledning oftast i den långsammaste kön.
Gärna skulle vi skippa allt väntande så att vi får det vi vill
med detsamma. Vi har ofta svårt att tänka oss att det skulle finnas något meningsfullt i själva väntandet.
Men väntandet kan också vara något fint. De som någon
gång väntat tillökning i familjen vet hur roligt det är att vänta
på barnet. I all synnerhet om alla mår bra och graviditeten varit planerad. Minst lika roligt är det att vänta på ett barnbarn.
FÖR EN tid sedan berättade Lena om en resa som hon skulle
göra. En södernresa, ner till solen och värmen efter en lång
och mörk höst. Det var frågan om en arbetsresa och hon
var upptagen på dagen. Men hon hade ändå tid på kvällen
att njuta av lite sol och värme och inte minst god mat. Resan i sig var inte så speciell. Men veckorna innan såg hon
fram emot omväxlingen och efteråt dröjde värmen och ljuset
kvar, så att hösten blev lättare än annars att orka igenom.
Och så har vi Veli-Matti. Han har varit med om det som
många av oss drömt om. Han vann högsta vinsten på lotto. Och nu satt han där på hotellrummet och kunde köpa
praktiskt taget vad som helst. Före vinsten hade han drömt
om att en dag få köpa sig en ny bil och en bättre bostad.
Kanske en fin segelbåt och att få resa till Hawaii. Nu var
det möjligt mitt i allt att göra allt detta fast samma vecka.
Inga problem. Men Veli-Matti sa att det var roligare förr.
Livet var mera spännande och han kunde sitta och drömma om det ena och det andra.
ATT VÄNTA kan alltså vara något roligt och positivt. Och
när jag tänker tillbaka på barndomens jular så minns jag
inte så många julklappar jag fick. Men väntan och spänningen innan, den glömmer jag aldrig.
Advent innebär att vi väntar på att Någon ska komma.
Vi väntar på att fira hans födelsedag och vi väntar på att ge
och få presenter för att minnas den godhet som Gud ger oss
genom Jesus Kristus. För det är ju Jesus som kommer till oss
som ett litet barn för att vi ska kunna leva som Guds barn.
Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Ett
barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo.

Mats Edman är tf kyrkoherde i Nykarleby.
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PÅ GÅNG
LOKALT

JAKOBSTAD, KRONOBY,
LARSMO, NYKARLEBY, PEDERSÖRE

Redo för start. Skoleleverna har radat upp sig för lyktvandringen för två år sedan. FOTO: PRIVAT

Lyktvandringen
engagerar hela byn
Fredagsmorgonen, den sista skoldagen före den
första advent, gör några skolor och daghem i
Pedersöre en lyktvandring till en kyrka eller ett
bönehus i byn.
TEXT: JOHAN SANDBERG
PEDERSÖRE I Kållby har lyktvandringen börjat engagera hela samhället eftersom andaktsstunden i
Flynängens bönehus är öppen för
allmänheten.
– Vi har gjort lyktvandringen
i Kållby i tjugo år, säger läraren
Ann-Catrin Österholm.
Hon tog lyktvandringen med sig
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till Kållby från Forsby skola, där
hon haft egna barn i skolan. I Forsby fortsätter traditionen än idag
då man vandrar från skolan vartannat år till bykyrkan och vartannat till baptistkyrkan. Även i Bennäs vandrar skolan.
I Kållby vandrar eleverna bärande på lyktor från skolan till

bönehuset, en sträcka på cirka en
kilometer. Tidigare, så länge det
fanns två skolor i byn, möttes skolorna halvvägs för att göra den sista etappen till bönehuset tillsammans. Numera möts skoleleverna
av barnen från daghemmet.
– Det är spännande för barnen
att hålla lyktorna brinnande och
vi lärare har fått tända flera lyktor under vandringen. Numera har
många börjat vandra med batteriljus som hålls brinnande oavsett
blåsten.
Framme vid bönehuset lämnar
man lyktorna på utsidan innan
eleverna går in för att sjunga några sånger och för en andakt. Därefter tar de sina lyktor och vandrar tillbaka till skolan.
I Kållby blev familjerna så involverade i vandringen att andakten
i bönehuset öppnades för byborna.
– Lyktvandringen har blivit
en tradition som engagerar hela

byn. Den ingår i byns årliga evenemangskalender.
Men det var ju före coronan. Nu
har pandemin ändrat på vandringen och den öppna andakten i bönehuset är inställd. Ifjol gick bara
en årskurs till bönehuset medan de
andra barnen följde med andakten
via videolänk i skolan.

»Det är spännande för barnen att
hålla lyktorna
brinnande.«
Av samma orsak blir också årets
lyktvandring lite annorlunda. Nu
ska skolan och daghemmet mötas halvvägs och där sjunga några sånger och sedan återvända till
sitt.
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I DIN FÖRSAMLING

PROGRAMMET
UNDER TIDEN
26.11–9.12

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

Advent är härlig förväntan
”Hosianna!” ljuder sången i kyrkan den första adventssöndagen. Vill du vara med och sjunga? På dessa sidor
kan du kolla in annonseringen för att hitta den kyrka
där du vill sjunga ditt ”Hosianna!”.

MELLERSTA
NYLANDS PROSTERI
ESBO

Hosianna-högmässa sö 28.11 kl. 12.15:
i Esbo domkyrka. Medverkande är
Heidi Jäntti, Nina Kronlund, Mauriz
Brunell, Eeva-Liisa Malmgren, Markus Malmgren och Henrika Lemberg.
Kammarkören Novena, barnkören och
orkester. Glöggservering och pepparkakor vid Klockstapeln.
Veckomässa i Södrik kapell on 1.12 kl.
12: Medverkande Mirja von Martens
och Tore Ahola.
Esbo domkyrka sö 5.12 kl. 12.15: Välsignelse av lägerassistenter. Hjälpiskören. Medverkande Johan Kanckos, Nina
Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren.
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
På de vackraste julsångerna upptas
kollekt till förmån för Finska missionssällskapet.
Köklax kapell sö 5.12 kl. 16: Med Nina
Kronlund, Eeva-Liisa Malmgren och
Irene Erkko.
De vackraste julsångerna med Kråksången on 8.12 kl. 19: i Esbo domkyrkas församlingsgård. Kråksången
med Eeva-Liisa Malmgren samt Nina
Kronlund, Kaarle Mannila och Hannu
Rantanen. Heidi Jäntti håller andakten.
Glöggservering i aulan från kl. 18.30
KYRKPRESSEN NR 24 • 25.11.2021

framåt.
JULKONSERTER
Kammarkören Novenas julkonsert fre
3.12 kl. 19.30 i Esbo domkyrka: Kammarkören Novena och MGRENsemble
bjuder på härliga jultongångar av bl.a.
Bach och Schütz. Juho Punkeri, tenor.
Juhana Kotilainen, bas. Nina Kronlund,
dirigent. Fritt inträde och program.

Jul med Maria och Tomas Höglund lö
4.12 kl. 19 i Esbo domkyrka: Mikael
Svarvar, piano, Anssi Växby, bas och
Ville Pynssi, trummor. Fritt inträde,
programblad 20 €.

SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN
Tvåspråkig gudstjänst på självständighetsdagen må 6.12. kl. 10: i Esbo
domkyrka. Predikant är TD Niko
Huttunen, liturger Kira Ertman och Ari
Kunnamo, kantor Nina Kronlund, organist Teemu Suominen. Kyrkkaffe på
Församlingsgården.
All världens musik/Kaiken maailman
musiikkia må 6.12. kl. 16: i Esbo domkyrka. Mikko Helenius, Nina Kronlund,
Markus Malmgren, Altti Uhlenius.
Sång, orgel, piano, gitarr, dragspel
mm. Fritt inträde. Frivillig kollekt till
förmån för Kyrkans utlandshjälp.

GRANKULLA

Fr 26.11 kl. 17: Julfest för ungdomar i
klubb 97, Daniel Nyberg, Sini Aschan

och Ulrik Sandell.
Lö 27.11 kl. 11-13: Adventsbasar till
förmån för diakoni och mission i
Grankulla kyrka. Handarbeten, julpynt,
bakverk – salt och sött, lotterier mm.
I caféet serveras julgröt och kaffe. Arr.
Grankulla svenska kyrkoförening och
Grankulla svenska församling.
Första söndagen i advent 28.11 kl. 12:
Högmässa, Sini Aschan, Heli Peitsalo.
Graziakören medverkar. Kaffe i nedre
salen.
Ti 30.11 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30-10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine
Granlund.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli
Peitsalo.
Julvandring på kyrkans innergård:
Under tiden 1.12.2021-6.1.2022 kan du
uppleva en stämningsfull julvandring
med olika julfönster på Grankulla
kyrkas innergård. Välkommen när det
passar dig bäst!
On 1.12 kl. 14: Kyrkosyföreningen i övre
brasrummet.
Kl. 17.15-19.15: Familjekväll i Grankulla
kyrka med matservering, program och
andakt, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
To 2.12 och fr 3.12 kl. 9.00 och kl.

10.15: Jultablå för alla åldrar i kyrkan.
Medverkande: Pensionärer från Grankulla svenska pensionärsförening,
kören GSP-klang, Daniela Hildén och
Ulrik Sandell.
To 2.12 kl. 10-11: Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.
Andra söndagen i advent 5.12 kl. 12:
Högmässa, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kaffe i nedre salen.
Må 6.12 kl. 10: Självständighetsdagens
tvåspråkiga gudstjänst, Daniel Nyberg,
Kari Kuula, Heidi Åberg. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna kl. 11.15.
Ti 7.12 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos, Daniela Hildén, Heli Peitsalo.
Kl. 9.30- 10.30: Diakonimottagning
och brödutdelning i kyrkans aula.
Kl. 13.30: Tisdagsträffen i övre salen,
Catherine Granlund, Carola Wikström,
Heidi Åberg. Allsång. Vi sjunger kring
Advent.
Kl. 15: Glad idag - tvåspråkiga mentalvårdsgruppens julfest i Sebastos,
Catherine Granlund.
Kl. 18: Graziakören i kyrksalen, Heli
Peitsalo.
On 8.12 kl. 14: Kyrkosyföreningens julfest i övre brasrummet.
To 9.12 kl. 9.30: Familjelyktan i Sebastos. Daniela Hildén.
Kl. 10-11: Lovsångs- och förböne-
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grupp i övre brasrummet, Catherine
Granlund.
Ge ett presentkort till julklapp till
behövande: Diakonin delar ut presentkort till behövande familjer i Grankulla. Den som vill delta får lämna in
presentkort till kansliet, vaktmästarna
eller diakonin fram till den 10.12. Skriv
”Svenska diakonin-Klä julgranen”
på kuvertet. Förfrågningar: Catherine
Granlund, 050 439 3208.

KYRKSLÄTT

Fre 26.11 kl. 13: Sista Effa inför Julen på
Hörnan
Lö 27.11 kl. 12: Sista Slöjdgruppsträff
för denna höst, i Reguel Bengtströms
smedja, ledare Rune Lith  
Sö 28.11 kl. 12: Första advents festmässa med Kyrkoherdeinstallation av
Fred Wilén i S:t Mikaels kyrka. Med i
mässan är Biskop Bo-Göran Åstrand
och andra medverkande. Efter
mässan kyrkkaffe i Ellen.
Ti 30.11 kl. 18:30: De Vackraste Julsångerna i Runhälla, välkommen med
och sjunga!
Ons 1.12 kl. 18: De Vackraste julsångerna på Bergåsa, välkommen med
och sjunga!
To 2.12 kl. 19: Konsert Jul med Tomas
och Maria i S:t Mikaels kyrka. Programblad 20€, säljs vid dörren en
timme innan konserten börjar. Arrangörerna följer gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om covid-19.
Sö 5.12 kl. 12: De vackraste julsångerna, mässa med violin och dragspelsackompanjemang firas den andra
advent i S:t Mikaels kyrka. Kyrkslätt
spelmän medverkar.
Må 6.12 kl.11.30: Kransnedläggning på
självständighetsdagen vid S:t Mikaels
kyrka, kl. 12 tvåspråkig mässa i kyrkan
Församlingen har en ny Diakonihjälp-nummer som betjänar hjälpbehövande, numret är 050 478 4227
www.kyrkslattsforsamlingar.fi
- tel. 040 350 8213

TAMMERFORS

Fre 26.11 kl. 15: Tyskaklubben i
Svenska Hemmet. Vi träffas vid en
kaffekopp och samtalar på tyska. Deltagarantalet är begränsat. Vi önskar
anmälan senast en dag före samlingen
paula.siren@evl.fi eller 050 433 7373.
Sön 28.11 kl. 11: Första advents högmässa i Svenska Hemmet, Kim Ran-

tala, Anna Arola
Tis 30.11 kl. 10-11.45: Familjelyktan
i Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 30.11 kl. 12.30-15.45: Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Ons 1.12 kl. 13: Onsdagskaffe i Svenska Hemmet, Essi & Marianne: Adventstiden
Ons 1.12 kl. 18.30: A-män bastukväll i
Ilkko. Om du behöver skjuts, kontakta
Kim Rantala, tfn 050 464 8460.
Sön 5.12 kl. 11: Andra advents högmässa i Svenska Hemmet, Kim Rantala, Petra Perttula
Mån 6.12 kl. 11: Gudstjänst i Gamla
kyrkan, Kim Rantala, Aija-Leena Ranta, Stråkar från Tampere Kammarmusiksällskap orkester
Tis 7.12 kl. 10-11.45: Familjelyktan i
Svenska Hemmet, anmälningar till
barnledare Piu Heinämäki, tfn 040
804 8587
Tis 7.12 kl. 12.30-15.45: Tisdagsklubben för eleverna i årskurs 3 i Svenska
Hemmet
Ons 8.12 kl. 13: Onsdagskaffe i Svenska Hemmet, julkaffe med julsånger

VANDA

Sö 28.11 kl.10 Hosianna-mässa, Första söndagen i advent: i Dickursby
kyrka. Dickursby kyrkas festmässa
för det första nya kyrkoårets början. Medverkande i mässan är Kristian Willis, Janne och sånggruppen Omalla äänellä. Mässan streamas via Tikkurilan seurakunnan Facebook sida:
https://www.facebook.com/tikkurilanseurakunta/
Må 29.11 kl. 12 Måndagslunch: i Dickursby kyrka för daglediga. Välkommen
på måndagens avgiftsfria lunch! Tillställningen är tvåspråkig. Obs! Ingen
lunch på självständighetsdagen 6.12
On 1.12 kl.18 Ungdomskväll: i Dickursby kyrka
Lö 4.12 kl. 10 Julpyssel: i Dickursby
kyrka. Julverkstaden är öppen 1013. Församlingen bjuder på saft, kaffe
och pepparkaka. Pyssel för både familjens mindre och större barn.
Sö 5.12 kl. 10 Högmässa; Andra advent: i Helsinge kyrka S:t Lars med
Anu Paavola och Anders Ekberg.
Sö 5.12 kl. 12 Högmässa; Andra advent: i Dickursby kyrka med Anu Paa-

GRANKULLA

Julvandring
Julvandring på kyrkans innergård
1.12.2021-6.1.2022: Du kan uppleva en stämningsfull julvandring
med olika julfönster på Grankulla kyrkas innergård under tiden
1.12.2021–6.1.2022. Välkommen
när det passar dig bäst!
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vola och Anders Ekberg.
Sö 5.12 kl. 16 The Greatest Christmas Carols: Dickursby kyrka. Knytkalas efteråt. Evenemanget är på
engelska. Kristian Willis, Anu Paavola,
Jaakko Hyttinen, Fiona Chow
Må 6.12 kl. 10 Självständighetsdagens gudstjänst: i Helsinge kyrka S:t
Lars, tillsammans med Vantaankosken seurakunta. Kristian Willis, Hannu
Pöntinen och Anders Ekberg. Manskören Vantasia medverkar. Efter
gudstjänsten kransnedläggning vid
hjältegraven i Helsinge ca kl. 11, vid
hjältegraven i Rödsand kl. 12 och vid
Sandkulla minnesmärke kl. 12.30
On 8.12 kl. 07.45-08.15 Stilla morgonbön med hela kroppen: i Dickursby kyrka.  
On 8.12 kl. 17. De Vackraste Julsångerna tillsammans med ViAnda-kören: i
Dickursby kyrka. Dirigent Anders Ekberg, Ingmar Hokkanen, piano.
On 8.12 kl.18 Ungdomskväll: i Dickursby kyrka
Högmässorna strömmas via församlingens YouTube kanal.
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.

HELSINGFORS PROSTERI
JOHANNES

Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Sammanlysta högmässor:
Första söndagen i advent: 28.11 kl. 12
i Johanneskyrkan. Församlingens alla
körer medverkar. Skriftskolestart.
Andra söndagen i advent: 5.12 kl. 12 i
Johanneskyrkan. Jubilate medverkar.
OBS! Ingen mässa på Heikasvägen
28.11 och 5.12!
Uppvaktning vid hjältegravarna på
självständighetsdagen: måndag 6.12
kl. 11 på Drumsö tillsammans med
Lauttasaaren seurakunta. Tvåspråkigt.
Mässa: Självständighetsdagen 6.12 kl.
12 i Johanneskyrkan.
Ekumenisk festgudstjänst: Självständighetsdagen 6.12 kl. 12 i Helsingfors
domkyrka.
Middagsbön: vardagar kl. 12 i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i
kyrkan på tisdagar fram till kl. 14.
Förbön i advent: måndagar kl. 11
(29.11, 6.12 samt 13.12). Vi möts i Johanneskyrkans krypta och avslutar
med middagsbön kl. 12 i Johanneskyr-

kan (6.12 avslutar vi med gudstjänsten kl. 12). Till kryptan kommer man
genom ingången kring högra hörnet
från stora trapporna räknat. Mera info:
monica.heikel-nyberg@evl.fi.
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
Samtalsgruppen Bibel, tro & tvivel:
måndag 29.11 kl. 18 i Hörnan. Ledare:
Kisa Korkman (kisa.korkman@gmail.
com).
Missa inte! Adventsfest för alla: tisdag
30.11. OBS: kl. 12 start med middagsbön i Johanneskyrkan & adventmusik.
Träffpunkten deltar. Grötservering
efteråt i Högbergssalen.
Stickningskvällar för alla åldrar: tisdag
30.11 kl. 18 i Hörnan, Högbergsgatan
10, ingång nära A-trappan. Mera info:
nicolina.gronroos@evl.fi eller 050 598
6762.
Adventspyssel: torsdagar 2.12, 9.12
samt 16.12 kl. 16 i Kabinettet på Högbergsgatan 10, 2 vån. Vi samlas till
en liten stund av glögg, samvaro och
adventspyssel. Varje gång har ett eget
litet tema. Mera info: annamaria.bockerman@evl.fi eller 09 2340 7728.
BARNFAMILJER
Musiklek: tisdagar kl. 9.30 (6 mån–1
år) och 10.30 (från 3 mån) på Högbergsgatan 10, 2 vån. Kaffe/te efter
musikstunden.
Musiklek: tisdagar kl. 14 (0–3 åringar) i
Bokvillan, Tavastvägen 125.
Musiklek: torsdagar kl. 10 (0–3
åringar) på Heikasvägen 7 C, 4 vån.,
Drumsö. Kaffe/te efter musikstunden.
Musiklek: fredagar kl. 9.30
(1–4-åringar) och 10.30 (från 3 mån)
på Högbergsgatan 10, 2 vån. Kaffe/te
efter musikstunden.
Anmälningar till musiklek riktas till
heidi.aberg@evl.fi.
MUSIK          
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla
kyrkan.
S:t Jacobskören: övar 30.11 kl. 18.30 på
Heikasvägen 7. Ingen körövning 7.12.
Roströsten: övar 2.12 och 9.12 kl. 18.30
på Högbergsgatan 10, 2.vån.
UNGDOMAR & UNGA VUXNA             
Spelkväll för unga vuxna: tisdag 7.12
kl. 18 i Hörnan, Högbergsgatan 10, ingång nära A-trappan. Mera info: viivi.
suonto@evl.fi eller 050 407 5165.
Besök ungdomsarbetets hemsida
johannesungdom.wordpress.com för
senaste nytt!

MATTEUS

Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Matteusmässa: I Matteuskyrkan,
söndagar kl. 10. Följ med direkt via
Matteus församlings Facebooksida
KYRKPRESSEN NR 24 • 25.11.2021

och delta i gemenskapen i kommentarsfältet. Vi strömmar mässan två
eller tre gånger i månaden. I november
strömmas mässan 28.11. Strömningarna hittas också på församlingens
hemsida www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus . Förändringar i programmet kan ske.
Hosianna: Första Advents Festmässa i
Matteuskyrkan söndag 28.11 kl. 10.
MU-mässa: Matteus Ungdoms veckomässor varje onsdag kl. 18! Välkommen med vare sig du är ung i ålder
eller själ och hjärta.
Molnet: En bönegrupp som är öppen
för alla. Du kan komma en eller flera
gånger. Vi träffas några torsdagar
i månaden i Matteuskyrkan kl. 1819.30. Följande samling är 25.11, som
också är höstens sista. Välkommen!
Info: Gun Holmström, 040 759 6851.
Mer info finns också på hemsidan:
www.helsingforsforsamlingar.fi/
matteus
Missa inte! Bibel för moderna tänkare:
Bibelstudie torsdag 9.12 kl. 18:30 Jesus - vad vet vi om honom på riktigt?
Gäst är Stefan Djupsjöbacka.
Stillhet: Hämta andan i Matteuskyrkan
torsdag 9.12 kl. 18–18:30. Tänd ett ljus,
lyssna till musiken och dina egna tankar. Stanna upp i en minut eller 30 och
tänj ut tiden och tanken i skymningen.
BARN OCH UNGA
Musiklek: På tisdagar samlas Matteus
musiklek i Matteuskyrkan. Välkommen med du som är hemma med
barn och vill prata och sjunga bort en
stund. Klapp och Klang kl. 10 och 11,
Gung och Sjung kl. 11:30. För mera info
kontakta musikledare Daniela: daniela.
stromsholm@evl.fi.
Barnkör och pysselklubb för åk 1–2: I
skolorna på torsdagar, Degerö lågstadieskola kl. 13, Brändö lågstadieskola
kl. 14.15, Botby grundskola kl. 12.30,
Nordsjö lågstadieskola kl. 14.30. Mer
info av musikledare Daniela Strömsholm, 050 5967769, och ledare för
barnverksamheten Catarina Bärlund-Palm, 050 3803936.
Öppet hus för unga: I Matteuskyrkan
varje onsdag kl. 15-18. Du kan komma
och äta mellanmål, läsa läxor, mysa i
soffan med en kompis, spela pingis,
hänga på telefonen eller bara chilla
och prata med våra ungdomsledare.
Missa inte! Basar: 4.12 kl. 11-13 En
traditionell julbasar i Matteuskyrkan
med gröt, pepparkakshus, bakverk,
och handarbeten. Julstämning får du
på köpet.
Familjedag: 6.12 kl. 10-13 Julpyssel i
olika svårighetsgrader. Musiklek för de
allra yngsta.
Julvandringar: 30.11-3.12 kl. 9-12 Julvandringar för daghem och skolor.
30.11 kl. 17-20 kvällsjulvandringar. 4.12
kl. 11-13 öppna julvandringar.
Popkören: övar varje tisdag kl. 15:30
Kyrkokören: övar varje tisdag kl. 18:30.
Vår Ton: Håller paus under hösten. Vi
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börjar sjunga igen 19.1.2022.
Samling för män: En diskussionskväll
fredag 10.12 kl. 18-20 i Matteuskyrkan.
Kvinnor mitt i livet: Intressanta gäster, boksamtal eller promenader. För
kvinnor i alla åldrar. Vi träffas nästa
gång 29.11. Mer info: Helena Salenius,
helena.salenius@evl.fi.
ThinkShow för vuxna: 2.12 kl 18:30.
Thinkshow är en talkshow som
väcker tankar. Aktuella teman ur
ungdomsvärlden i vuxen förpackning.
Kvällens tema är tonårsföräldraskap.

PETRUS

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15
www.petrusforsamling.net
Mässa på första advent: Sö 28.11 kl.
10 i Munksnäs kyrka. Söndagskola för
barn i samband med gudstjänsten.
Thylin. Sö 28.11 kl. 12 i Åggelby gamla
kyrka.
Puls-gudstjänst och adventsfest: Sö
28.11 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! Vi firar det gågna året och adventstiden som börjar. Barnkyrka och
CoolKids för barn ordnas samtidigt.
Petrusmässa för hela församlingen:
5.12 kl. 15.30 firar vi Petrusmässa
i Petruskyrkan. Biskop Bo-Göran
Åstrand är på besök, vi firar andra advent och äter julgröt tillsammans efter
gustjänsten. Petrus vokalensamble
och Petrus lovsång medverkar. Visitationsstämma. Välkommen!
Självsändighetsdagens gudstjänst:
Må 6.12 kl. 14 i Petruskyrkan. Vi firar
självständighet och ber för vårt land.
Servering efteråt.
BARNFAMILJER
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook
och hör mer om barnverksamheten!
Barnens söndag: Sö kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids för barn 2-6år och
7-13 år i samband med Puls-gudstjänsten. Vi lyssnar på och pratar om
bibelberättelser, ber tillsammans och
pysslar ibland.
Daghemmens julkyrka: Välkommen
på en mysig julkyrka speciellt gjord
för barn i daghemsåldern. 7.12 kl. 9.15
Malms kyrka, 8.12 kl. 9.30 Södra Haga
kyrka, 9.12 kl. 9.30 Petruskyrkan, 17.12
kl. 9.30 Munksnäs kyrka. Du är välkommen också om du är hemma med
dina egna barn!
EVENEMANG
Dagscafé julfest 7.12: Välkommen
med på en eftermiddag med kaffe,
gemenskap och julstämning. Varannan
tisdag kl. 13. Vi ses i Petruskyrkan,
Skogsbäcksvägen 15. Mer info av diakonissan Bodil Sandell, tel. 09 2340
7227 / 050 3803 925
Petrafrukost: 27.11 kl. 10 i Petruskyrkan. Bli inspirerad och njut av morgonen! Petra är en skön förmiddag
för kvinnor i alla åldrar. Kom med och
dela livserfarenheter och -berättelser

KYRKSLÄTT

Jul med Tomas och Maria
Torsdagen den 2.12 kl. 19.00–20.15 i Kyrkslätts kyrka:
Julkonsert med Tomas och Maria Höglund. Höglunds bjuder på
mer och mindre traditionell julmusik och stämsång arrangerade
av Mikael Svarvar, för att höja julstämningen i december.
Medverkande: Mikael Svarvar, kapellmästare/piano. Anssi Växby, bas. Ville Pynssi, trummor.
Programblad (20€) säljs vid dörren en timme innan konserten
börjar. Arrangörerna följer gällande säkerhetsföreskrifter i fråga
om covid-19.
över en god frukost. Med oss har vi
Nina Granvik som gör programmet
Himlaliv och Nadime Mabinda ansvarar för musik.
Gudstjänstgruppen: 2.12 kl. 18 i
Munksnäs kyrka. Vill du vara med och
bygga gemenskapen i Munksnäsgudstjänsten? Den kristna tron handlar i hög
grad om att leva i relation till Gud och
till varandra. Vi vill tillsammans medvetet försöka fördjupa den gemenskapen. Vi funderar på hur vi upplever
att vi kan och vill bidra. Ronny Thylin,
ronny.thylin@evl.fi, 050-3803 548
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. 1718 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[a]
gmail.com, tel 050-336 41 33.
ANDAKT OCH BÖN
Förbön och Tack: Ti 7.12 kl. 19. Tvåspråkig förbönsgudstjänst varannan
vecka i Munksnäs kyrka. Du är välkommen på plats eller att följa online

via Petrus facebook. Bengt Lassus,
Pekka Reinikainen. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons
kl. 18-20, 09-23407171. Eller till pray.
petrus@evl.fi, per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630
Helsingfors.
Morgonandakt i Petruskyrkan: Börja
morgonen med rätt fokus! Tisdagar kl.
9-9.30 börjar vi dagen med lovsång
och andakt. Välkommen! Lärjungaskolan Transform leder morgonen.
MUSIK
Vi går in i advent och närmar oss julen.
Kom med och sjung julsånger!
De vackraste julsångerna i Åggelby gamla kyrka: 27.11 kl. 17. Henrik
Wikström, Teresa Wikström, Mathias
Sandell, Ronny Thylin. Glögg och pepparkakor. Kollekt för Finska Missionssällskapets julinsamling. I samarbete
med Svensk förening i Åggelby
De vackraste julsångerna i Petruskyrkan: 12.12 kl. 15.30 En avslappnad
eftermiddag med de vackraste julsångerna i samband med Puls-gudstjänsten.

RASEBORGS PROSTERI
EKENÄSNEJDENS SVENSKA

GUDSTJÄNSTER
Sö 28.11 Första advent:
Gudstjänst för alla åldrar med bokutdelning till alla 4-6-åringar.
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- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyrka,
Lindström, Yliportimo, Nygård, Wikström, kyrkokören.
- kl. 10 Högmässa: i Tenala kyrka,
Westerholm, Lindroos, Österberg,
kyrkokören.
- kl. 13 Festmässa: med 40-årsjubileum i Bromarvs kyrka. Tenala kyrkokör, dubbelkvartett medv. Festligt
kyrkkaffe efteråt i förs.hemmet.
- kl. 18 Kvällsmässa: i Snappertuna
kyrka, Yliportimo, Nygård.
Sö 5.12
- kl. 10 Högmässa: i Ekenäs kyrka,
Westerholm, Nygård.
Självständighetsdagen må 6.12
Uppvaktning med andakt:
- kl. 9 vid hjältegravarna på nya begravningsplatsen i Ekenäs
- kl. 10 vid hjältegravarna vid Tenala
kyrka
- kl. 11 vid hjältegravarna vid Bromarvs
kyrka
- kl. 12 Tvåspråkig gudstjänst i Snappertuna kyrka, därefter uppvaktning
vid hjältegravarna
FONTANA MEDIAS TURNÉSTOPP i
Ekenäs förs.hem on 1.12:
- kl. 16 bokförsäljning
- kl. 17.30 kaffeservering
- kl. 18.30 Vändpunkter i livet – paneldiskussion med Christa Mickelsson
och Anders Lindström. Sofia Torvalds
intervjuar.
MUSIK
Diandra – Kerran Joulukuun Aikaan: fr
26.11 kl. 19 i Ekenäs kyrka.
INSTÄLLD: Beethovens Heliga tacksägelse sö 28.11 kl. 15 i Ekenäs kyrka.
Julkonsert ti 30.11 kl. 19: i Ekenäs kyrka. Raseborgs kulturinstituts sångare.
Adventskonserten ”O Magnus Mysterium” fr 3.12 kl. 17: i Ekenäs kyrka.
Kammarkören Soi.
Julsångsstund med Trixstar och
Showstar ti 7.12 kl. 18: i Ekenäs kyrka.
Sångstund anpassad för personer
med olika slag av funktionsvariation.
Julkonsert to 9.12 kl. 19: i Ekenäs kyrka. Emma Raunio & Wegelius kammarstråkar.
”Jul i Norden” fr 10.12 kl. 19: i Ekenäs
kyrka. Frida Andersson & Fredrik Furu.
Mera info om konserterna & biljettinköp hittas på vår webbplats.
Se uppdaterad info på vår webbplats
gällande ev. nya coronarestriktioner.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi

INGÅ

Fre 26.11:
- kl. 18.00 Israelisk dansövning: Församlingshemmet. Viveca Unnérus.
Lö 27.11:
- kl. 18.00 Körernas adventskonsert:
Ingå kyrka. Julgransljusen tänds på
kyrkans parkering varefter konserten
börjar.
Sö 28.11:
- kl. 10.00 Högmässa, 1. s. i advent:
Ingå kyrka. Sjöblom, Gustafsson
Burgmann.
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Må 29.11:
- kl. 13.15-15 Pysselklubb för barn i
lågstadieålder: Församlingshemmet.
Anmälningar: Noora Nylund, tel. 050501 1755 eller e-post noora-elina.
nylund@evl.fi.
Ons 1.12:
- kl. 14.00 Missionssyföreningen:
Prästgården. Björklöf.
To 2.12
- kl. 11.30-13.00 Matservering (4
€/person): Församlingshemmet.
Sköld-Qvarnström.
- kl. 18.00 Bönegrupp (tvåspråkig):
Prästgården. Tanja Kakko.
Lö 4.12:
- kl. 14.00-17.00 Julpyssel för familjer
(pyssel, glögg & julstämning): Församlingshemmet, nedre våningen.
Nylund, Sköld-Qvarnström & Ahlfors.
Sö 5.12:
- kl. 10.00 Högmässa: Degerby kyrka.
Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Må 6.12:
- kl. 13.30 Självständighetsdagens
tvåspråkiga festgudstjänst: Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Uppvaktning vid hjältegravarna i Degerby kl 12.30 och i Ingå kl 13.
Ti 7.12:
- kl. 8.30-10.00 Frukost: Prästgården.
2 €/person, barn under 7 år gratis. I
samarbete med Inkoon martat.
Ons 8.12:
- kl. 13.00 Dagträff (församlingsträff)
– julfest: Prästgården. Hellsten, Lindell, Norrvik.
To 9.12:
- kl. 9.00-9.30 Kontemplativ morgonmeditation: Ingå kyrka. Gustafsson Burgmann
- kl. 11.30-13.00 Matservering (4
€/person): Församlingshemmet.
Sköld-Qvarnström.
- kl. 13.00 Minnes- och stödgrupp
för närståendevårdare: Prästgården. I
samarbete med Nylands minneslots.
- kl. 18.00 Bönegrupp (tvåspråkig):
Prästgården. Tanja Kakko.
- kl. 18.00 Kyrkofullmäktige sammanträder: Församlingshemmet.
OBS!
• Ingå församlings kansli: öppet måti 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

Första advent 28.11
- kl. 10: Högmässa i Karis kyrka,
Terlinden, Tiitu. Katarina Singers
medverkar. Mässan streamas också
och kan ses via församlingens
YouTube-kanal.
- kl. 12: Högmässa i Pojo kyrka,
Terlinden, Lindroos. Församlingskören
medverkar.

DOMPROSTERIET
BORGÅ

Utdelning av barnbiblar till barn döpta
år 2016 i båda kyrkorna.
Andra advent 5.12
- kl. 10: Högmässa i Karis kyrka,
Terlinden, Tiitu.
- kl. 12: Högmässa i Pojo kyrka, Terlinden, Tiitu.
Självständighetsdagen 6.12
- kl. 10.30: Tvåspråkig gudstjänst i S:t
Olofs kapell i Karis. Raunio, Lahtinen,
Lindroos.
- kl. 12-13.30: Självständighetens basar i Karis församlingshem. Försäljning
av ärtsoppa och kaffe, lotterier samt
hantverk, bakverk och övriga produkter till förmån för den lokala diakonin.
Uppvaktning vid hjältegravarna
kl. 9.30: vid Pojo kyrka.
kl. 11.30: vid S:t Olofs kapell i Karis.
kl. 12.30: vid Svartå kyrka.
Närmare info om vår verksamhet hittar du på www.karis-pojoforsamling.fi

SJUNDEÅ

Televiserad gudstjänst: Första Advent
i S:t Petri kyrka sö 28.11 kl. 12.
Babygruppen: i Lugnet må 29.11 kl. 10.
Klapp & Klang: i Postilla to 2.12 och
9.12 kl. 10.
Bibelgruppen: samlas i församlingshemmet to 2.12 kl. 18.
Mässa: i S:t Petri kyrka sö 5.12 kl. 12
Diakonilunch: i Capella ti 7.12 kl. 11
Körernas jul – Kuorojen Joulu: i S:t Petri kyrka ti 7.12 kl. 18.30
Vänligen se mer info och uppdateringar på www.sjundeaforsamling.fi

ESBO STIFT
LOJO

28.11. kl. 13.00: Första advents högmässa i Lojo S:t Lars kyrka. Grötfest i
Åsvalla. Kyrktaxi.
29.11. Jubilarfest: för dig som under
året fyllt eller fyller jämna 70, 75 eller
80 år. Skild inbjudan till de berörda.
6.12. kl. 11.00: Självständighetsdagens
tvåspråkiga gudstjänst i Virkby kyrka.
Laurin Miehet sjunger. Kransnedläggning vid hjältegravarna. Kyrkkaffe,
kyrktaxi.

TUSBY

Sö 28.11. kl 13 i Tusby Kyrka: Högmässa på Första söndagen i advent
tillsammans med Klemetskog Kyrkosångare, Riina Haapaniemi och
Timo Huuhtanen. Kyrkkaffe. Varmt
välkomna.

Sö 28.11 Kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan på första advent, Lindgård,
Erik Vikström, Söderström, Hätönen,
Tollander, Domkyrkokören med Diskanten, blåsorkestern Cornicines
Borgoenses. Marit Björkbackas gudstjänstgrupp medverkar.
Kl. 16: De vackraste julsångerna på
svenska/finska, Kullo bykyrka, Juhana
Sihvo, Merja Halmetoja-Sivonen
Ti 30.11 kl. 12: Andakt och lunch i församlingshemmet, Lundagatan 5
On 1.12 och to 2.12 kl. 10-13: Café Ankaret är öppet, ingång från gården.
Kl. 10: Tantträff i musikrummet, pensionerade barnledare
To 2.12 kl. 9–11.30: Baby och knatterytmik med familjeträff, Domprostgården, Antila, Strömfors
Kl. 13.30: Missionskretsen i Café
Ankaret, Runebergsg. 24, Kerstin Vikström Kl. 18: Bibeljakten, församlingshemmets stora sal, Runebergsg. 24.
Erik Vikström
Kl. 19: Konsert i Domkyrkan, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, violin & Tuija
Hakkila, fortepiano, program 5 €.
Fr 3.12 kl. 18: De vackraste julsångerna i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, Smeds, Söderström
Sö 5.12: Högmässa i Smeds, Wilman,
Tollander, Marianne Kulps gudstjänstgrupp
Kl. 18: Julkonsert i Domkyrkan, Borgå
kammarkör dir. Eric-Olof Söderström.
Fritt inträde, program 15/10 €
Må 6.12 kl. 11: Tvåspråkig gudstjänst
på självständighetsdagen i Domkyrkan, Ståhlberg, Hätönen, Tollander,
Gaudeamuskören
Kl. 12.45: Uppvaktning vid Hjältegravarna, Ståhlberg, Hätönen.
Kl. 13: De vackraste julsångerna Andersböle, Högbacka, lotteri, kaffe,
Wilman, Tollander
Ti 7.12 kl. 12: Andakt och lunch i församlingshemmet, Lundagatan 5
Kl. 18: De vackraste julsångerna Kråkö, Sjötorp, Apostolidou, Söderström
On 8.12 kl. 13: Mariakretsen i musikrummet, Inge Blom
Kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café
Ankaret, Lindström
To 9.12 kl. 17.30:  De vackraste julsångerna Tolkis, Folkets hus, glöggservering, Smeds, Hätönen
Kl. 19: De Vackraste julsångerna i Lilla
kyrkan, internationell, Eisentraut-Söderström, Söderström

S:T MICHELS STIFT
LAHTIS

28.11 i Mokulla kyrka, Lahtis, kl. 14:
Adventsgudstjänst för hela familjen.
Maria Sten, Sonja Turunen, Ingmar
Hokkanen, Svenska skolans skolkör
kl. 15.30: De Vackraste Julsångerna
och fika
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