Sid LEDAREN: När vanan att spika på talko, hjälpa andra
och jobba gratis byts ut mot en skatteprocent dör
något viktigt som har med drömmar att göra.
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PROFILEn: Gunvor Österlund
”Jag hade redan som barn en förunderlig känsla att jag
ska leva ensam och tjäna Gud.”

LEDARE MAY WIKSTRÖM

De osjälviska
drömmarna
för 120 år sedan ville nykonfirmerade Amanda och hennes vänner i den lilla österbottniska byn
Socklot göra något för andra. Skriftskolan hade
tänt en brinnande och ivrig tro. År 1892 grundade de alltså en egen syförening. En av dem hade
läst i någon missionstidning att det fanns sådana. Till det första mötet kom sju, åtta unga kvinnor. Den första tiden hölls mötena om kvällarna för att flickorna inte skulle försumma arbetet
i hemmen. Så småningom blev samlingarna så
populära att det blev trångt i bondstugorna. Fyrtio år senare byggde byborna ett bönehus. Bland
dem som reste grunden till det fanns Amandas
då vuxna son. Bygget var en utmaning. Bygglagen
fick snabbt utöka arbetstimmarna de lovat offra
för saken för att ro i land med projektet.
Byn var varken rik eller bördig. Fisket gav utkomst åt en del, och havet gav vad det gav. Men
gåvorna – som delades mellan Sjömansmissionen
och Finska missionssällskapet – flöt in lika självklara och knappa som vardagslunken i ett ganska grått samhälle. Anspråkslösa var summorna
också, fem penni för två koppar kaffe.
Dessa var de osjälviska drömmarna.
i dag tynar talkoandan på många håll, både inom
kyrkan och utanför. Våra offer har omvandlats till
avlägsna penningtransaktioner enligt fastslagna
skatteprocenter, vilka slussas till både bistånd och
välfärdsutjämning.
Gott så. Fattigdomsfinland vill ingen ha tillbaka.
Också arbetet inom kyrkan kan hålla en stadig kurs
tack vare tidsbundna avtal som till exempel görs
mellan enskilda församlingar och olika missionssällskap. Det ger kontinuitet och trygghet åt arbetet. Och visst, det finns fortfarande många ovärderliga frivilliga händer som samlar in medel vid
sidan av systemen.
Ändå har majoriteten av kyrkans medlemmar i
dag ett ganska distanserat förhållande till frivilligt
understöd och diakonal hjälp. Det syns till exempel i oviljan att binda sig till att kontinuerligt stöda
ett visst ändamål. I stället föredrar man att ge ad hoc till
organisationer, beroende på
hur det känns just då.

”Våra offer har
omvandlats till
avlägsna penningtransaktioner enligt fastslagna skatteprocenter.”

Där institutioner och verk stiger in och tar över dör något
annat. Precis som när bostadsområdets fotbolls- och isplan
fick kommunalt skött status på
grund av att den användes så
flitigt - och ringen av frivilliga föräldrar som gav sig ut om
vinterkvällarna för att vattna isplanen inte längre behövdes. Något vanns, men något förlorades.
Att ge av sig själv, sin tid och sina gåvor är en vana. Finns den inte borde det inte komma som en
överraskning att frågan i dag lyder ”vad har jag för
det då?”. Sextio år efter grundandet författar medlemmen Ester en historisk översikt. Hon noterar:
”När man är ung och mitt uppe i arbetet är det inte så lätt
att få stillhet. Hur gott är det inte därför att få hjälpas åt.”
Bortsett från det ålderdomliga språket i hälsningen
kunde det ha varit skrivet i dag. Vi har alla fullt upp.
Det känns ändå bra att någon gång göra en gemensam ansträngning, för att man vill hjälpa och ge.
Låt ingenting ta den drömmen ifrån oss.

Sista sträckan
kan vara bäst
Under hela livet har Gunvor Österlund gått på de vägar
Gud har stakat ut för henne och på många områden
blivit en riktig frikyrkans pionjär. Med åldern blir ansvarsområdena färre, men kallelsen står kvar.
Text och foto: christa mickelsson
Trots sin ålder på 81 år har Gunvor Österlund ännu inte sett mycket av stillsamma pensionärdagar. Arbetarna är
få och hon är en av dem.
– Behoven är så stora. Jag jobbar
mycket bakom kulisserna. Människor
ringer, behöver stöd och själavård, bön
och hjälp. Det tar inte slut.
Just själavård och bön har sedan länge
funnits på Gunvor Österlunds hjärta.
Hon är bland annat ansvarig för själavården i sin hemförsamling Betel i hemstaden Karis.
– Tidigare väntade man sig att allt det
mesta skulle lösa sig i frälsningen. Man
hade inte alltid kunskap och förståelse för själens helande som en process.
Många människor genomgick en verkligt radikal frälsning men fick inte alltid hjälp för hela människan.
Bland annat Gunvors Österlunds
föräldrars liv präglades av både starka frälsningsupplevelser men samtidigt olösta knutar.
– Mamma var väldigt inbunden och
pappa hade en svår bakgrund.
I sitt arbete med själavård har Gunvor Österlund insett vikten av samtal.
– Det som inte bearbetas kommer
upp igen, som något som tryckts ner i
en tunna med vatten. Som troende själavårdare har vi en oerhörd förmån att få
lägga fram saker i bön. I förbönen sker
många gånger befrielse steg för steg.

Sjömän och skökor

Det var bland arbetet bland sjömän och
prostituerade i hamnstaden Antwerpen
i Belgien på 60-talet som Österlunds
hjärta särskilt började klappa för människor med svårigheter av olika slag.
– Det bor nog en vårdare i varje människa, men antagligen har Gud gett mig
ett speciellt hjärta för personer i nöd.
Människor har genom åren fått förtroende för mig.
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Tiden i Antwerpen var på många sätt
banbrytande. Utan egentlig erfarenhet,
men med en stark kallelse och visshet
om Guds beskydd, gick Gunvor Österlund med väninnan och missionärskollegan Gurli Söderlund omkring på de
otrygga gatorna, sökte upp människor,
bad för dem och hjälpte dem komma
till rätta med sina liv. Ett rikt församlingsarbete växte fram.
– Jag har aldrig tvivlat på Gud, men
nog har jag många gånger fått komma
inför honom och fråga om det faktiskt
är så här han har tänkt det. Under åren
i Belgien som ensam kvinna sökte jag
intensivt Gud.
Hon berättar att en andlig kristid i
hennes liv var då några av de tidigare
busarna och narkomanerna som kommit till tro fick för sig att den andliga
tjänst som hon och hennes dåvarande medarbetare Lisbeth hade var något
som de själva kunde göra bättre.
- Jag upplevde att min kallelse blev
trampad på och var frestad att packa
kappsäcken och gå. Men Gud sa till mig
att vara stilla och lita på att han är på
min sida. Och efter en tid kom ungdomarna till mig och förklarade att de inte klarade av allt ansvar själva. Så växte de och mognade andligen och kunde så småningom ta ansvar.

Respekterad som kvinna

Hela Gunvor Österlunds livsberättelse
och alla de osannolika äventyr hennes
kallelse fört henne in i finns att läsa om
i biografin En otrolig skatt i ett bräckligt kärl
som kom ut lagom till hennes åttioårsdag i fjol. Den är skriven av Catherine
Lindelöf Granlund.
– Ibland ser jag tillbaka på mitt liv och
undrar om jag verkligen varit med om
allt det där, säger Österlund.
När hon som ung evangelist gick in
i heltidstjänst för Gud hade hon stor

frihet att tjäna i allt församlingsarbete,
men föreståndaren skulle vara en man.
– I de pastorsteam jag genom åren varit med i har jag alltid respekterats som
kvinna. Men alla mina medsystrar har
inte alltid blivit lika rättvist behandlade.
Hon kommer ihåg ett tillfälle på
60-talet då en teolog från Frankrike
vid det fransktalande institutet i Adrimont där hon studerade förklarade
att kvinnans plats är i köket. Det fanns
flera kvinnliga studerande i skolan som
tog illa vid sig.
– Jag gick fram till rektorn och fick
på min stapplande franska fram frågan
hur det är möjligt att man kan säga så!
Bibeln var en stark auktoritet i församlingen i hennes barndom. Undervisningen innehöll också en del lagiskhet som inte var befriande. Den har hon
sovrat bort.
– Jag tog inte skada av den vad jag
kan förstå. Kanske berodde det på att
jag verkligen längtade efter att söka Gud
på djupet. Men det är också en nåd. Men
jag är tacksam för den gedigna grund
vi fick att stå på.
Hon säger att dagens unga kristna har
en betydligt svårare värld att växa upp i.
– Tänk bara på de svårigheter och
frestelser som har kommit in i hemmen via tekniken. Gränser suddas ut.
Lyckligtvis finns det en skara helöverlåtna unga kristna i våra församlingar,
vilket bådar gott för framtiden.

Gränstrakter

Som åttioettåring är Gunvor Österlund
medveten om att hon har den längsta
sträckan i livsloppet bakom sig. Hon
har börjat ge ifrån sig av sina många
ansvarsuppgifter i församlingen, men
är ännu med i ledningsgruppen.
– Ofta fylls jag av väldig glädje över att
jag har målet nära framför mig, men ibland också av bävan över allt som finns
kvar att göra. Jag ber ständigt om ett lyhört hjärta och hoppas att jag ska få gå
hem direkt från arbetet.
Hon ber också om att den sista sträckan ska få vara den bästa.
– Varför skulle den inte kunna vara
det? Jag har inte de själskrafter jag hade när jag var yngre, men jag gör det
jag kan med det jag har kvar. Gud fordrar inte mera.

KYRKPRESSEN ANNONSINFORMATION
Utgivare:
Fontana Media Ab
Bank:
Sampo
IBAN: FI34 8000
1301 1585 40
BIC: DABAFIHH
Paradbild:
Johan Sandberg
Tryck:
Botnia Print,
Karleby

Annonsredaktör:
Erika Rönngård
tfn (09) 612 615 50,
annons@kyrkpressen.fi
Annonspriser:
Färg 2,05 €/spmm
Svart-vit 1,65 €/spmm
Moms 23% tillkommer
Radannonser:
4,50 €/rad inkl. moms.
Familjeannonser:
1 €/spmm inkl. moms.

Kyrkpressen utkommer
normalt på torsdagar
och inlämning av annonser sker senast torsdag
veckan före.
För mera detaljer se
mediekortet
www.kyrkpressen.fi
Annonsförsäljning:
e-post:
fornamn.efternamn@
kyrkpressen.fi

Björn Sten,
gsm 0400 012 390

prenumeration@
kyrkpressen.fi.

Leif Westerling,
gsm 050 329 4444,
fax (09) 278 4138

Adressändring sker
automatiskt via din
församling då du gör
flyttanmälan. Om du
har prenumererat via
Kyrkpressen kontaktar
du oss.

Jonny Åstrand,
tfn (06) 347 0608,
gsm 0500 924 528,
fax (06) 347 1018
Prenumerationer och
adressändringar:
tfn (09) 612 615 50,

Prenumerationspriser:
Finland & Norden 68 €
Utlandet 83 €

AKTUELLT 3

Kyrkpressen torsdag 29.11.2012 • nr 48
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Gunvor Österlund är en
av eldsjälarna i den karismatiska friförsamlingen
Betel i Karis.

Gunvor
Österlund
Evangelist och själavårdare. Pensionär.
tycker om att läsa,
motionera och gå på
konstutställningar.
Bor i karis, 81 år.

Arno Kantola får kulturpris i Lovisa
kulturpris. Kantor Arno Kantola i Lovisa svenska församling har tilldelats
kulturpriset i Lovisa 2012 för
ett långvarigt och gediget
samarbete inom det lokala
musiklivet.
Kantola är en aktiv
mångsysslare och förutom sin kantorstjänst är han
också tonsättare, instrumentalist, körledare och
musiklärare.

– Jag blev alldeles vimmelkantig, kommenterar

han själv sitt pris.
– Det var oväntat,
men någon måste de ju ge priset åt.
Det är en stor ära för
mig speciellt då det
finns så många andra duktiga människor runt omkring
mig, säger han.
Trots att Kantola är
aktiv med många olika saker säger han sig inte ha för

mycket på gång.
– Det svåra kan vara att
undvika kollisioner mellan
evenemang. Annars trivs
jag bra med att syssla med
mycket trots att det ibland
kan kännas som att man
inte kan någonting riktigt
ordentligt. Men i en småstad är det värdefullt att
kunna lite av varje, säger
Kantola.

Biskopsmöte i Helsingfors
biskopsmöte. Tisdagen den
4 december samlas biskopsmötet till session under ledning av ärkebiskop
Kari Mäkinen.
Biskopsmötet ska ge utlåtande om revideringen av
kyrkans centralförvaltning
och tillsättningen av medlemmar till teologiutbildningskommittén 2013-2014
samt kantorsutbildningskommittén 2013-2014.

Biskopsmötet kommer
också att behandla ärenden
som gäller kyrkans tro, förkunnelse och arbete samt
förvaltning och skötsel av
stiftet.
Biskopsmötet ger utlåtanden till kyrkomötet och
Kyrkostyrelsen.
Till biskopsmötet hör biskoparna i de nio stiften,
fältbiskopen och en assessor från varje stift.
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Pingst
har gjort
upp med
sitt arv

Sår i frikyrkan. Hur länge ska gamla
misstag få stämpla ett samfund? Många
har gjort upp med gammal teologi och
gammal frikyrkokultur. Döm inte dagens
samfund för gårdagens fel, säger tre
frikyrkopastorer till KP.
Text: Sofia Torvalds
För några veckor sedan publicerade Kyrkpressen en
intervju med den rikssvenska musikern Peter Hallström. I den berättade han
om de sår han fick under sin
uppväxt inom en pingstförsamling och om sin väg tillbaka till Gud.
Artikeln väckte många
reaktioner. Dels kontaktades redaktionen av personer som liksom Hallström
känt att de skrämdes till tro
genom hot om straff och
icke-tillhörighet. Dels reagerade representanter för
frikyrkor på att det kändes
fel att pingströrelsen lyftes
fram som det samfund som
ger sina barn ”sår i själen”.
Kenneth Grönroos är
pingstpastor och växte själv
upp inom frikyrkan under
samma tid Peter Hallström
beskriver. Han kan känna
igen en del.
– 1960–70-talet var en
besvärlig tid för frikyrkorna. Som jag ser det handlade det om spänningen mellan ungdomskultur och den
traditionella frikyrkokulturen. I det spänningsfältet uppstod problem och
friktion.

Reningsprocess

När spänningarna hanterades av ledare som var ovarsamma med människor blev
det smärtsamma kollisioner
och uttåg. Samtidigt påminner Grönroos om att smärtsamma kollisioner sker i alla sammanhang: till exempel inom idrottsrörelser, politiska föreningar eller den
lutherska kyrkan.
– Det handlar inte så
mycket om sammanhanget som om ledarskap.
Pingst har gått igenom en
reningsprocess för att göra
upp med en del av det arv
Hallström refererar till.
– Vi har bearbetat både
teologi och kultur för att
skapa en miljö där nya ge-

nerationer ska trivas. I dag
är vi den kyrka som kanske
har den mest flexibla attityd till modern kultur, säger Grönroos.
– Jag tror faktiskt att väldigt få av dem som besökt
en pingstkyrka under de senaste 10–20 åren kan känna
igen sig i Peter Hallströms
beskrivningar av pingst på
60–70-talet.

Sårbara frikyrkor

Jan Edström, ordförande
för Frikyrklig samverkan
och baptistpastor, säger att
mindre samfund är mer sårbara än den lutherska kyrkan när deras felsteg luftas
i medierna.
– När något går fel inom den lutherska kyrkan
är den starkare för att den
är så stor och brokig.
Han påpekar att det är
viktigt att ha en organisation som kan ta itu med
missförhållanden och sköta
mediekontakter om något
går snett. När det rapporterades om misstänkta missförhållanden i Adventskyrkans skola kallade samfundet till presskonferens.
– Där påpekade de att
det var saker som kunde
ha hänt inom vilken organisation som helst. De gick
också ut och sa att de hade en process på gång och
hade tagit itu med missförhållandena.

”1960–70-talet var en
besvärlig tid för frikyrkorna. Som jag ser det handlade det om spänningen mellan ungdomskultur
och den traditionella frikyrkokulturen. I det spänningsfältet uppstod problem och friktion.”
Kenneth Grönroos

Stefan Sigfrids är pastor i Sion i Vasa. Han påminner om att alla församlingar är en produkt av den tid de verkar i.
Foto: Patrik Hellström.

Kärlek och kontroll

Edström påpekar att frikyrkor i dag har en sund
självkritik.
– En sådan rannsakan
äger rum inom många andliga rörelser där det funnits
en klar uppfattning om olika frågor och där man inte
ifrågasatt dem.
Konflikterna handlar ofta om punkten där kärlek
och kontroll möts.
– Andliga ledare hyser en genuin kärlek och
omsorg för de unga inom
rörelsen, men kärlekens
baksida har varit kontrollen. Man har inte velat att
de unga ska vika in på fel
väg. Men hur mycket frihet ger man? Den här diskussionen kunde appliceras på vilken andlig rörelse som helst.

Dåliga på kommunikation

Stefan Sigfrids är pastor i Sion i Vasa och nationell ledare
för Finlandssvenska Pingst.
När det gäller fallet Hallström
börjar han med att säga att
alla människor har rätt till
sin berättelse.
– Man kan inte bara avfärda dem med att de förstått fel
eller råkat ut för ett pucko.
Han menar att alla som
arbetar med människor vet
hur komplicerade relationer
kan bli och hur lätt man kan
känna sig överkörd, påtrampad eller missförstådd.
– Inom pingströrelsen har
vi dessutom gjort den lärdomen att vi varit dåliga på att
kommunicera och att det har
lett till mer sår och skador
bland våra medlemmar.
Han påminner om att alla församlingar är produk-

ter av den tid de verkar i.
– Ibland känns det som om
man ser på hur pingstkyrkan såg ut på 40-talet med de
ögon man har i dagens samhälle och fäller en dom. Då
blir det fel.
– Vi har en helt annan kultur av öppenhet och samtal
i dag.
Själv tycker han inte att
han stött på några större fördomar mot pingstkyrkan.
– Vi har ett ungdomsarbete som lockar upp till 120
ungdomar till Sion i Vasa
varannan fredag. Ibland frågar barnens föräldrar vad vi
är för en församling egentligen, men de märker snabbt
att det inte är så unket.
Även om pingstkyrkan
dras med ett visst Knutbyrykte frågar han sig om en
sekulär människa i dag ens

kan göra skillnad mellan olika frikyrkor eller lutherska
församlingar.
– Det gäller att förvalta sitt
förtroendekapital. Vi har fått
mycket god pr för att vi har
ett aktivt socialt arbete.

Försoning och dialog

När det händer att någon far
illa inom församlingen – hur
gör man då?
– Det händer att människor blir sårade också i dag.
Då försöker vi arbeta med
att bygga upp ett förtroende, återupprätta relationer
och försonas. Ibland kan det
kännas att det blir trångt inom den egna rörelsen och att
en dialog inte är möjlig. Då
kunde det vara en möjlighet att vända sig till ett annat samfund för att få ventilera det som hänt.
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VÅR ERFARENHET – ER TRYGGHET
Med omsorg och omtanke om Er

Begravningsbyrå

Marjamäki Ab
Även gravstenar m.m.

Herrholmsgatan 14, Jakobstad. Tfn 06 723 1730 dygnet runt
Finlands Begravningsbyråers Förbund
auktoriserad begravningsbyrå

Tro Hopp och Kärlek
Design: Tobias Mellberg
Smycket är c.a. 23mm högt, tillverkat i
sterling-silver och levereras
med kedja och ask.
” Kärleken är det centrala, stödd av
hoppet och tron”
Pris 39,50€/inkl postkostn.

Sänd in din beställning till

Jonnys Försäljningstjänst

Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
Telefon 06-347 0608
cjcenter@malax.fi
Namn:___________________________Tel:_________________
Adress:______________________________________________
_____________________________________________
Antal

Forskning om unga
och tro missar målet
RELIGIONSSOCIOLOGI.
I många vetenskapliga
studier kartläggs inte bara
ungas religiositet, den
värderas också indirekt.
Paradoxalt nog hamnar
unga ofta i skymundan
för andra frågor.
Text: Christa Mickelsson
Maria Klingenberg är doktorand vid Helsingfors universitet men sedan fem år
tillbaka bosatt i Uppsala och
timlärare på universitetet där.
Hon är aktuell som en av artikelskribenterna till boken
Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga
svenskars liv (Artos).
– Boken är ett resultat av
ett samarbetsprojekt mellan
forskare som är intresserade
av unga och religion i Sverige, säger Klingenberg.
Syftet med projektet var
dels att få uppdaterad kunskap om unga svenskars förhållande till och beröringsytor med religion, dels också att försöka ställa nya frågor
som kartlägger i vilka forum
unga huvudsakligen kommer i kontakt med religion.
Ditt bidrag i boken är en artikel med rubriken ”Som man
frågar får man svar”. Vad syftar rubriken på?
– När man läser in sig på ti-

Annonsera i

Med en annons
når du hela
Svenskfinland.
Du når oss på:
0400 012 390
050 329 4444, 050 092 4528
Eller via e-post:
annons@kyrkpressen.fi

www.kyrkpressen.fi

RETREATGÅRDEN
SNOAN
Stilla dig i Advent

Öppen snoanvecka i advent

Endagsretreat

Må–sö 3–9.12.2012
Du kommer de dagar som passar dig och
använder dem som du själv bestämmer, till
vila, bön, eget arbete eller till att bara vara.
Snoan erbjuder sin miljö med morgonmässa,
tideböner och måltider. Under dagarna råder
tystnad. Möjlighet till samtal finns.
Värdar: Åsa Westerlund och Elsa Tenhonen
Pris: 60 € / påbörjat dygn
Anmälan till Lärkkulla så fort som möjligt,
senast samma dag du vill delta i retreaten.

Retreat inför fastan

Snäll och stressad – hur hitta ett
hälsosamt arbetsengagemang
14–16.1.2013, Lärkkulla, Karis
Du får verktyg att bryta beteendemönster
som hindrar arbetsvälmående, påbörja
en förändring, samt hitta ett gott och
hälsosamt engagemang i arbetet.
Anmälan senast 13.12.2012 till Lärkkulla.
Pris 432 € (inkl. kost och logi)

maria klingenberg har forskat
i hur ungas
religiositet värderas i tidigare
forskning.
FOTO: KP-ARKIV.

Lö 2.2.2013 kl.10–19
Tema: Smaka på retreat
Pris: 50 €
Anmälan till Lärkkulla senast
28.1.2013
Må–on 11–13.2.2013
Tema: Mitt ljus, o Herre, är du
Pris: 190 €
Anmälan till Lärkkulla senast
24.1.2013

Gudstjänstkurs med
plats för stora och små
– barnen i gudstjänsten
11–13.2.2013, Lärkkulla, Karis
Kursen ger redskap att fira
gudstjänst med barn så att både
barn och vuxna trivs.
Anmälan senast 18.1.2013 till Lärkkulla.
Pris 380 € (inkl. kost och logi)

www.larkkulla.net
Tfn (019) 2757 200,
info@larkkulla.net

digare forskning så är det rätt
naturligt att man i huvudsak
är intresserad av resultaten
och inte funderar så mycket
över vilka frågor som ligger
till grund för dem. Rubriken
syftar på hur stor betydelse
frågorna i själva verket har
för vår kunskap om ett område. Jag har granskat fyra
större enkätundersökningar och de frågor om religion
som ställs till unga.
Klingenberg har bland
annat synat den amerikan-

ska undersökningen National Study of Youth and Religion, den brittiska undersökningen Spiritual Health and the
Well-being of Urban Young people, finska Ungdomsbarometern 2006 och europeiska Youth
in Europe.
Vad betyder det att ungas förhållningssätt till religion ofta
studeras ur ett ”top-downperspektiv”, som du nämner i din artikel?
– Resultaten visar att forsk-

ningen om unga och religion
präglas av vuxenvärldens intressen. Ungas attityder antas
säga något om hur de kommer
att resonera då de är vuxna.
Många frågor avspeglar därför
ett intresse för vilken roll de
dominerande religiösa institutionerna i samhället kommer att ha i framtiden, säger
Klingenberg.
– Dessutom avspeglas
vuxenvärldens intressen i
hur vissa studier analyserar samband mellan religiösa hållningar och önskvärda
och icke-önskvärda beteenden. Det här tyder på att vissa studier inte bara kartlägger
ungas religiositet utan också
indirekt värderar den beroende på om den anses ha positiva eller negativa effekter.
Vilken är den viktigaste slutsatsen i din studie?
– När man ställer frågor till
unga om religion så verkar
det inte framför allt handla
om att man vill förstå ungas
livssituation och vilken roll
religion eventuellt spelar i
den. Unga hamnar alltså paradoxalt nog i skymundan för
”viktigare” frågor.
– Religionens betydelse
i ett här-och-nu-perspektiv faller åt sidan och i stället
diskuteras unga och religion
med målet att man ska förstå
mer övergripande samhällstendenser och ta reda på vart
världen är på väg i framtiden.
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Idyllen
byttes mot
raketanfall

Vid en raketträff direkt in i en
lägenhet i Kiryat
Malachi dödades
tre civila israeler.

Israel. Familjen Kudashi Nevo flyttade
från storstadenTel Aviv till södra Israel för
att få en fridfullare tillvaro. När raketattackerna inleddes mot Ber Sheva försvann nattsömnen och lugnet.
Text: Elliot turvall
Hi-Li Kudasi Nevo, 33, flyttade med
sin man och deras två barn till staden
Ber Sheva i södra Israel för två år sedan. Under de första månaderna infriades deras förhoppningar om en stad,
där barnen skulle kunna växa upp i en
positiv, harmonisk atmosfär. För dem
övergick idyllen i en mardröm när palestinska raketanfall lamslog staden.
Innan flytten hade Hi-Li Kudasi Nevo och hennes man levt ett hektiskt
familjeliv i en av Tel Avivs förorter. När
de drog söderut till Ber Sheva trodde
de att det skulle vara en lugnare miljö. Inledningsvis var de mycket nöjda.
– Vi älskar Ber Sheva, utbrister Kudasi Nevo. Staden är vårt hem och vi
tänker inte lämna den!
Efter några månader började Hamas
och andra terrorgrupper i Gazaremsan
skjuta projektiler mot Ber Sheva. Det
blev början på en svår tid för familjen
Kudasi Nevo och alla andra invånare.
– De senaste månaderna har raketattackerna varit många, vilket gjort
att till exempel skolor och dagis varit stängda i flera omgångar, berättar Kudasi Nevo. Våra barn är sex och
tre år gamla, och eftersom de har varit hemma har jag inte kunnat arbeta.
Det innebär att hon har varit tvungen att ta ut semesterdagar för att ta
hand om dem.
– Vi försöker få dagarna att gå, men
det är väldigt svårt. Barnen och vi vuxna är ständigt oroliga, fortsätter hon.
Kudasi Nevo berättar att de skyndar
in i sitt skyddsrum därhemma och
stänger dörren så fort de hör att larmet går.
– Det händer ibland flera gånger per

Efter ett par
nätter bestämde vi oss för att
flytta in sängarna i skyddsrummet.
Hi-Li Kudashi
Nevo

Hi-Li Kudasi Nevo och hennes barn.

timme, även nattetid. Till en början
försökte vi få våra barn att tro att det
var en lek. Vi tävlade om att komma
in i skyddsrummet så fort som möjligt och väl där sjöng vi och lekte tillsammans.
Till slut gick det inte längre.
– Efter ett par nätter, då vi varit
tvungna att väcka barnen och bära
in dem i skyddsrummet, bestämde vi
oss för att helt enkelt flytta in sängarna
dit. Sedan dess sover barnen i skyddsrummet och de är ovetande om vad
som pågår omkring dem och om hur
vi vuxna knappt får en blund i ögonen av all stress, säger Kudasi Nevo.

Staden Sderot under en av de många raketattackerna.
Foton: Elliot turvall och familjen Kudashi Nevo.
Men för någon vecka sedan började deras sexåriga dotter gråta hysteriskt under en av raketattackerna.
– Hon skrek att hon ville bo i en
stad där man inte hör larm hela tiden. Det är också precis vad vi vill.
Vi vill sova lugnt om natten.
Föräldrarna bestämde att det var
bäst för barnen att tillfälligt lämna
Ber Sheva. Mamman tog med sig dem
till släktingar i centrala Israel, medan pappan stannade kvar på grund
av arbetet.
– Min man berättar att flera byggnader i närheten av vår bostad har
skadats under raketattackerna, men

vårt hus har inte träffats. Gudskelov.
Men maken talar om Ber Sheva som
en spökstad. De flesta människorna
stannar hemma, i närheten av skyddsrummen, och går inte ut mer än nödvändigt.
– Man hör inga barn leka ute på gatorna i Ber Sheva. I stället är det helt
tyst. Den tystnaden bryts bara då och
då av bullrande flygplan eller exploderande raketer.
– Vi hoppas och ber att lugnet ska
komma tillbaka och att vi ska kunna
återvända dit och återgå till våra normala liv, säger Kudasi Nevo.
Hon låter inte särskild övertygad.

När det lugnar sig tiger världen igen
Palestina. Den palestinska prästen Mitri Raheb är bitter och trött på att se krigstillstånden komma och gå.
Text: May Wikström

I fjol fick kyrkoherden i
Christmaschurch, Betlehem, Mitri Raheb ett stort
tyskt mediepris bland annat
för sin fredsbyggande insats
på Västbanken, både bland
kristna och muslimer. Hans
analys av dagsläget bland civilbefolkningen på den palestinska sidan är bitter.
– Det här är det tionde
kriget jag upplever i Palestina

under min livstid. Vi har antingen fullt krig eller krigsliknande tillstånd vart femte år.
Den här gången såg han
kriget från sidan, eftersom
han var på resa i USA. På
hemvägen, som för palestinier går via Jordanien, fick
han veta att det utlysts vapenvila.
– En del prisade Hamas
seger över Israel, andra sade

Prisbelönta Raheb ser det palestinska folket som konfliktens största förlorare. Foto: Privat
att ännu en förlust maskerats som en seger.
Han menar att Hamas i al-

la fall vann en medial seger i
arabvärlden och nu uppfattas som den legitima parten

för de flesta islamska och
arabiska stater.
– Till förlorarna måste den
palestinska presidenten Abbas definitivt räknas. Han
blev snarast en kommentator i stället för den statsman
som borde ha haft kontroll.
Röstar Europa och USA mot
ett erkännande av en palestinsk stat vänder de definitivt
ansiktet från Abbas.
Men enligt Mitri Raheb är
de största förlorarna ändå
det palestinska folket.
– Vad vi behöver är inte
missiler och raketer utan utbildning, arbete och öppna

gränser. Vi slösar tid, energi
och resurser i en ond spiral
av död, ockupation och militäroperationer.
Raheb kritiserar internationella politiker.
– När det är krig vill de ha
lugn, men efter lugn vill de
inte ha fred. Nu är en galen vecka över. Kriget slut.
Livet återgår till det ”normala”, där Gaza är ett stort
fängelse och bosättningarna runt Västbanken och Betlehem fortsätter växa medan världssamfundet blundar.
Nästa krig ligger bara runt
hörnet.
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Kortet som
blev teologi

Våga Fråga

Vem är Lilit i Bibeln?
Det sägs att Lilit var Adams första
fru men vägrade lyda Adam och
därför ersattes med Eva. Lilit förekommer på några ställen i Bibeln
men inte i alla översättningar. Vad
vet vi om henne?

insikt. Det finns
något som klår alla
gåvor i världen.

Det är alldeles riktigt att en gestalt med
namnet Lilit nämns i Gamla testamentet. Närmare bestämt förekommer namnet två gånger i Bibel 2000, nämligen
i Jesaja 34:14 och i Job 18:15. Texten i
Job 18:15 är dock osäker och därför har
man i flera översättningar, exempelvis
i Svenska folkbibeln, valt utelämna namnet Lilit och ersatt
det med ordet främlingar.
¶¶jan-erik

nyman
är prost och
pensionerad
kyrkoherde från
Jakobstad.

Text & Foto:
may wikström
”Kan du berätta om det där
julkortet du såg en gång?” frågar jag kyrkoherde Bo-Göran ”BG” Åstrand.
– Gärna! Jag har berättat
det så många gånger här i Jakobstad så de är säkert trötta
på det vid det här laget, men
jag tycker ju själv att det är så
bra, säger han.
Det handlar om
ett gammalt julkort ur en samling
som lokaltidningen berättade om.
– Kortet skrevs
för över hundra
år sedan av en avsändare från Vasa. Det jag fastnade för var något
som stod skrivet
på det, nämligen
orden ”Han kommer sjelf”.
Först begrep han
inte alls vad de betydde.
– När jag reflekterade över
dem beskriver orden numera
i ett nötskal vad julen handlar om för mig, säger Åstrand.

Budbärarnas tid var slut

De tre orden blev en hel predikoutläggning – ja kanske
flera. Genom hela Gamla testamentet sände Gud budbärare till människorna.
– Mose kom med dunder,
rök och stentavlor. Profeterna var många, en del förstod
folket sig på, andra inte.
Men i julkortet med
”sjelf:et” ser Bo-Göran
Åstrand hur Gud för att få
saker och ting rätt en gång
för alla väljer en annan väg.
– När han väljer att komma själv som ett litet barn får
han också oss att tänka på ett
helt annat sätt.
Barnet växte upp, talade
de mest märkvärdiga saker
om Gud och var så tydlig i sitt
budskap att vi bara inte kan
gå förbi det, enligt Åstrand.
– Hans närvaro var fysisk.

Vem är då denna gestalt? Hon nämns första gången i en dikt
som hör samman med Gilgamesh-eposet. De äldsta fragmenten av denna mesopotamiska hjältediktning dateras till
omkring år 2000 före Kristus. I dikten kallas Lilit ödslighetens jungfru. Hon fördrivs av hjälten Gilgamesh till de ödsliga
platser som hon enligt berättelsen var van vid att hemsöka.
I judisk mytologi spelar Lilit en framträdande roll. Hon förknippas främst med födelse och spädbarnsdödlighet. I äldre texter omnämns hon som en bifigur utan någon förklaring till hennes bakgrund. Det sägs också att hon var Adams
första hustru. Hon var precis som Adam formad ur lera av
Gud och välsignad med fri vilja. När hon därför inte ville
underordna sig Adam, ersattes hon av Eva, som formades
av Adams revben. I den medeltida texten Ben Siras alfabet
återkommer tankarna om Lilit som Adams första hustru. Där
nämns att hon snart svek Adams önskningar. Hon uttalade Guds namn (tabubelagt) och flög iväg, bort från Adam.

Julkortets teologi. BoGöran Åstrand fascinerades
av en hundra år gammal
hälsning.

Han satt med dem som var
utstötta. Han gick in i de
mobbades situation och tog
parti. Han umgicks med folk
oberoende av deras ålder,
kön eller ställning.

Att själv komma ”sjelf”

Bo-Göran Åstrand har också
tänkt över vad givande kan
innebära.
– Visst är det jättefint att
skicka saker, julkort och gåvor. Men det kan hända att
jag i det perspektivet ibland
glömmer att det finaste jag
kan ge är att ringa det där ena
telefonsamtalet, göra det där
ena besöket och slå mig ner
en stund tillsammans med
någon. Det är något alla kan
göra, att göra jobbet själv –
fullt ut, liksom han ”kom
sjelf”.

Trots att Lilit nämns i Bibeln finns inga berättelser om henne där. När hon nämns i Jesaja 34 är det i ett sammanhang
som beskriver Herrens dom över Edom. Vers 14 lyder: ”Det
(Edom) blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor, en plats där
gastar möts. Där håller också Lilit till och finner en plats att
vila.” I noten till versen nämns att Lilit är ett kvinnligt demonväsen och man jämför denna text med texten i Job 18:15.
I noten sägs också att ”i efterbiblisk tradition uppfattas Lilit som Adams första hustru”.

Läsarnas julkort

I nordisk folktro anses väsen som tomtar och skogsrån härstamma från Lilit. I svensk folktro betraktas hon ibland som
Maran som ger sovande mardrömmar. Lilits barn, Lilim, uppträder till och med i barnlitteratur som häxor och demoner.
Lilit nämns i skriften, men är en gestalt som i den kristna traditionen inte har spelat någon egentlig roll. I debatten om
jämställdhet och kvinnors självständighet har denna gestalt
ur den judiska mytologin och även nordisk folktro på senare tid ibland framförts som en uråldrig förebild för den starka och i alla avseenden jämlika kvinnan.

Till höger ett motiv av Ina
Collianders Tulipunainen
Enkeli. Korten är inskickade
av Rose-Marie Pitkänen.

”Det var för många år
sedan en snöovädersdag. Det skulle vara möte i Palvis bystuga,
några träplogar gick ej.
Våra män Anselm, Sven
och Elis går dit med sina
snöspadar, och gör vägen i hästkörbart skick.”

”Från 50 talet har jag ett
minne av konstnär Ina
Colliander som satt och
ritade med ett enkelt
material på berget vid
Pörtö-pensionatet. Min
beundran var stor!”

93-åriga Göta Skåtar
minns en snörik vinterdag.

Rose-Marie Pitkänen,
Esbo

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

På Tvären ERIKA RÖNNGÅRD

Kaffebordets lokala kulturkrockar
Vad är det för skillnad mellan österbottningar och nylänningar? På min arbetsplats där ungefär varannan
är av österbottniskt ursprung och
varannan av
nyländskt har

vi en stor förkärlek för att
diskutera just det. Ta förra
veckans nyhet om att tvåspråkiga äktenskap oftare
än andra slutar i skilsmässa.
Borde det inte i så fall vara
en riskfaktor om en nylänning och en österbottning
gifter sig, undrar vi kring
kaffebordet en morgon. Hur

ska man kunna passa ihop
sina skilda verkligheter? Hur
går det när den ena tycker att Kalle Ankas jul är ett
självklart måste och den
andra inte ens har vuxit upp
med Sveriges tv?
Det är runt jobbets kaffebord jag förkastar och bekräftar mina fördomar om

nylänningarna, det södra
folket som var så avlägset
i min barndom. Jag lär mig
att här nere sänker man inte kistor i jorden utan kremerar sina döda. Jag lär mig
att mina nyländska kolleger faktiskt vuxit upp med
kräftskivor som ett självklart sensommarinslag, och

för en stund känns det som
om de stigit ut ur en film.
Jag lär mig – eller får snarare bekräftat– att också församlingslivet ser olika ut, den där åsikten som
jag fick lära mig av andra
österbottningar innan jag
ens själv börjat umgås över
prosterigränserna. Ett drygt

decennium senare börjar jag förstå att allt inte kan
förklaras med vår geografiska bakgrund. Kring kaffebordet blommar den småningom ut, insikten om att
precis som österbottningar kan tänka nyländskt kan
också nylänningar tänka
österbottniskt.

8 LIV & TRO

Kyrkpressen torsdag 29.11.2012 • nr 48
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Iran. Hans mål var att utplåna Israel.
Nu försvarar den tidigare Hizbollahterroristen judarnas rätt till landet,
med Koranen som grund.

Utvald
att grunda
Hizbollah
Text och Foto: Johan Sandberg
Daniel Shayesteh stod på barrikaderna under den islamska revolutionen i
Iran år 1979. Shahen störtades och ayatollah Ruhollah Khomeini återvände från landsflykt i Frankrike och tog
över makten.
– Jag blev en radikal muslim vid universitetet under Khomeinis ledarskap.
Han hatade shahen för att han accepterade Israel som en vän. Enligt Khomieni fick ingen rättrogen muslim anse att judarna har rätt till landet Israel.
För Shayesteh och hans vänner var
problemet med shahen i första hand
att han var en diktator.
– Vi upplevde ekonomiska och sociala orättvisor i landet. Khomeini utnyttjade situationen och övertygade oss
om att han stod på vår sida. Han lovade
oss frihet, demokrati och att oljepengarna skulle komma iraniena till godo.
Vi trodde han var en rättfärdig man och
vi litade på honom.
Efter att shahen flytt började man
bygga upp Iran efter islamska lagar.
Shayesteh var en av fem som fick i uppdrag att bilda den revolutionära armén
i Iran, en armé som fick namnet Hizbollah.
– Vårt första mål var att Israel skulle
falla i muslimernas händer, säger Shayesteh. Det andra målet var att förbereda
unga pojkar och flickor att göra terrorattacker och skapa kaos i andra länder.
Vi tog dem till läger i bergen där vi lärde dem att bli självmordsbombare och
terrorister. Min fru var en av de argaste
av alla flickor som kom till lägret. Wow,
tänkte jag, hon är min.
Ilskan är viktig. Det är en förutsättning att kunna döda andra, menar
Shayesteh. Han undervisade i ämnet
”hur man ska bli arg”.
Redan ett år efter revolutionen hamnade Shayesteh och hans vänner i opposition mot Khomeini. Att kritise-

ra den som regerar i profeten Mohammeds ställe innebär en dödsdom.
De startade ett nytt politiskt parti som
fick åttio procent av rösterna i valet år
1980. En av Shayestehs kolleger blev
landets president. Khomeini svarade
med att förklara alla andra partier olagliga och började med arméns hjälp terrorisera presidenten som till sist tvingades fly. Regeringsmedlemmarna flydde
eller fängslades. Även Shayesteh fängslades i väntan på att bli avrättad. Han
lyckades fly till Turkiet.

Tillåtet att ljuga

– Khomeini svek Iran och det iranska
folket. Vi fick ingen frihet och oljepengarna sände han till Palestina och
Syrien för att bekämpa Israel. Vårt folk
blev bara fattigare och många spädbarn dog. Kritikerna fängslades, torterades och dödades. Det var en fullständig diktatur.
Då konfronterade kritikerna Khomeini.
– Han svarade att frihet är av ondo och hör till väst som behöver välja folk att skriva lagar. Vi behöver inte
den friheten, för Allah har redan gett
oss lagar.
– Vi sade: kära ledare, du lovade. Då
medgav han att han ljög. Vi visste att
det står i Koranen att man för Allahs
skull får ljuga för icke-muslimer. Men
vi hade inte förväntat oss att han skulle
ljuga för sina rättfärdiga bröder.
Med facit på hand säger Shayesteh att
shahens styre var bättre än Khomeinis.
– Vi kunde ha genomfört revolutionen i Iran utan Khomeini. Men vi
blev också manipulerade av internationella krafter. USA:s president Jimmy Carter stödde Khomeini och försökte utnyttja honom och islamisterna
som en sköld mot det kommunistiska
Sovjet. Det gjorde han på bekostnad av
att dra in stödet till shahen som varit
en långvarig vän av USA och amerikanska intressen.

Glädjen som
försvann då islam
tog över i Iran har
nu återvänt. Då
Daniel Shayesteh mötte Jesus
förändrades hans
liv radikalt. Han
besökte Österbotten senaste
vecka.

– Men Carter kände inte islam och
islamisterna. Han visste inte att de
var farligare än kommunisterna, säger Shayesteh.
Sveket kom redan 1980 då islamisterna ockuperade den amerikanska
ambassaden i Teheran och tog personalen som gisslan.
– Det var en chock för Carter. Han
hade ju räknat Khomeini som sin vän.
Shayesteh poängterar att det finns
många muslimer som inte är rotade i
islam och inte följer islamisterna.
– Jag kan urskilja vem man kan lita på. Men för er som inte kan är det
viktigt att förstå islam och den muslimska kulturen. Men bedrägeri är ju
en del av livet, man kan bli bedragen
av finländare också.
– Det betyder inte att man inte ska
umgås med muslimer. För evangeliet
kan förändra en. Jag var en bedragare,
en förfärlig person. Men några kristna tog en risk och närmade sig mig.

Forskade i religioner

I Istanbul började Shayesteh skriva på
sin doktorsavhandling vid universite-

tet. Han forskade i hur religion och kultur påverkar de mänskliga attityderna.
Han gick på djupet med religionerna
och blev chockerad av islams värderingar och överväldigades av de kristna.
– I tre årtionden hade jag fått höra
att kristendomen inte innehåller något gott. Nu såg jag motsatsen. Värderingarna grundar sig på den intima relation Gud fader har med sina barn.
En far gör allt för sina barn. Men i islam kallas Allah mästare och hans efterföljare slavar. Därför kan inte islam
medföra någon frihet. Friheten har inte skapats av Västerlandet utan den
kommer från Jesus. Det står i Bibeln.

Skrämmade besök i kyrka

Daniel Shayesteh tog emot Jesus i Istanbul 1989. Han hade sökt sig till en kyrka i hopp om att den vägen få kontakt
med sin affärskompanjon som flytt till
Tyskland med de 30 000 dollar Shayesteh investerat i företaget.
– Det är skrämmande för en muslim att besöka en kyrka, speciellt för en
politisk flykting. Jag var livrädd för jag
riskerade en ny dödsdom. Men förlus-
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riskabelt men jag kan inte pruta på det.
Nu har det gått 25 år sedan han flydde.
Han inte varit i Iran sedan dess.
– Jag älskar muslimerna och jag älskar Iran. Men jag tycker inte om islam.
Skulle jag återvända till Iran skulle jag
vara död redan på flygfältet.

Koranen: Israel hör till judarna

Med vapen i hand. En gammal bild på Daniel Shayesteh från ett träningsläger
för terrorister. Foto: Privat
ten av pengarna drev mig till kyrkan.
Där chockades han av det han såg. I
kyrkan fanns glada människor och där
spelades musik.

– Det är förbjudet att spela musik i
moskén och ingen överlåten muslim
lyssnar på musik oavsett var de är.
I kyrkan i Istanbul fick han höra att

Gud uppenbarar sig för oss och är med
oss.
– Koranen säger att Allah aldrig visade sig för Mohammed. Om han inte
visat sig för dig så hur ska han då kunna rädda dig? Nästan alla muslimer vill
förenas med Gud men det handlar om
livet efter döden. Att det är osäkert säger
Mohammed själv. Han sade att han inte vet hur hans framtid ser ut. I kyrkan
stod de orena kristna och sade att Gud är
med oss. Deras logik kändes förnuftig.
Han återförenades med sin familj i
Turkiet 1990. Ett halvt år senare kom
även hustrun till tro på Jesus. I dag bor
de i USA medan döttrarna bor i Australien.
Daniel Shayesteh räknar att han blivit
attackerad ett tiotal gånger för att han
övergett islam. Några attacker har varit allvarliga och fysiska, några har bara varit verbala.
– Rädslan för nya attacker finns alltid men jag tillåter inte rädslan att styra
mitt liv. Därmed inte sagt att jag vill dö,
det vill jag inte. Mina dagar är räknade
och jag är redo att dö den dagen, även
om det är svårt. Jag vet att det jag gör är

” I kyrkan stod
de orena kristna och sade
att Gud är med
oss.”

Att nittio procent av muslimerna inte kan arabiska ser Shayesteh som ett
av problemen med islam. Koranen är
skriven på arabiska och muslimerna
anser att den förlorar sin betydelse då
den översätts.
– Det är ett av bedrägerierna. Vad ska
man med Koranen till om man inte kan
förstå den? Jag har skrivit en del artiklar om att det är dags för muslimerna
att börja följa sin egen heliga bok. Det
bästa sättet är att motarbeta islam är
att avslöja den för folket så att också
muslimerna förstår vad deras religion
egentligen innebär.
Med motiveringar både från Koranen,
Bibeln och historien har Daniel Shayesteh i dag en helt annan syn på Israel
än han tidigare hade.
– Koranen 5: 20–21 säger att Israel
hör till judarna i all evighet. Sura 17
vers 104 säger att Allah ska samla alla judar och etablera dem i Israel. Alla icke-judar som lever i det förlovade
landet har inga rättigheter, enligt Koranen. Men det berättar inte de muslimiska ledarna om. De bara förmedlar
budskapet att judarna ska förgöras därför att profeten sagt så.
Finns det orsak att vara rädd för radikala islamister?
– Absolut. Speciellt de muslimska organisationer som bildats i Västerlandet. De är här för att bedra folket och
att slåss mot civilisationen. Eftersom islam är en politisk religion bör vi ta talet om att göra Europa islamiskt på allvar. De tillåter aldrig att vi skulle få låna moskén för att tillbe Jesus där. Det
vill folk i väst inte tänka på.
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Julstress. Adventskalender, juleljus, krans på
dörren, pepparkakor, julkort, luciafest, julkonserter, stjärna i fönstret, skaffa klappar, skriva verser,
köpa hyacinter och ta fina foton så vi minns hur
det var. Här möts julhysterikern och hon som vågade välja bort.

Släpp tag om dina
måsten och fira jul
Illustration: Malin Aho

Hela tiden sitter jag där och försöker förstå varför den helg som jag älskar allra mest också blivit den som jag
bävar för allra mest.

Jag åkte spårvagn i går. Vagnen pryddes av ett plakat: ”Julen kommer. Är
ditt leende i skick?” Det var en tandläkarstation som gjorde reklam för sina tjänster. Jag frågar mig: när blev det
viktigt att inte bara vårt hem utan också vi själva ska vara perfekta för att det
ska kunna bli jul?
När varuhusen plockar fram julgranarna börjar jag hyperventilera. Är det
verkligen dags – redan?
Nu måste jag alltså kamma butikerna på småplock att fylla adventskalender-ängelns fickor med. Nu ska barnen
samlas och fotograferas och vara glada
på julkortet som skickas till släkt och
vänner. Nu ska julklappar köpas, slås in
och skrivas verser på. (Glöm inte dagistanterna och lärarna som försöker lära
barnen spela instrument.)
Det ska vara städat i december.
Det ska vara mysigt i december.
Alla ska vara glada i december.
Blommorna ska leva och må bra i december.
I år ska jag lära mig att spela Sparven
på julmorgonen utan att staka mig. (Borde
ha börjat öva redan i oktober.)

Kalendrar.
Jag greppar telefonen och ringer upp
Lena Sandberg. Hon är församlingssekreterare i Pedersöre och jag har hört
ryktas att hon gjort det där som många
drömmer om men få vågar: skurit ner
på julen.
– År 2004 märkte jag att det var för
mycket. Det hade att göra med min livssituation: jag jobbade och var mamma
till tre barn och var stressad. Jag såg att
något måste förändras i mitt liv och julen kom med i samma paket, berättar
hon.
Redan följande år kapades jultraditionerna av då familjen på juldagen åkte i väg för att gå i lärjungaskola på Hawaii i åtta månader. Eftersom tiden före jul gick åt till att packa var det lätt att
släppa julkraven.
– Då lämnade vi bort traditioner som
inte kom tillbaka efter det.
Jag har en hemlig påse längst in i skåpet med blomkrukor. Där samlar jag nu
på allt smått, billigt och underbart som
ska gömmas i fickorna på den tygängel
som är vår adventskalender.
Tre barn, tjugofyra fickor. Det blir 72

Text: Sofia Torvalds

små föremål det. Att tre gånger tjugofyra blir 72 vet också Lena Sandberg.
– En sak som jag slutade med var julkalendern med paket. Bara jag tänker
tillbaka på den tiden … oj, oj, oj!.
Något år försökte hon köpa någonting
i lego som skulle ges bit för bit.
– Först var det roligt men sen låg bitarna bara och skräpade.
– Blev inte barnen ledsna? vill jag
veta.
– De var införstådda med att det blev
så. De visste att vi valde att prioritera
något annat i stället.
Pynt.
Jag inleder min adventstid i självplågeriets tecken med att köpa tidningen Lantlivs julnummer.
Jag läser om den perfekta glöggfesten. Jag läser om alla rena, vita hem
där modern (det verkar alltid vara modern) plockat fram prydnadskuddarna med diskreta julmönster, gran-.
kvistarna, hyacinterna i sockerkaksformar, brickan med nötter och alla ljus.
Vad fint det ser ut i deras liv. Jag
skulle också vilja att det såg ut så i mitt
liv. Men när ska jag hinna fixa det?
– Pyntet har jag lämnat helt. Jag
plockar bara inte fram det, säger Lena Sandberg.

”Vi har tänkt att
vi säkert får behålla våra vänner fast de inte skulle få julkort av oss varje år.”
Lena Sandberg

– Eller också säger jag att den som
vill får plocka fram det men den måste ta ansvar för att plocka undan det
efter jul också.
Hon medger att hon fortfarande blir
sugen på julpynt då hon går omkring i
butiker och tittar på allt fint som finns
att köpa.
– Jag skulle så gärna köpa något nytt!
Men jag gör det inte.
Till luciadagen brukar familjen
Sandberg hänga upp symbolerna för
tro, hopp och kärlek i fönstret – de bor
ju i Jakobstad. Men resten av pyntet tas
fram först till jul. I deras fönster lyser
inga extra ljusslingor eller stjärnor i
december, och det är ett medvetet val.
– För några år sedan firade vi jul i
Hongkong. Där firades julen på juldagen och det var en riktig festdag. Men
före det syntes julen inte alls till. Det
är jätteroligt att ha fest – men först
när det är dags.
Städning.
Det svåraste är inte att välja bort det
som är tråkigt. Det svåraste är att säga
nej till det som man vill, sa en av mina vänner.
Och jag vill ju så gärna städa. Jag vill
att mitt hem ska lysa och blänka och
dofta pepparkakor och kärlek och att
barnen ska skratta och vara lyckliga.
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Knäckpepparkakor för den som
plötsligt fick tid att baka
• 3,5 dl sirap
• 250 g smör eller margarin
• 2 1/3 dl socker
• 2 1/2 tsk nejlika
• 2 1/2 tsk kanel
• 2 1/2 tsk soda
• 13–14 dl vetemjöl
Smör, socker, sirap och kryddor kokas snabbt upp. Vetemjölet och sodan tillsätts då blandningen ännu
är het. Den varma degen kavlas ut
till en tunn platta. Försök hålla degen varm – annars är det svårt att få
pepparkakorna att bli tillräckligt tunna. Kakorna gräddas i 200 grader tills
de fått lite färg.

Det vill vi alla. Och när vi inte
hinner med det känns
det illa.
– Jag tror att stressade
mammor lätt får ett starkt
kontrollbehov. Och då man
vill ha kontroll blir man lätt
dominerande och vill ta över
allt och sköta allt, säger Lena
Sandberg.
I de flesta familjer är det uttryckligen mamman som axlat bördan som familjens julgeneral. Själv
tillhör jag underavdelningen ”martyrerna”. Det finns mycket som jag tror
”man måste göra” för att det ska bli
en riktig jul. Olyckligtvis är det bara jag som vet hur alla de där sakerna ska göras rätt.
Min strängaste kritiker är jag själv.
– Jag städar inte alls till julen, säger Lena Sandberg.
Ett befrielsens budskap!
– Bara vanlig veckostädning alltså.
Hon tycker också att tidningarna
med julhem är underbara.
– Men det går inte att leva så. Man
kan inte både vara duktig en hel dag på
jobbet och sedan ha ett perfekt hem.
Jag tror att det är speciellt farligt för
unga mammor att inbilla sig att det är
någonting som de måste göra.

Glöm julpyntet och ge upp
julstädningen. Låt
inte julen bli ett
åskmoln över ditt
huvud. Om pepparkaksreceptet:
känner du att
dina krafter inte
räcker till tjugo
plåtar går det fint
att baka en halv
sats.

Julkort.
Jag poserade på mitt första julkort i
fyramånadersåldern. Varje år riggade
min pappa upp belysning och stativ och
så arrangerades stämningsfulla scener
där jag och mina syskon till exempel
lackade julklappar, bakade pepparkakor eller spelade julsånger på pianot.
Mina barn har naturligtvis gjort samma sak. Så ska julkortet se ut.
– Ja, julkorten. De var nog ett stressmoment, säger Lena Sandberg.
Hon har varit utbyteselev och har
vänner över hela världen.
– Så det blev inte bara kort utan långa
brev med bilder. Det var jättejobbigt på
alla sätt. Och sen var det 60–70–100 ku-

vert som skulle
skrivas …
Hos familjen
Sandberg är julbrevet inte längre något att stressa över. Vissa år har
Lenas man Johan
skött hela rumban.
Andra gånger har de
bara låtit bli.
– Vi har helt enkelt konstaterat att vi varken orkar eller hinner. Ett år blev det påskkort i stället. Vi
har tänkt att vi säkert får behålla våra
vänner fast de inte skulle få julkort av
oss varje år.
Julklappar.
Julklappar måste skaffas, så mycket
är klart. Julklappsstressen kommer tidigt: det ser jag på mina egna barn som
svettas och pysslar och köper småsaker till släkt och vänner med något jagat i blicken.
Lena Sandberg säger att julklapparna är något som hon fortfarande kämpar med.
– Det är jobbigt att göra det rättvist, så

att alla får det de vill ha.
Vi har prövat många
olika modeller.
I fjol lyckades hon
få familjen att gå in för
en gemensam överenskommelse: julklapparna fick kosta max tio euro.
– Det blev jätteroligt! Jag köpte grejer på loppis. Det fungerar när barnen
är så gamla som våra.
I år undrar hon hur det ska bli. Familjen har en utbyteselev från Italien och
hon tänker att han kanske borde få vara
med om en riktig finländsk jul. Borde
hon varva upp julstressen igen? Kanske pricka in några julkonserter ändå?
Frågan diskuteras som bäst i familjens
Facebook-grupp.
Hon vill inte återgå till hur det var.
Det var värt besväret att byta stressen
mot julfrid.
– Jag tror inte att man kan göra stora
förändringar på en gång. Det handlar
ju inte bara om julen, det handlar om
en livsstil. Att lära barnen att det finns
annat i livet är att köpa grejer. När barnen ser att föräldrarna mår bra tror jag
att också de mår bra.
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Med pastorn
hela året om

Ny andaktsbok. I höst
drygar pastor
Jan-Erik Lindqvist ut sortimentet av finlandssvenska
andaktsböcker för hela året. Boken
Hand i hand
innehåller 52 betraktelser,
en för varje vecka i året.
Många känner honom
som radiorösten med
personligt hållna andakter. På den linjen fortsätter Lindqvist nu också i
skrift. Han är tydligt närvarande som person i texterna och de radiolyssnare som känner igen hans
intima och självreflekterande tilltal landar genast
på bekant mark. Det är
rågbrödsbak, strandpromenader och den vid det
här laget klassiska Lindqvistska bastulavsteologin
(som handlar om att också skrämmande auktoriteter återfår sin mänskliga
gestalt när han i sitt inre
placerar dem på en bastulave).
Vardagstilltalet till trots
fattas inte heller den
handfasta kopplingen till
Bibeln, bönen och kyrkans
klassiska tro.

Ger lösen för
dagarna 2013
Eftersläntrarna skaffar vid
det här laget kalender ifall
de fortfarande tyr sig till
papper.
För en månad sen dök
en annan årsföljeslagare
upp. Den lilla andaktsboken Dagens Lösen utkom
i den 98:e svenska upplagan på Fontana Media.
Färg i år: grön.
Så mycket annat har inte förändrats, men ska det
inte heller. Dagens Lösen
är världens äldsta regelbundet utkommande andaktsbok. Den tyska förlagan sammanställs av
brödraskapet i Herrnhut
som väljer ut bibelverserna under bön. Bibelorden är desamma över hela världen på 51
olika språk i en
totalupplaga på
1,5 miljoner ex.
¶¶May

Wikström
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Både konst
och Kristus
djupt i
ryggmärgen
konstmuseum. Peter Didrichsen är museidirektör för
Didrichsens konstmuseum som i tiderna grundats av
hans föräldrar. Sedan barnsben har han levt i nära kontakt med stor konst. Han är också en djupt engagerad
troende och aktiv i många kristna sammanhang.
Text och foto: tomas von Martens
När jag ringer Peter Didrichsen för att
boka in en intervju befinner han sig
i Enontekis i norra Finland. Jag lovar
ringa honom på nytt senare.
Ett par veckor senare ringer jag honom igen. Nu är han i Buenos Aires i
Argentina. Vi bokar in en tid för intervju per sms.
När vi äntligen träffas på riktigt har
han anlänt från Sydamerika sent på eftermiddagen dagen innan. På kvällen
har han varit på Hanaholmens kulturcentrum på julglöggsmiddag. Tidigt följande morgon, samma dag som vi träffas, har han tillsammans med andra Gideoniter delat ut Nya testamenten till
lågstadieelever i Munksnäs. Efter det
har han deltagit i ett flera timmar långt
planeringsmöte för museets storrenovering och varit på jobbet några timmar före vår intervju, trots att han är
pensionär på deltid.
Jag undrar om han möjligen har anlag för arbetsnarkomani?
Han blir tyst en stund och tänker efter innan han svarar.
– Men det handlar inte om arbete när
man gör något för Gud. I Guds rike är
ingen pensionär. Det är ett privilegium
att få arbeta för Gud. Den som gör Hans
vilja belönas hundrafalt redan i detta liv,
står det i Bibeln. Belöningen är den salighetskänsla man får av att jobba för
Herren och av att hjälpa andra människor på väg, säger Peter Didrichsen.
Han tittar i sin kalender och noterar
att han på kvällen ska delta i församlingsrådets möte. Han är förtroendevald i Petrus församling.
Vi sitter i en soffgrupp i museets ”vardagsrum” på Granö i Helsingfors. Huset

byggdes 1957 och ett år senare flyttade
familjen Didrichsen in i huset som ritats av den kände finländske arkitekten
Viljo Revell. Huset utvidgades med en
tillbyggnad förmuseet år 1964. En stiftelse hade grundats ett år tidigare och
museet öppnade sina dörrar år 1965.
– På öppningsdagen satt jag i kassan, då var jag 14 år, berättar Peter Didrichsen.

Pappa kom från Danmark

Dicrichsens danska far Gunnar Didrichsen hade besökt Finland i affärsärenden flera gånger. År 1928 flyttade han hit för gott och startade familjeföretaget Transmeri som marknadsför kända märkesvaror. Elva år senare
gifte han sig med finlandssvenska Marie-Louise Granfelt.
– Pappa talade skandinaviska hemma, ett blandspråk av danska och
svenska. Finska lärde han sig aldrig och
han var av den åsikten att finskan var
ett omöjligt språk för en dansk.
Konstintresset var gemensamt för Didrichsens föräldrar. Det första konstinköpet var Pekka Halonens tavla Måltid
som föräldrarna köpte 1940.
– Tack vare inköpet räddades tavlan
för eftervärlden. Det hus tavlan tidigare befunnit sig i brann ned under en
bombattack.
Senare skaffades flera verk av kända
finska konstnärer som Järnefelt, Gallen-Kallela och Edelfelt. De här verken
finns inte framsatta i Didrichsens museum utan hör till en samling som lånas
ut till andra museer runt om i världen.
– Vi lånar ut i snitt femtio verk i året.
Vi har också tavlor av Dali, Picasso, Mi-

Vad berättar dina julkort?
Advent. Nu efterlyser
Kyrkpressen berättelser
om julkortet du inte glömmer.
Julen kommer, julen går
– och julkorten slängs i
pappersinsamlingen. Men
ibland väljer man att spara
ett. Varför?
KP:s adventsserie presenterar i år julkort som
har en berättelse. Berättelsen kan handla om svå-

ra saker som krig och förluster. Den kan också handla om ljusa saker:
som att barn föddes och
familjer kom samman. I
varje adventsnummer presenterar vi några kort som
varit viktiga för någon.
Har du ett fint julkort
i dina gömmor – och en
kort berättelse om varför kortet är viktigt? Tipsa
KP-redaktionen genom att

skicka e-post på adressen
redaktionen@kyrkpressen.fi eller skriva till Kyrkpressen, Sandvikskajen 13,
00180 Helsingfors. Märk
kuvertet ”julkort”.
¶¶Sofia

Torvalds

i den här länsstolen satt
alltid min pappa Gunnar,
berättar Peter Didrichsen.

ro och Kandinsky, för att nämna några bekanta namn. Senare köptes det in
också modern finsk och utländsk konst,
säger Didrichsen.
En stor del av konstmuseets verksamhet handlar om att låna ut verk från
de egna samlingarna till andra. På samma sätt lånar man in samlingar och verk
från andra museer.
– För att ett museum ska vara levande
kan man inte ha bara egna verk framme. För att locka besökare arrangerar
vi nya specialutställningar varje år, säger Didrichsen.
År 1997 förnyades museet så att det
fyllde statens alla krav för ett professionellt museum.
– Det gällde exempelvis införande av
säkerhetssystem och längre öppethållningstider. Som ett professionellt museum har vi också möjlighet att få statsandelar som stöd för verksamheten.
Statsandelarna täcker ungefär fem-
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Naken tungviktarmusik
MUSIK
Peter Hallström: Brev från
en förlorad son
Producent: Sven Lindvall
Skivbolag: Carpe Diem
(Sweden)

ton procent av kostnaderna.
I maj 2013 stängs museet för allmänheten för ett och ett halvt år på grund
av en större grundrenovering.
– Museet ska göras mera tillgängligt
för handikappade och det ska byggas skilda rum där man kan ha workshops, seminarier och andra möten. Då
kan samarbetspartner och våra privata finansiärer erbjudas utrymmen som
motprestation, exempelvis för styrelsemöten, säger Didrichsen.

Alltid biblar i bagaget

Konstkännedom och kunskap om konst
har Peter Didrichsen med sig i rygg-

märgen sedan barnsben, berättar han.
Kan man hitta någon koppling mellan ditt arbete som muséedirektör och din kristna tro?
– Det är nog svårt att hitta någon direkt
koppling. Men det kommer kanske att
finnas en koppling efter att vi renoverat museet. Vad det blir får vi se, säger
Didrichsen hemlighetsfullt.
I slutet av 90-talet insjuknade Didrichsen i en muskelsjukdom och läkaren meddelade att han antagligen skulle bli rullstolsbunden inom tre år. Sjukdomen ledde till en livskris och till att
han kom till tro.
I en frikyrka i östra Böle träffade han

”I Guds rike är ingen pensionär. Det är ett privilegium att arbeta för Gud. Den som gör Hans vilja belönas hundrafalt redan i detta liv.”

Ypperlig hjälp för präster
bibeltolkning
Gunnar Sundin: Läs Bibeln
med påskglasögon!
Förlag: Nomen
Den svenska prästen och
själavårdaren Gunnar Sundin har under sitt liv kämpat
med frågor om bibelsyn och
predikan. Han har noggrant
gått igenom bibelforskning-

en och dess resultat samt
ägnat sig åt religionspsykologiska frågeställningar.
Huvudfrågan har hela tiden
varit: hur ska man i ett modernt samhälle kunna förmedla Bibelns budskap till
människor som har en så
annan världsbild än man
hade för tvåtusen år sedan?
Det två studierna (med inledning och avslutning) han
presenterar i sin lilla skrift

en amerikansk predikant, Harold Eatmon, vars profetiska budskap hade en
avgörande betydelse för hans fortsatta sökande.
Peter Didrichsen lider fortfarande av
sin sjukdom och behöver medicinering.
Än så länge är han fullt rörlig och hotet om rullstol har inte blivit verklighet.
Som kristen är han aktiv i sin församling, Gospel Riders (kristen motorcykelklubb), Gideoniterna och den kristna tevestationen TV7.
– Jag ser det som ett personligt kall
att vara med i olika typer av kristna organisationer och bygga broar och skapa kontakter den vägen.
När Peter Didrichsen är ute och reser har han alltid med sig Gideoniternas Nya testamenten.
– I Sydamerika hade jag med mig sexton testamenten och det sista gav jag till
taxichauffören som körde mig till flygfältet, berättar Peter Didrichsen.

Läs Bibeln med påskglasögon! är olika till sin karaktär. Den första beskriver
upplysning och modernism,
kunskapsteori och människobild och är allmänt taget
lite mer teoretiskt hållen. Vi
får en god introduktion i bibelvetenskapen och i vissa
religionspsykologiska frågeställningar.
Den andra studien med
överskriften ”Bibeltolkning
utifrån påskdramat” handlar
om predikokonst. Här varnas för historiefixering och

Peter Hallström är lite av en
doldis i den svenska musikvärlden. Han är känd som
låtskrivare åt flera av de
riktigt stora svenska artisterna och mannen bakom
flera bidrag i den svenska
visskatten, men anonym för
den breda publiken. I och
med hans debutalbum Brev
från en förlorad son öppnar han upp dörren till pianisten, sångaren och artisten Hallström.
Det här är alltså den stora skäggiga svenskens första
egna skiva och det är tydligt
att det för Hallström handlar
om inte så mycket en uppgörelse som en försoning
med det förflutna. I hans fall
är det en bearbetning av den
religiösa uppväxten.
Bland det tyngre textmaterialet om barnet som
blev osynliggjort finns också några mera lättsamma låtar. Höjdare som Peter LeMarc, Py Bäckman
och Mauro Scocco bidrar
med text till skivan. På skivan ryms dessutom Hallströms egna versioner av
bland annat Sarah DawnFiners Kärleksvisan och
Björn Skifs Håll mitt hjärta. Det höga tonläget i den
förstnämnda tar inte fram
det optimala i Hallströms
röst och versionen känns i
övrigt också onödigt släpig (varför göra om det som
Dawn-Finer redan fulländat?). Däremot är Håll mitt
hjärta en mycket trevlig, om

än snarlik, version i Hallströmtappning.
Ungefär hälften av musiken har Hallström skrivit själv. Resten är gjord tillsammans med Nicci Notini
Wallin, Kim Richey och Sarah Dawn Finer. Den låt som
i mitt tycke smäller högst är
det avslutande spåret Viskar
en bön, med text av Mauro
Scocco. Det vilar en stämning
av förväntan och frid över låten. Hade textförfattaren bara pillat in ett endaste litet
ord om jul eller advent i texten är jag övertygad om att
den kunde spelas på julkonserter landet över, och kanske till och med kunde göra det oberoende av julkoppling eller inte. Smaka bara på
textraden ”Något tändes i
natt som räcker ett liv”.
Musiken och produktionen är högklassig. Bland de
tio spåren finns ingen utfyllnad. Peter Hallström påminner vokalistiskt mycket
om Frank Ådahl (om än lite
mörkare och ännu behagligare) och både lyriskt och
musikaliskt kunde man tro
att det är bröderna Ådahl
som skrivit titelspåret Brev
från en förlorad son, i sin
tyngd och ärlighet och med
den gospelinspirerade flygeln som ackompanjemang.
Jag är också riktigt förtjust i
Salig för en stund med äkta
bluegrasstämning tack vare
Esbjörn Hazelius på mandolin och den tunga knäppande kontrabasmattan i
bakgrunden.
Mina höga förväntningar
på skivan infrias till stor del.
Allra bäst gör sig antagligen
musiken ändå live – Peter Hallström lär ska vara en
otrolig liveartist som rör allt
i publikväg till tårar.
¶¶Christa

Mickelsson

Peter Hallström infriar recensentens förväntningar med
skivan ”Brev från en förlorad son”.
krampaktiga försök att anpassa texten till dagens situation från predikantens sida. Och ändå måste frälsningshistoria och frälsningsskeende förvandlas till
inspirerande tilltal från Gud.
”Evangelium är därför färskvara och inte konserver”,
slår författaren fast. Tidigare professorn i Lund Gustaf
Aulén har sagt att ”symbolen är trons modersmål”. Att
leva sig in i påskdramat via
den rika symbolvärlden som
manifesterar sig i dramat le-

der in till kristendomens
kärna och kan än i dag vara befriande för människor.
Symbolerna med allmänmänsklig bärvidd garanterar
”färskheten”.
Den lilla boken kan vara
en ypperlig hjälp för präster
och predikanter som kämpar med texttolkningens
problematik men också för
alla som önskar sig en teologiskt fördjupning i predikokonstens fascinerande värld.
¶¶Nils

G. Holm
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PSALMVÄVEN December
Konstruerat av Ann Husman

A Brände		
___ ___ ___
37
113
75

___
12

B Tillställning		
___ ___
121
7

___
98

___
39

___
50

___
74

___
104

___
53

___
77

___
126

___
26

___
95

___
130

___
3

___
103
___
33

___
84
___
51

C Att tända med		
___ ___
69
10
D Behornad best

___
45

___
8

E Gnuggade		
___ ___
23
90

F Later		
___ ___ ___
14
122
79
G Fara i öknen		
___ ___
71
28
H Hitis och Vittis		
___ ___
47
99
I ”Det var den glans av solen
en majdagsmorgon giver
om hennes bara hår,
av törnroshäck, som kliver,
och vit syren som går”		

___
85

J Höskulle		
___ ___ ___
115 20
9
___
93

K Kanske med Stilton
L Washington

___
82

M Stor sats växtnäring
N I skräckens våld

___
6

___
111

PsalmvävEN

___
44

___
110

___
80

___
17

___
88

___
124

___
109

___
13

___
65

___
117

___
29

___
46

___
32

___
2

___
128

___
67

___
54

___
38

___
4

___
72

___
19

___
60

___
64

___
114

___
1

___
78

___
43

___
96

___
15

___
62

___
73

___
86

___
118

___
27

___
40

___
21
___
55

___
102

___
70

___
127

___
83

___
30

___
119

___
91

___
5

___
42

___
49

___
63

___
112

___
52

___
123

___
24

___
58

___
101

___
35

___
131

O Går bakåt när det går framåt		
___ ___
129
11

R Luft och rök har sina		
___ ___
34
61

S Platt reklam		
___ ___
66
100

T Budskap		
___ ___
41
105

Rätt svar på förra psalmväven är psalm
302, vers 2, som börjar med orden Vad
heliga profeter har förkunnat. Vinnare
i förra Psalmväven är: Henrik Fågelbärj, Vasa, Inger Pietiläinen, Åbo och
Ann-Britt Lindfelt, Nedervetil. Grattis!
Prisböckerna kommer på posten.

___
59

___
116

P Hugger trädkramare?		
___ ___
107
56

___
106

Fyll i de ord som sökes på raderna A-T.
Motsvarande siffra i kombination med
radens bokstav finns i rutfältet upptill.
Flytta över bokstäverna så att den första
bokstaven på rad A motsvarar A37, den
andra A113 o.s.v. Den färdiga texten i
rutfältet bildar en psalmvers. De första
bokstäverna i raderna A-T bildar psalmens namn.
Oftast håller sig Psalmväven till den
nya psalmboken, men för att det ska
vara klurigt kan det ibland hända att
vi använder oss av en äldre version av
någon psalm.

___
68

___
125

___
97

Skicka in!

Skicka in din lösning till Kyrkpressen,
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
senast 18.12.2012.
Märk kuvertet ”December-psalmväv”.
Bland de rätt svaren lottar vi ut tre bokpris. Lycka till!
Psalm nr och vers i Psalmboken:

___
31

___
25

som börjar med orden

___
48

Namn & adress:

___
16

___
108

___
89

___
94

___
22

___
92

___
120

___
81

___
57

___
18

___
87

___
76

___
36

Vinn
böcker
!
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UR Evangeliet

OM Helgen

Runt Knuten

Gott nytt kyrkoår!

”Och folket, både de som gick före och de som följde
efter, ropade: ’Hosianna Davids son!
Välsignad är han
som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!’”

När Hosiannasången ljuder i våra kyrkor den första
söndagen i advent är det inte bara julen vi väntar på.
Advent betyder ankomst, och Hosiannapsalmen är
inspirerad av de rop som ljöd när Jesus red in i Jerusalem. Redan under kyrkoårets första söndag riktar vi
alltså blicken mot påsken, som är kyrkoårets största högtid.
Samtidigt väntar vi också på julen och Jesusbarnets
födelse genom att tända ett nytt ljus i staken varje
söndag i advent.

Läs mera i Matt. 21:1-9

INSIDAN
Betraktelsen ALbert Häggblom

#bönetwitter
”Käre Jesus! Hjälp
oss inför julens
förberedelser att
behålla Hosianna-ropet på våra
läppar. Herre fräls
oss! Hjälp oss bära dig med oss till
dem vi möter.”
Följ Kyrkpressens
böne-twitter på
sökordet #bönetwitter

ILLUSTRATION: Rabbe Tiainen

Hosianna,
Davids son
På första advent stämmer vi in i Hosiannasången som ett
eko av folkskarans jubelrop i Jerusalem för 2000 år sedan då Jesus kom inridande på en åsna som kung. Men
till vem är det vi sjunger vårt ”Hosianna, Davids son”?
Ännu en gång kan Gamla testamentet (GT) berika vår
förståelse av vem Jesus är. Jesu egna förberedelser för
sitt intåg i Jerusalem övertygar nämligen mig om att han
vill uppfylla ett flertal profetior och förebilder i GT. En av
dem är alldeles säkert en händelse i Första Kungaboken
(1 Kung 1). Tusen år tidigare, hade kung Davids son, Salomo, blivit smord till kung vid Gihon-källan öster om
Jerusalem. Den gången hade profeten Natan och prästen Sadok gått jämsides med kung Salomo när han kom
ridande in i Jerusalem. Notera de tre viktiga ämbetena i
det gamla Israel: profet, präst och kung.
När Jesus tusen år senare kommer inridande i Jerusalem på åsnan, uppfyllde han i detalj förebilden från Första Kungaboken. Orterna Betfage och Betania vid Olivberget, som söndagens evangelitext omnämner, visar att
även Jesus passerade Gihon källan på sin väg in i Jerusalem. Jesus, den utlovade Messias, Davids Son, behövde inga följeslagare eftersom han själv var profet, präst
och kung i en och samma person.
Vårt Hosianna sjunger vi alltså till profeten Jesus som på
Guds vägnar talar Guds Ord och uppenbarar vem Gud
är. Det gör han än i dag genom Bibelns ord. Vårt Hosianna sjunger vi också till prästen Jesus som på Golgata kors offrade sig själv som ett syndoffer för våra synder, och som i dag sitter på Faderns högra sida och ber
för oss. Hosiannasången hyllar också kungen Jesus som
har all makt i himmelen och på jorden och som en dag
ska komma tillbaka på himmelens skyar.
Hosianna betyder Herre fräls! Det var ursprungligen
ett bönerop om hjälp och räddning. Det är ett mycket lämpligt bönerop att ta i våra munnar när vi nu som
kyrka inleder ett nytt kyrkoår. Vi alla som på söndag
sjunger Hosianna är ju kallade att tillsammans, likt åsnan så att säga, bära Jesus till alla folk på jorden. I denna stora missionsuppgift i Finland och över allt på vår
jord har vi alla har en uppgift. Den uppgiften klarar vi
inte av utan hjälpen från Jesus själv, han som är profet,
präst och kung.
Tack och lov för Jesu löfte: ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:20)
Albert Häggblom är Distriktspräst i Evangeliföreningen

Helgens texter
Första läsningen
Jes. 62:10-12
Andra läsningen
Rom. 13:11-14
Evangelium
Matt. 21:1-9
Första söndagen i advent. Temat är ”Din konung kommer i ödmjukhet”.

Psalmförslag
4:1-3, 2, 1, 3,
10 (N), 7.
Psalmerna är valda av
Tor Lindgård.

Veckans Person
Albert Häggblom
kommer från Karleby
men är numera bosatt i
Esse. Han har varit präst
sedan 2005 och arbetar som distriktspräst
inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i
Finland. Tidigare har han
varit missionär i Kenya
och församlingspräst
i Kronoby, Terjärv och
Nedervetil. Han brinner
för Bibeln och för bibelgruppsarbete.
Albert Häggblom är
gift och har fyra barn.
Till fritidsintressena hör
motionsidrott i form av
volleyboll, skidåkning,
orientering och löpning.

”Vårt dagliga bröd
giv oss i dag.”
Julbak i Kimito församlingshem. Kom
med och baka limpor till de julmatkassar
som diakoniarbetarna
delar ut. Må kl. 9.00.

Ansvarig redaktör:
Erika Rönngård,
(09) 612 615 50,
annons@kyrkpressen.fi

KALENDERN
30.11–5.12
Åbolands prosteri
¶¶ Kimitoön
Kimito kapellförsamling:
Fr 30.11 kl 13: Pensionärsgruppen
samlas i förs.hemmet.
1. Advent, sö 2.12 kl 10: Tvåspråkig
installationshögmässa. Kontraktsprost Nalle Öhman, Puiras,
Donner, Sundroos. Medv. St.
Andreaskören och Lina Källberg.
Kyrkkaffe i förs.hemmet.
Må 3.12 kl 9.00: bakar vi jullimpor
i Kimito församlingshem till förmån för julmatkassarna diakoniarbetarna delar ut till behövande
vid jul. Kom med och baka. Anmäl
ditt intresse till annika 425941
Självständighetsdagen 6.12 kl 10:
Tvåspråkig gudstjänst. Uppvaktning vid hjältegravarna. Donner,
Sundroos. Medv. Kurt Andersson/
trumpet, Kimito sjöscouter
Västanfjärds kapellförsamling:
La 1.12 klo 15: Konsertti Arja Noposen muistolle kirkossa. Mukana
m.m Baltic Gospel Singers, Gaudium, Kvintoli+, Sisaruskuoro, duo
KNEL. Sen jälkeen kahvitilaisuus,
Arjan tekstejä ja valokuvia srkkodissa.
1. advent, sö 2.12 kl 10: Högmässa. Wikstedt, Noponen, Västanfjärds kyrkokör
Må 3.12 kl 13.30: De vackraste julsångerna i Silverbacken. Wikstedt,
Noponen
Självständighetsdagen 6.12 kl 10:
Gudstjänst. Uppvaktning vid hjältegravarna. Wikstedt, Noponen,
Västanfjärds kyrkokör.
Dragsfjärds kapellförsamling
Fr 30.11 kl 19: Konsert med Hans
Martin och Kimitoöns förenade
barnkör i Dfjärds kyrka under ledning av Anna-Lena Röblom och
Peter Södergård.
1. advent, sö 2.12:
kl 12 Familjehögmässa i Dfjärds
kyrka. Mura, Södergård. Barnkören och scouterna medverkar
kl 15: Tvåspråkig familjegudstjänst
i Dbruks kyrka. Mura, Södergård.
Kvintoli+ och scouterna medverkar. Kyrkkaffe.
Självständighetsdagen 6.12 kl 12:
Tvåspråkig gudstjänst i Dfjärds
kyrka. Mura, Södergård. Uppvaktning vid hjältegravarna. Diakonioch missionsbasar i församlingshemmet. Ärtsoppa och pannkaka.
Hitis kapellförsamling:
1. Advent, sö 2.12 kl 16: Kaplansinstallation. Kontraktsprost Björn
Öhman, lit. Puiras, pre. Kuokkanen, Noponen, Hitis kyrkokör,
barnkör. Kyrkkaffe.
Självständighetsdagen 6.12 kl 16:
Gudstjänst. Uppvaktning vid hjältegravarna. Kuokkanen, Noponen.
Hitis kyrkokör
¶¶ Väståboland
Pargas församlingsdistrikt:
Sö 2.12. kl 12: Högmässa i kyrkan,
Grönqvist, Lehtonen.
On 5.11. kl 18: Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen.
Nagu kapellförsamling:

LUST ATT
VARA miTT i

SmöR
ögAT
- NÄR ER

föRSAmLiNg hAR
NÅgOT EXTRA PÅ gÅNg?

Platsen i högerkrysset
ger annonsören synlighet i hela landet, fri utformning och fyrfärg i
storlek 81 x 55 mm för
bara 150 euro inklusive
moms!
Gäller endast församlingsoch kyrkligt realterade
annonser.

2 X 55 / PRiS 150 ¤
Annonsera i Kyrkpressen!

Björn Sten 0400 012 390, bjorn.sten@kyrkpressen.fi
Leif Westerling 050 329 4444, leif.westerling@kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi

Sö 2.12. kl 11: Predikogudstjänst
i kyrkan, Granström, Taulio. – kl
13: Finsk högmässa, Granström,
Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 2.12. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 2.12. kl 11: Familjegudstjänst i
kyrkan, Heikkilä, Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Sö 2.12.kl 11: Högmässa i kyrkan,
Vuola.
¶¶ Åbo
To kl 9.30-11: Familjecafé, Aurelia
våning II
kl 15.30-20: Café 18, Aurelia
kl 19-20: Veckomässa i Skarpskyttekapellet
Sö kl 12: Högmässa i Domkyrkan,
predikant: Bäck, liturg: Mullo,
kantor: Danielsson, Forsman.
Ti kl 19: Lovsång och förbön, Johan Mullo ”jesus — Livet”.
On kl 10: Familjecafé i Papinholma
församlingshem.
kl 12: Frukostklubben för herrar,
Holger Weiss “Slaveriets former
förr och idag”
kl 13: Café Orchidé, Solveig Wilén
berättar om farbror Arne.
kl 13.30: Café 18 (åk 3-6), Aurelia.
To kl 9.30-11: Familjecafé, Aurelia
våning II
kl 10.30: Självständighetsgudstjänst, Aurelia. Öhman, Danielsson, ÅSMA.
kl 11.30: Självständighetsbasar,
Aurelia.

Ålands prosteri
¶¶ Hammarland
2.12 Första söndagen i advent.
Gudstjänst: kl 12 i Hammarlands
kyrka.Ingemar Johansson, Carl Micael Dan.Kyrkokören medverkar.
¶¶ Jomala
Fre 30.11 kl. 18: Ungmässa i kyrkan.
kl. 18.30: Middag för konfirmerade
i Olofsgården.
Sön. 2.12 kl. 11.00: Advent ”Din
konung kommer i ödmjukhet”.
Adventsmässa Roger Syrén, Bertil
Erickson, Kaj-Gustav Sandholm,
kyrkokör och trumpet.
Kollekt för Kristliga blåbandsförbundet för rehabiliteringsarbete
bland Alkohol- och Narkotikamissbrukare.
kl 18.30: Konsert med kören Bel
Canto för Jomala Diakoniförening.
Kyrkstallet öppet: 2.12.2012 –
13.1.2013 vardagar dagtid, söndagar
före och efter gudstjänst.
Julberättelsen fås på begäran, kontakta Sonja mobil 0457-3427633,
e-post: sonja.wine@evl.fi
Ons 5.12 kl. 19.00: Sorgesamtal
med Bertil Erickson och Karin
Sandholm i Olofsgårdens andaktsrum.
Tors 6.12 kl. 12.00: JULBASAR för
missionen med syföreningarna i
Olofsgården. Bidrag mottas gärna.
www.jomala.evl.ax
¶¶ Sund-Vårdö
Sö 2.12 Hosiannagudstjänst:
i Sunds kyrka kl 11.00. Juanita
Fagerholm-Urch, Katrin Gwardak.
Kyrkokören och barnkören från

Vårdö medverkar.

Närpes prosteri
¶¶ Korsnäs
To 29/11 19.00: Cafékväll i Molpe
bykyrka, medv. Helge Söderlund
och Torolf Prost.
Sö 2/12 18.00: Adventgudstjänst för stora och små, sång av
Söndagsskolan och Kyrkokören.
Efteråt Söndagsskoljulfest i Församlingshemmet.
Må 3/12 18.00: Bibelstudie- och
bönegrupp i Församlingshemmet.
Ti 4/12 10.00: Föräldra-Barngruppen i Församlingshemmet.
Ti 4/12 13.00: Harrström sjömansmissionssyförening hos Alice
Juthans.
To 6/12 11.00: Självständighetsdagens gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm. Efteråt uppvaktning vid de stupades
grav med Korsnäs Lionsklubb och
Korsnäs scoutkår.
To 6/12 12-15: Basar till förmån för
mission och hjälpverksamhet i Församlingshemmet. Kaffeservering,
lotterier m.m.
Fre 7/12 18.30: Fredagscafé och
Karasamlings gemensamma Julkonditori i Församlingshemmet.
Gäster Eivor och Nils Johansson.
Efteråt, ca 20.30 nattvard i Kyrkan.
¶¶ Lappfjärd-Kristinestad
www.lappfjardkristinestadsforsamling.fi
Kristinestad
sö 2.12 kl 12: Familjegudstjänst i
kyrkan, Nisula, Nilsson, kyrkokören, barn och ungdomar, efteråt
julgröt i förs.hemmet € 5/3.
Må 3.12 kl 9.30: Adventsandakt
för barn under skolåldern i kyrkan,
efteråt servering i förs.hemmet.
On 5.12 kl 12.30: Missionsstugan i
prästgården
To 6.12 kl 11.30: Uppvaktning vid
hjältegraven vid Ulrica Eleonora
kyrkan, Nisula, Toivanen
To 6.12 kl 12: Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan Niilo Hakala, Nisula, Helander, Nilsson
To 6.12 kl 18: Scouternas fackeltåg
och uppvaktning vid hjältegraven,
Saarinen
Lappfjärd
lö 1.12 kl 19: De vackraste julsångerna i Korsbäck uf-lokal, Eklöf,
Martikainen, Nådehjonen
sö 2.12 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Eklöf, Martikainen, dam och
manskören, kyrkokören
sö 2.12 kl 18: Ljusmässa i kyrkan
med Lfd:s gymnastikförening,
Eklöf, Martikainen.
Ti 4.12 kl 9.30: Adventsandakt för
barn under skolåldern i kyrksalen,
efteråt servering.
Ti 4.12 kl 19: Julmys och pyssel för
ungdomar i Härkmeri bönehus
On 5.12 kl 19: Karagruppens julmiddag i förs.hemmet pris 15€.
to 6.12 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Eklöf, Martikainen, efteråt uppvaktning vid hjältegraven.
Sideby
sö 2.12 kl 18: Gudstjänst i kyrkan,
Saarinen, Nilsson, sånggrupp
to 6.12 kl 9.45: Uppvaktning vid
hjältegraven, kl 10: Gudstjänst
Saarinen, Nilsson
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¶¶ Närpes
www.narpesforsamling.fi
Kyrkan: 1 sö i advent 2.12 kl 10
Familjegudstjänst Lövdahl, Lindén,
Glad Ton, S:ta Maria förs.kör. Sö
2.12 kl 12 Messu T.Hämeenkorpi,
Lindén. Självständighetsdagen 6.12
kl 10 Gudstjänst P.Lassus, Lindén,
Närpes manskör. Efter gudstjänst
uppvaktning vid de stupades gravar.
Församlingshemmet: lö 1.12 kl 11.30
DUV:s julgröt.
Luthergården: sö 2.12 kl 18 Sång i
advent. On 5.12 kl 18 Julauktion.
Norrnäs bönehus: on 5.12 kl 18 Julfest o. auktion, medverkan av barn.
¶¶ Pörtom
Sö 2.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan. Sundqvist, Lidman, Efteråt
Skriftskola.
Ons 5.12 kl. 9: Föräldra Barn i förs.
hemmet. Enlund, Kanto.
To 6.12 kl. 11: Självständighetsdagens gudstjänst i kyrkan, Sundqvist Lidman. Efteråt uppvaktning
vid krigargravarna.
To 6.12 kl. 12:30: KU-auktion i
förs.hemmet.
Lö 8.12 kl. 16: Lastning av Estlandsbilen, frivilliga välkomna,
serv.
¶¶ Övermark
Lö 1.12 kl 12-14: Lillajul i bönehuset; basarbord och grötservering.
Sö 2.12 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
Jakobsson, Wikstedt, Kyrkokören.
Må 3.12 kl. 9: Föräldra-barn i förs.
stugan. Enlund, Kanto.
To 6.12 kl. 10: Självständighetsdagens gudstjänst i kyrkan. Jakobsson,
Wikstedt. Efteråt kransnedläggning.

Korsholms prosteri

dagen i advent, Englund, Kahlos,
kyrkokören
Ti kl 13: Missionssyföreningen i
församlingshemmet
On kl 7.45: Laudes (morgonbön i
församlingshemmet)
On kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet
To kl 14: Självständighetsdagens
gudstjänst, Englund, Kahlos. Uppvaktning vid frihetsmonumentet.
Därefter Missionssyföreningens
auktion i församlingshemmet.
¶¶ Korsholm
Öppen dagklubb: fre kl 9.30 i
Singsby.
Familjegudstjänst: första advent
kl 10 i kyrkan, pred Snellman, lit
Bergström, Nordqvist-Källström,
Westerlund, kyrkokören, körskolorna, lilla barnkören, Adelcrantzens blåsensemble.
Kyrktaxin trafikerar.
Missionssyföreningens julauktion:
må kl 18 i Smedsby förs.gård, gåvor mottas med tacksamhet.
Kör för allas adventskonsert: ons
kl 19 i kyrkan.
Självständighetsdagen: gudstjänst kl 10 i kyrkan, Snellman,
Westerlund.
¶¶ Kvevlax
Öppet hus: idag kl 15.30 i Fyren.
CS. Lewis-krets: idag kl 18.30 i ds,
Henrik Östman, Johan Eklöf: ”Vredens tid- en saga om respektabelt
djävulskap”.
Daghemmens adventsgudstjänst:
fr kl 10, Lundström.
Julcafé: fr kl 14-18 i fh, ca 15 hantverkare och försäljare på plats.
Försäljning av bakverk, stickat,
mattor, näverslöjd, böcker, CDskivor, tavlor, sylter, fiskdelikatesser, julkransar, julkort m.m. Julgröt
och kaffe med dopp serveras
under dagens lopp! Arr: Missionskommittén i Kvevlax församling.
Familjegudstjänst: sö kl 10, Lundström, Andrén.
Gemensam bön för bygden: må kl
19 i Missionskyrkan.

Julkonsert: ti kl 19 i kyrkan, mezzosopran Judita Leitaite, tenor Olav
Englund, piano Marianna Slobodeniouk. Programblad 10 €.
Kvällssyföreningen: on kl 18 i ds.
Tack till alla Er: som var med och
firade min 50-års dag! Jag är tacksam för kollekten 4.11 till Kyrkans Utlandshjälp som uppbringade 1504 €
Rodney Andrén
¶¶ Malax
www.malaxforsamling.fi
Andakt HHN på Eva hemmet: to
29.11 OBS! kl 14.
Skolornas adventsandakt: fre
30.11 kl 9 i kyrkan.
Daghemmens och dagmammornas adventsandakt: fre 30.11 kl
9.45 i kyrkan.
Lördagsfrukost: lö 1.12 kl 10 i
Sockenstugan. Kom och lyssna på
dagens gäst, David Strömbäck.
Loppis kl 10-13.
Högmässa: sö 2.12 kl 10 i kyrkan.
Kyrkokören, Trallarna. Kyrktaxi.
Norrback, Brunell.
Ekumenisk bön: ti 4.12 kl 18 i
Betel.
Sångarna: övar on 5.12 kl 12 i KH.
Tvåspråkig Högmässa: sö 6.12
kl 10 i kyrkan. Uppvaktning vid
krigargravarna. Kyrktaxi. Tornberg,
Brunell.
¶¶ Petalax
Adventkyrka: fr 30 11 kl 9
I Advent, Högmässa: sö 2 12 kl 11
Björklund, Kahlos, kyrkokören,
taxi
Självständighetsdagen Gudstjänst: to 6 12 kl 11 Björklund,
Kahlos, kransnedläggning vid de
stupades gravar tillsammans med
Lions Club.
Syföreningens auktion: to 6 12 kl
18 servering, lotteri. Gåvor mottas
med tacksamhet.
¶¶ Replot
Kom med och sjung de vackraste
julsångerna med församlingskören: Vi övar kl.19 i församlingshemmet to.29.11, ons.5.12, to.13.12. De

Insamlingstillstånd 2020/2010/3168 för 2011-2012, beviljat 15.11.2010 av Polisstyrelsen. Nr 1107 K12 för 2012 beviljat 14.9.2011
av Ålands Landsskapsregering. De insamlade medlen används åren 2012-2013 för Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

¶¶ Bergö
Fr kl 10: Adventsgudstjänst för
skolan och dagis, Englund, Patrik
Vidjeskog
Fr kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet. Mera info på
Facebook
Sö kl 14: Högmässa på första sön-
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De vackraste julsångerna sjungs i år för 40:e gången i kyrkor runtom i landet.
Kom med och sjung så infinner sig julstämningen! Samtidigt kan du stöda
Finska Missionssällskapets arbete genom att ge en gåva i kollekthåven.
På www.devackrastejulsangerna.fi kan du se var det ordnas sångtillfällen.
Om du inte kan vara med och sjunga kanske du vill stöda läskunnighet bland
barn i Asien: FI38 8000 1400 1611 30, märk ”JULEN2012”

vackraste julsångerna framförs
lö.15.12 kl.18 i Replot kyrka och sö.
16.12 kl.15 i Björkö kyrka.
Familjegudstjänst: för små och
stora i Replot sö kl. 10. Kaski,
Wargh, barn-, församlingskör.
Familjegudstjänst: för små och
stora i Björkö sö kl. 12.30. Kaski,
Wargh, barn-, församlingskör.
Självständighetsdagen: Ljuständning vid hjältegravarna i Björkö kl.
9 och kl. 9.45 vid Replot kyrka.
Gudstjänst 6.12 i Replot kl. 10. Kaski, Wargh.
Julkonsert 6.12: med Judita Leitaite, Olav Englund och Marianna
Slobodeniouk i Replot kyrka kl. 15.
Programblad 10 €.
¶¶ Solf
Skriftskola: lö kl. 9.30.
Öppet hus med julglögg i prästgården: lö kl. 14-16.
Koralkör: sö kl. 9.
Festmässa: 1 sönd. i advent kl. 10,
Ann-Mari Audas-Willman, Peter
Brunell, koralkör, procession.
¶¶ Vasa
TREFALDIGHETSKYRKAN
De vackraste julsångerna: fre
30.11 kl. 19. Tv-bandas o sänds
i Yle Fem på annandag jul. Trefaldighetskyrkans kör, Brändö
kyrkokör, Sundomkören, Singsbykören, Wasa bygdekör, Ungdomsorkestern, elever från Vasa
Övningsskolas musikklass, Mikael
Heikius, organist, Jenny Mendelin,
Monica Heikius, Dan Andersson,
Tia-Maria Nord, Martin Sandberg,
Camilla Skrifvars-Koskinen.
Televiserad adventsgudstjänst: sö
2.12 kl. 13. Sänds i radio Vega kl. 13
o i Yle Fem kl 14.35. Gunnar Särs,
Siv Jern, Mikael o Monica Heikius,
Dan Andersson, Robert Slotte,
trumpet, Trefaldighetskyrkans
kör, Brändö kyrkokör, Sundomkören, Ungdomsorkestern.
Morgonbön: to 13.12 kl. 9, Rune
Lindblom, Dan Andersson.
BRÄNDÖ KYRKA
Sunday Service: at 1 p.m. Evans o
Heidi Orori.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
Högmässa: sö kl. 10, Rune Lindblom, Dan Andersson, Vasa sångargilles seniorkör, dir. Stig-Gustav
Forsbacka. Söndagsskolbarnen
medv. Kyrkkaffe.
SUNDOM KYRKA
Familjegudstjänst: sö kl. 10, Malin
Lindblom, Monica Heikius, Asko
Hiipakka, trumpet, Sundom
skolkör, dir. Carina Andersson, dagklubbsbarnen. Julgröt o
skinksmörgås i prästgården. Pris:
5€ vuxna, 2.50€ barn. Julpyssel
efteråt. Materialkostnad 2€.
¶¶ Vörå
Gemensamt
On 5.12. kl. 19.00: De vackraste
julsångerna på finska i Vörå kyrka.
Granholm, Streng, Bäck, Sundsten.
Solist Anastasia Roeva. Servering i
Fh. Kyrktaxi från Salomaa kl. 18.00.
Vörå
Fr 30.11 kl. 9.00: Adventsandakt
i kyrkan för Tegengrenskolan och
gymnasiet. T Klemets, Granholm.
Fr 30.11 kl. 11.30: Adventsandakt
i kyrkan för lågstadieskolorna.
Sundstén, Granholm. Allmänheten
är också välkommen!
Fr 30.11 kl. 18.00: Tjejträff i ungdomsvåningen.
Lö 1.12 kl. 9.30: Skriftskola i Fh.
Lö 1.12 kl. 12-16: Julbasar och -gröt
i Bertby bönehus. Andakt kl. 12,
Sundstén.
Sö 2.12 kl. 11.00: Familjegudstjänst
– BARNENS JULFEST i kyrkan.
Sundstén, Granholm, kyrkokören,
Notdragarna, dagklubben, söndagsskolan, miniorer och juniorer.
Kyrktaxi kl. 9.15 från Bertby via
Kaitsor och Tuckor, kl. 9.45 från
Karlsborg via Penionärscentret
och Nygatan. Efteråt servering av
gröt i Fh.
Må 4.12 kl.17.00: Bibelläsningsgruppen i Prostgården. Nyman.
On 5.12 kl. 14.00: Auktion i Koskeby bönehus till förmån för bönehuset. Andakt T Klemets. Gåvor
mottas tacksamt.
Oravais
To 29.11. kl. 17: Finsk bibelgrupp i
Fh. I. Klemets.
Fr 30.11. kl. 9.30: Adventsandakt i
kyrkan för skolorna.
Fr 30.11. kl. 18.30: Missionsauktion

i Fh. Gåvor mottas med tacksamhet. Andakt I. Klemets.
Sö 2.12. kl. 11.00: Adventsgudstjänst för hela familjen i kyrkan. I.
Klemets, Streng, barnkören. Utdelning av konfirmandernas biblar.
Servering.
Sö 2.12. kl. 14.00: Konsert i kyrkan.
Novatokören, dir. Maria Timoshenko och Maximuskören, dir.
Peter Sjöblom. Solist Kristoffer
Streng, Piano Stefan Jansson, Bas
Egon Veevo.
Maxmo
Sö 2.12. kl. 12.00: Adventsgudstjänst i kyrkan för stora och små.
Granlund, Bäck, kyrko-kören,
barngrupperna. Efteråt servering i
Fh, samt utdelning av jultidningar
och -påsar åt barnen.
On 5.12. kl. 14.30: Andakt vid Marielund. Granlund.

Pedersöre prosteri
¶¶ Esse
To 9.30: Småbarnens adventsandakt i kyrkan, Granlund, Johansson.
-19: Karabön i församlingsstugan.
Fr 13.30: Andakt i Esselunden,
Granlund, Johansson.
-20: ’360-ungdomssamling’ i församlingsstugan, Wikblad.
Lö 11: Vänfest i Punsar bönehus,
Tommy Nyman, Kaj Granlund, Anna-Karin Johansson. VÄLKOMMEN!
Sö 10: Familjegudstjänst, Granlund,
Johansson. Söndagsskolbarnen
sjunger!
-14: Sammankomst i Punsar bönehus, Anders Värnström.
Ti 18: PoP-klubben i Församlingsstugan (för åk 1-3).
-19: Kvinnogruppen samlas i Henriksborg, C Pettersson.
On 10: Föräldra-barngruppernas
julfest i Punsar bönehus.
-13: Eftermiddagskaffe för män i
Henriksborg.
Självständighetsdagen, 6.12 kl.10:
Gudstjänst, Granlund, Johansson.
Kransnedläggning vid de stupades
gravar.
Missionsbasar 6.12 kl.11-14: i Henriksborg, snabblotteri, försäljning
och våffelcafé. Bidrag kan lämnas
in till församlingskansli (tisd. och
fred. kl.9-12), Johanna Nyman
(Ytteresse), Margareta Sandberg
(Bäckby) och Mary Sjö (Lappfors).
¶¶ Jakobstad
Fr 10: Dagvårdens adventsandakt
i kyrkan, Salo, Östman, HaglundWikström.
18: Gemensam adventsfest för
Musikskolan och Kyrkostrands
söndagsskola i FC, Johansson,
Södö, Klemets, Tallgren, Turpeinen. Servering och lotteri.
Lö 19: In the house-Öppet Hus i
FC ungd.utr.
Sö 12: Festmässa, Första Advent,
i kyrkan, Åstrand, Salo, Södö,
Östman, Kyrkokören, solist Daniel
Åkerlund, flöjt Nils-Oscar Frantz.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus, Stefan Snellman.
18: Fokus i FC. Hosianna!, Boris
Salo. Barnpassning för små,
fotbollsskola för stora, Heidi och
Niklas Storbacka.
Självständighetsdagen 10: Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, Juha Isosomppi, Östman,
Oldboyskören, dir. Ann-Christin
Storrank.
11.15: Uppvaktning vid krigargravarna.
10-14: Självständighetsbasar i FC.
Mat 8,50 €, kaffe 2,50 €. Försäljning och lotteri. Andakt kl. 10,
Englund.
18: Sångstund med andakt i Skutnäs bönehus. Servering.
Fr (7.12): Församlingskansliet öppet kl. 10-12.
¶¶ Jeppo
Fr 30.11 kl 8.30: Adventsandakt i
kyrkan,( förskolan- åk 6.)
Kl 10-15: Källans försäljningsdag i
egen lokal.
Sö 2.12 kl 10: Adventsgudstjänst
i kyrkan, tvåspråkig, Holmberg,
Lönnqvist. Sång av dagklubbsbarnen, barnkören o kyrkokören.
Ti 4.12 kl 18.30: Finska kvinnogruppen i församlingshemmet.
To 6.12: Självständighetsdagen kl 12
Gudstjänst, Holmberg, Lönnqvist.
Kl 13: Auktion i församlingshemmet för kenyamissionen och
Ev.folkhögskolan i Svensk Finland

Vasa campus. Inledn: Harry Holmberg, bokbord (jultidningar finns)
lotteri o servering.
¶¶ Kronoby
Adventsgudstjänst för högstadiet
och gymnasiet: fr 9.00, Norrback, Ellfolk-Lasén
Sportdax: fr 17.30 i idr.h.
Öppet Hus för åk 7-8: fr 19.30 vid
Lyktan
Ungdomsmässa: lö 19.00 i kyrkan.
Efteråt ungdomarnas lillajulfest i
församlingshemmet
Festgudstjänst för stora och
små: Sö 11.00, Ventin, Norrback,
Ellfolk-Lasén, Benjamin Dahlskog,
trumpet, Kyrkokören, Barnkören
& Fyrklövern samt dagklubbsbarn. Välsignelse av diakon Gerd
Erickson. Kyrkkaffe. Vernissage i
församlingshemmet, tema ”Jesus
rider in i Jerusalem” – konstverk
av lågstadieelever.
Bibelstudie- och bönegrupp:
måndagar 18.00 på Storågården
Samtalsgruppen för män: ti 19.00
i lilla salen, Norrback
Musiklekis: on 9.30 i fh
Gudstjänst: självständighetsdagen 10.00 Ventin, Ellfolk-Lasén,
Veteransångarna, Hornkapellet,
Uppvaktning vid hjältegravarna.
Kyrkkaffe, scouterna
¶¶ Larsmo
To 29.11 kl. 19 Karagruppen: samlas
vid Inremissionshemmet. Kvällens
gäst är missionär Alf Wallin.
Lö 1.12 kl. 19 KU:s sångkväll i Holm
bönehus: i samarbete med Larsmo
baptistförsamling. Catharina Englund, Daniel Victorzon m.fl. medverkar. Servering.
Sö 2.12 kl. 10 Festgudstjänst på
första advent: Sjöblom, Wiklund,
Församlingskören, solist Mathias
Svenfelt, trumpet Ingmar Sandvik.
Kyrkvärd: Björn, Björnvik, Långstranden.
Ti 4.12 kl. 18.30 Kvinnocafé i Bosund bönehus: Gunilla Holmberg
medverkar, tema: ”Vandringen
mellan korset och tronen”.
To 6.12 Självständighetsdagens
gudstjänst: Sjöblom, Wiklund,
sång av Benita Östman. Kyrkvärd:
Bosund gårdsnummer. Efter gudstjänsten uppvaktning vid krigargravarna.
¶¶ Munsala
Fr kl 9.30 Skolgudstjänst: i kyrkan,
khden, kantorn.
- Nätet: lillajulbowling (6 euro),
avfärd 16.45 från Nätet. Anmäl till
Johanna.
Sö kl 10 Familjegudstjänst: khden,
kantorn, sång dagklubbsbarnen o
projektkören, drama av ungdomar.
- kl 15 Adventskonsert: i kyrkan
med Nykarlebynejdens Sång- o
Musikförbunds körer o orkestrar.
To 6.12 kl 10 Självständighetsdagens gudstjänst: i kyrkan, khden,
kantorn. Efteråt kransnedläggn. vid
hjältegravarna.
Julbasar 6.12 kl 11-14: i fh, produkter till försäljn. o lotterivinster
tas tacksamt emot till prästg. el.
förs.hemmet. Festgröt o pyssel för
barnen.
¶¶ Nedervetil
Andakt: i servicecentret fr 13.
Familjegudstjänst: sö 10, khden,
kantorn, kyrkokören, procession
och sång av barn.
Barnens adventsgudstjänst: on
10 i kyrkan.
Gudstjänst: självständighetsdagen
kl 10, khden, kantorn, hornorkestern, scoutdubbning, uppvaktning
vid hjältegraven.Älgsoppa och
KU:s auktion i fh.
¶¶ Nykarleby
Fr kl 8.30: Skolgudstjänst, högstadiet, gymnasiet
-kl 9.30: Barnens adventskyrka, för
barn under skolåldern
-kl 10: Koulujumalanpalvelus,
Metsäkulma
-kl 11.45: Lågstadiernas adventskyrka
Sö kl 10: Festgudstjänst med procession, Edman, Sandvik, Ringwall,
kyrkokören, sång av barn
Må kl 19: Kenyamission i fh, Lena
Frilund, Åsa Forsbacka
On kl 18.30: Socklot bönehus
julauktion, Gåvor till auktionen tas
tacksamt emot.
Självständighetsdagen kl 10: Guds-
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tjänst med scoutdubbning, Sandvik,
Edman, Nykarleby manskör. Efteråt
uppvaktning vid hjältegravarna.
Tilkkuryhmäs julförsäljning: i fh, on
5.12 kl 15 – 21, to 6.12 kl 11 -17
¶¶ Pedersöre
Gudstjänster:
- Sö 10 Festgudstjänst i kyrkan,
församlingens körer, lit. Häggblom, pred. Erikson, kantorerna
Sandstedt-Granvik och Nyholm,
textläsare Monica Holmgård,
dörrvärdar Karby, välkommen på
grötfest efteråt i förs.hemmet
- To 6.12 kl. 10: Gudstjänst i
kyrkan, Manskören, Häggblom,
Nyholm, Nils-Oscar Frantz
Julbasar: To 18 i Forsby bykyrka,
sångprogram, lotterier, servering
o försäljning. Alla välkomna!
Adventsandakter:
- Fr 8 med Forsby skola i Forsby
bykyrka, Häggblom, SandstedtGranvik
- Fr 8.30 Byn tillsammans med
Bennäs skola i Kyrkhemmet, Erikson, Nyholm
- Fr 8.30 med lyktvandring till
Flynängens bönehus, Näse
- Fr 10 med dagvården i kyrkan,
Erikson, Sandstedt-Granvik, A.
Snellman
- Sö 15 Adventsandakt & söndagsskolans julfest för SundbyKarby i Sundby byahem, Näse,
Sandstedt-Granvik
- Sö 18 Adventsfest i Bulderbackagården, Sandsund, Näse, Nyholm
Adventskonsert: Sö 19 med Musikhuset i kyrkan, fritt inträde
Julfester med dagklubben:
- Ti 18.30 i Kyrkhemmet i Bennäs
- To 6.12 kl. 14 i Forsby bykyrka
- To 6.12 kl. 18.30 i Kållby församlingssal
Night Café: Fr 20 Gemensam
ungdomssamling 360 i församlingsstugan i Esse (Inget Night
Café i Kyrkhemmet!)
Sammankomst: Sö 15 i Flynängens bönehus, Rune Östman
Symöte: Ti 13.30 Karby-Sundby i
Sundby byahem
Strängbandet: Ti 18 övar i Kyrkostrands församlingshem
¶¶ Purmo
Fre 13: Nattvard i Lillby pensionärsbostäder, khden och kantorn
Sö 12: Obs tiden! Familjegudstjänst i kyrkan, khden, kantorn,
kyrkokören, sång av barnen
Ti 19: Drängstugans personaljulkaffe i Lillby förs.h.
19.30: Auktion i Åvist bykyrka
To 6.12 kl.10: Högmässa, khden,
kantorn, kyrkokören. Efteråt uppvaktning vid krigargravarna
¶¶ Terjärv
Ungdomarnas lillajulfest: fr 30.11 kl
19, förs.h.
Familjegudstjänst: 1.sö i advent 2.12
kl 11, khden, S. Smedjebacka, kyrkokören; barnkören; Stig Dahlvik,
trumpet. Efter gudstjänsten serverar Missionsgruppen Kvinnobanken,
risgrynsgröt och skinksmörgåsar i
församlingshemmet.
Samtidigt Kvinnobankens Adventsbasar med försäljning av annorlunda julklappar, handgjorda textiler,
mjukisdjur, juldekorationer m.m.
Snabblotteri!
Andakt och gemenskap: i Kortjärvi,
sö 2.12 kl 19 D. Norrback.
Barnens julfest: on 5.12 kl 18, förs.h.
Självständighetsdagens gudstjänst:
to 6.12 kl 10, khden, S. Smedjebacka, Terjärv manskör.
De vackraste julsångerna på finska:
i kyrkan to 6.12 kl 14, Mariat; sång
av Mats Sågfors; sång av Ros-Mari;
Barnkören; A. Gistö, kantele. Servering i förs.h.

Region 2
Domprosteriet
Borgå

Fr 30.11 kl.18: Adventsandakt i S:t Olofs
kapell, Pellinge, Puska, Tollander
Lö 1.12 kl.11-14: Adventspyssel församlingshemmet, Geisor, S Lindgård. Materialavgift 3 €, möjlighet till lunch 4 €.
Lö 1.12 kl. 19: Julkonsert UMA -jazzorchestra, Maarit Hurmerinta, Verneri Pohjola, kapellmästare Kirmo Lintinen
Sö 2.12 kl.12: Familjemässa i domkyrkan, M Lindgård, S Lindgård, EisentrautSöderström, Wilén,Helenelund, Tollander, Söderström, Domkyrkokören,
Cornisines Borgoensis, Diskanten.
Färdtjänst

Sö 2.12 kl. 18: Adventsvesper, Merja
Halmetoja-Sivonen, Alla LasonenKokkonen, Minna Wesslund, Jarkko
Yli-Annala
De vackraste julsångerna
On 5.12 kl. 13.30: Brandbackens servicehus
On 5.12 kl. 18: Kullo bykyrka
On 5.12 kl. 18: Svenskborg, Vessö
To 6.12 kl. 14: Högbacka, Andersböle
Fr 7.12 kl. 18.30: S:t Olofs kapell, Pellinge

Lappträsk

To 29 kl 14: Mission i fh
kl 18: körernas samövning i kyrkan
Fr 30 kl 13: Adventsandakt kl 13 i Servicehuset, kl 14 på Tallmogården och kl 15
i Marttahemmet, VÅ, VT
Sö 2, 1. s. i Advent, kl 12: (Obs!
klockslaget) Mässa i kyrkan, CÅ, VT,
Cantando, Wallmokören, Sångargillet.
Efteråt kyrkkaffe i Lilla kyrkan. Taxi
On 5 kl 9.30: Vuxen-barn i fh
To 6 kl 10.30: kransnedläggning vid hjältegravarna och kl 10.45 på kyrkogården
kl 11: (Obs! klockslaget) tvåspråkig
Självständighetsdagens Gudstjänst i
kyrkan, prosten Esa Siljamäki, Hannu
Pentti

Liljendal

Första adventsgudstjänst: sö 2.12 kl
10 i Sävträsk kapell. HD/AJ. Kyrkokören
medverkar.
Julkonsert med Hans Martin: sö 2.12 kl
18 i Liljendal kyrka. Liljendal kyrkokör
medverkar under ledning av Antti Jokinen. Inträde: 15 e.
Vuxen-Barngruppen: ti 4.12 kl 10-12 på
Kantorsgården
Självständighetsdagens tvåspråkiga
gudstjänst: to 6.12 kl 10 i Sävträsk kapell. HD/AJ. Uppvaktning vid hjältegravarna efter gudstjänsten.

Lovisa

Barnens adventskyrka: to 29.11 kl 9.30
i Lovisa kyrka
Vinterskriban: lö 1.12 kl 12-17 i Tikva
Tvåspråkig jazzmässa: sö 2.12 kl 11 Obs
tiden! i Lovisa kyrka, af Hällström, Apajalahti, Kantola, Aalto
Kort morgonmässa: ons 5.12 kl 8 i Lovisa kyrka, af Hällström
Uppvaktning vid hjältegravarna: to 6.12
kl 9.30
Tvåspråkig gudstjänst: to 6.12 kl 10 i kapellet, af Hällström, Apajalahti, Aalto

Pernå

Familjemässa: sö 2.12 kl. 10.00 i kyrkan,
Minna Silfvergrén, Robert Lemberg,
Paula Jokinen, Erica Wallén.
Forsby pensionärskretsens julfest:
on 5.12 kl. 13.00 i pens.huset, Minna
Silfvergrén, Ingegerd Juntunen, Paula
Jokinen.
Självständighetsdagens tvåspråkiga
högmässa: to 6.12 kl. 10.00 i kyrkan,
Robert Lemberg, Paula Jokinen. Uppvaktning vid hjältegravarna.
De ensammas julmiddag: sö 9.12 i Sockenstugan efter den tvåspråkiga högmässan som börjar kl. 10.00 i kyrkan.
Anmälningar till diakonissan senast 30.11
kl. 9-12 tel. 040-5236906. Missionslotteri i samband med julmiddagen. Vinster
kan hämtas till pastorskansliet.

Sibbo

sibbosvenskaforsamling.fi
SIBBO KYRKA: Sö kl 12 mässa Helene
Liljeström, Magnus Riska, Katja Korpi,
Anders Ekberg, Lauri Palin. Kyrkokören,
sånggrupp och band, trumpet Markku
Kylmänen. Konfirmandernas första
kyrksöndag, information efteråt i kyrkan. Konfirmandföräldrarna inbjuds.
Missionsauktion: Fr kl 18.30 30.11 i Bykyrkan Tabor i Box, andakt Liljeström.
Adventsutfärden: 3.12, busstidtabell för
anmälda. Buss 1 Linda kl 8.15, Söderkullavägen till Kyrkoby församl.hem kl 8.25.
Buss 2 Nickby busstation kl 8.15, Paipisvägen till Norra Paipis (butiksbacken) kl
8.35. Pris 25 €, ingår resa, förmiddagskaffe och lunch.
Familjedagvårdarnas julfest: On kl 14.30
Korpi, Ekberg, Isabella Munck.
De vackraste julsångerna: On kl 18.30
i Bykyrkan Tabor i Box. Liljeström, Allan Lindqvist, Ekberg, Seppo J Järvinen,
kyrkokören.

Helsingfors prosteri
Johannes

www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Fre 30.11
Kl.10: Familjeträff i Hörnan. Högbergsgatan 10, ingång via gården. Ollberg.
Kl.12: Veckolunch i Högbergssalen
kl.12-13.30. Högbergsgatan 10E vån 2.
Frivillig avgift.
Lö 1.12
Kl.11: Vi deltar i basaren i Drumsö kyrkas
församlingssal mellan 11-13, till förmån
för FMS.
Sö 2.12 Första söndagen i advent
Kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Ahonen, Ray, Johannes kantor &
församlingens körer. Kyrkkaffe. Pepparkakspremiär med Passionärerna på
kyrkkaffet. Försäljning av Passionärernas pepparkaksbok till förmån för
församlingens missionsarbete.
Må 3.12
Kl.10: Tomas familjeträff. Tomas kyrkas
dagklubbsutrymmen. Frände.
Kl.10: Café Kardemumma. Tvåspråkigt
café i S:t Jacobs kyrka. Salenius.
Ti 4.12
Kl.12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.
Enlund.
Kl.10: Adventsutfärd för anmälda seniorer & daglediga till Malmgård & Pernå
kyrka. Start från Kiasma kl.10. Pris 20€.
Ahonen (09-23407717).
Kl.18: Viva i adventstid. S:t Jacobs kyrkas församlingssal. Salenius.
On 5.12
Kl.15: Diakoni och Cellträffens gemen-

samma julfest. Sista diakoniträffen före
jul. ”Tillsammans i advent”. Gertrud
Strandén, Eivor Norrbäck, Bo Ekman,
Salenius.
Kl.15: Mariakretsen i Tomas kyrka.
Frände.
Kl.18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Almqvist.
To 6.12 Självständighetsdagen
Kl.11: Tvåspråkig gudstjänst i Drumsö
kyrka. Niko Huttunen, Pirjo Työrinoja, Marjukka Andersson, Ahonen,
Enlund,kören Manifestum, dir.Markus
Westerlund. Kransläggning vid hjältegravarna före gudstjänsten kl.10.30.
Kyrkkaffe.
Kl.12: Riksdagsgudstjänst i Domkyrkan.
Djupsjöbacka, Audas.
Kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Ray,
Sundblom Lindberg, Almqvist.

Matteus

Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN: Åbohusvägen 3
Fr 30.11 kl. 18-21: ungdomskväll (2 vån).
Kl. 18 ungdomsmässa & servering, kl.
19-21 ungdomskväll.
Sö 2.12 kl. 12: festmässa, Forsén, Ahlfors, Hallvar, Rönnberg, Matteus kyrkomusiker, Matteus barnkör och Matteus
kyrkokör. Glöggservering.
Må 3.12 ”Vägen till Betlehem”: Julvandring för barnfamiljer och andra intresserade. Vandrarna möts av änglar, herdar,
de vise männen, Maria och Josef och
Jesusbarnet i krubban. Start kl. 17.45,
18.15, 18.45 och 19.15. Ingen förhandsanmälan. Ingång via kyrkan.
To 6.12 kl. 12: högm, Rönnberg, Anders
Forsman. Festligt kyrkkaffe.
ÖSTERSUNDOM KYRKA: Kapellvägen 65
To 6.12 kl. 13: uppvaktning vid hjältegravarna, Ahlfors (tvåspr.)
BRÄNDÖ / VILANS BEGRAVNINGSKAPELL:
To 6.12 kl. 12: uppvaktning vid hjältegravarna, Hallvar (tvåspr.)

Petrus

www.petrusforsamling.net
fr 30.11:
- kl. 10 Musiklek i Haga: Hagasalen,
Vespervägen 12. Sussi Leskinen. 0-4
åringar. Kaffeservering.
sö 2.12:
Första advent. Vi sjunger Hosianna!
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka,
Tegelstigen 6. Björk, Lassus. Söderström. Petruskören. Lekholmen-konfirmanderna 2012 (1997- födda) deltar.
- kl. 10 Högmässa: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, Hilli. Vokalensamblen PS medverkar. Kyrkkaffe.
- kl. 12 Första adventsgudstjänst: i
Malms kyrka, Kommunalvägen 1. Kass,
Hilli. GUF-kören.
- kl. 12 Puls gudstjänst: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Puls är en gudstjänst för alla. Kom med du också! Söndagsskola för barnen och pizzamingel
efteråt för alla. Björk, Kass, Perret m.fl.
on 5.12:
- kl. 12 Julmiddag på Kuntokallio: De
Vackraste Julsångerna, andakt, julmiddag, Kuntokalliovägen 6. K.Varho,
N.Nybergh, H och B Sandell. Intresserad? Ring omedelbart 09-23407227.
to 6.12:
- kl. 10 Gudstjänst: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksvägen 15. Sandell, Hilli.
- kl. 10 Tvåspråkig gudstjänst: i Södra
Haga kyrka tillsammans med Haagan
seurakunta. Uppvaktning vid hjältegravarna i södra Haga ca. kl. 11.15, i Sockenbacka ca. kl. 11.15, i Munksnäs ca. kl.
12.15. Björk, Thylin, Kass.

Helsingfors prosteri

Kampens kapells öppethållningstider:
Kampens kapell är öppet för möten
mellan människor och stillhet vardagar klockan 7-20 och under veckoslut
klockan 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar: på tfn 01019-0072 (från utlandet
+358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. En
webbaserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour. Användaren
behöver inte uppge namn, e-postadress
eller andra uppgifter som kan leda till
identifiering utan väljer själv en signatur
och ett lösenord. Ring eller skriv när Du
behöver stöd!
Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Deutsche Gemeinde

So 2.12. 11 Uhr: Familiengottesdienst
zum 1. Advent (Panzig)

Mellersta Nylands prosteri
Esbo

1. sö. i advent, 2.12:
Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, kl. 12.15
högmässa. Rönnberg, Bengts, Jäntti,
Valtonen, EsVoces. Julgröt i församlingsgården. Symamsellernas försäljning för
internationell diakoni och mission.Olars
kyrka, Olarsbäcken 4, kl. 10. 30 mässa
med små och stora. Lindqvist, Malmgren. Julgröt.
Mataskärs kapell, Mataskärv. 3, kl. 16
gudstjänst med små och stora. Ahlbeck,
Malmgren, barnkörerna Tonsökarna och
Stämsökarna. Julgröt.
Köklax kapell, Handelsbacken 1, kl. 16
lovsångsmässa. Kanckos, Valtonen.
Söndagsskola.
Julbasar och allsång: Tunaberg servicehus, Framnäsängen 4, to 29.11 kl.
14.30–17.
De vackraste julsångerna och grötfest:
Södrik kapell, Kirstigården 3, lö 1.12 kl.
10. Ertman, Bengts.
Gröndalsafton med De vackraste julsångerna: Gröndals kapell, Grönbackav.
2, må 3.12 kl. 18, Jäntti, Bengts, Pia
Mantila.
Julkonsert med Esbo sångkör och Kyrkslätts manskör: må 3.12 kl. 19.30–20.30,
Esbo domkyrka.
De vackraste julsångerna – ”Julkrax
med Kråksången”: Esbo domkyrkas

församlingsgård, Kyrkstr. 2. on 5.12 kl.
19–20. Kråksången, Malmgren, Wikman,
Ertman. Glöggservering fr. kl. 18.30.
Ungdomskvällar: on 5.12 och on 12.12 kl.
17–20, Sode, Sököv. 14.
Bibelstudium: on 5.12 kl. 16.30, Karabacka kapell, Ertman.
Familjeklubbar:
Familjecafé må 3.12, 10.12 och 17.12 kl.
9.30–12, Köklax kapell, Handelsb. 1.
Sång och lek ti 4.12 och 11.12 kl. 9.30–11,
Sökö kapell, Sökögr. 3.
Imse Vimse-klubben on 5.12 och 12.12
kl. 9.30, Mattby kapell, Lisasgr. 3.
Kretsar för pensionärer och daglediga
kl. 13-15: Träffdax i Köklax kapell ti 4.12,
Sökö kapell ti 4.12, Södrik kapell on 5.12.
Jobb och mat-gruppen: Hagalunds
kyrka, svenska rummet. må 3.12 och
10.12 kl. 19.
Öppet hus i Hagalunds kyrka: ti 4.12 kl.
12–14. Adventsfest, De vackraste julsångerna, julgröt, kaffe och jultårta.
Se också advents- och julbilagan i detta
nummer av Kyrkpressen!

Grankulla

To 29.11 kl 10: Samtal kring tro i övre
brasrummet.
Kl 10.30: Förbön med lovsång i övre
brasrummet.
Kl 18.30: Bibelkväll i Sebastos.
Lö 1.12 kl 11-13: Adventsbasar till förmån för diakoni och mission i Grankulla
kyrka. Fina handarbeten, julpynt, handstöpta ljus, bakverk – salt och sött, lotterier mm. I caféet serveras julgröt och
kaffe. Arr. Grankulla Svenska Kyrkoförening och Grankulla svenska församling
2.12 kl. 12: Familjemässa, Ulrik Sandell,
Yvonne Fransman, Heli Peitsalo, Barbro
Smeds damkören Grazia. Erkki Haunio,
trumpet, söndagsskolan och barnkören.
Aulaglögg och pepparkaka.
Ti 4.12 kl 9 och 10: Jultablå, som pensionärerna uppför i kyrksalen för daghemsbarnen.
Du som vill uppleva stämningen är välkommen med!
Kl 13: Pensionärskören i nedre salen,
Barbro Smeds.
Kl 13.30: Tisdagsträffen i övre salen,
presentation av Topelius dikter.
Kl 18: Sorgegrupp i övre brasrummet.
Förfrågningar och anmälningar till Catherine Granlund 050-439 3208.
On 5.12 kl 9 och 10: Jultablå, som pensionärerna uppför i kyrksalen för daghemsbarnen.
Du som vill uppleva stämningen är välkommen med!
To 6.12 kl 10: Tvåspråkig gudstjänst, Sara
Medberg, Anna-Kaisa Tuomi, Barbro
Smeds, Manskören GSP-Klang. Efteråt
uppvaktning vid hjältegravarna.

Kyrkslätt

Kyrkslätts Damkörs Julkonsert: fre
30.11 kl. 19.00 i Masaby kyrka tillsammans med solisterna Catharina, Aurora
och Olivia Kyllönen, organisten Agnes
Goerke samt orkestern Collegium Musicantum. Dirigent är Timo-Juhani Kyllönen. På programmet står Jean Langlais
Cinq Motets och Mozarts Missa brevis
in B. Programblad 10 € inkl. glögg och
pepparkakor. Hjärtligt välkomna!
Adventsbasar: lö 1.12 kl. 10-13 i församlingshemmet tillsammans med den
finska församlingen. Medlemmar från
vänförsamlingen Harju Risti i Estland och
deras kyrkoherde Annika Laats är också
på besök i Kyrkslätt och säljer estniska
produkter på basaren. Till försäljning
finns bakverk, honung, handarbeten
m.m. Församlingsförbundet säljer böcker. Kaffeförsäljning och lotteri.
Högmässa första söndagen i advent: sö
2.12 kl. 12 i Kyrkslätts kyrka. Höglund,
Joki och Stewen. Mikaelikören medverkar.
Öppet hus på Korsbergsvägen i Kantvik:
må 3.12 kl. 12-14. Kaffeservering.
Vardagskraft – för dig med lite tvivel
och någon tro: ti 4.12 kl. 18.30 i församlingshemmet i Kyrkslätts centrum,
Församlingsvägen 1.
Självständighetsdagens tvåspråkiga
högmässa: tors 6.12 kl. 12 i Kyrkslätts
kyrka. Kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 11.30. Höglund, Posti, Joki och
Stewen.
Tisdag 4.12: är pastorskansliet öppet kl.
9-12. Telefonväxelns nummer är (09)
8050 8200.
Mera info på:
www.kyrkslattsvenska.fi

Tammerfors

Sö 2.12: Första advents gudstjänst för
stora och små kl 10.30 i Finlaysons kyrka med Hosianna. K Rantala, P Sirén och
M Hesthammer. Kyrkkaffe i kyrkan.
Ti 4.12: Mammor, pappor o barn kl 10
SvG
Ti 4.12: Tisdagsklubben SvG kl 14.3015.30
Ons 5.12: Diakonikretsen kl 13 SvH, julkaffe med kyrkoherden.

Vanda

Hosianna! Veckomässa: fre 30.11. kl. 14
i Folkhälsanhuset, Dickursby. Anu Paavola, Nina Fogelberg.
Hosianna! Högmässa: sö 2.12. kl. 10 i
Helsinge kyrka S:t Lars. Lit. Anu Paavola,
pred. Martin Fagerudd, ass. Kaj Andersson, kantor Nina Fogelberg. Timo Petas,
trumpet, medverkar. Kyrkkaffe i Helsinge skola, Övitsbölevägen 3.
Ingen högmässa: sö 2.12. i S:t Martins
kapell.
Familjecafé: i samarbete med Folkhälsan må 3.12. kl. 9-12 i Mårtensdal, Martinristi församlingslokal, eftisrummet.
Avgift 2e/familj inkl. kaffe/te, smörgås
och frukt. Kontaktperson Katja Kairisalo
tel 044 554 5521.
ViAnda-kören övar: ti 4.12. kl. 13.15 –
15.30 i Dickursby kyrka.
Veckomässa: ons 5.12. kl. 8.30 i Dickursby kapell. Anu Paavola.
Tvåspråkig gudstjänst självst.dagen:
to 6.12. kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars,

tillsammans med Vantaankoski församling. Martin Fagerudd, Hannu Pöntinen,
Nina Fogelberg, Iina Katila. Tikkurilan
Mieskuoro, dir. Karin Taukar. Efter gudstjänsten uppvaktning och körsång vid
hjältegravarna.
Tvåspråkig gudstjänst självst.dagen:
to 6.12. kl. 10 i Myrbacka kyrka. Kaj
Andersson, Ulla Pohjolan- Pirhonen,
Maija Maltela.
Basar: självst.dagen to 6.12. kl. 11- 13
i Myrbacka kyrka. Bakverk, lopptorg,
handarbete, lotteri. Servering av soppa
och kaffe. Arr. Vanda Västra Diakoniförening.
Inget familjecafé: to 6.12. i Dickursby
kyrka.
Församlingens julfest: sö 9.12. kl. 11.30
i Prostgården, Helsinge Kyrkoby, Kyrkovägen 45. Traditionell julmat, kaffe,
program. Anmälan senast den 3.12 till
Pastorskansliet tel 09 8306262, diakonissan Annakatri Aho tel 050 464 5068,
diakon Carita Dahlberg(må-ons) tel 050
330 1828, eller e-post vandasvenska@
evl.fi

Raseborgs prosteri
Bromarv

Lö 1.12. kl. 19: i TENALA kyrka julkonsert
med Hans Martin mfl.
Sö 2.12. 1. Advent kl.10: högmässa, Salminen, Lindgård, körsång
Självständighetsdagen 6.12. kl. 10:
gudstjänst, Salminen, Lindgård. Efter
gudstjänsten uppvaktning vid hjältegravarna.
Fre 7.12. kl. 19: julkonsert, Sara Selenius,
sånggruppen Jammin i kyrkan

Ekenäs

På djupet: to 29.11 kl.19 i förs.h. Bibeldiskussion med K.Sandelin.
Gemensam bön: lö 1.12 kl.9.30 i Pingstkyrkan.
Julbasar: lö 1.12 kl. 14 i förs.h. Mat-,
bakverks- och handarbetsförsäljning,
lotteri, kaffe m.m. Arr. Kenya-missionskretsen.
Högmässa: Första advent 2.12 kl.
10 i kyrkan, A.Lindström, M.Cleve,
N.Burgmann, Å.Westerlund, kyrkokören.
Hela familjens festgudstjänst med Hosiannahymn och evangelieprocession.
Konsert: sö 2.12 kl. 18 i kyrkan. ”Den heliga natten”, Manskören Raseborg, dir.
R.W.Ahlberg, N.Burgmann, piano/orgel.
Fri entré - program 15€.
Kyrkobröderna: må 3.12 kl.18 i förs.h.
Konsert: ti 4.12 kl.19 i kyrkan. Eino
Grön, Marian Petrescu, piano, Michai
Petrescu, kontrabas. Bilj. 18€ vid dörren
eller fr. Lippupalvelu. 3€/bilj. till förmån
för diakoniarbetet.
Sionsharpans sångstund: on 5.12 kl.18
i förs.h.
Självständighetsdagens gudstjänst:
to 6.12 kl.10 i kyrkan, T.Wilman,
N.Burgmann. Tvåspråkig. Uppvaktning
vid de stupades grav kl.9.
Julbasar: to 6.12 kl.14 i förs.h. Försäljning
av handarbeten och bakverk. Lotteri
och servering. Arr. Diakoni- och missionskretsarna.
Info om kretsar, körer, klubbar: www.
ekenasforsamling.fi

Hangö

Sö 2.12 Adventsmässa i kyrkan kl. 12:
Mässan beaktar att Hangö kyrka i år
fyller 120 år. A-S. Nylund, A. Laxell, T.
Sjöblom, R. Näse. Scouterna medverkar.
Efteråt gröt, smörgås o födelsedagstårta i församlingshemmet där Tomy Karlsson berättar om Hangö kyrka i tiderna.
Från Lappvik ordnas skjuts enligt behov,
anmälan till pastorskansliet senast 28.11,
tel: 019-2630620.
On 5.12 Tvåspråkig självständighetskyrka i Lappvik kyrka kl. 9.30: för skolorna
och daghemmen, A. Laxell, J. Tikka, M.
Lasonen.
To 6.12 Självständighetsdagens tvåspråkiga gudstjänst kl. 12: i 120-år
jubilerande Hangö kyrka, A. Laxell, H,
Rantala, M. Lasonen. Hangö manskör
medv. Efteråt bjuder staden på festkaffe i stadshusets foajé.

Ingå

Fre 30.11 kl 9.15: Skolornas adventskyrka i Ingå kyrka. Eeva Makweri.
Fre 30.11 kl 18.00: Israeliska danser
i församlinghemmets källare. Viveca
Unnérus.
Lö 1.12 kl 18.00: Julgransljusen tänds
i julgranen på Ingå kyrkas parkering.
Julgranen är donerad av Ingå Lions Club.
Torsten Sandell
Lö 1.12. ca kl 18.15: Körernas traditionella adventskonsert i Ingå kyrka. Dir.
Marianne Gustafsson Burgmann.
Sö 2.12 kl 10.00: 1 s. i advent, högmässa
med missionärsvälsignelse i Ingå kyrka,
Torsten Sandell, Eeva Makweri, Marianne Gustafsson Burgmann, kyrkokören.
Må 3.12 kl 18.00: tvåspråkig julsångskonsert i Ingå kyrka. Konserten anpassas särskilt till behov för personer med
olika funktionshinder. Gott om plats
för rullstolar finns. Konferencier: AnnSofi Storbacka, vid orgeln och flygeln:
Anders Storbacka, allsång, körsång:
DUVKören Trixstar och kvartettsång
med sånggruppen Guldkanten. Arr.
Sånggruppen Guldkanten i samarbete
med Ingå församling
Må 3.12.kl 18.30: bibelgrupp i församlingshemmet. Tom Hellsten.
Ti 4.12 kl 10.00: barnens tvåspråkiga
julkyrka i Degerby kyrka och ons 5.12. kl
10.00 i Ingå kyrka för barn, daghemspersonal, familjedagvårdare och övriga
som vill fira barnens julkyrka med oss.
Torsten Sandell, Solveig Björklund-Sjöholm, Marianne Gustafsson Burgmann.
Ti 4.12 kl 18.00: kyrkofullmäktige sammanträder i Prästgården.
Ons. 5.12 kl 14.00: syföreningen träffas i
Prästgården. Siv Björklöf.
Ons 5.12 kl 17: Emma-cafe i ungdomshuset. Solveig Björklund-Sjöholm.

Verksamhet på finska:
Pe 30.11 klo 17.30: sähly Merituulen
koululla.
Su 2.12: 1. adventtisunnuntai, eläkeläisten kirkkopyhä, klo 12.00 Messu
ja lähetystyöntekijöiden siunaaminen
Inkoon kirkossa. Torsten Sandell, Eeva
Makweri, Hanna Noro ja Gaudetekuoro. Kirkkokahvit seurakuntatalossa
messun jälkeen.
Ke 5.12 klo 18.00: raamattupiiri Bläckhornetissa. Eeva Makweri.

Karis

Adventsandakt: Fr 30.11 kl. 9.00 i Svartå
kyrka för alla småbarn i Svartå. Terlinden; Österberg
Adventsandakt : Fr 30.11 kl. 10 i S:ta
Katarina kyrka för alla småbarn i Karis.
Terlinden; Kalliomäki; Österberg
Högmässa : Sö 2.12 kl. 10 i Svartå kyrka.
Raunio; Terlinden. Kyrktaxi från periferin.
Lämna din beställning till pastorskansliet tfn 279 3000, senast torsdag 29.11
kl. 14.00.
Högmässa : Sö 2.12 kl. 12 i S:ta Katarina
kyrka. Raunio; Terlinden; Nordström.
Kyrktaxi från centrum.
Bibelgruppen i Svartå: Må 3.12 kl. 1415.30 i kyrkstugan.
Tvåspråkig gudstjänst: To 6.12 kl. 10.30
i S:t Olofs kapell; Raunio; Lahtinen;
Gustafsson Burgmann. Västnyländska
kammarkören medverkar.
Kransnedläggning: To 6.12 kl. 11.30 på
hjältegravarna i Karis
Kransnedläggning: To 6.12 kl. 12.30 på
hjältegravarna i Svartå
Självständighetsdagens basar: To 6.12
kl. 12-14 i Församlingshemmet till förmån för missions- och diakoniarbetet.
Ärtsoppa, kaffe, handarbeten, bakverk
mm.
Vi tar tacksamt emot produkter till
lotteri och försäljning onsdag 5.12 kl.
10-14.

Pojo

To 29.11: Församlingskören i förs.hemmet.
Fr 30.11: Kl 10 Barnens adventsandakt i
kyrkan. Servering.
Kl 11.15: Skolbarnens adventsandakt i
kyrkan.
Kl 13.45: Pensionärskören i förs.hemmet.
Sö 02.12: 1 Advent kl 10 Högmässa i
kyrkan. Taxi.
05.12: Kl 14 Pensionärssamlingens
adventsfest i förs.hemmet. Pensionärskören medverkar. Marthorna bjuder på
kaffe. Lotteri. Taxi.
To 06.12: Kl 13 Tvåspråkig gudstjänst i
kyrkan. Efteråt uppvaktning vid hjältegraven och de rödas grav.

Sjundeå

Mässa: sö 2.12 kl. 12 i kyrkan. Vi sjunger
Hosianna, Bo Ekström, Hanna Noro,
barnkören medverkar.
Adventsmusik: ti 4.12 kl. 20 i kyrkan.
Sök julfrid, Pami Karvonen.
Tvåspråkig gudstjänst: to 6.12 kl. 10
i kyrkan, Bo Ekström, Ismo Turunen,
Hanna Noro, P.O. Björklund. Uppvaktning vid hjältegravarna. Kommunens
självständighetsdagsfest i AKK-skolan.

Snappertuna

to 29.11 kl 15.30: Skribalektion i
Langansböle
to 29.11 kl 18-21: Ungdomskväll i
Langansböle
to 29.11 kl 19: kören övar i Prästgården
sö 2.12 kl 13: gudstjänst med Markus
Weckström och Pia Nygård. Snappertuna skolas lucia medverkar.
sö 2.12 kl 14-16: Julmarknad i byn. Kyrkkaffe samt försäljning av KUA produkter
i Prästgården. Välkomna!
ti 4.12 kl 9.30-11: Familjekafé i Langansböle

Tenala

Fre 30.11. kl. 9: lågstadiets adventsgudstjänst i kyrkan
Lö 1.12. kl. 19: julkonsert i kyrkan med
Hans Martin, Tom Käldström, Markus
Stara. Programblad 15 euro.
Sö 2.12. 1. Advent kl. 13: familjemässa,
Hanner, Lindroos, Tomppa, kyrkokören,
barnklubbar
Självständighetsdagen 6.12. kl. 13:
gudstjänst, Hanner, Lindroos. Uppvaktning vid krigargravarna. Kyrkkaffe i
förshemmet.
To 6.12. kl. 14-16: julmarknad i Bygdegården, försäljning av produkter mm.

Esbo stift
Lojo

Sö 2.12 kl. 13.00: 1. s i Advent högmässa
i Lojo kyrka. Liturg och predikant Esa
Rinne och Harri Kerko kantor. Svenska
föreningen i Lojo medverkar. Gröt i Åsavalla efter högmässan. Kyrktaxi.
Ti 4.12 kl. 13.30: Svenska kretsen samlas i Virkby kyrka. Mari Nurmi. Taxi.
To 6.12 kl. 11.00: Självständighetsdagens
tvåspråkiga gudstjänst i Virkby kyrka.
Uppvaktning vid hjältegravarna efter
gudstjänsten. Kyrktaxi.
Vid behov av kyrktaxi eller taxi till
svenska kretsen kontakta chauffören
Marko Kytölä tel 040 546 5549 senast
dagen innan. Taxin kostar 5,00€ tur
och retur.

Tusby

Sö 2.12. kl 13.00 Första Advents högmässa i Tusby kyrka kl 13: Präst: Satu
Mäkinen, kantor Julia Tamminen med
Klemetskog Kyrkosångare och Brages
stråkorkester. Kyrkkaffe efteråt. Välkomna!

http://sanktjohannes.info
2.12 kl 11.00 gudstjänst i
Biblion. Kyrkkaffe, föredrag.
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RADIO & TV

radioandakter

Andrum kl. 6.54

Aftonandakt kl. 19.15

Gudstjänst sö 2.12

(med repris 8.54)
Fre 30.11 Monica Heikel-Nyberg,
Grankulla Lö 1.12 8.53 Familjeandakt.
Marias lilla åsna av Gunhild Sehlin.
Berätare: Karl Sällström Må 3.12 Laura Hellsten, Åbo Ti 4.12 Patrik Hellström, Vasa Ons 5.12 Victoria Grönlund, Vasa (repris från 7.6.2011)

Fre 30.11 Ingmar Lindqvist, Esbo (repris från 25.11.2011) Lö 1.12 17.58 Ett
ord inför helgen, Trefaldighetskyrkan i Vasa. Sö 2.12 Hans Häggblom,
Jakobstad Må 3.12 Marie Fred, Korsholm Ti 4.12 Mikael Lidman, Nykarleby Ons 5.12 Carola Engblom, Kimito

Sö 2.12 Gudstjänst med Vasa svenska församling. Predikant: Gunnar
Särs. Liturg: Siv Jern. Församlingens
kyrkokörer, ungdomsorkestern.

VEGA

Lediga tjänster
SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
söker till
EKONOMIKONTORET

en BYRÅSEKRETERARE

till en deltidsanställning som är i kraft tills vidare.

Sibbo kyrkliga samfällighet blir kund hos Kyrkans servicecentral i början av år 2014. För att förbereda denna
utmanande förändring behöver vi ytterligare resurser. Den
person som nu väljs ska sätta sig in i ekonomikontorets
rutiner (ekonomi- och personalförvaltningens samt
begravningsväsendets program), vara med i förändringsprocessen och därefter fortsätta vid ekonomikontoret när
de nuvarande arbetstagarna går i pension under år 2014.
Vi förutsätter lämplig merkantil utbildning, tillräcklig
förtrogenhet och arbetserfarenhet i branschen, bokföringskompetens samt goda muntliga och skriftliga
kunskaper i båda de inhemska språken. Förtrogenhet med
kyrkans ekonomi- och personalärenden samt programmen Personec och Intime betraktas som merit. Den som
väljs ska vara medlem i en evangelisk-luthersk församling.
Avlöning enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal , kravgrupp 501 för behöriga (begynnelselön 2
107,09 € + individuellt årsbundet tillägg 0–15 % samt 2 %
Sibbo-tillägg). I arbetsförhållandet tillämpas en 4 månaders prövotid. Före mottagandet av uppgiften skall den
valda presentera ett godtagbart läkarintyg.

VEGA

VEGA kl. 13.03

YLE FEM kl. 14.35

Håkan Enqvist om missionärstillvaron i Thailand, repris ti 4.12 kl. 16:50.
Reprissändning från 2011.
YLE FEM

PÅ GÅNG
SILVERQUINNS advent/julkonsert,
”Lux Æterna”, hålls detta år i Metodistkyrkan, Vasa, söndagen den
2 december kl. 18. Konserten har
fått namnet efter en rätt nyskriven
psalm: Kyrie /Lux Æterna – Det
eviga ljuset, där Lena Frilund står
för texten och Ingmar Hokkanen för musiken. Tobias Elfving är
solist i sången. Han sjunger också
med i flera andra körsånger, bl.a. i
negro spiritualen ”Go tell it on the
mountain.” Kvällens andra solist
är Kristoffer Streng. Han sjunger
solopartiet i Py Bäckmans ”Stad
i ljus” arrangerad för damkör av
Anders Teir.
Ackompanjemanget sköts av
Stefan Jansson, piano, Tobias Elfving, gitarr och Henrik Weiner,
bas. Johanna Törni medverkar på
flöjt. Dirigent för SilverQuinns är
Noomi Elfving. En kort andakt hålls
av pastor Leif Galls. Inträdet är
fritt. Programblad á 10€ säljs vid
ingången.

NÄR FÖRSTA LJUSET BRINNER.
Östersundom Sångkörs konsert i
Östersundom kyrka 2 december
klockan 17 med Daniela Forsén
som dirigent. Medverkande Staffan
Strömsholm (piano), Olli Liljeström
(bas) och Jesper Eklund (slagverk).
Madeleine Forsén sjunger solo.
Programblad vid dörren à 10 euro.
NOVA NOVA - Musik i adventstid
Kammarkören Idun ger en konsert i Olaus Petri kyrka (Minervagatan 6) lördagen den 1 december
kl. 18.
Det blir kör- och orgelmusik baserad på adventstidens texter om
väntan på julens händelser och om
hur ärkeängeln Gabriel förkunnar Jesu födelse. På programmet
medeltida visor, engelska carols,
adventspsalmer och musik av bl.a.
Arvo Pärt, Bob Chilcott, J.S. Bach
och Jussi Chydenius. Glada, svängiga visor växlar med stämningsfulla,
högtidliga koraler.
Dirigent är Karin Pedersen, vid
orgeln Dag-Ulrik Almqvist.
Programblad à 15 e vid ingången.

Lediga tjänster

Vill du bli vår informationssekreterare?

Sibbo svenska församling

Inför söndagarna i advent funderar andaktshållarna i
Radio Vega kring den här viktiga tiden och dess betydelse. I Andrum fredagar 6.54 och 8.54 talar Monica Heikel-Nyberg och i Aftonandakterna 19.15. Ingmar
Lindqvist på temat advent.

Himlaliv sö 2.12 kl. 20.30

Ansökningar med betygsavskrifter riktas till Gemensamma
kyrkorådet i Sibbo kyrkliga samfällighet, Stora Byvägen 1,
04130 Sibbo senast fre 21.12.2012 kl. 16.00. Förfrågningar
besvaras av ekonomichef Sirkka Toukomies, tfn (09) 239
1262, gsm 050 566 3681

Sibbo svenska församling anställer en informationssekreterare
(100 %) i arbetsavtalsförhållande på obestämd tid, räknat från
01.02 2013 eller enligt överenskommelse. Många av församlingens ca sextusen medlemmar är engagerade i församlingens liv
och behöver information. Men vi vill också nå dem som är
främmande för församlingens arbete. Som informationssekreterare ingår du i vårt fjorton personers arbetslag, och är med
om att stimulera samtalet om tro och liv, samtidigt som du ger
viktig information som hjälper församlingsmedlemmarna att
hitta gemenskap och livsvärde i sin hemförsamling.
Som informationssekreterare redigerar du församlingens
tidning S:t Sigfrids Kungörelser (6 nr/år). Du svarar för församlingens hemsida, för våra annonser i Kyrkpressen och dagstidningarna samt för planering och tryckning av foldrar och affischer.
Du planerar informationen i olika sociala media. Du samverkar
med förtroendevalda och anställda kring hur församlingen
kommunicerar med sina medlemmar. Dina uppgifter anvisas av
kyrkoherden, som leder informationsarbetet.
Vi förväntar oss att du är en person som bejakar den kristna
församlingens uppdrag, och är beredd att utveckla församlingens information och kommunikation. För uppgiften lämplig
utbildning eller erfarenhet förutsätts, samt utmärkta kunskaper
i svenska språket och nöjaktiga kunskaper i finska språket.
Förtrogenhet med kyrkans målsättning och församlingsarbete
är en merit. Du skall ha en god förmåga att uttrycka dig i skrift
och ha goda kunskaper i adb. Goda färdigheter i fotografering
och layout räknas även som merit.
Du bör vara medlem i en ev-luth församling. Lön enligt
kravgrupp 403. Godtagbart läkarintyg bör inlämnas då arbetet
inleds. Prövotid 4 månader.
En fritt formulerad ansökan med personuppgifter riktas till
Församlingsrådet i Sibbo svenska församling, och insänds
senast 14.12 2012 kl 16 under adress: Sibbo svenska församling,
Stora byvägen 1, 04130 SIBBO. Märk kuvertet med ”informationssekreterare”. Närmare uppgifter ger kyrkoherde Helene
Liljeström, tfn 050 566 3692.

Adventstema i andakterna

Marknad

Max. hyra kring 800€/mån. Kontakta Josefine (0503579065) eller
Niko (0445262168).

Önskas hyra
Ung och skötsam kvinnlig studerande med deltidsjobb önskar hyra lägenhet i centrala Helsingfors,
hyra max 700e/mån. Kontakta
Anna på 0445292737.
Barnfamilj söker 3:a+kök i centrala Borgå. Önskad hyra 800max.900 EUR/mån.0405887384
Rökfria, omsorgsfulla tredje och
fjärde årets medicinestuderande
söker tvåa i centrala Helsingfors.

Pålitlig och vänlig studerande
söker en hyresbostad i Helsingfors, gärna en enrummare med
rimlig hyra. Ta kontakt till numret:
0408460435.

UTHYRES
Tvåa 48,6 m2 i Rödbergen, Helsingfors, öppet kök, badrum o
separat wc, vacker kakelugn.
Utsikt mot lugn innergård, goda
förbindelser. Uthyres för längre
tid. Tel. 050-499 1117

”Dörren till den östkyrkliga andligheten
– ortodox tro på svenska”
Ekumeniskt seminarium, lördag 8.12.2012 kl 12.15–16.00
Kulturcentret Sofia, Helsingfors
10.00 Liturgi i kulturcentrets kapell
11.30 Lunch
12.15 Inledning, metropolit Ambrosius av
Helsingfors
12.30 “Maria och de heliga i liturgin”,
TD, fr Mikael Sundkvist, replik doc.
Yngvill Martola
14.10 ”Bruken av Bysans – ortodoxa
motiv i svensk skönlitteratur”, doc. Helena Bodin, replik fr Sergius Colliander
15.30 Samtal om ortodoxi på svenska
Moderator: redaktör Max Arhippainen
Anmälningar senast 3.12., tel. 010 277 900, reception@
kulttuurikeskussofia.fi.
Seminariet är gratis, men lunchen kostar 12€.
Adress: Kallviksvägen 28, 00980 Helsingfors
Arr.: Kulturcentret Sofia i samarbete med Den heliga Lucias
samfund rf och Ekdosis rf

BÅGAR OCH LINSER
med färg eller utan!
från

Kungörelser

ENSTYRKE (lager)

PROGRESSIVA

fr.

fr.

89€

Reparationer
och linsbyten!

179€

Optiker

Optiker och
ögonläkartjänster.

Jakobstad, Storgatan 13. TIDSBESTÄLLNING 724 5145

Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma
kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den
13 december 2012 klockan 17 i Församlingarnas hus,
Tredje linjen 22.
En förteckning över ärenden som kommer att
föredras vid sammanträdet är från och med 5.12.2012
framlagd på anslagstavlorna vid Helsingfors församlingars pastorsexpeditioner och hos den kyrkliga
samfällighetens registratur, adress Tredje linjen 22.
Föredragningslistorna och beslutsförteckningarna
kan läsas på webben:
luottamus.helsinginseurakunnat.fi/kvsto.
Föredragningslistorna publiceras ca en vecka
före mötet och beslutsförteckningarna ca en vecka
efter respektive möte.
Helsingfors, den 19 november 2012
Ordförande

Stöd det finlandssvenska
musiklivet!

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND mottar
donationer och testamenten för sitt arbete med att stöda det
finlandssvenska musiklivet.

Vi förvaltar också flera fonder som uppkommit genom donationer
eller som instiftats för att hedra bemärkta musikpersoner i
Svenskfinland.
Genom att göra en inbetalning till någon av fonderna är Du med
och understöder det finlandssvenska musiklivet.

För mer information, kontakta

Verkamhetsledare
Toni Sjöblom. tfn 06-3206812
Finlands svenska sång- och musikförbund
Hovrättsesplanaden 15 C 36, 65100 Vasa
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INKAST GUNNAR AF HÄLLSTRÖM

Radbytet lisbeth nieminen rofhök

Inför december
månad

Gör gudstjänsten mera modern och personlig

det trodde ni inte om mig! Likafullt
befinner jag mig faktiskt i ett gym.
Och första problemet består i hur
man med bevarad värdighet ska bestiga ett tjugotal monster. Många av
dessa har horn, och det gäller att gripa tag och besegra odjuren på begränsad tid. Medan kampen pågår hinner man
fundera på allt möjligt. Temat är denna gång: december månad.
December är annorlunda och ställer därför särskilda krav. Ingen annan månad är så fokuserad på sista veckan. Farten ökar därför varje dag.
Den påminner om den här löpmattan som ständigt fordrar snabbare steg. Kalendern är fullskriven ut i marginalerna. Men överhastigheten kan
vara farlig. Det lär finnas liv ännu i januari – det
gäller att inte då vara blek och slak som lutfisken
efter slutspurten i december.
Ett ideologiskt problem gör sig gällande. Vi är
många svettiga kroppar här, och griper tag i samma horn. Senast inför december måste vi bestämma oss: vaccinera oss eller inte. Lita på Guds beskydd, god tur eller immunitetsskyddet? Ingen annan månad ställer oss lika tydligt i valet
och kvalet. Svaret hänger ihop med hur vi föreställer oss samarbetet mellan Gud och människa. Är de kompletterande eller varandra uteslutande storheter?
Två skilda skolor är företrädda här. Johanneslärjungarna som inte äter eller dricker (Matt. 11:18),
men knogar på dess mera. Man kan räkna alla deras revben! Och så Jesussympatisörerna som både
äter och dricker (Matt. 11:19).
Det märks! Och hörs, i flåsandet. Men skämt åsido: december ställer oss inför ett ovanligt besvärligt val. Ett alternativ är att lilla jul, mediumjul
och stora julen firas med stor
generositet, med dyra inköp
och sång och spel som vid
Förlorade sonens hemkomst.
Eller också mera Johanneslikt utan beaktande av den
inhemska konsumtionsnivån
och arbetsplatserna i hemlandet, men med mera vikt vid hållbar utveckling och ekologiska fotavtryck. Röster från båda
lägren ropar sin decemberhälsning, och båda förefaller ha goda argument.

”Svaret hänger ihop med hur
vi föreställer
oss samarbetet
mellan Gud och
människa.”

I nummer 44 av KP presenteras en utvärdering av kyrkans verksamhet, Utmanad
kyrka. Sammanställd av Kyrkans forskningscentral och på
hela 400 sidor.
En formulering i artikeln
som jag särskilt noterade är
följande: ”De församlingar
som satsade speciellt mycket
på planering av gudstjänsten
fick ett ökat antal gudstjänstbesökare.”
Om högmässan är central i
verksamheten borde alla församlingar vidta mått och steg
för att locka fler besökare. Den
borde bli varmare, öppnare,
lättare och gladare. Samt ge
församlingen möjlighet till interaktivitet. Annars är risken
stor att vi nickar till eller, som
vi har sett, stannar hemma.

Anspelningar på nuet brukar också saknas. Jag har suttit i högmässor på morsdag utan att detta faktum har omnämnts med ett ord. Och på
konfirmationsgudstjänster
utan att konfirmanderna har
apostroferats i predikan, otroligt nog. Dagsaktuella händelser på orten, i landet eller
världen saknas för det mesta.
I stället ett envist fasthållande
vid och ältande av bibeltexten.
Också nattvardsgången kan
lätt moderniseras. Tjänstgörande prästerskap/lekmän
kunde träda utanför altarringen och dela ut bröd och vin
till stående gäster. Särskilt bra
för äldre och handikappade,
som kan ha lika svårt att böja
sig ner som att ta sig upp igen.
Efter gudstjänsten är präs-

ten som uppslukad av jorden
(troligen sakristian), utom
synhåll för dem han nyss upplyste, manade och förmanade. Ingen möjlighet för dem att
se honom i ögonen, ta i hand
för att tacka, kommentera eller ställa frågor. I det sammanhanget kunde han med fördel ha civila kläder. Bort med
allt som erinrar om forna tiders överhetspräster!
Jag vurmar således för personlighet och närhet, värme
och delaktighet i gudstjänsterna. Församlingen vill känna att den behövs. Varför inte
låta den föreslå psalmer? Det
finns ju ingen lag på att det bara ska sjungas fyra stycken.

Lisbeth Nieminen Rofhök
Stockholm

sändningstider förvirrar

Svårt att minnas tv-gudstjänsttiderna
Numera har vi fått vänja oss
vid att man kan gå in på ”Arenan” och se/höra gudstjänsterna i radio och tv vilken tid
på dygnet som helst, lovvärt i
sig. Men ändå är det nog anmärkningsvärt att en tv-gudstjänst första gången sänds en
söndag kl. 14.50. Vem kan hålla en sådan tid i minnet? Vi
trodde och informerades om
att gudstjänsten 18.11 från Jomala kyrka (bandad i oktober)
skulle sändas kl. 12, Kyrkpressen uppgav kl. 14. En viss förvirring med andra ord.

December är rekordmörkt. Månaden har den diskutabla äran att innehålla årets allra kortaste dag.
Vi märker oss uppskatta ljuset mer än någonsin.
Men månaden är gåtfull: den predikar egentligen
inte ljusets seger över mörkret, utan att ett Ljus
lyser i, alltså mitt i, mörkret. Det är något annat,
det! Och så lär det fortsätta tills vi sprungit färdigt.
Det borde finnas något gym också för vår andliga träning – en uppsättning maskiner där vi tränar tro, hopp och kärlek. Vi möter ett antal människor i decembermörkret. Vi kan träna på dem.
Gunnar af Hällström är professor i dogmatik vid Åbo
Akademi.

OPINION INFORMATION

Skicka insändaren till:

Predikanten, som jag i fortsättningen kommer att kalla
han, borde inte fly upp i predikstolen utan hålla sig nere på
golvet. I värsta fall i pulpeten
somt brukar finnas där. Alltså
på samma nivå som menigheten. Inte vi därnere, han däruppe, med blicken stadigt riktad på manuset, ytterst sällan
på oss. Därför kan det mycket
väl tänkas att han inte ens noterar om en och annan nickar till.
En regel för predikan tycks
vara att ju mindre vederbörande har att säga, desto längre
håller han på. Minst 20 minuter, oftare en halvtimme. Utan
att ge församlingen lite andrum och ett välbehövligt avbrott i form av exempelvis en
psalm. Varför så gravallvarligt, pompöst och opersonligt?

Annars är vi i Jomala glada för denna gudstjänst, den
var på allt sätt professionellt
gjord vad innehåll, utförande, bandning, bildsättning,
redigering och så vidare beträffar! Och vi ser fram emot
de tvåföljande på Trettondagen och Kyndelsmässodagen,
men gärna då på en ”naturligare” sändningstid.

Roger Syrèn
Kyrkoherde, Jomala

Standardlängden för de kortare insändarna är 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insändarna. Insänd text returneras inte.

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

Radbytet är en längre insändartext med
bildbyline som rymmer 2 000 tecken. Vill
du skriva ett Radbyte bör du kontakta
redaktionen på förhand.

Jag är glad att den första tvgudstjänsten från Jomala
uppskattas av Roger Syrén
och många andra med honom. Samtidigt beklagar jag
att sändningstiden är något
udda. Men under alla söndagar år 2012 har gudstjänster sänts i Yle Fem runt kl 15.
De har varit kanalens första egna program på söndagen, och beroende på deras
längd har de börjat antingen

kl 15.05 (GUD 50) eller 14.50
(45 min lång gudstjänster.) En
fördel har varit en regelbunden sändningstid, en annan
att de inte krockat med radiogudstjänsten. Hur sändningstiderna blir 2013 är ännu öppet.

Bengt Klemets
Producent för livsåskådning
Svenska Yle

Tu r o c h r e t u r
na
med en jerrykan
per väg
= ETT räddat liv

www.mafsuomi.ﬁ
Vägen Till Gud

Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors
E-post: redaktionen@kyrkpressen.fi
Fax: (09) 278 4138.

Svar till Roger Syrén

”Man blir inte en
sämre människa
av att äga mycket, men det materiella ställer sig i
vägen.”

Författaren Maria
Küchen skriver i Dagen
om att Gud talar i det
enahanda.

Smartphone link

Kyrkomöte om församlingsdöd

Mirakelmedicin

”Strukturutredningen är
en mirakelmedicin som
kan hjälpa kyrkan att lägga tio års sorg och besvikelser bakom sig, orsakade av den församlingsdöd som har svept över
landet sedan år 2000 då

relationsändringarna till
staten trädde i kraft. För
efter kyrka-statreformen
har sammanslagningar på
– i kyrkliga sammanhang
– kort tid medfört att en
tredjedel av Svenska kyrkans församlingar har
försvunnit.”
Barbro Matzols i ledare
i Kyrkans Tidning

NÄSTA VECKA får vi veta mer om vår decemberbloggare:
jazzpastorn som varit ekumenisk springpojke.

Peter Söderqvist
Vasa
0500-162 120

Åk buss med

touring.partner@kolumbus.fi

Edith Kortekangas
satsar allt på att
följa Jesus och
leva i tro på honom. Hon brinner
speciellt för unga
kvinnors andliga
utveckling.
Text och Foto:
johan myrskog

Vem är du?
– Jag heter Edith Kortekangas. Jag är 18 år, går i gymnasiet och är aktiv i Petrus
församling i Helsingfors. Jag
är en ung kvinna som vill leva ett liv med Jesus i centrum. Min stora passion i livet är att träffa människor
och upptäcka mera av vad
Gud har att ge.
Hur blev du så passionerad för
Jesus?
– Mitt liv var jättekaotiskt och
jag kämpade med mycket.
Jag funderade ofta att det inte kan vara så här livet ska
vara. Jag mötte Jesus på mitt
skriftskolläger och har mer
och mer fått växa in i en vänskap med honom. Det finns
inget vackrare och härligare
än relationen med honom.
– Eftersom jag själv fått så
mycket kärlek av Gud så vill
jag ge vidare samma kärlek åt
andra. Jag hoppas att de också ska få lära känna samma
passion för Gud som jag gör.
Du leder en cellgrupp i församlingen. Vad innebär det?
– Jag har den stora förmånen
att få leda en tjejgrupp där
vi tillsammans får växa som
systrar i Kristus. Det är viktigt att människor får ha en
gemenskap där siktet är ställt
mot samma mål. Det behövs
mötesplatser där världens
krav inte finns på en.

edith kortekangas lever för att Guds rike ska växa och leder en cellgrupp för tjejer.
– Guds röst är inte världens
röst. Därför är det viktigt att
påminna varandra om vem vi
är och vad vi tror på. Tillsammans får vi stöda och uppmuntra varandra och upptäcka mera av vem Gud är.
Hur är det att vara en så ung
cellgruppsledare?
– Åldern spelar väl egentligen ingen roll. Det är Gud som
väcker längtan och utrustar
oss för det vi behöver. Bara
våra hjärtan är öppna sköter
Gud resten.

Vad är konceptet i er grupp?
– Det som jag tycker är avgörande är att den enskilda
individen får utrymme. Alla
behöver få möjlighet att uttrycka sina känslor och dela
sina erfarenheter och upplevelser. Vi koncenterar oss på
det personliga. Vi växer närmare varann då vi delar livet med de andra i gruppen.
Vilka utmaningar har du som
cellgruppledare?
– Det svåraste är att hitta en
tid att samlas. En tid som

passar allas scheman. Det
kan vara mycket utmanande
att synkronisera allas tidtabeller då skolor och hobbyer tar upp så mycket tid,
speciellt i gymnasieåldern.
Stressen över våra hektiska
liv är också en svår sak att
handskas med. Men Gud har
hand om det också.
– Det var en tjej i vår grupp
som kände att hon inte hade tid att umgås med Gud
för att hon hade så mycket
annat. Vi bad att hon skulle få mera tid och plötsligt

hade hon varje dag en ledig
stund som hon kunde använda till bön. Det är fantastiskt att Gud alltid är så
god och hittar en utväg.
Vad inspirerar dig med att leda andra ungdomar?
– Att få se vad Gud gör i andra människors liv. Att se
någon komma till tro är så
vackert. Men bara att få följa
med en persons andliga utveckling är underbart.
– Jag blir så glad av möjligheten att få finnas till

som en förebild för personer som vill växa närmare Jesus.
– Det kan också vara
smärtsamt då människor
man bryr sig om väljer att
inte bry sig om Gud, men
det är någonting man måste räkna med.
– Jag njuter mycket av att
få ha så många djupa och intima relationer med människor som är på samma väg
som jag själv.

Adventsbokfika på Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8
SJUNG STJÄRNOR

Sjung stjärnor

Vilken är din bästa dikt
för vintern och jul? Kanske
hittar du den här – eller
upptäcker nya favoriter!

– Dikter om vinter och jul 24,90

Hedvig Långbacka, Thomas Lundin
och Henrik Huldén talar om vinteroch juldikter. Lars Huldén och Ingrid
Saaristo (Otsi) läser egna texter!

3.12 kl.13.00

Sällskapet hade tagit som vana att spela kort under gudstjänsttiden på söndagarna. Efter övertalning lyckades prästen få kortspelarna till kyrkan och de lovade komma på nytt varje söndag om prästen inledde med orden: ”Spader trumf.” Sällskapet bänkade sig i kyrkan övertygade om att prästen inte vågar.
Men prästen inledde gudstjänsten med att högtidligt förkunna: ”Spader trumf! Så inleder de ogudaktiga sin söndag. Men här inleder vi med en psalm!”

Lever fullt ut i Guds rike

