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Här bakas – och smakas – det på pepparkakor! Stämningen var hög när de sjungande små bagarna fyllde plåt efter plåt med grisar och stjärnor och favoriten för i år: granen.Foto: Jonathan Silfverberg

Barnkören bjuder på pepparkakor
s.4

Tretton
dagen

Vilka var de
vise männen?
s. 5

Anna-Lena fick
besök av pappa
Göran Särs, själv
gammal Senegalmissionär.

Vår utsända i Senegal, Anna-Lena Särs,
har som uppgift att utveckla kyrkans
arbete bland barn och ungdom. Här
följer en glimt från nuläget.

Vad känns roligt i jobbet i dag?
Det roliga på jobbet idag är att det verkar som om det nu blivit klarhet i hur
många möbler vi behöver skaffa.

Vad håller du mest på med just nu?
Just nu försöker vi skaffa och föra
ut material till dagklubbarna samt
förbereda skolningar för söndagsskollärare och nya dagklubbsledare. Det är
lite invecklat eftersom det hela tiden
kommer in nya uppgifter om vad som
behövs och vad som inte behövs.

En hälsning till Petrusborna
Be gärna för att de utdragna regnen
inte skulle förstöra skörden. Be att vi
alla, var vi än är, skulle förstå att vända
oss till Jesus med bekymmer och
glädjeämnen och minnas hur härlig
Gud är och hur bra den Heliga Anden
lyckas ta oss genom svåra tider.

Efter samtalet med Anna-Lena nås vi av chockbeskedet att finska statens utvecklingsbistånd till Senegal upphör. Det innebär att endast ett tjugotal av tidigare 80
läskunnighetsklasser kan fortsätta sitt arbete. Det handlar om hundratals barn
som går minste om basundervisning på sitt modersmål och om ett stort antal
lärare som går miste om sitt jobb.
Dags för en hjälpinsats? Om du vill ge en gåva till barnen i Senegal kan du
göra det genom Pro Lukas FI02 4055 1520 0276 69, ref.nr. 25580
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Ledaren

Att ha en pappa

F

ör några veckor sedan firade vi farsdag.
Ett tillfälle att minnas våra pappor på ett
särskilt sätt. För vissa väcker denna dag varma
och kanske nostalgiska känslor. Man minns
en god pappa som fanns där, som visade om
sorg, en pappa som man än idag ser upp till
och är stolt över. För vissa väcker denna dag
kanske andra känslor. Alla har inte haft en så
dan pappa som man skulle ha önskat eller be
hövt. Man har kanske upplevt en hård far eller
en frånvarande far. Andra har förlorat sin pap
pa tidigt och fått växa upp utan. Vilka känslor
väcker denna dag för dig?
Vad är ditt viktigaste uppdrag och din mest
värdefulla uppgift under ditt liv? Det finns
mycket att göra på arbetsplatser, i förening
ar, lokalpolitik, församlingsliv. Det finns dock
en del uppdrag som det är svårt eller nästan
omöjligt att delegera till andra. Att vara pap
pa är ett sånt. Det finns många ensamståen
de mammor idag som får dra ett mycket tungt
lass. Jag vill rikta ett stort tack till dessa och
ber om kraft och välsignelser.
För det enskilda fallet har statistik ingen
betydelse. Varje person har möjlighet att gå
sin egen väg, oberoende av vad siffrorna vi
sar. Ändå är det dramatiskt att se hur stor be
tydelse närvaron av en egen pappa verkar ha.
Den som växer upp utan sin pappa har dub
belt större risk att hoppa av skolan och bli
utan utbildning. Barn utan pappa har 68%
större risk för missbruk av tobak, alkohol och
droger. 85% av unga brottslingar i fängelserna
har vuxit upp utan en närvarande pappa och
90% av alla som rymmer hemifrån har vuxit
upp utan sin pappa. Det är fem gånger större

sannolikhet att man lever fattig om man väx
er upp utan pappa och det är chockerande nog
40 gånger (!) större risk att ett barn som väx
er upp utan sin far blir sexuellt utnyttjat nån
gång under sitt liv. Dessa siffror är från USA
men det finns ingen anledning att tro att fin
ska barn skulle klara sig bättre. Det är ingen
tvekan om att pappor behövs.
Idag så vill Gud påminna oss om att han kan
ge en ny chans. Om du upplever att du inte
haft en sådan far som du skulle ha behövt, så
vill Gud själv bli din far idag. Vilket oerhört
erbjudande! Oberoende hur ditt liv har börjat,
så vill Gud inte att det ska hindra den framtid
han drömmer om för dig. Och om du känner
att du själv misslyckats eller på något sätt inte
räckt till som far, så vill Gud ge förlåtelse och
en chans att börja om. Det som inte är möjligt
för oss människor det är möjligt för Gud. 

Kolumnen

Aldrig redo
J

KRISTINA FERNSTRÖM

DANIEL BJÖRK

tf kyrkoherde, Petrus församling

ag tömmer skåp och lådor: Det där ska med,
det där säljer vi, det där ger vi bort. Högar
na växer. Jag har bråttom, måste få packandet
klart, planet går om någon timme. Nej hjälp, där
är ännu ett skåp, det är fullt med kläder och gre
jor. Man samlar ju på sig en hel del på tio år. Vad
är det där för en låda? Och köksskåpen är långt
ifrån tömda!
Jag blir närapå panikslagen. Till slut inser
jag: Jag kommer inte att bli klar i tid. Vi kom
mer att missa planet. Vad ska jag göra? Hjälp!
Sedan vaknar jag.
Det var en dröm – en mardröm för att vara
exakt – en dröm som efter uppbrottet från Se
negal ständigt återkom i mer än tio års tid.
Jag är inte psykolog men det behövdes inte

Ett fönster
mot världen

Ljus i mörkret mitt i lidandet
Situationen i Syrien kan tyvärr inte påstås vara bättre idag än
tidigare; inbördeskriget fortsätter och också nya parter blandar
sig i leken. Men i allt det till synes hopplösa finns det hopp och i
mörkret flammar det till av mindre och större ljus.
Den självutnämnda Islamiska staten (Isis) har i början på november frigivit 37 assyriska kristna som var bland de 253 kristna
som kidnappades för nio månader sedan i Isis attacker mot kristna
byar i den nordöstra provinsen al-Hasakah. Vi tackar Gud för att
dessa män och kvinnor i 60-70-års ålder har fått bli fria och ber för
de över 160 kristna som fortfarande hålls av Isis.
Martyrkyrkans vänner har under krisen i Syrien också kunnat
stöda de kristna som fortfarande finns kvar i landet genom organisationer som arbetar där. Nu har vi ytterligare en kanal för vårt
stöd i och med ett nytt samarbetsprojekt med Maisaa Salloum
(bilden). Maisaa är en modig kvinna som bor kvar i Damaskus
där hon främst hjälper och stöder ensamma kvinnor, gifta par och
utsatta barn. Hon säger att krigets destruktiva effekter märks i
familjerna och att Gud har lagt dessa människor på hennes hjärta.
Hon vill visa på Guds helande kraft där kriget har söndrat relationer makar emellan, men också mellan barnen. Maisaa säger att
hon inte har några som helst planer på att fly från landet: ”Vår
uppgift är att leva ut evangeliet och berätta om den fred och frid vi
kan få med Gud genom tron på Jesus Kristus.”
(Källa: MKV/World Watch Monitor)

heller för att tolka drömmens budskap: Du blir
aldrig färdig med Senegal.
Så är det. Landet i Afrikas västligaste hörn
har krupit under huden på mig … och jag vå
gar tillägga: på hela vår familj. I dag är jag mer
än redo att tacka för detta faktum! Jag har ock
så en senegalesisk dotter, men det är en annan
historia.

D

et har blivit ett par resor i retur under
årens lopp, också ett senare arbetspass
på ett och ett halvt år, som handlade om slut
granskningen av bibelöversättningen till se
rere. Den här hösten var vi där igen. Till vår
glädje beslöt vår son att följa med och han tog
med sig de två äldsta barnen för att visa dem
sitt barndomsland.
Det blev en oförglömlig resa.
Den egentliga orsaken till trippen var att
kyrkan i Senegal bett min man Stig-Olof hålla
ett seminarium för kyrkans präster.
Seminariet sammanföll med regntidens fuk
tiga hetta, störtregn och överflödande grönska
i ett landskap som vanligen ser ut att bestå av
enbart sand.
Den första söndagen deltog vi i gudstjäns
ten i den by där arbetet i tiden tog sin början.

Sången dånade. Kapellet var proppfullt med
unga och äldre. Söndagsskolan samlades i en
byggnad intill kyrkan och allt emellanåt kunde
man höra barnens taktfasta sång. Rytmen sit
ter i blodet på de här mänskorna.

”Landet i Afrikas västligaste
hörn har krupit under huden
på mig … och jag vågar til�lägga: på hela vår familj.”

Det var festligt att hälsa på alla bekanta, män
och kvinnor med ansvaruppgifter i försam
lingen. Var det inte i går de stavade sig genom
de första läsböckerna som missionen knåpa
de ihop?
Nej, jag blir aldrig färdig med Senegal. Tack
och lov!
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Mikael Nyström kastar en blick bakåt

Narnia blev inkörsporten
– Jag har församlingen att tacka för mycket, viktigast av allt, förstås, att jag fick fatt
på tron på Jesus, säger MD Mikael Nyström när han funderar på åren som gått.

Spaniens mångskiftande natur gav en vacker inramning till vandringen på sekelgamla pilgrimsvägar.

Det var de radikala tiderna som kulminerade i skarp
kritik över det dyra ”skrytbygget” Tempelplatsens
kyrka, som påverkade Mikael och Annika Nyström
att likt många andra i protest skriva ut sig ur kyrkan.
In tillbaka hittade de efter ett antal år genom bar
nen som gick i Markus församlings barnklubb. Föräld
rarna kom att delta i familjegudstjänsterna och däri
från hittade de vägen till Halvar Sandells samtal kring
C.S. Lewis Narniaserie.
– Vi kom till tro via Narnia!
Under årens lopp har ansvarsuppdragen varit
många, inte minst i församlingsrådet, först i Markus
och sedan i Petrus. I senaste rådsval föll Mikael ut och
nu lämnar han sitt långvariga engagemang i försam
lingens informationsblad som tog sin början redan
under Markustiden. En viktig orsak till nedtrappning
en är dotterdottern vars familj bor i Uleåborg.
– Lilla Fanni behöver hjälp!

Sammanslagningen gick bra
Att sammanslagningen av de två grannförsamlingarna
Markus och Lukas till nuvarande Petrus. skulle ha va
rit ekonomiskt lönsam betvivlar Mikael. Däremot för
löpte proceduren smidigare än väntat, anser han.
– Det som glatt mig genom åren är att de anställda
är troende mänskor!
Det spontana uttalandet står för förtroende och ge
menskap med de anställda.
– Jag vet att medarbetarna samtalar och ber till
sammans inför sina beslut. Jag har träffat anställda
från andra församlingar som upplevt andra tongångar.
I ett andligt arbete är bönen oerhört viktig.
– Alfakurserna har varit givande och gudstjänsterna
känns väldigt viktiga, säger Mikael glad.

Böcker, böcker
Påpekas bör att Nyströms fortsätter att dra litteratur
kvällarna, som varit mycket omtyckta. Mikael skickar

ett särskilt välkommen även till församlingsbor från
gamla Lukassidan som inte riktigt tycks ha hittat till
samlingarna i Månsas.
Litteraturkvällarna i Petrus började 2007 och sedan
2009 har Nyströms lett dem.
– Vi har avhandlat 45 böcker. De flesta har en religi
ös sida. Böckerna väljer vi tillsammans för en termin i
gången. Vi brukar ha tre tillfällen per termin då vi vid
en kopp kaffe/te diskuterar en bok. Böckerna har va
rierat från Augustinus bekännelser till Katja Kettus
Barnmorskan. Populärast har C.S.Lewis varit, hans
böcker har vi diskuterat fem gånger.
– Andra böcker som stannat i minnet är Mika Wal
taris Rikets hemlighet och Rikets fiender samt Dosto
jevskijs Brott och straff.
– Några gånger har vi haft författaren med, senast
Mathias Rosenlund som presenterade sin bok Kop
parbergsvägen 20.
Mikael konstaterar att kvällarna ger en möjlighet
att diskutera en bok som man kanske annars inte skul
le ha läst eller som man inte tyckt om.

Att traska i bön
I detta blad ingår Mikaels artikel om jul- och tretton
dagsfirande i Spanien eller närmare bestämt om de
tre vise männens roll i firandet. Att han satt sig in i
ämnet har en förklaring i de sex pilgrimsvandringar
paret Nyström gjort i landet.
– Sammanlagt under 24 veckor och 3400 km på oli
ka spanska pilgrimsvägar till Santiago de Compostela!
Hur blev det nu så här? Var det för att Herren säger:
”Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgam
la stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på
den.” (Jer 6:16).
– Mest var det en gammal dröm hos Annika att fara
och vandra. Efter pensioneringen fick vi tid att avskil
ja ordentligt med tid för vandrandet.
– Under pilgrimsvandringen bär man med sig allt
man behöver och vandrar ofta utan att riktigt veta var

Samtalen kring intressanta böcker är givande, säger Mikael
och hälsar alla läsglada Petrusbor välkomna till litteraturkvällarna.

man tillbringar nästa natt. En pilgrimsvandring är ett
traskande i bön och det finns gott om tid för medita
tion. Man lärde sig eller blev åtminstone bättre på, att
börja dagen med att be och att lita på att allt ordnar
sig (= Gud ordnar) med vatten, mat och husrum.
– Spanien har en mångfald av kyrkor och kapell och
vi deltog i mässor, kvällsböner och klosters tideböner.
Speciellt i kyrkor tillägnade San Pedro bad jag för Pet
rus församling.
– För oss lutheraner har ju katedralen i Santiago
de Compostela med aposteln Sankt Jakobs relikkista
inte samma betydelse som för katoliker, men nog var
det mäktigt, speciellt första gången, att besöka denna
Spaniens viktigaste helgedom och delta i mässan.
Mikael säger att vandringen också gjorde det nöd
vändigt att kunna lyssna till sin kropp med sina bris
ter och krämpor.
– Vi har varit lyckligt lottade eller som jag ser det
haft en skyddsängel under våra vandringar. Under
en vandring kommer man Gud nära. Samtidigt bör
jar man sakna sin egen församling då man är borta så
många veckor.
KRISTINA FERNSTRÖM
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Petrus barnkör inledde
pepparkakssäsongen
Isabella Manninen, Amanda Snellman, Minea Harrikari, Elsa Thylin och Mirjam Anttila bakar.

Det var full rulle då 16 barn, både körmedlemmar
och syskon, samlades i Hagasalen för att baka
pepparkakor. Glädjen var påtaglig och degen
gick åt som smör i solsken. Största delen blev till
pepparkakor, men en del slank nog in i munnen
också.
Idén till pepparkaksbaket föddes av värdinna Majvor
Sjövall, som idag med hjälp av Alice Sinko rusade på
med plåtar, deg, kavlar och formar.

– Kanske det här kan bli en ny tradition! säger barn
körens ledare Liisa Ahlberg.
Ester Anttila går på trean och har sjungit i kören i
snart två år. Hon tycker det roligaste med kören är att
man får sjunga och dansa. Ingrid Kass och Amanda
Snellman har börjat i kören den här terminen och de
håller med.
– Det roligaste är att dansa, säger Ingrid.
För alla tre flickorna är det här årets första peppar
kaksbak, och på frågan vilken pepparkaksform de gil
lar bäst är alla överens: granen.

Vill du smaka på barnkörens egenhändigt bakade pep
parkakor ska du styra stegen till Munksnäs kyrka på för
sta advent, där kören uppträder under högmässan kl. 10.
TEXT: LINA ABBOR
FOTO: JONATHAN SILFVERBERG
Petrus barnkör övar i Hagasalen, Vespervägen 12 A, onsdagar kl. 14.30. Udda veckor övar en parallellgrupp i Munkshöjdens församlingshem, Raumovägen 3, kl. 17.15. Höstens sista
övningar v. 51. Vårterminen inleds 13.1 i församlingens tillfälliga
lokaler på Haga prästgårdsväg 2. Ledare Liisa Ahlberg.

Bibelstudierna i Malm
Petrus församlings kaplan, Halvar Sandell har ett
tiotal år hållit bibelstudier i Malms kyrka varannan söndag kväll kl 18. Samlingarna började
egentligen som litteraturkvällar på 80-talet då
man gick igenom C.S. Lewis Narniaserie och John
Bunyans Kristens resa.
Mikael och Annika Nyström var med redan på Narni
atiden. Enligt Annika visste hon ingenting om kristen
tro och Bibeln och det blev naturligt att fortsätta träf
farna i form av bibelstudier.
Karl Stellberg, som också deltagit i bibelstudierna
i flera år, berättar att han gick med för att fräscha upp
sin svenska som blivit rostig på grund av vistelse i finsk
miljö.
För några år sedan gick man igenom delar av Nya

testamentet och för tillfället behandlas Moseböckerna
i Gamla testamentet.
När Petrusbladet besöker bibelstudiegruppen en
vacker söndagskväll i september står 2 Moseboks 12
kapitel på agendan. Kapitlet är avgörande för judarnas
religionsutövning, förklarar Halvar. Det handlar om
hur Herren instruerar judarna, som var slavar i Egyp
ten, om hur de skulle offra ett lamm och stryka av dess
blod på dörrposterna inför uttåget ur Egypten. Här
finns också en anknytning till något av det mest avgö
rande i frälsningshistorien, säger Halvar. Instruktio
nerna i Gamla testamentet är en förebild till det som
fullbordas senare i Jesu frälsargärning.
Många anser i dag att man inte behöver befatta sig
med Gamla testamentet, men Halvar påpekar att Skrif
terna och profeterna var viktiga för Jesus. Han sa
Skrifterna skulle bestå fastän himmel och jord förgås.
Jag frågar ännu Solveig Järveläinen vad hon får ut

av bibelstudierna. Hon säger att utan undervisning är
det svårt att förstå Bibeln. För att kunna ta ställning till
olika frågor måsta man också veta vad Bibeln talar om.
GÖRAN LINDÉN
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I Spanien
är trettondagen
julklappsdag
I det katolska Spanien är det Los
Reyes Magos, de tre vise männen,
och inte jultomten som kommer
med julklappar till barnen.
Det har visserligen på senare tid även där blivit van
ligare med julklappar också på julafton. Men i varu
hus och på torg är det i de tre vise männens famnar
barnen kryper upp och viskar sina önskningar. Det
är inte till julgubben på Korvatunturi utan till Los
Reyes Magos som barnen i Spanien skickar sina jul
klappslistor. Före jul kan man i butiker och kiosker
få kuvert med färdig adress till dem. Barnen vet att
de heter Kasper, Melker och Baltasar.
Det är ju helt logiskt och bibliskt att de tre vise
männen kommer med gåvor till barnen på samma
sätt som de kom med gåvor till Jesusbarnet.
I Matteusevangeliets andra kapitel står det att ef
ter Jesusbarnets födelse kom visa män från Östern.
De tillbad Jesusbarnet och överlämnade sina skatter
– guld, rökelse och myrra.
Det står inget om tid, antal, namn eller närmare
om ursprung. Andra evangelister nämner dem inte.
I ursprungstexten användes ordet mager som kan
betyda ”magiker”, dvs. stjärntydare (astronomer/
astrologer), den tidens vetenskapsmän, men kan
också tolkas i sin etniska betydelse, vilket innebär
att de vise männen skulle härstamma från Persien
(Madai/Medai, nuvarande Iran).
Den senare teorin stöds av att Konstantin den sto
res mor Sankta Helena, som lät bygga Födelsekyr
kan i Betlehem på 300-talet, ovanför porten till kyr
kan lät avbilda de tre vise männen iförda kläder som
var typiska för Persien. Enligt en tradition skona
de därför den persiska armén kyrkan när den på
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Kuvert för barnens önskelista till de vise männen, Los Reyes Magos.

600-talet förstörde andra kristna kyrkor under sina
erövringskrig.

Tre kungar?
På 200-talet kallade kyrkofadern Tertullianus de vise
männen kungar och det har andra kyrkliga författare
fortsatt med. De stöder sig på en profetia av Salomon i
Psaltaren 72:10: ”Kungar från Tarsis och kustländerna
skall ge honom skatt, kungar från Saba och Seba skall
bära fram gåvor.”
Antalet tre kommer från att gåvorna var tre. I Roms
katakomber finns en tidig bild där de vise männen är
fyra till antalet och i den östliga kyrkan är de ofta tolv.
Gåvorna har fått en symbolisk innebörd. Guld står för
kunglighet, makt och visdom. Jesus är kungars kung.
Rökelse står för väldoft i offer och pekar på Jesu of
ferdöd. Myrra står för renande och syftar på Jesu upp
ståndelse. Trions namn Kasper, Melker och Baltasar har
mycket gammalt ursprung men namnen finns inte i Bi
beln. De har andra namn i t.ex. Syrien och Armenien.
Traditionellt har de fått representera de då kända
världsdelarna: Europa, Asien och Afrika. Baltasar som
representerar Afrika brukar var mörkhyad. De tre har
också fått symbolisera människans tre åldrar, dvs. ung
dom (Baltasar), vuxen ålder (Kasper) och ålderdom
(Melker).

Hela världens Frälsare
Trettondagen började i fornkyrkan firas redan under
andra århundradet och alltså klart tidigare än julen.
Ursprungligen kallades den epifanidagen och var en
högtid till minnet av Jesu dop och hans uppenbarade
betydelse i egenskap av hela världens – inte bara judar
nas – Frälsare.
Sedan man i Rom på 300-talet börjat fira Jesu födel
se den 25 december kom trettondagen att i den väst

liga kyrkan fokusera på de hedniska vise männen. I
Finland har trettondagen följdriktigt sammankopplats
med den världsvida missionen.

Flykten till Egypten
I den första kyrkoordningen för den lutherska kyr
kan i Sverige-Finland från 1500-talet benämns tretton
dagen som ”Vår Herres dopdag, som kallas för Heli
ga Tre Kungarnas Dag”. Också Sveriges riksvapen, Tre
kronor, har troligen sina rötter i de tre kungarnas kro
nor. I de flesta kristna länder anses trettondagen avslu
ta julen till skillnad från det svensktalande Finland och
övriga Norden, där julen allmänt firas till tjugondedag
Knut.
När anlände då de vise männen? Det står i Matteus
evangeliet: ”När de visa männen hade farit, se, då vi
sade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade:
Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly
till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty He
rodes kommer att söka efter barnet för att döda det.”
Man får intrycket av en snabb och plötslig avfärd. He
rodes beslöt att alla traktens barn under två år skulle
avrättas. Vi vet å andra sidan att Jesusbarnet bars fram
i templet och träffade gamle Simeon då Marias rening
var förbi. Reningsdagarna var 40 enligt Mose lag. För
sta trettondagen inföll tydligen mellan två månader
och två år efter Jesu födelse. Kanske ett år och 13 dagar
efter Jesu födelse dvs. så som vi nu firar trettondag?
Ett helt annat sätt att närma sig frågan är att utgå från
teorier om Betlehemsstjärnan.
De tre vise männens reliker, som enligt legenden hit
tades av Konstantin den stores mor Sankta Helena,
kom från Betlehem via Konstantinopel och Milano år
1164 till domkyrkan i Köln, där man ännu kan beskåda
relikskrinet med deras ben.
MIKAEL NYSTRÖM
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Ungdomskolumnen
De vill bli mer som Jesus
För ungefär tre år sen hade jag ingen
aning om att jag skulle bli den män
niska jag är idag, att jag skulle se upp
till de människor jag ser upp till idag,
eller ha sådana drömmar och mål
som jag har idag. Jag var helt enkelt
inte medveten om att det fanns två
vägar att välja mellan, ett annat liv,
med mera kärlek. Jag fick lära kän
na Jesus via andra människor, genom
att få se på deras liv, lyssna på deras
vittnesbörd och uppleva deras kär
lek. Genom dem fick jag se vad det
innebär att vara älskad av Gud. Och
av dem får jag fortfarande lära mig
idag.
Ända sedan jag kom till försam
lingen har jag fått möta en massa oli
ka människor som inspirerat mig,
helt enkelt med sättet de lever på,
hur de pratar och agerar i olika si
tuationer, men störst av allt är deras
gemensamma mål; att bli mer lik Je

sus. De har en kärlek i sig som man
utan tvekan vet att kommer från Gud,
en kärlek som räcker åt alla. De väg
rar att se det negativa hos folk, utan
strävar alltid efter att lyfta upp det
positiva, de lägger alla under samma
ribba, alla är lika mycket värda. Att
få lära sig av sådana människor som
strålar av godhet och vill påverka och
förändra andras liv är fantastiskt.
Jag tror att det är jätteviktigt att ha
förebilder i livet, människor som mo
tiverar dig till att gå längre, männi
skor som utmanar dig och hjälper
dig när du har det svårt. Jag är otro
ligt glad över att få befinna mig i en
församling med människor som äls
kar Gud över allt annat, som för
ändrar atmosfären bara med att fin
nas. Dessa människor vill med hela
sitt hjärta berätta för andra männi
skor att de är älskade och att de all
tid kommer att vara det, oberoende

vad de gör. Jesus säger: ¨Ett nytt bud
jag ger: att ni skall älska varandra. Så
som jag har älskat er skall också ni
älska varandra. Alla skall förstå att
ni är mina lärjungar om ni visar var
andra kärlek ¨ (Joh 13.34). Via dessa
förebilder har jag fått lära mig vad
Gud vill säga, vad det innebär att vara
Jesu lärjunge, att älska varandra och
verkligen visa det. De människor jag
ser upp till, de som inspirerar mig
mest av alla vill bli mer lik Jesus, och
det vill jag också.

Ungdoms-info
Hjälpledarutbildningen
år 1 och 2
• 18 och 19.11
• 25 och 26.11
• fredagen den 4.12 Gemensam
terminsavslutning för alla hjälppisar.

Ungdomssamlingar
• fredag 4.12
• Project Love 11.12

Skriba
• startdag för läger 1 16.1.2016
• startdag för läger 2 23.1.2016

Hjälpledarutbildningen
vårterminen 2016
• startfest för alla hjälppisar lördag
13.2
Mera info om vårens hjälppisutbildning kommer senare.

WILANDA VERDECIA

Ungdomssamlingar börjar igen
fredagen den 8.1

FOKUS som tema
på församlingshelgen
Hur skulle våra liv se ut om vi levde mera så som
Jesus gjorde? Hur skulle församlingen se ut om
den var fylld med människor som lever för och
med Jesus, som delar tro och liv, och som lever
som de lär mitt i deras vardag, på jobbet, i skolan,
i mataffären och på bussen.
Vi var ett fyrtiotal församlingsmedlemmar som sam
lades på Studentmissionens lägergård i Ojakkala den
första helgen i oktober för att fundera på bland annat
dessa frågor.
Undervisning varvades med gruppdiskussioner, ro
liga aktiviteter och lagtävlingar. Vi sjöng lovsång och
bad för vår församling, hade bastukvällar och ett hej
dundrande kvällsprogram, allt i en salig röra i en famil
jär och kärleksfull gemenskap.
Undervisningen leddes både av församlingsanställ
da och andra. Vi pratade bl.a. om de tre dimensioner
na som lärjungaskapet bygger på: vår relation till Gud,
till folk i vår gemenskapskrets och till andra människ

or. Alla dessa tre dimensioner, “upp, in och ut”, behö
ver finnas med i vårt liv som Jesu lärjungar.
Om vi har med alla tre delarna i vårt liv blir vi stän
digt påfyllda med allt det goda Gud ger oss, vi får växa i
tro tillsammans med våra systrar och bröder, och vi får
göra skillnad i människors liv då vi visar på Jesus. Det
är en sådan levande och aktiv församling vi vill vara.
En församling som inte bara samlas i kyrkan varje sön
dag, utan en församling som också träffas i hemmen,
som delar liv med varandra, ser människor, välkom
nar dem och älskar dem för att Gud först har älskat oss.
I Puls-gemenskapen säger vi att vi vill vara “vanliga
människor som lever för Jesus och förändrar världen”.
I mig själv kan jag inte åstadkomma särskilt mycket,
men jag vet att jag förmår allt i honom som ger mig
kraft. Tillsammans är vi en familj. Jag hoppas du ock
så vill vara med och förändra världen. Vi kan börja med
norra och västra Helsingfors.
TEXT: LINA ABBOR
FOTO: NIKLAS PAJUNEN
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Profilen
Namn: Jonathan
Silfverberg

tarnas jordiska hemort:
Nya Zeeland.
Få vet att jag är bra
på: att gissa hur intrigen i en film eller
TV-serie kommer
att utvecklas, och
högljutt påpeka detta
mitt i berättelsen,
oftast till min fru.

Ålder: 28
Familj: En fru,
Ingela Silfverberg
Arbetsuppgift i
Petrus: Skriftskolteolog
Det bästa med mitt jobb:
att få jobba för Guds rike, och med
de människor jag gör – både kolleger
och ungdomar.

Att tro på Jesus är för mig: att
följa och lära känna Honom som
min lärare, Herre, frälsare och vän.

Men knepigare är det att: hålla koll
på alla papper, datorsystem och
kalendrar som hör till arbetet.

Jag önskar att vi i Petrus kunde:
alltmer fortsätta formas till en
öppen, kärleksfull och inbjudande
Gudsfamilj med Jesus i centrum.

När jag inte jobbar: läser jag en bra
bok, ser en tankeväckande film eller
beger mig ut med min kamera. Det
har också hänt sig att jag motionerat lite nu som då.
En bok jag gillar: för tillfället är jag
fastklistrad i fenomenale Dallas Willards “the Divine Conspiracy”.
Jag skulle vilja resa till: Hobbi-

Ett bibelord som bär mig: ”Ta på
er mitt ok och lär av mig, för jag är
mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni
finna ro för era själar, för mitt ok är
milt och min börda är lätt“, Matt.
11:29-30.
En framtidsdröm jag har: att
bemästra banjon som för tillfället
samlar damm i vardagsrummet.

Namn: Rasmus
Järnström

väldigt mysigt
med någons
hemsoffa.

Ålder: 19

Jag skulle
vilja lära
mig: att
skriva kod.
Jag skulle
gärna utveckla
ett spel nån dag.

Familj: Bor med
mamma och
lillabror. Har också
två halvbröder.
Arbetsuppgift i Petrus:
Civiltjänstgörare
I praktiken innebär det att
jag: bland annat planerar
ungdomssamlingar, lyfter
högtalare och gör webbsidor.
Det bästa med att jobba i
församlingen: att få jobba
i team med de skönaste
människorna.
Då jag är ledig: hänger jag med
kompisar eller spelar ett bra
dataspel.
Jag blir glad av: att se
människor förstå något nytt.
Min favoritplats är: hemma
hos någon. Det finns något

Att tro på Jesus är för
mig: att hela tiden se vad i ens
liv man kan göra på ett sätt som
liknar Jesus.
Jag önskar vi i Petrus kunde:
satsa helhjärtat på att förändra
människors liv genom Jesu kraft.
Ett bibelord som bär mig:
”The lord is my light and my
salvation, whom shall I fear.”,
Ps. 27:1
En framtidsdröm jag har: att
vara med och göra något som på
riktigt ändrar världen. Inte bara
här och nu, utan något som har
skillnad också efter min tid.

Att tro på slumpen kräver större
tro än att tro på en Skapare

Därför tror jag

J

GÖRAN LINDÉN

ag hör till dem som vuxit upp
i ett kristet hem med troende
människor runt mig. Som
barn var det helt självklart
att tro.
Bönens makt visade sig helt konkret för oss via en händelse som inträffade i Böle by i Närpes under fortsättningskriget, sommaren 1943.
Till följd av småpojkars lek med
tändstickor uppstod en eldsvåda i
en ria väster om landsvägen (dåtida
riks-åttan). Det blåste hård nordlig
vind och elden spred sig till alla hus
på västra sidan om vägen. Husen
brann upp – utom ett – som fortfarande står kvar mitt emot min mosters
gård. I det lilla huset bodde en äldre
kvinna som var baptist. Hon vägrade
att lämna sitt hem trots branden och
satt inne i huset och bad. Elden gick
runt hennes hus som blev oskadat.
I skriftskolan och vid konfirmationen blev det att fundera djupare
och jag blev tvungen att ta personlig
ställning till vad jag tror på.
Livet är ju ändå inte så enkelt och
jag, liksom mången annan, konfron-

terades under studietiden med ateistiska tankegångar: Inte kan ju en modern människa tro på högre makter!
Men jag såg hela tiden omkring
mig människor som hade upplevt
vad tro kan åstadkomma. De hade
haft andliga upplevelser som inte
kunde förklaras med mänskligt förnuft.
När jag själv har haft svårigheter
i livet har jag upplevt att bön och de
troendes gemenskap har hjälpt mig.
Jag, liksom alla sökande och tänkande människor, har konfronterats
med de naturalistiska, biologiska
tankegångarna, att livet och i sista
hand människan, har uppkommit av
sig själv utan en Skapare.
Personligen har jag kommit fram
till det att den första organiska substans som hade förmågan att duplicera sig själv, inte har kunnat uppstå
av en slump. Det krävdes ett så otroligt samspel mellan olika ribonukleinsyror att det krävs större tro av den
som tror på slumpen än den som tror
på en Skapare.
Första Mosebok är inte skriven
som en lärobok i biologi utan för att
vi skall förstå vem som ligger bakom
allting. Hur arterna sedan uppkommit är Guds hemlighet. Tidsangivelserna uppfattar jag som närmevärden (av vilka vårt vetande är fullt
med).
På äldre dagar har jag tryggt fått
vara i Guds hand och tagit emot det
som kommit.

Disciple
16
confidence and courage
Gamlas kyrka, Gamlasvägen 6, Helsingfors
Kannelmäen kirkko, vanhaistentie 6, Helsinki

29-31.1
/discipleconference
www.disciple.fi

Julkul
Julkul

Lördag
19.12
kl.13–17
Lördag
19.12 kl.13–17
Lördag
19.12
kl. 13-17
Café Torpet,
Köpingsv.
48.Köpingsv. 48.
CaféKöpingsv.
Torpet,
Café
Torpet,
48.
Barn över 3 år välkomna!

Barn
3 år välkomna!
Barn över
3 år över
är välkomna!

Vi tar gärna hand om era barn några timmar så ni
Vi tar gärna
hand
ommitt
era
barn
några
så ni föräldrar
får ni
Vi en
tar
gärna
hand
om
era timmar
barn
några
timmar så
föräldrar
får
paus
i julstressen.
Städa,
en
paus
mitt
i
julstressen.
Städa,
handla,
gå
på
dejt
eller
gå
till
enfrissan.
paus Mer
mittinfo
i och
julstressen. Städa,
handla, gå föräldrar
på dejt ellerfår
gå till
frissan.tillMer
info och
anmälan
till rebecka.bjork@evl.fi.
anmälan
rebecka.bjork@evl.fi.
handla,
gå på
dejt eller
gå till frissan. Mer info och

anmälan till rebecka.bjork@evl.fi.
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Vinterns program
26.11.2015–31.1.2016

Gudstjänster
Munksnäs kyrka (Tegelstigen 6)
Högmässa söndagar kl. 10.
Tvåspråkig gudstjänst 6.12. kl. 10.
Åggelby gamla kyrka (Brofogdevägen 12)
Högmässa söndagar kl. 10, samt fre
1.1 kl. 10
Gudstjänst 24.12 kl. 23, 26.12 kl. 10,
27.12 kl. 10, 6.1 kl. 10.
Södra Haga kyrka (Vespervägen 12)
Puls-gudstjänst varje söndag kl.
16.30, förutom 13.12, 27.12 och 3.1.
Tvåspråkig gudstjänst 6.12 kl. 10.
Julkyrka för daghem 14.12 kl. 9.30.
Malms kyrka (Kommunalvägen 1)
Julkyrka för daghem 15.12 kl. 10.
Månsas kyrka (Skogsbäcksvägen 15)
Nyårsbön 31.12 kl. 18

Självständighetsdagen 6.12

Uppvaktning vid hjältegravarna i
Munksnäs (Gert Skyttes park, Ramsay strand) kl. 12.
Uppvaktning vid hjältegravarna i
Sockenbacka (Fältprostvägen) kl. 12.
Uppvaktning vid hjältegravarna i
Södra Haga (Hjältevägen) efter
gudstjänsten.

De vackraste
julsångerna sjungs

28.11 kl. 17 i Åggelby gamla kyrka,
Brofogdevägen 12
16.12 kl. 18 i Södra Haga kyrka, Vespervägen 12
26.12 kl. 18 i Hagasalen, Vespervägen
12 A.
Församlingens julfest med julsånger,
luciatåg och julgröt 12.12 kl. 15 i Månsas
kyrka (Skogsbäcksvägen 15).
Ringdans med familjedagvårdarna och
barnen på Solhem i Malm (Kyrkobyvägen 23) 2.12 kl. 9.30. Sussi Isaksson och
Kaj Varho.
Musiklekens luciatåg för Haga pensionärer på Elsebo (Byavägen 15) 4.12 kl.
14. Sussi Isaksson och Kaj Varho.
Julkul 19.12 kl. 13–17 på Torpet (Köpingsvägen 48) för barn över 3 år. Vi tar
gärna hand om era barn några timmar
så ni föräldrar får en paus mitt i julstressen. Info och anmälan: rebecka.bjork@
evl.fi.

Julhelgens program
24.12

13.00 Julbön i Norra Haga k:a (Tolarivägen 1)
13.00 Julbön i Sockenbacka k:a
(Skinnhandlargränden 4)
14.30 Julbön i Kårböle kyrka (Gamlasvägen 6)
15.00 Julbön för stora och små i
Södra Haga k:a (Vespervägen 12)
15.00 Julbön i Malms k:a (Kommunalvägen 1)
16.00 Julbön i Månsas k:a (Skogsbäcksvägen 15)
16.30 Julbön i Munksnäs k:a (Tegelstigen 6)
23.00 Gudstjänst i Åggelby gamla
k:a (Brofogdevägen 12)

25.12

7.00 Julotta i Munksnäs k:a
12.00 Högmässa i Åggelby gamla k:a

26.12

10.00 Gudstjänst i Åggelby gamla k:a
18.00 De vackraste julsångerna i
Hagasalen

27.12

10.00 Gudstjänst i Åggelby gamla k:a
10.00 Högmässa i Munksnäs k:a

Övrigt
Förbön och tack i Munkshöjdens kyrka
(Raumov. 3) kl. 19 tisdag 1.12, 15.12 och
19.1.
Bibelstudium i Malms kyrka (Kommunalvägen 1) söndag 17.1 och 31.1 kl. 18.
Bibelträff i Månsas kyrka (Skogsbäcksv.
15) måndag 25.1 kl. 18.
Bibeleftermiddag i Hagasalen (Vesperv.
12 A) onsdag 2.12 kl. 13.30. Vårterminens första gång 13.1 kl. 13.00 på Haga
prästgårdsväg 2 (Obs. ny tid och plats).
Dagscafé ordnas i Månsas kyrka (Skogsbäcksv.15) tisdag 26.1, kl. 13.
Öppet Hus och Diakoni på Torpet
(Köpingsvägen 48) torsdagar kl. 10-14.
Utdelning av donerat bröd, möjlighet till
samtal och bön. Årets sista 3.12. Vårterminen inleds 7.1.
Litteraturkväll i Månsas kyrka (Skogsbäcksv. 15) tisdag 26.1 kl. 19.
Samtalsgrupp för män i Hagasalen
(Vesperv.12 A) måndag 30.11 och 11.1
kl. 19. Under vårterminen träffas vi på
Haga prästgårdsväg 2.
Munksnäs gudstjänstgrupp på Torpet
(Köpingsv. 48) udda veckor, onsdagar
kl. 18.
Musiklek i Malms kyrka (Kommunalvägen 1) tisdagar kl. 10. Jullov från v. 51,
vårterminen inleds 12.1. Ledare Sussi
Isaksson.
Musiklek i Munkshöjdens församlingshem (Raumovägen 3) torsdagar
kl. 9.45. Jullov från v. 51, vårterminen
inleds 14.1. Ledare Sussi Isaksson.
Musiklek i Hagasalen (Vespervägen
12 A) fredagar kl. 10. Jullov från v. 51,
vårterminen inleds 15.1 på Haga Prästgårdsväg 2. Ledare Sussi Isaksson.
Babyrytmik i Haga (Haga prästgårdsväg 2) tisdagar kl. 10. Jullov från v. 51,
vårterminen inleds 12.1. Ledare Liisa
Ahlberg.
Petrus barnkör i Haga (Vespervägen
12 A) onsdagar kl. 14.30. Udda veckor
också i Munkshöjdens församlingshem
(Raumovägen 3) kl. 17.15. Höstens sista
övningar v. 51. Vårterminen inleds 13.1
respektive 19.1. Ledare Liisa Ahlberg.
Lilla söndagsskolan för de allra minsta
på Torpet (Köpingsvägen 48) höstterminens sista gång 9.12 kl. 10. Fortsätter i januari, info på hemsidan och i
fb-gruppen Petrus Kidz. Ledare Sussi
Leskinen och Tommy Mikkonen.

Medarbetare i Petrus församling
Präster			

Daniel Björk, tf kyrkoherde		
Fredrik Kass, vikarierande kaplan		
Halvar Sandell, kaplan
Camilla Norkko,
vikarierande församlingspastor (t.o.m. 3.1.2016)		
Ronny Thylin, kaplan (vårdledig, t.o.m. 17.1.2016)

2340 7110
2340 7127
2340 7221

050 432 3305
050 380 3552
050 380 3920

2340 7121

050 380 3548

Liisa Ahlberg, kantor		2340 7123
Rebecka Björk, musikledare 		
2340 7145
Peter Hilli, kantor (alterneringsledig hösten 2015)
Kaj Varho, vikarierande kantor (hösten 2015)		

050 522 9690
050 522 9098

Musiker			

Diakoniarbetare			

Nina Nybergh, diakonissa		
Gunilla Riska, diakonissa (tjänstledig hösten 2015)
Bodil Sandell, diakonissa		

Barnledare			

Susanna Isaksson, ledare för barnarbetet		

2340 7126

040 821 5983

2340 7227

050 380 3925

2340 7230

050 560 9157

Sekreterare			

Lina Abbor,
församlingssekreterare och informatör (t.o.m. 18.12)		
Sofia Lindholm,
församlingssekreterare (tjänstledig fr.o.m. 11.1)		

2340 7113
2340 7112

Ungdomsledare			
Rasmus Järnström, civiltjänstgörare 		
Ida-Marie Skogvik		
Jonathan Silfverberg, skriftskolteolog 		

2340 7231
2340 7245
2340 7124

044 515 1196
050 522 8684
050 591 8795

Salme Elzohary, kyrkvaktmästare		2340 7117
Alice Sinko, värdinna		
2340 7232
Majvor Sjövall, värdinna		
2340 7131
Cecilia Wester, projektansvarig 			

044 365 9720
050 529 6464
050 343 5990
050 346 7529

Övriga			

Petrus församling
Tfn (09) 2340 7100, Fax (09) 2340 7101
E-post petrus.fors@evl.fi
Hemsida www.petrusforsamling.net

E-post till anställda: fornamn.efternamn@evl.fi (inte åäö)
Kansliet öppet må–fre kl. 10–14
Dessutom kvällstid enligt överenskommelse.
Adress Haga Prästgårdsväg 2, 00320 Helsingfors.
Förböns-e-post pray.petrus@evl.fi Förbönsämnen ti 10–12
förbönskvällar 18–18.45 tfn 2340 7171
Pro Markus församling rf FI77 1347 3000 4122 82. Referens: frivillig gåva till diakonin på
gamla Markus området: 1481
Björkebo sommarhem rf FI40 2092 2000 1101 15
Pro Lukas rf FI02 4055 1520 0276 69
Pro Lukas referenser enligt sektorer: Förbönstjänst: 25043, Barn och familjearbetet 25302,
Där stödet bäst behövs 25315, Ungdomsarbetet 25373, Diakonin 25399
Pro Lukas tillhandahåller på kansliet kondoleans- och hyllningsadresser.

Verksamhetspunkter

Björkebo sommarhem, Nummela
Kottby kyrka, Metsolavägen 14
Kånala kapell Plöjarvägen 4
Kårböle kyrka och kapell, Gamlasvägen 6
Malms kyrka, Kommunalvägen 1
Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3
Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6

Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15
Norra Haga kyrka, Tolarivägen 1
Petruscentret, Hagasalen, Vesperv. 12 A, vån 2
Sockenbacka kyrka, Sockengränden 4
Södra Haga kyrka, Vespervägen 12, vån 3
Viks kyrka, Agronomgatan 5
Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12

Tvåspråkig Tomasmässa
Söndagen den 7.2 2016 firas en tvåspråkig Tomasmässa i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors. Adressen är
Fabriksgatan 23. Mässan äger rum kl 18.
Arrangörer är Tuomasyhteisö i samarbete med Helsingfors prosteri.
Predikan hålls av biskop Björn Vikström och
liturg är Monica Cleve. För musiken svarar
Jukka och Tove Leppilampi. Initiativet till
mässan har tagits av Margareta Stenius.
Tomasmässan präglas av ett rikt musikliv

och lekmännen har en central roll i mäss
an.
I Tomasmässans liturgi förenas modern
andlighet med kyrkans traditioner. Den
första Tomasmässan i Helsingfors firades
1988. Numera firas Tomasmässan också
på andra orter i Finland och i andra länder.
I en vanlig finsk Tomasmässa i Helsingfors
deltar över 400 personer och ett 40-tal
frivilliga medverkar i olika uppgifter.
VÄLKOMMEN!
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