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Vi denna tid på året är dagen som kortast och det är som mörkast ute. Då är det bra 
att tända ljus, sitta tillsammans i varm gemenskap och göra årets mörkaste tid så 
inbjudande och ljus som möjligt. Vi går in i adventstiden till eftertanke om att julen 
är nära. Advent är avsett som en påminnelse om att vi trappar ner inför den stora 
festen. Vi vet alla att festen blir större och mer påtaglig om vi före den medvetet 
lever i anspråkslösare förhållanden. Men lätt är det inte. Redan i mitten av novem-
ber påminner oss den kommersiella världen om att vi skall leva som om det skulle 
vara julhelg redan nu och vi förutsätts fira jul hela december månad. Kanske det 
skulle vara viktigt att leva enkelt under adventstiden för att sedan ta ut svängarna 
när julen är inne.

Julen är familjens och barnens högtid. Det handlar inte bara om att barnen 
väntar på julklapparna men att föremålet för julhelgens firande är det lilla barnet i 
krubban. Det är ett ofattbart faktum att Gud kommer till oss som ett litet skyddslöst 
barn, helt utelämnat i människors vård. Gud tar stora risker för att söka kontakt 
med oss. Därför handlar det under julhelgen om omsorg och kärlek. På samma sätt 
som Gud har omsorg om var och en av oss, får vi ta hand om varandra och vara 
goda förebilder i empati och kärlek.

Därför hör givmildheten till julfirandet. Till den som redan har allt kan vi ge en 
Annorlunda Gåva. Läs om det längre fram i tidningen. Också barnen kan vara med 
och dela med sig av sina egna saker genom att vid första advent-gudstjänsten delta 
i leksakskollekten till förmån för Hoppets Stjärna. Läs också om detta i vår tidning. 
Givmildhet och empati präglade Roströstens – en av vår församlings körers – resa 
till Tallinn. Många fick vara med om att sprida glädje bland de egna medlemmarna 
men framför allt till medlemmarna i S:t Mikaels församling i Tallinn.

Jag önskar alla medlemmar i Johannes församling en välsignad adventstid och 
en riktigt god jul!

Inför den stora festen

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Lisa Enckell och Tomas Ray Foto: Dan Andersson om inte annat 
nämns. På omslaget: Församlingens nya julkrubba i natursten har gjorts av Rea Anner.  
Layout: Jaagon Ab Ansvarig utgivare: Stefan Djupsjöbacka

Vintern 2013
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Ett hav av leksaker i barnkammaren. Klä-
der för alla väder, i rätt storlek dessutom. 
Bokhyllor fyllda med spännande sago-
böcker. Det är bara att välja vilken som 
skall läsas ikväll. I kylskåpet finns det 
nästan jämnt något man kan äta. Låter 
det bekant? Då vi själva aldrig behöver 
lida av kyla, hunger eller törst, kan det 
kännas avlägset att tänka att barn i län-
der rätt nära oss själva lever i en alldeles 
annorlunda verklighet.

I Johanneskyrkan ordnas därför en lek-
sakskollekt på första advent, söndagen 
1.12 kl. 12. Leksakerna kommer via 
organisationen Hoppets stjärna att hitta 
nya hem i Baltikum, i östra Lettland och 
Litauen, hos barn som inte har möjlighet 
till en sådan barndom som vi önskar ge 
våra barn här i Finland. Hoppets stjärna är 
en politiskt obunden organisation som 
vilar på kristen värdegrund. Den bedriver 
internationellt biståndsarbete bland barn 
och barnfamiljer i första hand. Organisa-
tionen består av tre delar; bistånds- och 
fadderverksamhet, biståndspackeri och 
hjälpsändningar samt lopptorgsförsälj-
ning.

– Vi är jättetacksamma för allt, i syn-
nerhet leksaker, säger Carola Selenius 
som frivilligarbetar för Hoppets stjärna. 
Hon har rest omkring i både Lettland 
och Litauen, också på landsbygden, och 
vittnar om  fattigdomen och de sociala 
orättvisor hon stött på där, även i stor-
städer som Riga. 

– Jag har personligen träffat människor 
med bland annat mentala problem och 
det finns ingen socialbyrå eller annan 
instans som tar hand om dem. Invalidi-
sering verkar enligt min åsikt vara något 
man inte vill kännas vid, eller ha på 
budgetagendan. Det finns ju också barn 
som är invalidiserade och för dem är det 

Liten gåva ger hopp

säkert toppen att få ett eget kramdjur, 
fortsätter Carola.

Men hur ser vardagen ut för familjerna 
och barnen i de fattigaste områdena i 
Baltikum? 

– Enligt min uppfattning får i synnerhet 
barnen på landsbygden hjälpa till redan 
vid tidig ålder med dagliga sysslor då 
det inte finns några daghem eller annan 
kommunal verksamhet för dem. Tyvärr 
måste man konstatera att de mest utsat-
ta familjerna bor i sådana utrymmen som 
i våra ögon är alldeles obeboeliga kyffen. 
Vintern där är ju också rätt kall, trots att 
de befinner sig på litet sydligare bredd-
grader än vi. Största delen av familjernas 
inkomster går åt till värmekostnader då 
de köper ved, och till mat, vet Carola.

På vilka andra sätt kan man hjälpa 
genom Hoppets stjärna? 

– Hoppets stjärna tar emot allt som är 
rent, helt och användbart i såväl klädväg 
som annat man kan behöva, tyg, gardi-
ner, garnnystan, husgeråd, mindre möb-
ler, ja, i stort sett allt, berättar Carola.

CHRISTINA ELVING-ANDERSÉN

Mer information om Hoppets stjärna finns på 
hemsidan, www.starofhope.fi. 

Har du gamla leksaker som du gärna ger bort? 
Den 1 december klockan 12 ordnas en leksaks-
kollekt i Johanneskyrkan.
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Undrar du ibland hur du kunde 
hjälpa barn som har det sämre ställt 

än du själv? Det finns många sätt. Ett 
sätt är att bidra med en leksak eller ett 
gosigt kramdjur till leksakskollekten 
som bärs upp i samband med advents-
gudstjänsten klockan 12 på första advent 
i Johanneskyrkan.

Barn på eftermiddagsklubben Hum-
lan svarade på frågor kring temat och 
var överens om att det skulle kännas bra 
att kunna hjälpa andra barn.

Har du någon gång gett bort något 
som tillhört dig själv?

– Jag har gett bort en leksaksbil, 
svarar Viggo Talasmäki.

– Jag har gett bort kläder, säger Os-
car Sundell.

– Jag har gett bort leksaksdjur åt min 
kusin för han tycker om djur, berättar 
Veronica Hermunen.

Ida Simons tänker att det nog 
skulle vara roligt att hjälpa till genom att 
ge bort någonting av sitt eget. De andra 
håller med henne; ”Det skulle kännas 
bra” säger de. 

Med tanke på leksakskollekten i Jo-
hanneskyrkan på första advent, tror ni 
att ni har någon leksak hemma som ni 
kunde tänka er att avstå ifrån?

– Jag har nog någon sådan bok, säger 
Olivia Aminoff.

Gammalt blir nytt  
i andras händer

– Jag kunde ge ett kramdjur, tycker 
Oscar.

De flesta erkänner att de har rätt 
många kramdjur hemma, något som 
de på Hoppets Stjärna önskade kunna 
skicka barnen i Baltikum.

Olivia fortsätter:
– Jag skulle vilja ge en stor isbjörn åt 

någon. Jag har en sådan hemma och den 
är jättegammal.

Fast det är såklart viktigt att tänka över 
vad man skall ge bort. Att avstå ifrån fa-
voritnallen eller bästa racerbilen är kan-
ske inte en så bra idé. Då kan det hända 
att man ångrar sig efteråt. Då känns det 
inte alls så roligt att hjälpa genom att ge 
bort någonting eget. Leksaker som man 
redan har ratat kan vara lättare att avstå 
ifrån. Böcker utan text, olika pekböcker 
till exempel, är också bra gåvor, då 
spelar det inte så stor roll vilket språk 
den nya ägaren talar eller vilket land 
boken kommer ifrån. Men hur tror ni 
att barnen i Lettland och Litauen (dit 
vår leksakskollekt kommer att skickas) 
egentligen har det?

– De bor i små stugor som någon an-
nan äger, svarar Oscar.

– De har nästan inga pengar, fortsät-
ter Viggo.

Veronica tror att de har tråkigt. ”De 
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bor så långt borta, där finns det inga 
butiker” tillägger hon.

Vad tror ni barnen i Baltikum önskar sig 
i julklapp?

Oscar tror på det här med kramdjur; 
”En nalle eller något sådant”, säger han.

– Något de kan sova på, en madrass 
eller något som är mjukt, tänker Viggo.

– Ett leksakskök, säger Olivia.

Vad önskar ni själva er i julklapp i år?
– Jag önskar mig saker jag kan baka 

med, säger Olivia. Och en mobiltelefon.
– En snowboard och en ”Onepiece”, 

säger Viggo.
– Jag önskar också mig en mobitele-

fon, säger Ida.

Oscar önskar sig ett  nytt spel till sin 
spelkonsol och Veronica önskar sig en 
moped eller vattenscooter till sin docka.

Vad kan man annat göra för barnen som 
lever i fattigdom? Oscar tycker att man 
kan ge dem kläder.

Olivia har en pyjamas som blivit för 
liten, den tycker hon att man bra kunde 
ge åt någon annan.

– Jag har också kläder som blivit för 
små som jag kunde ge bort, säger Vero-
nica och avslutar därmed intervjun.

Kom med du också på första advent! Vi 
ses i Johanneskyrkan klockan tolv. 

CHRISTINA ELVING-ANDERSÉN

Olivia Aminoff, Viggo Talasmäki, Oscar Sundell, Ida Simons och Veronica Hermunen tänker alla 
hjälpa till med att samla ihop leksaker åt fattiga barn i Lettland och Litauen.
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Att sjunga i kör kan resultera i en 
känsla av välmående och lycka, 

en stark gemenskap och inte minst ett 
diakonalt engagemang. 

Församlingens kör Roströsten har 
utöver den vanliga verksamheten denna 
höst även engagerat sig på ett annat 
område, nämligen diakoni. Körmed-

lemmarna ordnade en insamling inom 
kören till förmån för S:t Mikaels svenska 
församling i Tallinn. 

Idén till insamlingen kom från en 
körmedlem. Hon hade läst en artikel 
om den svenska församlingen i Tallinn 
och föreslog för kantor Eva Henricson 
som leder kören, att de skulle försöka 

Ett skepp kommer lastat  
med körsång och kaffe

Tallinns gamla stad i stämningsfull kvällsbelysning.

M
A

RI
KA

 G
RÖ

N
Q

V
IS

T



7

hjälpa den lilla församlingen. Eva var 
i kontakt med kyrkoherde Patrik 
Göransson i Tallinn och fick via 
honom veta vilka församlingens behov 
är. Kören besökte i oktober S:t Mikaels 
svenska församling i Tallinn.

– Församlingen ordnar julbasar inför 
jul med ett lopptorg för julpynt, så vi 
försökte bidra till det, 
var och en grävde i 
sina skåp, säger Eva.

– Kaffe önskade de 
sig också och vi fick 
ihop nästan 15 kg! Eva 
berättar att åldring-
arna i Tallinn ekono-
miskt kan ha det svårt 
att få pensionen att 
räcka till mediciner 
och läkemedel ifall de 
är tvungna att köpa sådana, även om de 
annars skulle klara sin ekonomi någor-
lunda. Då har församlingen kunnat hjäl-
pa till. I en intervju för Kyrkpressen (nr 
22/2013) berättade Patrik Göransson 
om församlingens planer på att starta en 
tvåspråkig förskola i kyrkans vindsvå-
ning. Projektet är dessvärre beroende av 
de donationer församlingen erhåller. De 
har till exempel inte själva möjlighet att 
finansiera renoveringen av vinden.

Men tillbaka till Roströsten, kören 
som från början fick löftet att aldrig be-
höva uppträda inför publik. Nu åkte de 
på körresa till Tallinn och medverkade 
i högmässan en söndag i S:t Mikaels 
kyrka. 

– Den diakonala delen med insam-
lingen gav nog resan mervärde, menar 
Eva. Hon anser att medlemmarna i 

Roströsten gjort otroliga framsteg och 
verkligen utvecklats under den tid de 
sjungit tillsammans. Dessutom är andan 
inom kören väldigt varm och diakonal, 
alla tar hand om varandra. Även om det 
för tillfället endast är damer i kören, är 
Roströsten egentligen en blandkör. Men 
för tillfället utan manlig förstärkning. 

Kören brukar 
med jämna mel-
lanrum medverka i 
högmässan i vår egen 
församling samt inför 
jul besöka äldrebo-
endet Gustavsgård 
för lite julsånger. Här 
om året deltog kören 
dessutom i Finlands-
svenska sång och 
musikfest. Nästa år 

deltar kören även i Kyrklig Sångfest. 
Kommer det att bli någon fortsätt-

ning på insamlingen för körens del? 
– Det är alldeles möjligt att det blir 

någon form av fortsättning på det här, 
nickar Eva. Patrik Göransson hälsade 
också kören välkommen åter. 

– Men projektet kunde utvecklas och 
involvera en större del av församlingen, 
tillägger hon sedan.

Visst finns det sätt på vilka man 
kan hjälpa varandra här i världen. Ett 
enkelt sätt att hjälpa de värst drabbade 
är till exempel genom att sticka ”Mo-
der Teresa-lappar”; 18 x 18 cm av garn 
som är minst 50 % ylle. Lapparna kan 
lämnas in till diakonissorna. Lapparna 
sys sedan ihop till filtar som kommer att 
värma sjuka och hemlösa i Indien.

CHRISTINA ELVING-ANDERSÉN

”Medlemmarna i 
Roströsten har gjort 

otroliga framsteg och 
verkligen utvecklats 

under den tid de sjungit 
tillsammans. Dessutom är 
andan inom kören väldigt 

varm och diakonal, alla 
tar hand om varandra.”
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För några veckor sedan firades Alla 
helgons dag och vi tände ljus på gra-

varna. Men det är mycket som händer i 
slutet på en människas liv innan 
hon läggs i en grav. Jag 
beger mig iväg till Lesche-
hemmet för att träffa 
föreståndaren Lisbeth 
Blomqvist, för att tala 
om hur man kan hjälpa 
en döende, så att den 
sista tiden skall bli så bra 
som möjligt. Lisbeth har 
tidigare arbetat som vårdlä-
rare och hållit kurser om vård i livets 
slutskede för studeranden på Arcada 
och Prakticum. 

Leschehemmet har nyligen ändrat sin 
boendeform så att dess boenden skall 
kunna bo kvar in till livets slut, utan 
att behöva förpassas till ett anonymt 
sjukhus för den sista tiden. Jag frågar 
Lisbeth, hur man som anhörig skall 
bemöta en döende människa?

– Man skall inte vara rädd för att 
vara närvarande, säger Lisbeth. Man 
skall vara närvarande både fysiskt och 
psykiskt. Att hålla i handen, massera 
lätt. Äldre människor är sårbara och den 
fysiska närheten är viktig. Den döende 
kan också ha behov av att få tala ut. Ofta 
har de bekymmer om hur de som blir 
kvar skall klara sig. 

För äldre som lider av minnesstör-
ningar är den sista tiden svår ur en 

I dödens närhet
kommunikativ synvinkel. Som anhörig 
kan man vara orolig för hur den äldre 
skall kunna uttrycka att den har smärtor. 

Dessutom kan barndomsminnen 
göra sig påminda och den 

med en minnesstörning 
kan plötsligt uppleva 
behov av sina egna för-
äldrar, som kan ha varit 
döda i årtionden. När 
tid och plats blir diffusa 

för en person med minnes-
störning, gäller det för den 

anhöriga att bekräfta känslan i 
det som personen upplever. Det viktiga 

är inte att rätta eventuella felaktigheter 
som kan finnas i berättelsen, utan att 
bekräfta känslan i den. Om personen 
med minnes törning s aknar sin döda mor, s
skall man försöka prata om hur betydel-
sefull modern kunde ha varit, framom att 
påpeka att hon inte längre är levande. 

Många anhöriga brukar turas om att 
vara nära den som håller på att gå bort, 
så att även de anhöriga kan vila emel-
lanåt. Det viktiga för en döende män-
niska är också att man på förhand gjort 
upp ett vårdtestamente, som berättar 
om hurudan vård man önskar i livets 
slutskede. Sådana formulär kan man 
hitta på nätet. 

Lisbeth berättar att dödsögonblicket 
ofta är naturligt och vackert, men att vi 
kan påverka hur den sista stunden blir. 
Det är viktigt med värdigt bemötande 
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hela tiden. Av sinnena är hörseln det 
sista som lämnar en människa och där-
för är det viktigt att komma ihåg att den 
döende kan höra det som sägs, även om 
de själva inte kan kommunicera mera. 
Man skall aldrig tala över huvudet på 
den döende. 

När döden sedan har inträffat brukar 
man på Leschehemmet ta hand om den 
döda och vika ett lakan kring den på ett 
traditionellt sätt. Knäppa händerna på 

bröstet och sätta en blomma i handen. 
Rummet städas och man tänder ett ljus. 
Även då gäller det för de anhöriga att 
våga gå in och ta farväl. På den avlid-
nas plats vid matbordet brukar man 
också tända ett ljus för att tala om för 
de övriga boendena vad som hänt. Man 
brukar också hålla en tyst minut och 
Lisbeth brukar läsa en dikt eller någon 
annan lämplig text.

TOMAS RAY 

Leschehemmet finns 
på Villagatan i det 
lugna och trivsamma 
Eira.
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Sö 1.12 Första söndagen 
i advent
kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Busck-Nielsen, 
Repo-Rostedt. Johannes 
kantori. Församlingens körer. 
Leksakskollekt. 

On 4.12 
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Alm-
qvist. 

Fr 6.12 Självständig-
hetsdagen 
kl. 11 Tvåspråkig gudstjänst 
i Drumsö kyrka. Lindström, 
Enlund. Manifestum.  

kl. 12 Riksdagsgudstjänst i 
Domkyrkan. Djupsjöbacka, 
Terho. 

kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Mårten Lindblom. 
Repo-Rostedt. Böckerman. 

Sö 8.12 Andra söndagen 
i advent
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Ray, Henricson. 

kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Djupsjöbacka, Ray, 
Enlund, Löfman. 

kl. 15 Mässa i Seniorhuset. 
Terho, Böckerman. 

On 11.12
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Enlund. 

Sö 15.12 Tredje  
söndagen i advent
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Lindström, Djup-
sjöbacka, Almqvist, Enlund. 
Chorus Sanctae Ceciliae.

kl. 16 De vackraste julsång-
erna i S:t Jacobs kyrka. Busck-
Nielsen, Henricson, Enlund. S:t 
Jacobskören och barnkörerna.  

On 18.12
kl. 18 Kvällsmässa i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Alm-
qvist. 

kl. 19.30 De vackraste 
julsångerna i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen. Johannes 
kantori. 

To 19.12 
Julutfärd till Nådendal 
19.12.2013. Program: besök hos 
Mariadöttrarna där vi får upp-
leva deras julkrubba. Guidad 
rundtur i Nådendal. Julmiddag. 
Start kl. 9 från Kiasma, retur 
senast kl. 19. Pris: 30€. Anmä-
lan till Barbro Ollberg senast 
29.11 t. 09-23407704. I första 
hand är resan för Johannes 
församlings medlemmar. 

kl. 16 De vackraste julsång-
erna i Seniorhuset. Djupsjö-
backa, Almqvist, Böckerman. 
Passionärerna.

Fr 20.12
Julgrötscafé kl. 10–12 i Hörnan.  

kl. 18 & 20.30 Julkonsert med 
Lyran & Akademen i Johannes-
kyrkan. Biljetter www.lippu.fi.

Lö 21.12 Tomasdagen
kl. 16 Avskedsfest i Tomas 
kyrka. Ray, Djupsjöbacka, 
Almqvist, Böckerman. Tomas 
vokalensemble. 

Sö 22.12 Fjärde  
söndagen i advent
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Terho, Repo-Rostedt, 
Almqvist. Jubilate.

Ti 24.12 Julafton
kl. 12 Julbön i Seniorhuset. 
Terho, Henricson. 

kl. 14 Julbön i S:t Jacobs kyrka. 
Repo-Rostedt. Henricson. S:t 
Jacobs barnkör.

kl. 14 Julbön i Johanneskyrkan. 
Djupsjöbacka, Löfman. Akade-
men och Lyran.

kl. 15 Julbön i Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Böckerman, 
Enlund. 

kl. 23 Mässa i julnatten i 
Johanneskyrkan. Lindström, 
Enlund. 

On 25.12 Juldagen 
kl. 12 Högmässa i Gamla kyr-
kan. Busck-Nielsen, Lindström, 
Enlund. 

Advent och jul  
i Johannes församling
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To 26.12 Stefanidagen 
(Annandag jul)
kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Terho, Ray, Löfman. 

kl. 18 Julsångsgudstjänst 
i Berghälls kyrka. Terho, 
Almqvist, Böckerman. Tomas 
vokalensemble.

Sö 29.12 Första  
söndagen efter jul
kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Repo-Rostedt, 
Lindström. Johannes kantori. 
Julkaffe. 

On 1.1.2014 Nyårsdagen  
kl. 12 Högmässa i Johan-
neskyrkan. Lindström, Terho, 
Löfman. 

Sö 5.1 Andra söndagen 
efter jul
kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs 
kyrka. Ray, Enlund.  

kl. 12 Högmässa i Johannes-
kyrkan. Busck-Nielsen, Ray, 
Böckerman, Löfman.  

Må 6.1 Trettondagen 
kl. 18 Carols i Johannes. 
Julsångsgudstjänst enligt ang-
likansk tradition. Djupsjöbacka, 
Almqvist, Böckerman, Enlund. 
Tomas vokalensemble.

Benjamin Britten 100 år
Den brittiske kompositören Benjamin Britten 
– ett av 1900-talets stora tonsättarnamn – 
skulle ha fyllt 100 år på den heliga Cecilias 
dag den 22 november. I julhelgen upp-
märksammar Tomas vokalensemble detta 
genom att framföra Brittens ”A Ceremony 
of Carols” i julsångsgudstjänsten i Berghälls 
kyrka på Annandag jul den 26.12 kl. 18 och i 
Johanneskyrkan under Carols i Johannes på 
Trettondagen den 6.1 kl. 18. 
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För mig är julen gemenskap. Gud ville visa att Han 
vill ha gemenskap med oss och föddes som mänska. 

Ingen kan därför säga att Gud inte förstår hur det är att 
vara mänska, han har varit mänska. Han kommer in i 
vårt liv och delar det med oss.

Julen är också gemenskap med dem vi har om-
kring oss. Vi tar oss tid att vara tillsammans och delar 
gemenskap på många sätt. Det kan vara att julshoppa 
med en vän eller träffas över ett glas glögg och några 
pepparkakor. Det kan vara arbetsplatsens, skolans eller 
daghemmets julfest. Det kan vara att äta julmiddag 
tillsammans. Det kan vara att sjunga De vackraste 
julsångerna eller julandakten i kyrkan på julafton. För 
mig är det särskilt viktigt att julmiddagarna under julda-
garna inte är uteslutande. Det får inte vara så att enbart 
de som hör till familjen eller släkten är välkomna. Ingen 
skall vara tvungen att vara ensam – särskilt på julen – 
om den inte vill.

Gud ger oss gåvor varje dag. Alldeles särskilt under 
julen får vi dela med oss av de här gåvorna. För mig är 
julkorten, julklapparna, pepparkakorna, julmaten allt det 
jag delar med mig av under advents- och jultiden en del 
av gemenskapen. Och den gemenskapen delar jag både 
med dem jag känner och dem jag aldrig träffat på olika 
håll i världen, t.ex. genom bidrag till julinsamlingar.

Jag önskar alla läsare en god advents- och jultid!
Maria Repo-Rostedt

Vad julen betyder för mig har med tiden ändrat lite 
grann, men julen har alltid varit för mig en tid av 

frid, glädje och gemenskap. Det är den tid på året då 
familjen och släkten samlas ihop och firar julen tillsam-
mans. Sedan min barndom har julens kristna budskap 
blivit mycket viktigare och idag är det en självklar del av 
mitt julfirande. Likaså har julkyrkan blivit mycket viktig 
för mig och framförallt den gemenskap som finns där 
och hos alla kristna runt världen. Julen är den tid då vi 
får varva ner och tillsammans fira Jesu Kristi födelse.

Johan  Terho

Vad betyder  
julen för mig?
Johannes församling har 
fått två nya präster, Maria 
Repo-Rostedt och Johan 
Terho. Här berättar de om 
sina tankar om julen.
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De omtyckta Annorlunda Gåvorna 
har ökat i antal. I år har fem nya 

produkter tillkommit. 
Kaj-Mikael Wredlund, koordina-

tor för församlingskontakter på Kyrkans 
Utlandshjälp, tror att det finns en An-
norlunda Gåva för varje tillfälle. 

Annorlunda Gåva, som lanserades år 
2005, är ett sätt att kombinera två goda 
ting; ett bidrag till bistånds- och utveck-
lingsarbete och en gåva till någon man 
önskar uppvakta utan att ge personen 
något materiellt. Gåvorna kostar allt 
från fem euro för en filt upp till 1 200 
euro för en brunn. Konceptet kommer 
ursprungligen från Storbritannien, från 
Utlandshjälpens brittiska systerorgani-
sation, Christian Aid.

De Annorlunda Gåvorna har stadigt 
ökat i antal sedan starten 2005 då det 
endast fanns tio gåvor att välja mellan. 
I år fick de ytterligare påfyllning av de 
nya varorna, Hjärtats Gåvor och nu 
finns redan 37 olika Annorlunda Gåvor 
i sortimentet. Hälften av intäkterna från 
Annorlunda Gåva kommer in under jul-
säsongen men gåvorna lämpar sig även 
väl för andra högtider och festligheter.

– Annorlunda Gåva kan verkligen 
kallas en framgångshistoria, säger Kaj-
Mikael. 

– I fjol köptes det Annorlunda Gåvor 
för över 1,2 miljoner euro, berättar han.

Med de inkomsterna stöder Kyrkans 
Utlandshjälp de fattigaste människorna 
i utvecklingsländerna för att de skall få 
hjälp vid katastrofer, kunna utbilda sig 
och förtjäna sitt levebröd. Hela 83 % 
av intäkterna från alla insamlingar och 
kampanjer Kyrkans Utlandshjälp ordnar 
går direkt till utvecklings- och bistånds-
arbetet och endast 17 % till administra-
tionen.

Nytt för i år är alltså Hjärtats Gåvor, 
sex stycken gåvor med hjälp av vilka 
man till exempel kan uppvakta en vän 
eller familjemedlem, eller den man vill 
ge eller visa kärlek, vänskap, tack, blom-
mor, eller en kram. Det finns även en 
gåva som riktar sig särskilt till mannen; 
honom kan man önska lycka. Men finns 
det något sammanhang när det kan vara 
svårt att ge en Annorlunda Gåva, till 
exempel vid bröllop?

– Det går nog bra att ge en Annorlun-
da Gåva även i bröllopspresent, många 
kanske också ger något konkret som de 
vet att brudparet behöver men det är 
populärt att ge brudparet ett fruktträd 
som Annorlunda Gåva, som symbol för 
fruktbarhet, svarar Kaj-Mikael. 

– Det är också populärt att ge den ny-
utexaminerade ett yrke som Annorlunda 
Gåva. Yrket är en av Kvinnobankens 
populära gåvor, tillägger han.

En idé som någon lyft fram är att 

Annorlunda Gåvorna 
är många
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Kaj-Mikael Wredlund är glad över det entusiastiska mottagande Annorlunda Gåva har fått.

konkretisera den Annorlunda Gåvan 
genom att kombinera den med något fö-
remål man kan överräcka åt mottagaren. 
Om man skänker ett matpaket i Annor-
lunda Gåva, kunde man till exempel ge 
mottagaren en kniv och en gaffel. Eller 
en träslev. Kaj-Mikael gillar idén och 
spinner vidare på den.

– Då kan man kanske ge skinka åt 
den som får grisar i gåva! Idéerna och 
möjligheterna att bygga ihop sin egen 
gåva blir väldigt många.

Annorlunda Gåva kan beställas 

elektroniskt med beställningsblankett 
från ww.annorlundagava.fi eller per tele-
fon 020 787 12 01. Annorlunda Gåvor 
förmedlas eller säljs även på många 
pastorskanslier.

CHRISTINA ELVING-ANDERSÉN

En Annorlunda Julkonsert till förmån för Kyrkans 
Utlandshjälp med artisterna Lauri Tähkä och 
Jesse Kaikuranta, kommer att äga rum 4.12. 
klockan 19 i Johanneskyrkan.  
Ytterligare information om konserten fås på 
www.kyrkansutlandshjalp.fi och av Kaj-Mikael 
Wredlund, 0400 103 282, kaj-mikael.wredlund@
kyrkansutlandshjalp.fi. I samband med konserten 
finns alla Annorlunda Gåvor att köpa.

RO
LF BLA

U
BERG
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Anders Zorn (1860–1920) har 
målat en tavla som heter Julotta 

och hänger i Zornmuseet i Mora. Under 
hans tidiga barndom åkte man på 
julnatten till Mora kyrka för julotta kl. 
5, och på den följde gudstjänst. Zorn 
skriver: ”vid den andras slut omkring kl 
7 den långa, långa psalmen ’du Signade 
dag’…” Senare skriver han att han än en 
gång fick ”uppliva ett barndomsminne 
genom att måla en julnatt i Mora kyrka 
med dräkter från min barndom och 
tänkte mig just den stund när där inne 
sjungs ’du Signade dag’, när en aning 
om dager börjar bryta sig mot det svaga 
lyktljuset i vapenhuset”.

Psalmen ”Den signade dag”, eller 
dagvisan som den kallas, är num-
mer 502 i vår psalmbok med rubriken 
Morgon och afton. Psalmen är utbredd i 
hela Norden. Forskarna är eniga om att 
sången har medeltida rötter. Den första 
reformationstida psalmbok som tar upp 
”Den signade dag” hittar vi i Danmark 
år 1569. 

I Vadstena finns en samlingsvolym 
handskrifter från 1400-talet där bl.a. den 
äldsta bevarade källan till texten av ”Den 
signade dag” ingår. Skrivaren i Vadstena 
associerar till en julsång: Dies est Laeti-
tiae, känd sedan 1300-talet. ”När den 
mörka natten är förliden och dagen som 
Guds gåva bryter in på jorden, bör man 
anbefalla sig åt Gud och alla helgon …” 
citerar em biskop Lars Eckerdal. 

Trots likheterna med Dies est laeti-

En julpsalm?

Den signade dag, den signade tid,
vår frälsares födelsetimma,
då kom där ett ljus med himmelens frid
i jordlivets mörker och dimma,
och herdarna hörde Guds änglar i skyn
förkunna att dagen var kommen.

Psb. 502:2

tiae är dagvisan en nordisk psalm. Den 
hade länge en stark ställning – därav 
också de många varianterna, som bör-
jade nedtecknas på 1800-talet. Är denna 
spännande gamla sång, som funnits 
så länge bland oss och våra förfäder i 
Norden en julpsalm? Tag gärna fram din 
psalmbok och läs eller sjung!

ANNA MARIA BÖCKERMAN

Anders Zorns oljemålning Julotta.
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Högmässor:
Söndagar: 
kl. 10 S:t Jacobs kyrka.  
kl. 12 Johanneskyrkan. 

Gudstjänster och 
övriga mässor:
Kvällsmässa i Johanneskyrkan 
på tisdagar kl. 18. Ljusmässa, 
pilgrimsmässa, Mariaves-
per, evensong, bordsmässa, 
korsvägen. 

Kvällsmässa i Gamla kyrkan på 
onsdagar kl. 18. 

Familjegudstjänst i Johannes-
kyrkan 13.4 kl. 12. I S:t Jacobs 
kyrka 23.3 kl. 16.

Mässa i Folkhälsans seniorhus 
12.1, 9.2, 9.3, 13.4 och 11.5 kl. 15.

Mässa med förbön 8.5 kl. 18 i 
S:t Jacobs kyrka. 

Middagsbön firas i Johannes-
kyrkan vardagar kl. 12. 

Andakt i Drumsö seniorhus, 
Norrsvängen 1–3, följande tisda-
gar: 14.1, 18.2, 18.3, 15.4 och 
13.5 kl. 18.

Luncher och  
caféverksamhet:
Veckolunch fredagar kl. 12.15– 
13.30 i Högbergsgården, 
Högbergsgatan 10 E. Frivillig 
avgift. Välkommen på en kort 
middagsbön i Johanneskyrkan 
kl. 12.   

Regnbågscafé För HBT-männ-
iskor och andra intresserade. 
Samarbete med Regnbågsan-
kan rf. Samtliga träffar kl. 19  
i Hörnan, Högbergsgatan 10,  
gatuplanet. Ray. Följande 
torsdagar: 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 
27.3, 10.4, 24.4 och 8.5.

Café Kardemumma Tvåsprå-
kigt café i S:t Jacobs kyrkas 
utrymmen. Udda veckor  
kl. 10–12. Karin Salenius.

Seniorarbete: 
Träffpunkt för seniorer & 
daglediga tisdagar kl. 13–14.30. 
Högbergsgatan 10 E, 2 vån. 
Varierande program. Ray. 

Sjötorpet Högbergsgatan 10 E, 
2 vån. Följande onsdagar: 15.1, 
12.2, 12.3 och 9.4 kl. 14. Ollberg. 

Cellverksamhet ”Guds närvaro 
i vår samvaro” i S:t Jacobs kyr-
kas utrymmen. Jämna veckor 
kl. 11–12. Start 20.1. Gertrud 
Strandén (09) 679 576. 

Diakoni:
Mariakretsen Högbergsgatan 
10 E, vån 2. Följande onsdagar: 
29.1, 26.2, 26.3, 23.4 och 21.5 
kl. 14–15.30. Frände.

Diakoniträffen S:t Jacobs 
församlingssal. Onsdagar kl. 
14–15.30, Salenius.

Sorgegrupp Sorgen kan ha 
många ansikten. En grupp för 
alla som på ett eller annat sätt 

Program för våren 2014

Vi inleder en ny 
verksamhetsform i 
Johanneskyrkan denna 
vår. Varje tisdagskväll 
kl. 18 firas någon form 
av gudstjänst. 

Pilgrimsmässa: Mässmusi-
ken är skriven av Dag-Ulrik 
Almqvist. Nyskrivna psal-
mer används. Konstform 
dans och rörelse. 

Evensong: Anglikansk 
sjungen tidebön, körmed-
verkan. 

Ljusmässa: Meditativ 
kvällsmässa med levande 
ljus och bibelläsningar. 

Bordsmässa: Vi dukar ett 
bord i kyrkan och firar en 
enkel måltid som avslutas 
med mässa. Konstform 
poesi och musik. 

Mariavesper i kryptan: 
Vesper med Mariamotiv, 
mässa ingår. Enkel måltid 
med föredrag och samtal, 
avslutas med completo-
rium. Konstform ikoner och 
bilder. 

Korsvägen: Klassisk 
korsvägsandakt under 
fastan där man följer Kristi 
lidandesväg. Textläsning 
och böner vid de olika 
stationerna. 

Tisdagar i Johanneskyrkan 
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upplevt sorg eller förlust. Vi 
träffas tre gånger kring det 
som känns svårt. Information 
Salenius. 

Familjegrupper:
Familjeträff i Hörnan Fredagar 
kl. 10–11.30. Högbergsgatan 10, 
ingång via gården. Ollberg.

Tomas familjeträff Måndagar 
kl. 10–11.30. Hörnan, Högbergs-
gatan 10. Start 13.1. Frände.

Samtalsgrupper:
Samtalsgruppen i seniorhu-
set Följande torsdagar: 15.1, 
20.2, 20.3, 24.4 och 15.5 kl. 13. 
Djupsjöbacka. 

Samtalsgruppen ”Bibel tro & 
tvivel” Hörnan, Högbergsgatan 
10, Följande måndagar: 10.2, 
3.3, 24.3, 7.4 och 28.4 Samtliga 
kl. 17.45–20. Kisa Korkman, 
kisa.korkman@gmail.com & 
Frände.

Körer:
S:t Jacobskören tisdagar kl. 
18.30–20.30. S:t Jacobkyrkans 
församlingssal. Eva Henricson 
050 3800 842.

Roströsten torsdagar kl. 
18.30–20.30. Högbergsgårdens 
körsal. Eva Henricson.

S:t Jacobs barnkör tisdagar kl. 
14.45–15.30. S:t Jacobkyrkans 
församlingssal. Eva Henricson.

Kronans barnkör torsdagar 
kl. 14.45–15.30. Eftislokalen 
på Sjötullsgatan 4 B. Eva 
Henricson.

aTSo-kören övar onsdagar kl. 
18. Johannessalen, Högbergs-
gatan 10 D. Nils Lundberg 050 
349 1231.

Passionärerna torsdagar kl. 
10.15. Folkhälsans Seniorhus, 
Mannerheimvägen 97. Anna 
Maria Böckerman 050 3801 
869 & Dag-Ulrik Almqvist 050 
3801 874.

Tomas vokalensemble torsda-
gar kl. 19. Tomas kyrka. Dag-
Ulrik Almqvist.

Övrigt program:
Lunchmusik i Gamla kyrkan 
tisdagar kl. 12. Enlund.

Postningstalko för Gemensamt 
Ansvar Högbergsgatan 10 E, 
vån 2. Lö 25.1. kl. 10–16 Lätt 
lunch och kaffe. 

GA-konsert i S:t Jacobs kyrka 
2.3 kl. 16.

GA-lunch Högbergsgatan 10 E, 
vån 2. 19.3 kl. 13–15. Gunne Pet-
terson berättar om Guatemala. 

Bytesdag i S:t Jacobs kyrka 1.2. 
kl. 10–14. Barnkläder och annat. 
Lappalainen. 

Fest för 5-åringar 1.3, Hög-
bergsgatan 10 E.  

Konsert med ungdomar 17.3.

Församlingsretreat på Snoan. 
28–30.3. Ledare Maria Repo-
Rostedt och Anna Maria Böck-
erman. Anmälningar till Maria 
Repo-Rostedt. 

”Må bra lördag” För alla kvin-
nor 5.4 kl. 9.30–15. Mera info 
kommer senare. Lappalainen & 
Ollberg.

Rekreationsdag på Nilsas 15.5. 
För ande, själ och kropp. 

Parkfest vid Johanneskyrkan 
21.5 kl. 15–17.30. Makaronilåda 
och våfflor till förmån för mis-
sionen. 

Program under Böneveckan för 
kristen enhet 19–25.1  
Gamla kyrkan onsdag 22.1 kl. 
18. Veckomässa med temat 
kristen enhet. 

S:t Jacobs kyrka onsdag 22.1 kl. 
18. Tvåspråkig ekumenisk afton, 
avslutas med andakt i kyrkan. 

Johanneskyrkan torsdag 23.1 
kl. 18. Ekumenisk afton med 
ikonvälsignelse. 

Ikonutställning i Johan-
neskyrkans krypta 20–24.1 
Utställningen kan beses under 
kyrkans öppettider: må–on 
10–15, to 10–19, fr 10–15.

Rätten till ändringar i programmen 
förbehålls. Uppgifterna uppdateras 
kontinuerligt på församlingens 
hemsidor och i Kyrkpressen.

Johanneskyrkan kl. 18.30. 



E-post till medarbetarna fornamn.tillnamn@evl.fi
Pastorskansliet (09) 2340 7700
För bokningar och förfrågningar angående förrättningar  
svarar kansliet på tfn. (09) 2340 7700.

Djupsjöbacka Stefan, kyrkoherde  
(09) 2340 7710, 050 5768 896

PRÄSTER
Busck-Nielsen Mikael (09) 2340 7747, 050 4128 118
Lindström Fred (09) 2340 7737, 050 3800 846
Ray Tomas (09) 2340 7787, 050 5456 172 
Repo-Rostedt Maria (09) 2340 7738, 050 573 995
Sundblom-Lindberg Maria tjänstledig 2013–2014
Terho Johan (09) 2340 7717, 050 3800 807

KANTORER
Almqvist Dag-Ulrik (09) 2340 7718, 050 3801 874
Böckerman Anna Maria (09) 2340 7728, 050 3801 869
Enlund Sixten (09) 2340 7708, 050 3800 826
Henricson Eva (09) 2340 7748, 050 3800 842
Löfman Rolf (09) 2340 7758, 050 3800 684

DIAKONISSOR
Frände Gunvor (09) 2340 7714, 050 3801 872
Ollberg Barbro (09) 2340 7704, 050 3800 656
Salenius Karin (09) 2340 7724, 050 3800 867

SEKRETERARE
Hamppu-Linna Irma, ekonomisekreterare  
(09) 2340 7721, 050 3800 872

LEDARE FÖR UNGDOMSVERKSAMHET
Lindström Lella (09) 2340 7706, 050 3800 849 
Björklund Sam, vikarie (09) 2340 7707, 050 3433 418

LEDARE FÖR BARNVERKSAMHET
Lappalainen Nenne (09) 2340 7705, 050 4010 390 
samt 12 barnledare

VAKTMÄSTARE
Ekman Bo, övervaktmästare (09) 2340 7769, 050 3087 545
Hapuli Hannu, Johanneskyrkan (09) 2340 7741, 050 3574 353
Laurén-Westenius Camilla, värdinna (09) 23407719, 050 3800 829
Snäll Marianne, S:t Jacobs kyrka (09) 2340 7729, 050 3800 836
Strandberg Gun, Tomas kyrka (09) 2340 7759, 050 5733 287
Wikström Willy, Högbergsgården (09) 2340 7749, 050 3800 688

Medarbetarna i Johannes
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Adresser 
JOHANNES FÖRSAMLING
E-post: johannes.fors@evl.fi
Hemsida: www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes
Kansliet öppet vardagar 10–14
Besöksadress: Högbergsgatan 10 E 
Postadress: Högbergsgatan 10 A, 
3 vån. 00120 Helsingfors
 
KYRKOR & FÖRSAMLINGSHEM
Berghälls kyrka Östra prästgatan 2
Gamla kyrkan Lönnrotsgatan 6,  
(09) 2340 6128
Johanneskyrkan Högbergsgatan 12, 
(09) 2340 7730. Hiss för rörelse-
hämmade.
Johannessalen Högbergsgatan  
10 D, 2 vån. 
Högbergssalen Högbergs- 
gatan 10 E, 2 vån. 
Hörnan i hörnet bakom huset, 1 vån. 
gatuplanet. Till barnverksamheten 
kommer man via innergården från 
Högbergsgatans sida. 
Mariakapellet D-trappan 2 vån.
S:t Jacobs kyrka & församlingssalen 
Kvarnbergsbrinken 1 (Drumsö)
Tomas kyrka & församlingshemmet 
Rönnvägen 16 (Mejlans)



Välkommen till en Annorlunda  Julkonsert!

I den stämningsfulla konserten uppträder 
artisterna Lauri Tähkä och Jesse Kaikuranta 
som också är ambassadörer för Kyrkans Ut-
landshjälp. De ackompanjeras av den skicklige 
pianisten Lenni-Kalle Taipale. Till stämningen 
bidrar även kören Lumous Group.

Konserten äger rum i Johanneskyrkan, Hög-
bergsgatan 12,  i Helsingfors onsdagen 4.12 
klockan 19.00. Dörrarna öppnas klockan 18.00.

Biljetter fås från Tiketti. Biljetten kostar 15 euro 
+ serviceavgift (fr. 1,50 €) Ett begränsat antal 
biljetter säljs vid dörren innan konserten.

Förtjänsten från konserten tillfaller Kyrkans 
Utlandshjälp som via Annorlunda Gåva riktar 

den till sina u-landsprojekt för att hjälpa de allra 
fattigaste i världen. Tiketti skänker en del av 
serviceavgiften till Annorlunda  Gåva.

Tillställningen är finskspråkig.

I samband med konserten har du möjlighet att 
skaffa Annorlunda Gåvor t.ex. till julklapps-
säcken. Det finns  Annorlunda Gåvor på svenska 
och finska (Toisenlainen Lahja).

Kom i god tid, de onumrerade sittplatserna fylls 
i den ordning man anländer.

Anlita gärna allmänna fortskaffningsmedel. Ifall 
du kommer med egen bil, finner du lättast en 
parkeringsplats i Skillnadens parkeringsgrotta.

Varmt välkommen!

Utlandshjälpens ambassadörer

ger en julkonsert i Johanneskyrkan 4.12.

Jesse  
Kaikuranta 

Lauri Tähkä
 & 




