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Den här bilagan ges ut av Helsingfors evangelisk-lutherska församlingar och 
utkommer med fyra nummer om året. Har du idéer och synpunkter, kontakta 
informationssekreterare Alf Lindberg vid Enheten för gemensamt svenskt 
församlingsarbete (Sven), tfn. 2340 2238. Layout Roosa Salminen. 
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Den traditionella julen som firas den 24:e december i Finland inkluderar ofta familjen 
och vänner. I firandet ingår julmaten, gåvorna med jultomten, granen, lite stress, 
kanske julkyrkan med sång och hoppeligen lite snö. Målet är att uppnå en trygg och 
familjär stämning fylld av värme och kärlek i form av glädje och tacksamhet – en 
avslappnad samvaro där man umgås i en ofta bekant plats fylld med minnen. Dessa 
minnen bor kvar i kroppen länge, ofta livet ut. Alla sånger och jultraditioner väcker 
bekanta minnen vill vi det eller inte. De olika jultraditionerna är så djupt rotade i vårt 
samhälle att vi helt enkelt bara får acceptera att de finns där. Det är inte frågan om 
människans fria vilja längre då man rör sig på offentliga platser. Julen prackas på utan 
lov, men vi har levt med det så länge vi kommer ihåg, därför hör det kanske också till.
  Hur olika vi än kan förhålla oss till julen och hur vi än firar den, tycker jag att en 
sak står ut framom andra: Utlysandet av julfreden. Vi finnar utlyser julfreden varje 
julafton vid tolvslaget på Gamla Stortorget i Åbo. Traditionen är gammal och kan 
spåras tillbaka till 1300-talet, då återkommande fred utlyst av den Katolska kyrkan 
var en tradition som spred sig snabbt i Västeuropa, men som idag bara lever kvar som 
en stark tradition i vårt land. Den traditionella tanken med julfreden var att brott 
som begicks under julfredens tid bestraffades med dubbla straff. Fred är någonting 
som inte kommer gratis, och någonting vi alla måste komma ihåg att kämpa för. 
Därför tycker jag att utlysandet av julfreden är av traditionerna den finaste och 
värdefullaste vi bör bevara. Den påminner oss människor om vår natur och tillåter 
oss att koncentrera oss på det viktiga i julen, må den innehålla änglar eller tomtar, 
Jesusbarnet eller Julgubben. Då kan vi tillsammans slappna av, fira jul och vila.

Jag önskar er en fridfull jul!

Sini Sundqvist
Skribenten är studentarbetare

Julen som tradition3

Kyrkomusikfestivalen ”Klang i kyrkan” anordnas för nittonde gången 21-30 mars 
2014. En av den kommande festivalens målsättningar är att presentera svenska och 
redan hädangångna samt nutida kompositörer, vilka är sällan hörda i Finland.
  Man vill speciellt presentera körmusik framförd av kanske den mest kända 
kammarkören i Norden. Det är Eric Ericsons kammarkör från Sverige. Dessutom 
presenteras den kända svenska kompositören Sven-David Sandströms musik. 
Kompositören är själv närvarande under festivalen och presenterar sin produktion.
  I den kommande festivalen finns det mer musik sjungen på svenska än på finska. 
Festivalen kommer nästa år och framöver att vara allt mer tvåspråkig.  
  Under festivalen får man också lyssna till sällsynt mycket barockmusik samt musik 
av Carl Philipp Emanuel Bach. År 2014 har det förflutit 300 år sedan hans födelse.
  Klang i kyrkan 2014 bjuder också på musikupplevelser för barn.
  Festivalens konstnärliga ledare är Helsingfors kyrkliga samfällighets musiksekreterare 
Jukka Ahokas. Klang i kyrkan anordnas i samarbete med bland annat Helsingfors och 
Esbo stift, Sibelius-Akademin, Finlands kyrkomusikförbund samt kyrkostyrelsen.

Alf Lindberg

Klang i kyrkan allt mer tvåspråkig

Foto: Roosa Salminen
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Kyrkan i Helsingfors finns till för Dej! Vi har tre 
svenskpråkiga församlingar i Helsingfors kyrkliga 
samfällighet och från årsskiftet hittar man svenska 
enhetens tjänstemän inne i den kyrkliga samfällighetens 
finska avdelningar.
  Det är meningen, att samfälligheten och det 
gemensamma församlingsarbetet skall betjäna sina 
församlingsmedlemmar och allmänheten på två språk. 
Denna organisationsförändring betyder, att den svenska 
enheten försvinner från årsskiftet.
  Efter att den sista arbetskonferensen i den gamla 
organisationen har hållits, känns det litet vemodigt att 
gemenskapen inte finns längre år 2014. Det är å andra 
sidan utmanande att få vara med om att skapa något 
nytt.
  Våra församlingar firar gudstjänst varje söndag så 
som tidigare i våra kyrkor. Våra lokalförsamlingar är 
Johannes, som är församlingen i centrum av staden, 
Matteus församling i östra Helsingfors samt Petrus 
församling i norra och västra Helsingfors.
  Våra församlingar bedriver aktiv musik- och 
körverksamhet, missions- och kretsverksamhet samt 
diakoniverksamhet.
  Det gemensamma församlingsarbetet fungerar inom 
ett flertal olika arbetssektorer så som familjerådgivning, 
ungdoms- och vuxenarbete samt studentarbete och 
centraliserad information samt kommunikation.
  Vidare anordnar vi specialgudstjänster som den 
svenskspråkiga Tomasmässan och administrerar 
lägercentret Lekholmen, där vi bland annat tillsammans 
med våra församlingar anordnar skriftskolverksamhet.
  Församlingarnas Samtalstjänst kan man kontakta per 
telefon i olika krissituationer. Likaså kan man skriva till 
vår webbtjänst och rikskyrkan har nyligen öppnat en ny 
själavårdschatt.
  Kyrkan i Helsingfors har också hand om 
begravningsväsendet och begravningsplatsernas skötsel 
medan våra församlingars präster sköter förrättningarna, 
det vill säga dop, vigsel och begravning i samarbete med 
kantorerna.
  Önskar Du veta mer om Kyrkan i Helsingfors,kontakta 
då någon av våra församlingar, kansliet för gemensamt 
svenskt församlingsarbete, som finns i samband med det 
finska gemensamma församlingsarbetet  eller vår svenska 
information, som kommer att sortera under den finska 
kommunikationsenheten Tiedotuskeskus.
  Du kan också logga in på vår webbsajt www.
helsingforsforsamlingar.fi.

God jul och ett välsignat gott nytt år!
Alf Lindberg 

informationssekreterare

Inför det nya året

REDAKTÖREN HAR ORDET

Sofia föddes med ett funktionshinder. Idag kämpar hennes 
mamma Kanisia för dotterns skolgång i Njombe, Tanzania.
Vi sitter och äter batat och dricker te tillsammans med Sofia 
och hennes mamma Kanisia. Sofia har välsignat maten. Mitt 
i rummet står en kamin som sprider en behaglig värme. 
Sofia är en 16-årig skolelev i Njombe i Tanzania. Nästa år 
går hon sista året i lågstadiet. Hon hoppas kunna fortsätta 
till högstadiet, om bara inträdesprovet går bra. 
  I Tanzania går de flesta barn i skola, men för Sofia var 

det ingen självklarhet att få börja skolan. Sofia är döv och 
i Tanzania har bara en liten del av de funktionshindrade 
möjlighet att gå i skola. Sofia föddes frisk, men som treåring 
fick hon hög feber och miste sin hörsel. 
  Sofias mamma skäms ändå inte över sin döva dotter, utan 
menar att så här har Gud planerat. ”Mpango wa Mungu!”
I Njombe finns en av landets få dövskolor. Det är kyrkan 
som driver skolan, precis som den driver många andra av 
landets specialskolor. Mamman oroar sig inte över Sofias 
framtid, men hoppas att Sofia skall kunna fortsätta med sina 
studier. I dövskolan i Njombe finns det ännu ingen egentlig 
yrkesutbildning, men man planerar att starta en.  
  Dövskolan i Njombe drivs gemensamt av staten och 
lutherska kyrkan i Tanzania. Staten betalar lärarnas löner 
och kyrkan står för de anställdas löner. Skolan grundades 
på 1990-talet och Finska Missionssällskapet, De dövas 
förbund och Finlands utrikesministerium har understött 
och utvecklat skolan. Eleverna bor på internat. För tillfället 
har skolan cirka 200 elever.

Joanna Lindén-Montes

De vackraste julsångerna gör gott

Sofia från Tanzania är lycklig. Trots sitt funktionshinder kan hon gå i skola. De flesta funktionshindrade i u-länderna har inte 
samma möjlighet. 

Klang i kyrkan allt mer tvåspråkig

I början av december är det dags igen för en gammal och 
omtyckt tradition – De vackraste julsångerna. I samband 
med allsångsstunderna uppbärs en kollekt, som i år används 
till att hjälpa funktionshindrade barn i olika u-länder.  
  ”Tron och hoppet lever. De kollekter som samlas in för att 
hjälpa funktonshindrade barn eller för församlingens egna 
missionärer och projekt via Finska Missionssällskapet för 
budskapet dit det just nu behövs, alldeles konkret”, säger 
ärkebiskop Kari Mäkinen, årets beskyddare för De vackraste 
julsångerna.
  Finska Missionssällskapets svenskspråkiga julsångshäfte 
innehåller i år 23 sånger. Kantorerna Christian Ahlskog 
och Kristina Klingenberg i Karleby svenska församling har 
valt tre nya julsånger till häftet tillsammans med sekreterare 
Ingrid Björkskog vid Finska Missionssällskapet.
  Eftersom årets julinsamling stöder barn med 
funktionshinder har Finska Missionssällskapet valt att 
illustrera första versen till sång nummer 12, Stilla natt, 
heliga natt med teckenspråk.
  Församlingarna inom Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Finland ordnar omkring tretusen sångtillfällen mellan 
första advent och trettondagen. På webbsidan www.
devackrastejulsångerna.fi finns en karttjänst där 
församlingarna markerar sina julsångsevenemang. På sidan 
kan man också rösta på sin favorit bland De vackraste 
julsångerna samt ge en gåva till julinsamlingen. Förra årets 
favorit blev julsången Giv mig ej glans.

Joanna Lindén-Montes

– Så här har Gud planerat
Föreställ dig att du inte kan se eller 
gå. Du ber om hjälp, men ingen ver-
kar lägga märke till dig. Så upplever 
många barn i u-länderna sin vardag. 
Finska Missionssällskapets julin-
samling ger barn med funktionshin-
der ett värdigt liv.

 ”Mpango wa Mungu!”

Foto: Elina Tikkanen
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Kom och titta! Alla springer fram till stora 
salsfönstret. I snön ser man först en svagt 
ljus sen kommer han. Han har en grå päls, 
en stor skinnmössa, filtstövlar, en säck och 
i handen en lykta med ett brinnande ljus. 
Han går sakta genom snön i trädgården. 
Han ser sig inte omkring, månne han ens 
ser oss där i fönstret. Han försvinner in 
bland träden, bara spåren är kvar i snön.
  Varför står jag och håller andan, varför 
klappar mitt hjärta? Jag är vuxen och har 
barn för länge sen.

Intervju med ett barn inför julen:

- Jag vill fråga dig om julen – är det OK?
- Mmmm..
- Vad är det bästa med julen?
- ...julklappana...
- Sa du julklapparna? Ja jag tror jag hörde dig. 
Är det något annat du kommer att tänka på 
som är bra med julen?
- mmmm.
- Brukar ni äta tillsammans?
- mm (nicka, nicka, nicka)

- Vad tycker du om, vad är godast på julbordet?
-  Jag tycker om ost, sån som har hål.
- Är det någonting annat ni gör på julen?
- Nää.
- Brukar ni gå i julkyrkan?
- Joo.
- Vet du varför ni går i julkyrkan?
- Nää.
- Har du sett en julkrubba nån gång?
- Joo.
- Vad såg du?
- Det va såna figurer och en Jesusfigur och så 
en åsna. Och så var det lamm.
- Vet du varför man har en julkrubba?
- Nää.
- Vet du att Jesus föddes på julen?
-  …......
- Vet du varför man ger varandra julklappar?
- Nää.
- Vet du att man ger varandra julklappar för 
att fira att Jesus föddes och att han är den 
största julklappen till oss?
-  ????

Och ändå gör vi det om och om igen, vi 
berättar för dem och entusiasmerar barnen 
till att försöka begripa det, att det inte är 
bara klapparna utan allt det andra som vi 
själva minns och vill berätta. Förväntan 
och ivern inför julen bär vi alla med oss 
hurudan julen än varit. En del av oss älskar 
allt glittret med alla ljusen och musiken och 
stressen och pysslandet och … ja allt, andra 
avskyr det och vill helst slippa alltsammans, 

fly bort från det eller möjligen fira enkelt 
och i mindre skala. Men förväntan är svår 
att handskas med.
  Nu tändas tusen juleljus, härlig är jorden, 
bjällerklang och Rudolf. En gång om året 
rör de vid våra innersta strängar om vi vill 
det eller inte. Varför får vi plötsligt tårar i 
ögonen?
  Han kommer över den snötäckta gården 
med lyktan i handen. Ljuset är svagt men 
man kan se hans gestalt. Det är han även om 
hans päls är grå och inte röd.
  Han kommer till oss i alla fall även om vi 
inte erkänner det. För vi längtar alla efter 
något att hålla fast vid, något att tro på. 
När vi är sorgsna, när vi far illa när vi måste 
få dela en glädje. Han kommer till oss, till 
julen kommer han som ett barn i krubba, på 
bilder, i porslinsfigurer, i gestalter gjorda i 
pappersmassa, av stenar eller tygfigurer. Han 
är en mästare på att ta sig många gestalter. 
Men han kommer till oss i de brinnande 
ljusen på kyrkogården, i sångerna, i de goda 
orden och de minnen vi vill bära med oss 
och vårda. Men han kommer också dit, 
där det kämpas, där det finns hunger och 
gråt, där saknad och stora förluster tar upp 
allt utrymme. Han hittar en plats hos varje 
människa och en liten stund av frid ger nya 
krafter och föder en ny längtan. Förväntan 
är svår att handskas med. Men den griper 
tag i varje människa och jultiden är svårast.

Text & illustration: Rea Anner   

Varför blir jag ett 

Det hade snöat mycket det året, hela trädgården 
var mjuk i konturerna. Far i huset måste, just 
på julaftonen och på kvällen dessutom, gå ett 
ärende till kiosken, batterierna var slut, jultigern 
hade blivit alltför långsam i rörelserna.

barn 
när det blir jul...

Det va såna figurer 
och en Jesusfigur 
och så en åsna. 
Och så var det 
lamm.“

Men han kommer till oss i de brinnande 
ljusen på kyrkogården, i sångerna, i de 
goda orden och de minnen vi vill bära 
med oss och vårda. “
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Astrid har alltid haft många järn i elden och 
jag frågar henne hur hon har hunnit med så 
mycket under sitt liv. Vad är det som varit 
drivkraften och inspirationen bakom detta? 
- Att få arbeta för allas vårt gemensamma 
bästa är en orsak till glädje, säger hon. Om 
jag ser orättvisor i samhället tycker jag att 
jag vill göra något åt saken. Jag vill ta tillvara 
min tid så gott jag kan. Man får lära sig 
prioritera.
  Ibland går det inte och man får ta en dag 
i sänder när det stormar omkring en. Astrid 
konstaterar att motgångar har vi alla och då 
är det viktigt att komma ihåg att det finns 
en vägledning som du finner, då du lyssnar 
noga. 
  Astrid föddes på ett småbruk i norra 
Helsingfors och växte upp med många 
sorters djur på gården: grisar, får och 
höns. Som liten flicka fick hon möjlighet 
att följa med föräldrarna till Salutorget i 
Helsingfors för att sälja gårdens grönsaker, 
potatis och blommor. Efter en lång dag 
på torget hämtade familjen matrester från 
restaurangerna och tog dem med sig hem.
  -Mina föräldrar vinschade upp stora 
trätunnor med matrester på ett lastbilsflak, 
berättar Astrid. Restaurangernas mat blev 
sedan grisföda. Pappa var mån om att 
värma maten innan grisarna fick äta den. 
Ibland hamnade bestick och metallföremål i 
maten, men grisarna var skickliga att spotta 
ut det som inte matsmältningen klarade av!
Det var ett tungt fysiskt arbete men också 
mycket givande. Naturen och det den ger 
människan betyder mycket för Astrid. Idag 
i supermarketarnas tid har man svårt att inse 
hur vardagen kunde se ut för endast 50 år 
sedan.

  På 70-talet utbildade sig Astrid till 
sjukskötare för att ett decennium 
“

S:t Lars, men det har inte varit någon 
lätt process, konstaterar Astrid. De 
svenskspråkiga församlingsmedlemmarna 
har varit en viktig och inflytelserik faktor i 
församlingens historia i sekel, men i dessa 
tider tycks det inte finnas mycket förståelse 
för detta. 
  Det såg lovande ut för byggprojektet år 
2010 och medel fanns reserverade. I sista 
stund röstades förslaget ned. Larsgårdens 
öde är öppet ännu idag och det gör Astrid 
olycklig. Idag får den svenska församlingen i 
Vanda nöja sig med utrymmen i Dickursby 
och det är inte precis vad man önskat sig. 
Det gäller dock att inte ge upp. I framtiden 
kanske församlingen får sin församlingsgård.      
 

 -Jag har också haft fördelen att bekanta mig 
med landets alla svenskspråkiga församlingar 
som diakonisekreterare i Borgå Stift, 
säger Astrid. Det var berikande att besöka 
Österbotten och Åland, vi har mycket att 
lära oss av samarbetet. Som föreståndare 
på ett äldreboende, Leschehemmet i södra 
Helsingfors, fick jag många kära vänner. Jag 
trivdes bra och vårt samarbete med Södra 
svenska församlingen fungerade fint.
  Åren 2007-2008 utbildade sig Astrid 
till fönsterhantverkare och har varit 
privatföretagare i fem år innan hon började 
som vikarie på Samtalstjänst. Dessutom 
har hon gått en skogsbrukarkurs – hon 
kan såga eget virke och använda det i sitt 
företag. Nästa projekt är att bli auktoriserad 
guide och förkovra sig i staden Helsingfors 
historia.
  Energin, engagemanget och nyfikenheten 
är det inget fel på. Har du frågor till Astrid 
om Samtalstjänst eller nätjouren kan du 
skicka e-post till astrid.nurmivaara@evl.fi. 

Ann-Christine Halmén-Kronlund

senare specialisera sig till hälsovårdare. 
Hon blev bekant med skolvärden som 
skolhälsovårdare, med företagsvärlden som 
företagshälsovårdare och fick en inblick i 
hälsostationernas situation genom att jobba 
på rådgivning. Dessutom hann hon gifta sig 
och få fyra barn som nu är fullvuxna. 
  -För att hinna med allt hjälper det att vara 
gift med en man som tar ansvar och rycker 
in där det behövs, ler Astrid. 
  Eftersom nya utmaningar alltid lockat 
blev nästa steg i karriären att utbilda sig 
till diakonissa. Mellan åren 1994 och 
2002 arbetade hon som diakonissa i Vanda 
svenska församling. 
  Jag har sett en stor del av nöden bland 

Astrid Nurmivaara: 

äldre, säger Astrid. I Vanda började vi driva 
frågan om ett Seniorhus tillsammans med 
Folkhälsan eftersom det var många äldre 
som var ensamma och inte fick vård på sitt 
modersmål. 
  De här problemen har inte minskat i 
samhället. I framtiden finns många frågor 
gällande åldringsvården som kräver lösning, 
inte minst att få hjälp på sitt modersmål. 
För att kunna göra slag i saken engagerade 
Astrid sig i politiken och satt med i Vanda 
stadsfullmäktige. Resultatet blev bland 
annat ett nytt Seniorhus på adressen 
Vallmovägen 28. 
  -Vi tyckte att vi behövde ett svenskt 
församlingscentrum intill Helsinge kyrka 

Grip chansen – anta utmaningen!

Nästa projekt är 
att bli auktorise-
rad guide och 
förkovra sig i 
staden Helsing-
fors historia...

För att hinna med 
allt hjälper det att 
vara gift med en 
man som tar ansvar 
och rycker in där 
det behövs, ler 
Astrid. 

“

Samtalsgruppen startar på våren och 
tanken är att diskutera viktiga teman som 

Nästa år fyller församlingarnas samtalstjänst 50 
år och förberedelserna för jubileet är i full gång. 
För tillfället svarar tf. verksamhetsledaren Astrid 
Nurmivaara för verksamheten.

Astrid Nurmivaara utbildade sig först till sjuksköterska och sedan till hälsovårdare. I dag är hon 
tf. verksamhetsledare för församlingarnas samtalstjänst i Helsingfors.

Räcker tiden, orken och viljan till?
har att göra med ditt liv och din vardag. Du 
får lära känna dej själv och vad du kan göra 
för att hantera ditt liv på bästa möjliga sätt.
  Sammanlagt ordnas sju träffar under olika 
teman. Frågorna handlar om identitet, att 
vara boss över sitt liv, borden och måsten, en 
bra och fungerande vardag, välfungerande 
tidsanvändning och stresshantering.   
  Dessutom kommer diskussionerna att 
fokusera på känslor och sätt att styra dem, 

kompis- och parförhållanden, ensam- och 
tvåsamhet.
  Materialet som ligger till grund för samtalen 
grundar sig delvis på aktuell psykologisk 
forskning samt andlig vägledning vars mål 
är att stödja unga vuxna och hjälpa dem att 
bygga upp ett bra liv.
  Grupperna träffas en gång i veckan 
med början i mitten av januari. Första 
gruppen träffas tisdagen den 14 januari på 

Arkadiagatan 1, andra gruppen onsdagen 
den 15 januari på Arcada och tredje 
gruppen torsdagen den 16 januari i KFUMs 
utrymmen på Elisabetsgatan 27 A. Alla 
grupper träffas kl. 15–17.
  Diskussionsgruppen leds av studentarbetare 
Sini Sundqvist. Anmäl namn, ålder och 
studieplats till sini.sundqvist@evl.fi eller 
050 378 4070 före utgången av 2013. 
Deltagande är gratis för studerande. HE

foto: Pekka Nurmivaara

Lite prat om livet, heter 
en ny samtalsgrupp för 
studerande som startar 
på våren. Vardagen, 
studierna och livet överlag 
är teman som berörs
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barndomsmiljön
Författaren Ann-Mari Lindberg, känd för 
sina självbiografiska böcker ”Kraschen”, 
”Chansen” och ”Revanschen” samt 
”Nybyggarliv” har denna höst publicerat 
en ny bok ”Pappa vet bäst” på Sahlgrens 
förlag.   Som i alla Ann-Maris böcker är 
också ”Pappa vet bäst” lättläst och texten 
enkel, flytande och humoristisk. Den 
lockar till läsning och berättelsen om den 
stränga pappan, som höll hård disciplin 
om syskonskaran,   behandlas i boken 
med ett kritiskt öga, som samtidigt är en 
uppgörelse med det förflutna, men ändå en 
kärleksförklaring till pappan.
  Man kan ana en liten lovsång till 
det patriarkaliska samtidigt som 
kärleksförklaringen till pappan parallelt 
är en lovsång   till barndomens miljö. 
Barndomsmiljön är i Ann-Maris 
medvetande såväl romantisk som uttalat 
vacker och nostalgisk. Den innehåller 
minnen, så kära, också när det gäller 
pappan, trots hans häftiga sinnelag. Man 
kan kanske göra en jämförelse härvidlag 
med författaren Kjell Westös tanke om de 
fotspår vi lämnat där vi en gång gått.
  Barndomens hem i stadsdelen Rödbergen 
har nu, när tiderna förlöpt, betytt så mycket 
mer för Ann-Mari, att hon återvänt dit och 
medan hon skriver så fortskrider tanken 

i takt med de lokala händelserna, som är 
färgade av och kopplade till det som hände 
ute i stora världen. Boken omspänner en 
tid kring andra världskriget fram till tiden 
för återuppbyggnad och avslutas sedan i 
nutiden i barndomens miljö på Jägaregatan 
i Helsingfors. Man kan tala om en mini- 
historik lika väl som att en cirkel är sluten.
  

  Lovsången till barndomens miljö ljuder så 
klart och innefattar de kära trähuskvarteren 
där också arbetarbefolkningen bodde. Ann-
Maris pappa, hur sträng han än var, har likt 
Andersens sagor påverkat dottern som om 
sagorna vore sanna. Och visst har sagorna 
alltid en sanning och en lärdom att berätta, 
åtminstone var det så i Ann-Maris barndom.
  Nu när tiden gått och avståndet till 
pappan är tryggt, visar det sig att dottern 

alltid beundrat sin far och hon beskriver det 
på ett verkningsfullt sätt redan på bokens 
första sidor i avskedet: “ jag tar min sexårige 
son vid handen och går fram till kistan, 
min man håller blommorna. I åldersföljd 
kommer sedan de andra syskonen med 
sina blommor, därefter några av pappas 
affärsbekanta. Stämningen blir påtagbar: I 
himmelen i himmelen där Herren Gud själv 
bor, kan man tänka sig….?”
  Ann-Mari berättar hur pappan nog var 
religiöst sinnad, det var klart att man skulle 
knäppa händerna och be sin aftonbön samt 
gå i såväl söndagsskola som skriftskola och 
i kyrkan under de viktigasre helgerna, men 
inte mer. Ann-Mari själv är på många sätt 
engagerad i sin hemförsamling, som har 
stött henne i svåra stunder.
  Ann-Mari berättar att hennes familj inte 
var fattig, för pappan hade sinne för affärer 
och ägde i Rödbergen ett bastuföretag, som 
hette ”Ivalo bad”. Affärskamrater som ville 
driva med pappan kallade honom därför 
för ”Bastu-Lindberg”. Han hade varit 
framgångsrik i många fastighetsaffärer. 
Rödbergens fattiga människor behandlades 
på lika villkor av syskonen som de bättre 
bemedlade. Man kunde leka tillsammans 
utan vidare på gatorna. Efterkrigstiden förde 
sedan med sig att man fick ”rivhysteri” och i 

En lovsång till far och 
 

Recension: Författaren Ann-Mari Lindbergs nya bok ”Pappa vet bäst”
 

dag finns inte mycket kvar 
av det gamla husbeståndet. 
Boken är också därför en 
dokumentär och tidvis 
tar Ann-Mari upp också 
språket i staden, som om 
hon ville bevara vissa 
uttryck för eftervärlden: 
“Olle dolle doff, 
kinkelade koff, koffe-
lade, kinkelade, Olle 
dolle doff.”
 Bokens text för 
läsaren in i händelserna på många olika 
plan. Man kan urskilja klart olika berättelser 
också mellan raderna. Vissa saker, så som 
kärleksförklaringen till pappan, måste 
man läsa mellan raderna, likaså den lilla 
lovsången till patriarkalismen. Och tänk 
hur det är i dag? Redan Bibeln förutspådde 
att barnen skulle resa sig mot sina föräldrar? 
Under de sista tiderna. Det är därför bra, att 
man pekar på det som också de tio budorden 
förutsätter: hedra Din far och mor.
  Ann-Mari Lindbergs bok har många 
olika dimensioner. Den omfattar 162 sidor 
och kan rekommenderas som julklapp. 
Den finns till salu på Akademen och hos 
författaren själv.

Alf Lindberg

“Den innehåller 
minnen, så 
kära, också 
när det gäller 
pappan, trots 
hans häftiga 
sinnelag.

Ann-Mari Lindberg behandlar relationen 
till sin stränga far i sin nyutkomna bok. 

Foto: Roosa Salminen
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barndomsmiljön

Det italienska kulturinstitutet i Helsingfors 
har tagit initiativ till utställningen, som 
presenterar verk både av väletablerade och 
av unga italienska krubbkonstnärer. Dessa 
arbeten har rönt framgång både nationellt 
och internationellt.
  I kryptan visas små mästerverk som 
förmedlar ett berusande känslospektrum 
till besökarna. De sicilianska krubborna 
tillverkas av terrakotta eller bivax, medan 
krubborna från Val Gardena är gjorda av 
trä. De napolitanska krubborna är särskilt 
färggranna och livfulla medan papier-
mâché krubborna från Lecce är plastiska 
och fängslande.
  Från Matera kommer tablåer som 
föreställer husen i den världsarvslistade 
stadsdelen Sassi, där husen är huggna 
direkt ur berget. De romerska krubborna 
återger svunna gatuvyer medan krubborna 
från Emilia Romagna liksom krubborna 
från Marchetrakten kan ses som noga 
rekonstruerade scener ur det dagliga livet.
  En del av de utställda verken kommer från 
särskilt betydande platser. För ett år sedan 
byggde mästaren Francesco Artese en ca 
140 m2 stor julkrubba på Petersplatsen i 
Vatikanenstaten i Rom. För utställningen 
i Finland har han skapat två krubbor av 
vilka den ena visas i Helsingfors domkyrkas 
krypta och den andra i Åbo domkyrkas 
Agricola-kapell.
  Francesco Artese hämtar sin inspiration 
ur kulturlandskapet i provinsen Matera. 
Husen, kyrkorna   och helgedomen som 
huggits ut i berget bildar en unik helhet. 
Detta lilla universum är delaktigt i en av 
de centrala händelserna i mänsklighetens 
historia - Guds sons födelse.
  Mästaren Roberto Vanadia har trollat 
fram den storartade krubbtablån 
”Presepe nel borgo” som återger en 
typisk siciliansk bondby från 1800-talet. 
Husens fönsterluckor är av trä, väggarna 
av tuffblock och trapporna av sten. På de 
små balkongerna av smidesjärn har man på 
allmogevis hängt tomatklasar, vitlöksflätor, 
lökar och rödpeppar på tork. Gårdsplanens 

kullerstenar och stenmurarna lyser grå, 
olivträden och pergolorna skiftar i olika 
gröna nyanser. De mörka dörrarna som 
står på glänt har hjärtformade nyckelhål 
och skiljer sig färgmässigt från de putsade 
fasadernas.
  Antonio Pigozzi tillverkar julkrubbor med 
en säregen teknik. Hans strålande dioraman 

som bara kan studeras ur just den vinkel 
konstnären bestämt, framhäver känslan av 
djup. Man måste använda en stege för att nå 
hans verkstad som finns i en gammal hölada 
intill kyrkan i San Marco a Gazzano Reggio 
Emilia. Krubborna som Antonio Pigozzi 
tillverkat en i sänder återger de viktigaste 
händelserna i Jesu liv. Han använder sig av 

Italienska krubbor – konst och tradition ställs ut i centrum av Helsingfors

Julen 2013 bjuds de som besöker kryptan under 
Helsingfors domkyrka på en resa genom de italienska 
regionernas krubbtraditioner, stilar, material, dofter 
och folkliga tradition. Den röda tråden är julkrubborna. 
En del av krubborna är placerade i stadskärnan längs 
med Alexandersgatan och dess omgivning.

gips, olika träslag, terrakotta, penslar och 
gipsmassa.
  Nästan alla hans verk – också de som nu 
visas i Helsingfors – är på ett mästerligt sätt 
förlagda till de gamla byarna i regionen 
Reggios apenninska landskap.
  Med på utställningen finns också en 
vacker scen som förra julen visades på 
Campidoglio-platsen och var borgmästarens 
gåva till Roms invånare och turister. 
”Dolabellas båge” återges så som konstnären 
Ettore Roesler Franz målade den i slutet av 
1800-talet. Den romerska krubbtraditionen 
är inspirerad av stadsvyer från senare 
hälften av 1800-talet så som den skicklige 
akvarellisten förevigade dem i sina bilder.
 Arkitekturen som den romerske 
krubbkonstnären Christian Apreda återger 
kan vi delvis se i staden. Det brokiga livet 
i gettot präglar också krubban som nu 
visas och där ser vi den heliga familjen, 
en vinstuga och salutorget med sina stånd 
och köpmansbodar. I denna miljö placerar 
konstnären Aniello Gaudino från Torre del 
Grecco i provinsen Campania sina herdar. 
Krubbfigurerna kallas vanligtvis pastore dvs 
”herdar” och det verkar som om de levde 
och rörde sig i sina dagliga sysslor.
  Kännetecknande för den sicilianska 
krubbkonsten är den otroliga stil- och 
materialrikedomen. Framför allt städerna 
Palermo, Messina, Trapani, Syrakusa, 
Caltagirone, Aciereale, Noto och Ragusa 
är kända för sina mästare i krubbyggnad. 
Teknikerna varierar från region till region.
  Krubbutställningen anordnas av Italienska 
kulturinstitutet i Helsingfors i samarbete 
med Kyrkan i Helsingfors, Helsingfors 
domkyrkoförsamling och Helsingfors 
julkrubbor 2013. Italienska krubbor kan 
man beskåda förutom i kryptan också i 
Sinebrychoffs museum, Domkyrkan, S:t 
Henriks katedral, Stockmans varuhus samt i 
Helsingfors centraljärnvägsstations aula.

Michaela Rossetti, 
svensk text Stefan Stenberg, 

bearbetning Alf Lindberg

Och det hände sig vid den tiden…

JOHANNES 
FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi

Sö 15.12  Tredje söndagen i advent
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Djupsjöbacka, Almqvist, 
Enlund. Chorus Sanctae Ceciliae. 

kl.16 De vackraste julsångerna 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, Almqvist.
kl.19.30 De vackraste julsångerna i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Johannes kantori.
To 19.12
kl.16 De vackraste julsångerna i 

Seniorhuset. Djupsjöbacka, Almqvist, 
Böckerman. Passionärerna.
Fre 20.12 
kl.18 och 20.30  Julkonsert med 
akad. körerna Lyran & Akademen i 
Johanneskyrkan. Bilj. 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 Johanneskyrkan. 
Terho, Repo-Rostedt, Almqvist. Grupp ur 
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. Akad. körerna 

15.12.2013-1.1.2014
Jul Lyran och Akademen.

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 kyrkan. Busck-
Nielsen, Lindström, Enlund.
To 26.12 Annandag jul
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. 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 Johanneskyrkan. Repo-
Rostedt, Lindström. Johannes kantori. 
Julkaffe.
On 1.1.2014 Nyårsdagen
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Terho, Löfman.

PM

Utsällningen finns i 
Helsingfors domkyrkas 
krypta Kyrkogatan 18  
9.12.2013 – 6.1.2014 
och är öppen må-lö 
kl.10-17 samt sö 12-18.

Foto: Roosa Salminen
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Stefan Djupsjöbacka
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde

Bengt Lassus

MATTEUS 
FÖRSAMLING
www.matteus.fi 

Lö 14.12  
kl.13 De vackraste julsångerna i 
Matteuskyrkan. Matteus barnkör, Daniela 
och Staffan, Brummer, Bärlund-Palm, 
Rönnberg.
kl.14 Matteus julfest för alla åldrar. 
Program, julgröt, julsånger, jultårtor, 
välkommen!
Sö 15.12
kl.10 Högmässa i Degerö kyrka. Hallvar, 
Forsman. Kyrkkaffe. 
kl.12 högmässa i Matteuskyrkan. 
Rönnberg, Forsman. Kyrkkaffe.
kl.18 MU- mässa. Matteus Ungdom- 
mässa. Bönevandring, kyrkfika efteråt.
Ti 17.12
kl.14 SenioRöst julfest med Finlands 
Lucia. Allsång, julgröt, kaffe, välkommen!
kl.19 De vackraste julsångerna i 
Kvarnbäckens kyrka. Brunell, Rönnberg, 
Toimela Brass. Fritt inträde.
To 19.12
kl.19 De vackraste julsångerna i Nordsjö 
kyrka. Brunell, Hallvar, Nordsjö sångkör, 
dir. J Emanuelsson. Fritt inträde.
Sö 22.12 Fjärde söndagen i advent
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. Hallvar, 
Brunell. Kyrkkaffe.
kl.18 De vackraste julsångerna i 
Matteuskyrkan. Vi sjunger tillsammans 
med Matteus julkör, dir. Anders Forsman 
och Stefan Forsén. Fritt inträde. Sångare, 
välkommen med i julkören! Övn. 17.12 
kl.18.30-20.30 och samling i Matteussalen 
22.12 kl.17. Anm. och info A Forsman 
050-433 5578.
Ti 24.12  Julafton
kl.13 Julandakt i Brändö/ Vilans 
begravningskapell. Ahlfors, Forsman. 
kl.14 Julbön för stora och små i 
Matteuskyrkan. Forsén, Daniela och 
Staffan.  

kl.14 Julbön Degerö kyrka. Hallvar, 
Brunell.
kl.15 och 16 Julbön i Östersundom kyrka. 
Rönnberg, Forsman. 
kl.15 Julbön i Tammelunds kyrka. Ahlfors, 
Brunell. 
kl.15 Julbön i Nordsjö kyrka. Forsén, 
Daniela och Staffan.
kl.16 Julbön i Botbygårds kapell. Hallvar, 
Brunell. 
kl.17 Julbön i Brändö kyrka. Forsén, 
Daniela och Staffan.
On 25.12 Juldagen
kl.8 Julotta i Östersundom kyrka. Hallvar, 
Forsman, Matteus kyrkokör.
kl.21 Julmusik i Matteuskyrkan. Matteus 
kyrkomusiker, Forsén. Fritt inträde. 
To 26.12 Annandag jul
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan med 
de vackraste julsångerna. Forsén, Brunell, 
Forsman och Matteus kyrkokör. Radiering. 
Sö 29.12 Första söndagen efter jul
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. 
Rönnberg, Forsman.
On 1.1.14 Nyårsdagen
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. Forsén, 
Kyrkkaffe.

PETRUS 
FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net 

Lö 14.12
kl.14 Församlingens julfest i Månsas kyrka. 
Musik, de vackraste julsångerna, julgröt, 
Lassus, Thylin, Hilli, Ahlberg. T Anttila, 
sång.
Sö 15.12 Tredje söndagen i advent
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Bonde, 
Ahlberg.
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli.
kl.15.30 PULS- gudstjänst i Hagasalen. 
Björk.
kl.16 Julmusik och De vackraste 
julsångerna i Kottby kyrka. Sandell, Hilli, 

vokalensemble.
On 18.12     
kl.18 De vackraste julsångerna i Södra 
Haga kyrka. Thylin, Ahlberg, Simo 
Bäckman, sång.
Sö 22.12 Fjärde söndagen i advent
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Thylin, 
Ahlberg.
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli. 
kl.15.30 PULS- gudstjänst i Hagasalen. 
Björk.
Ti 24.12 Julafton
kl.12 Julbön i Munksnäshemmet. Bonde, 
Ahlberg, Matti Kuronen, sång.
kl.13 Julbön i Sockenbacka kyrka. S-O 
Fernström, B Bergman, Matti Kuronen, 
sång.
kl.14.30 Julbön i Kårböle kyrka. Thylin, 
Kimmo Salonen, Marina Salonen, sång.
kl.15 Julbön i Södra Haga kyrka. Lassus, 
Ahlberg, Rabbe Österholm, sång.
kl.15 Julbön i Malms kyrka. Sandell, Hilli, 
Matti Kuronen sång.
kl.16 Julbön i Månsas kyrka. Lassus, Hilli, 
Rabbe Österholm, sång.
kl.16 Julbön i Munksnäs kyrka. Thylin, 
Kimmo Salonen, Marina Salonen, sång.
kl.17  Julbön i Åggelby gamla kyrka. H 
Perret, Hilli, A-K Perret, sång.
kl.23 Gudstjänst vid Jesu födelse i Åggelby 
gamla kyrka. Sandell, Hilli.
On 25.12 Juldagen
kl. 7 Traditionell julotta i Munksnäs kyrka. 
Bonde, Ahlberg.
kl.12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli.
To 26.12 Annandag jul
kl.10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli.
kl.18 De Vackraste Julsångerna i 
Hagasalen. Thylin, Hilli, Laura Veijola, 
sång.
Sö 29.12 Första söndagen efter jul
kl.10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, H Alavesa.
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Bonde, 
Bergman. 
Ti 31.12  
kl.18 Nyårsbön i Månsas kyrka. Lassus, H 
Alavesa.
On 1.1.14 Nyårsdagen
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Björk, 
Ahlberg.

OLAUS PETRI 
FÖRSAMLING
www.olauspetri.fi 

Sö 15.12 
kl.11 Dansk julgudstjänst. E Bank Olesen, 
M Due. Kammarkören Idun, dir. K 
Pedersen
Sö 22.12 

kl.11 Högmässa.  Viinikka, E Kant.
Ti 24.12 
kl.16 Julbön. Viinikka, Laakkonen-Yang
Olaus Petrikören.
On 25.12
kl.7 Julotta. Viinikka, Laakkonen-Yang
Kvartett ur Olaus Petrikören.
To 26.12 
kl.12 Högmässa sammanlyst till 
Johanneskyrkan
Sö 29.12 
kl.11 Högmässa. Byfält, Laakkonen-Yang.
On 1.1 
kl.11 Högmässa. N Bonde, Laakkonen-
Yang.

DEUTSCHE 
GEMEINDE
www.deutschegemeinde.fi

So 15.12
11 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent 
(Panzig)
So 22.12. 
11 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent 
(Panzig)
Di 24.12. 
14 Uhr Familiengottesdienst zum Heiligen 
Abend (Martin Röker)
16 Uhr Christvesper (Panzig)
Mi 25.12. 
12 Uhr Gottesdienst zum 1. 
Weihnachtsfeiertag (Panzig)
Do 26.12. 
11.30 Uhr Gottesdienst zum 2. 
Weihnachtfeiertag im Seniorenwohnheim 
(Panzig)
So 29.12. 
11 Uhr Gottesdienst zum 1. Sonntag nach 
Weihnachten (Panzig)
Di 31.12. 
15 Uhr Altjahrsabendsgottesdienst mit 
Abendmahl im Seniorenwohnheim 
(Panzig)
Di 31.12 
18 Uhr Altjahrsabendsgottesdienst mit 
Abendmahl (Panzig)

HELSINGFORS 
PROSTERI
Kampens kapells öppethållningstider
Kampens kapell är öppet vardagar kl 7-20 
och veckoslut kl 10-18.

SAMTALSTJÄNST 

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar 
på tfn 01019-0072 (från  utlandet 
+358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. 
Webbaserad   
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour  

15.12.2013-1.1.2014
JulPM


