
1 Helsingfors Extra1

HE 4  17.12.2015

Luckan 
öppen 
för alla s. 6

Prästen ser 
alla sidor av 
julen s.4

Kan flyktingarna integreras i kyrkan? s. 5



2Helsingfors Extra

MENY

2

4

6

8

1

5

ANDAKT

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 samfällighetens kommunikationsenhet,            
tfn. 2340 2238. Layout Roosa Salminen. Pärmbild Mao Lindholm.

7

3

Frid på jorden
Jag funderade länge på från vilken vinkel jag skall skriva om julen och 
vad jag anser vara viktigt nu. I den här världssituationen är det fred jag 
önskar alla. Men julfreden kändes som ett så slitet ämne.
   Jag hade alltså ett problem. Som svar på min fråga kom ett 
konstaterande av en nybliven änka: den första julen utan maken gör 
henne spänd. Hon ställde frågan till andra änkor, hur har ni klarat av 
julen?
  Den första julen utan make eller maka innehåller inte mycket 
julstämning. Den beskrevs som närmast förfärlig eller lam. Många 
hade behov att skapa nya jultraditioner. De flesta kom inte ens ihåg hur 
de hade firat jularna. Kan julen ens innehålla värme och delad glädje? 
Lyckligtvis nog. Under en sådan jul delar man inte enbart glädje utan 
också sorg.
   Jag minns inte nästan någonting av min första jul utan min man. 
Kanske på grund av att man oftast minns de stunder man delar med 
andra. Den enda saken jag minns från den julen är besöket på min 
mans grav. Vi tände ett ljus tillsammans, några nära, grät och kramade 
om varandra. Vi delade sorgen och saknaden. Då lättade den, kanske 
till och med halverades.
   Längs med sorgens väg har jag märkt att det också lönar sig att dela 
glädjen. Glädjens lagar tycks vara de motsatta till sorgens, som delad 
fördubblas glädjen.
   Därför tänker jag inte denna jul önska en fridfull jul. Jag önskar 
alla en glad jul. Glädjen är fredens viktigaste del och den kan alla ge 
varandra. Att skapa fred på jorden kan nog ingen annan än krubbans 
lilla mirakel. Lyckligtvis är också han bland oss, speciellt på julen.
   Alltså, en glädjefull jul och det viktigaste, dela den! Ta emot julen 
och önska den välkommen, då välkomnar ni även frid på jorden bland 
människorna. 

Johanna Aaltonen
teol.kand.

Sedan år 1949 väljs Finlands Lucia årligen i november. Röstningen 
avslutades i år 25.11.2015 och Sofia Lehto från Grankulla blev vald 
och kröntes i Helsingfors domkyrka på Luciadagen söndagen den 13 
december. Insamlingen pågår till 31.1.2016. Detta är ett samarbete 
mellan Folkhälsan och Hufvudstadsbladet samt Svenska Yle.  Lucia är 
en symbol för luciainsamlingen och gör tillsammans med sina tärnor, 
luciakören, närmare 100 besök på bland annat sjukhus, äldreboenden 
och fester i december och januari. Lucia står för ljus och glädje, men 
hon är också en påminnelse om att vi kan hjälpa medmänniskor som 
har det svårt.   
  Enligt legenden levde Lucia under senare delen av 200- talet i Sicilien. 
Hon föddes troligen ungefär 283 e.Kr. i Syrakusa. Hon är en av den 
katolska kyrkans kanoniserade helgon. Lucia säges ha lidit martyrdöden 
omkring 300- talet. Hon 
är de blindas och synska-
dades helgon. 
 Finlands Lucia är 
framför allt en insamling. 
Ända sedan starten har 
luciainsamlingen foku-         
serat på familjer som på 
olika sätt behöver stöd 
och hjälp. 
  Mer info: http://www.
folkhalsan.fi/lucia

Alf Lindberg

Finlands Lucia kröntes
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LEDAREN

Livets bok
Johannes uppenbarelsebok i bi-
beln är aktuellare än någonsin. 
Därmed minns jag en av mina 
favoritfilmer, nämligen Ingmar 
Bergmans film ”Det sjunde 
inseglet” från år 1957. Filmen var 
aktuell också på sjuttiotalet då 
jag studerade teologi. Dåvarande 
assistenten i religionsvetenskap 
Olli Alho berättade med 
stor inlevelse om filmen på 
en demonstrationskurs. Det 
handlar om de yttersta tiderna 
enligt uppenbsarelsebokens åt-
tonde kapitel. 
  Den medeltida riddaren (Max 
von Sydow) som återvänder 
från ett korståg genom länderna 
där digerdöden härjar hamnar 
att spela schack med döden, ett 
parti riddaren inte kan vinna.
  Under min studietid hade jag 
en studiekamrat som brukade 
tala om hur viktigt det är att ha 
sitt namn inskrivet i Livets bok. 
I tider då de sociala medierna, 
särskilt Facebook, sprider såväl 
gott som ont, har vi svårt att 
tänka oss Livets bok som en 
stor traditionell bok. För egen 
del tror jag att varje människa 
skrivs in i det bibeln kallar 
för Livets bok redan före sin 
födelse. Detta bekräftas vid 
kyrkans dopförrättning och vid 
konfirmationen. 
  När Jesus föddes till jorden 
var hans uppgift att frälsa 
människorna från det onda. Då 
vi ikläder oss Jesu rättfärdighet 
kan vi vara säkra på att vårt namn 
fortfarande är inskrivet i Livets 
bok. Eller så som kyrkoherden i 
Petrus församling Daniel Björk 
uttryckt saken i adventspodden, 
när vi ikläder oss frälsningens 
hjälm och andens svärd i enlighet 
med bibelns bildspråk. Och 
bokslutet kommer att godkännas 
av Gud själv när tiden är inne.
  ”Du ser mig, såsom du från 
början såg mig. Och mörkret 
är inte längre mörkt.” (Tua 
Forsström).

Alla läsare tillönskas 
en välsignad julhelg.

Alf Lindberg

Årets krubbinstallationer med 
fotografier av Pekko Vasantola 
tolkar julkrubborna på ett nytt 
sätt. Installationerna i centrum av 
huvudstaden framträder nu med 
buskap som deltar i samhällsde-
batten.
 Julkrubborna har traditionellt 
skildrat julberättelsen på olika sätt 
i olika delar av världen. Den inre 
bilden av den första julen kan vara 
personlig och helig för oss alla.
  I Pekko Vasantolas bilder och 

tolkningar av julkrubbor förs 
traditionen till en helt ny nivå. 
Hans fotografier som delar av 
krubbinstallationer har ställs ut i 
skyltfönster i centrum av Helsingfors 
fram till den 6.1.2016.
  I Stockmanns skyltfönster finns 
Mirjam Skarps krubbinstallation, 
på Alexandersgatan i Aseman kellos 
skyltfönster en Kalevala- krubba, 
i Raffaellos fönster en krubba från 
Spanjen och i Nordeas skyltfönster 
julkrubbor från Peru och Betlehem.

installationer med nytt budskap
   I Domkyrkan finns en träkrubba 
från Tyrolen, i Gamla kyrkan 
en finsk tovad krubba och i 
Uspenskijkatedralen finns en ikon 
som skildrar Kristus födelse. Pekko 
Vasantolas bildserie visas i Kampens 
kapells hall. Bildserien finns till 
påseende även i Tempelplatsens 
kyrka och köpcentret Kaaris 
”Paikka” i 1. våningen. 
  Titta in på vår krubbsajt: www.
jouluseimet.fi

A-C H-K/ A.L.

Bland annat välkomnar student-
körerna Lyran och Akademiska 
sångföreningen julen med två tra-
ditionella julkonserter fredagen 
den 18 december i Johanneskyrkan. 
Konserterna börjar klockan 18 och 
20.30.
    På fredag uppträder också hög-
klassiga Esbobaserade EMO Ensem-
ble tillsammans med Kamus-stråk-
kvartetten i Berghälls kyrka klockan 
21 med Arvo Pärts Te Deum på 
programmet.Jubilatekören ger sin 
traditionella julkonsert söndagen 

den 20 december klockan 16 i Tyska 
kyrkan på Unionsgatan 1. Dirigent 
är Edward Ananian-Cooper och på 
program står finländska, nordiska 
och europeiska julsånger, båda äldre 
verk och modern musik.
  På söndag uppträder dessutom 
Åbobaserade kammarkören Key En-
semble som i år är Yles representant 
i de europeiska rundradiobolagens 
julkonsertserie. Konserten börjar 
klockan 15 i Berghälls kyrka och ra-
dieras direkt till miljoner europeiska 
radiolyssnare. I Finland sänds kon-

serten i Yle Radio 1. På programmet 
står bland annat julmusik av Einoju-
hani Rautavaara och Mikko Heiniö 
och julsångerna ur Sibelius opus 1.   
   Bachs Juloratorium hörs i år bland 
annat med Cantores Minores och 
Finländska barockorkestern i Dom-
kyrkan på måndag klockan 19. So-
lister är då Hedvig Paulig, Maria 
Kettunen, Tom Nyman och Juha 
Kotilainen och dirigent Hannu Nor-
janen.                 

HE

Körer hälsar julen välkommen

Julkrubbor

Pekka Vasantolas foto av Mir-
jam Skarps figurer finns ut-
ställt i Stockmanns skyltfönster 
i Helsingfors.
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– Det här blir min första jul i arbete 
i en huvudstadsförsamling. Det 
betyder att jag väljer bort min egen 
familj för att fira julafton tillsammans 
med ensamma människor, kanske 
också med några flyktingar. Så här 
har jag gjort i över tjugo år – arbetat 
under julhelgen.
     Monica Heikel-Nyberg är tämligen 
ny kaplan i Johannes församling. 
Men som präst har hon verkat i 
över två decennier, mestadels i 
mindre landsortsförsamlingar. 
Idag kan hon vara på jobb under 
julhelgen med något  lättare samvete 
eftersom barnen är vuxna och äkta 
hälften sedan länge accepterat detta 
arrangemang.  I år firar mannen jul 
med syskon och mor, och barnen 
inom respektive familjekrets. Annat 
var det förr.
 

Mellan glädje och sorg
Monica är född på Eira sjukhus  och 
har följdaktligen sina rötter i den 
församling hon nu tjänar.  Men som 
präst har hon sett jular komma och 
gå i Iniö, Houtskär, Vanda, Ingå och 
Kyrkslätt. I den ordningen.  Nu finns 
hemmet i Grankulla och jobbet som 
sagt i Helsingfors centrum.
  – Houtskär var en liten en-präst-
församling vilket betydde att man 
skulle räcka till överallt. Det handlade 
inte bara om att hålla gudstjänster i 
kyrkan men framförallt att besöka 
äldreboendet och kommunens 
bäddavdelningar. 
  Medan mor i huset åkte mellan 

uppdragen stod barn och man 
hemma och fixade julmat och 
tog hand om släktingarna som 
kom från Nyland för att fira en 
riktig gammaldags jul långt ute i 
skärgården. För Monica innebar det 
en minutiös planering så att hon 
kunde vara både i tjänst och hemma 
med familj och släkt. Med ena ögat 
ständigt riktat mot klockan. Ibland 
hände det förstås också oväntade 
saker.
– Människor blir svårt sjuka och dör 
även på julen. Då ska prästen vara 
beredd att ta sig till bäddavdelningen 
för att ge nattvard. Eller fara med 
ett dödsbud till en släkting. Eller 
helt konkret tvätta och förbereda 
en avliden för kistläggning när 
begravningsbyrån saknar beman-
ning. Det är alltid tungt och mycket 
beror hur väl man kände människan 
i fråga.
 

Nytt och gammalt
För en präst i huvudstaden börjar 
julen göra sig kännbar redan tidigt 

på hösten. Då slås julens psalmer 
fast, och andaktsstunder på dagis, 
i skolor och olika institutioner 
planeras.  I början av december sker 
sedan finslipningen, texter planeras 
och formuleras, allmänna planer 
tas ner på detaljnivån. Veckorna 
före julafton är det mer eller mindre 
dagligen olika program som fyller en 
förut ganska välfylld kalender.
  Många kommer till julkyrkan för 
att så att säga ”köpa stämning”. Det 
tycker Monica är helt okej men 
däremot ställer hon sig lite tveksam 
till den glättighet som kanske 
används för att dölja ett hejdlöst 
drickande och öppna konflikter 
inom familjen.
  – Vi präster måste vara medvetna 
om att för många betyder julen inte 
glädje och frid. Vi kunde kanske tala 
om för människorna att jul blir det 
ändå fast allt inte är perfekt, och vi 
måste inte förtjäna den.
   Monica tycker att det som präst 
är en utmaning att hitta nya 
infallsvinklar i den välkända och 
traditionella jultexten.

Kaplan Monica Heikel-Nyberg
 

En av de mest minnesvärda julaftnar som Monica Heikel-Nyberg varit med om ägde rum  i ett fängelse. Säkerheten var 
rigorös och det kändes mycket vemodigt. I år är det ensamma människor och flyktingar som är målgruppen. Julaftonen 
avslutas med midnattsmässa i kyrkan.

   – För att inte upprepa sig måste 
man hitta någonting som kan ge 
en aha-upplevelse. Det är min 
skyldighet att varje jul jobba med de 
här texterna så de blir relevanta för 
mig själv. Annars kastar jag ju bara 
bort andras tid. 
 

Jul i storfamiljen
Även om mycket är som förut 
på julhelgen så tillkommer det 
också   hela tiden nya element, nya 
sånger och i år – en helt egen julfest 
för ensamma människor.
    – Vi är några entusiaster i försam-
lingen som kommer att arrangera 
en fest för sådana människor som 
av någon anledning inte har någon 
annan att dela julen med. Och till den 
gruppen räknar vi också flyktingar.
  Det hela börjar klockan 16.00 på 
julaftonen med att deltagarna, som 
helst ska ha anmält sig på förhand, 
gör lite julgransprydnader och 
sedan klär julgranen. Julmaten 
får ta sin tid och efter det blir det 
fri samvaro där man kan välja att 
spela spel, lyssna på musik, eller 
bara sitta i de sköna sofforna och 
knäcka nötter. Lite frågesport och 
högläsning kompletterar vid behov 
programmet. Kvällen avslutas med 
midnattsmässa i Johanneskyrkan.
  – Vi har tänkt att var och en får välja 
när hon eller han kommer och går. 
Och när vi bjuder in flyktingarna 
är det ju inte för att utöva mission. 
Vi vill erbjuda dem ett fönster in 
i vår kultur och då är julen mycket 
lämplig. Jesus föddes ju själv när 
hans föräldrar var på en lång resa, 
och de hade svårt att hitta husrum. 
Lite senare måste även de fly undan 
våld och krig.
   Verkligheten idag skiljer sig till 
den delen kanske inte så mycket från 
kristendomens första jul.

 
Text&foto: Mao Lindholm

 
 

 
 

Julen är ingenting vi ska förtjäna, den 
kommer till oss alla oberoende om vi är 
ensamma eller har familj, om vi är glada 
eller sorgsna, friska eller sjuka. Framförallt 
kommer julen med sitt budskap om frid i 
en tid då världen är orolig och människor 
är på flykt. Så har det alltid varit.

Julen är arbete och samvaro
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Du har i 13 års tid arbetat som se-
kreterare för det internationella ar-
betet. Hur ser det mångkulturella 
arbetet ut?
– Det finns ofta en kontaktperson i 
församlingen som fokuserar på de 
som flyttat till Finland. Även med-
arbetarna påminns om asylsökande, 
flyktingar, migranter och deras be-
hov. De anställda planerar verksam-
het för dem och funderar på hur 
man kunde ta till vara deras talanger. 
Det finns kurser som riktar sig spe-
cifikt till migranter, som till exempel 
språkkurser i finska och svenska.

Hur har kyrkans mångkulturella 
arbete förändrats under de senaste 
åren?
– I och med att antalet migranter 
ökat radikalt de senaste åren har 
jobbet blivit en naturlig del av för-
samlingarnas vardag. Tidigare var 
det främst frågan om diakoniarbete 
bland flyktingar och ingermanlän-
dare. Migranterna är en heterogen 
samling som består av studerande, 
representanter för olika yrken och 
med varierande kunnande. Man 
möter dem i olika livssituationer, i 
vardag och fest. Gränserna suddas 
ut och man kan fråga sig när det 
egentligen är frågan om mångkultu-
rellt arbete? Kyrkan samarbetar idag 
med andra nätverk och andra tros-
samfund, i ekumenisk anda.

Denna höst bad Helsingfors stad 
kyrkan om hjälp med nödinkvar-
tering för 400 asylsökande, famil-
jer och ensamma män. Enskilda 
församlingar samlade in kläder 
och annat nödvändigt. Nödinkvar-
teringar behövs inte längre men 
arbetet fortsätter i de 12 mottag-
ningsenheterna som staden upp-
rättat. Vad kan man säga om kyr-
kans verksamhet på hösten?
– Hundratals frivilligarbetare an-
mälde sig, det blev en riktig folkrö-
relse som räddade hela situationen. 

Det internationella arbete som görs i de 
evangelisk-lutherska församlingarna i Hel-
singfors är mångkulturellt och görs ofta på 
främmande språk. Det är samtidigt en strä-
van att utveckla missions- och diakoniarbe-
tet. Tarja Korpaeus-Hellsten är sakkunnig 
och utvecklar det internationella arbetet vid 
Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Utan dessa frivilliga hade kyrkan 
inte klarat av insatsen. Under hösten 
insåg vi vad vi kan använda kyrkans 
utrymmen till, hur flexibla de an-
ställda och frivilligarbetarna är, när 
man väl bestämmer sig för något och 
kavlar upp ärmarna. Kreativiteten 
har varit en bärande kraft och ge-
nom att samarbeta har vi fått en fin 
gemenskap.

Hur fungerar kyrkan bland asylsö-
kande och vilka är erfarenheterna?
– Kyrkan är global men fungerar 
lokalt. Kyrkans kärnuppgift är att 
vandra bredvid nästan och hjälpa 
dem som behöver hjälp. Nu behöv-
des det akut hjälp, men hjälp behövs 
även när de som ansökt om asyl 
väntar på uppehållstillstånd. Dagar 
och nätter blir långa när man väntar 
och befarar det värsta, ett negativt 
beslut. Anställda och frivilliga har 
positiv erfarenhet av hjälparbetet 
som beskrivs som givande, tröttsamt 
och intensivt, speciellt i början. Nu 
planerar man stöd för dem som får 
stanna i Finland.

Vilka möjligheter och utmaningar 
har kyrkan i ett mångkulturellt 
samhälle med många religioner? 
– Möjligheterna är stora om vi bara 
öppnar kyrkans dörrar och våra sin-
nen för nya människor, verksam-
hetsmodeller och idéer. Om vi väg-

rar utvecklas dör kyrkan men det 
gamla är inte enbart dåligt, vi är inte 
tvungna att avstå från allt. Är vi med-
vetna om och värdesätter vår egen 
identitet kan vi värdesätta andra sätt 
att tro. En del knäpper händerna 
vid bön, en annan knäböjer. Vi skall 
modigt hålla fast vid det goda vi har. 
Det här gäller i allt, vilken religion 
det än handlar om. Är det lämpligt 
att predika evangelium? Svaret är ja 
och nej. Budskapet når mottagaren 
bäst genom att visa hjälpsamhet och 
lyssna, visa uppskattning men inte 
truga sina åsikter. När man möts på 
ett andligt plan är det önskvärt att 
man gör det i dialog. Hur gjorde Je-
sus när han mötte människor? Kan 
vi lära oss av honom hur man ber 
och välsignar?

Vad kan en enskild människa göra 
för att hjälpa?
– Var och en kan vara medmänniska 
för en annan. Man kan vara intres-
serad, prata en stund, ta den andra 
med på talkoarbete, bjuda på kaffe, 
bekanta sig och göra saker med den 
andra, som man annars också gör. 
Speciellt män kunde anta utmaning-
en. Ta gärna kontakt med en mottag-
ningscentral eller en församling!

Vad önskar du?
– Min önskan är att atmosfären 
gentemot asylsökande hålls saklig. 

Vi bör undvika onödiga övertramp 
och motsättningar. Församlingarna 
kan ordna invånarkvällar tillsam-
mans med andra aktörer och er-
bjuda möjlighet att bekanta sig med 
varandra. Det är viktigt att öppet få 
diskutera svåra frågor som attity-
der och rädslor. Jag hoppas förstås 
på fred i Mellanöstern så männis-
korna kunde återvända hem, om de 
så önskar. Att familjerna kunde leva 
tillsammans i fred. Men även hos oss 
finns det utrymme och möjlighet att 
bygga en framtid, om än inte för alla. 
En stor del får negativa svar på sina 
asylansökningar och blir tvungna att 
lämna landet eller stanna som pap-
perslösa, utan rättigheter. I dessa fall 
önskar jag att kyrkan, och vi kristna, 
sträcker ut en hjälpande hand. Spe-
ciellt i den situationen behöver de 
stöd och hopp som hjälper dem vi-
dare i livet.

I huvudstadsregionen görs försam-
lingsarbete på fem olika språk, även 
på arabiska som är många asylsö-
kandes modersmål. Du kommer 
att bli studieledig inkommande 
vår för att fördjupa dig i tematiken 
”församlingsarbete på främmande 
språk” och ”migrantens väg för 
medlemskap” i vår kyrka. Varför 
intresserar detta dig?
– Få av migranterna är kristna då 
de kommer till Finland. Hur många 
av dem har anslutit sig till kyrkan? 
Medlemssiffrorna är låga trots att 
arbetet fortgått en längre tid. En or-
sak är att de sällan är lutheraner, den 
lutherska kyrkan i världen är relativt 
liten. En annan orsak är de så kallade 
världsmedborgare som flyttar runt i 
världen efter jobb och byter hem-
land med några års mellanrum. De 
hinner inte rota sig och bli medlem-
mar i kyrkan. Migranterna grundar 
sina egna församlingar, med gemen-
skap och eget språk att be på.

Text: Heidi Rautionmaa

Möjligheterna är stora om vi öppnar kyrkan för nya människor, verksamhets-
modeller och idéer, menar Tarja Korpaeus-Hellsten. 

Kyrkan en brobyggare i samhället
Feststämning på Practikums Yes in my backyard-tillställning.

foto: Markus Kartanofoto: Sirkka Laitinen
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LUCKAN
Det var en kall och ruskig dag i början 
av december. Vinden blåste hårt 
och det småregnade då Helsingfors 
Extras redaktör traskade i centrum 
upp en bit längs Simonsgatan. Det 
var beckmörkt fast klockan bara 
var tio. Man kunde bara urskilja 
konturerna av Kampens kapell.
  Så in via passagen till Forums 
köpcentrum och där hittar vi 
Luckan, som är ett informations- 
och kulturcenter, som värnar om det 
finlandssvenska.
   Där inne är det ljust och mot-
tagandet vänligt och varmt. 
Fotografen och jag bänkar oss vid 
ett bord tillsammans med verk-
samhetsledaren Jessica Lerche över 
en kopp kaffe och te. Utrymmena är 
moderna och komfortabla. Ögonen 
fastnar på en mängd datorskärmar 
alldeles vid ingången. Tidens melodi 
kan man säga. Men vi hade inte 
föreställt oss hur mycket Luckan 

har utvecklats sedan den grundades 
1992 från att ha varit ordagrannt 
en biljettlucka. Det ursprungliga 
uppdraget att samla det svenska 
under samma paraply är fortfarande 
gällande, men nu har det hela 
utvidgats till att omfatta hela landet.
 Det finns nu tolv luckor till-
sammans. Den centrala luckan är i 
Helsingfors, men alla luckor är sina 
egna. Och senast grundades Luckan 
i Tammerfors och nu planerar man 
att öppna ett kontor i Uleåborg. Idén 

är att synliggöra det svenska i miljöer 
där det finska dominerar. 
   Här stöter vi på Maj-Britt Heikkilä 
som är stamkund på Luckan. I dag 
söker hon svensk information som 
hon inte hittar i de finska dagstid-
ningarna.

Enligt kundernas behov
Vid Luckan är kundernas behov i 
fokus och man tar aktivt hänsyn 
till målgruppernas önskemål 

och utvecklar samt anpassar sin 
verksamhet efter deras behov. 
Hela verksamheten bygger på ett 
samhällsansvar. Vidare strävar 
Luckan till en hållbar utveckling. 
Mångfald och jämställdhet är 
nyckelord.
  Det har sagts om Luckan, att om 
den inte fanns, skulle vi förmodligen 
ha en pågående diskussion i 
Svenskfinland om att konsolidera, 
samarbeta och sprida information 
om finlandssvensk kultur och 
Svenskfinland. Citatet är från 
forskaren Kjell Herberts utredning 
om Luckorna från 2010.

Samarbets- och                                           
projektorganisation

– Alla luckor är sina egna och lite 
olika till omfång och karaktär. I 
Helsingfors jobbar 15–20 personer, 
upplyser Jessica Lerche, som 

Ända sedan starten 1992 har 
verksamheten utvecklats från biljettlucka 
till en omfattande samarbets- och 
projektorganisation. I dag stöder Luckan 
alla former av kultur på svenska 
– med betoning på barnen.

Ett svenskt rum tillgängligt för alla

Foto: Roosa Salminen
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LUCKAN JOHANNES 
FÖRSAMLING
helsingforsforsamlingar.fi/
johannes

Sö 20.12
kl.12 högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Björkholm-Kallio, 
Enlund, Svenska Oratoriekören. 
Kyrkkaffe.
kl.16 De vackraste julsångerna 
i S:t Jacobs kyrka. Repo-
Rostedt, Enlund. Henricson, S:t 
Jacobskören, S:t Jacobs barnkör. 
Glöggservering i vapenhuset 
kl.15.30.

Ti 22.12
kl.12 Lunchmusik i Gamla kyrkan, 
Anne Hätönen.

To 24.12
kl.11 julbön i Folkhälsans 
Seniorhus. Terho, Henricson.
kl.14 julbön i S:t Jacobs kyrka. 

Terho, Henricson, S:t Jacobs 
barnkör.
kl.14 julbön i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Böckerman, 
Heikel-Nyberg. Akademiska 
Sångföreningen och Akademiska 
Damkören Lyran.
kl.15 julbön i Gamla kyrkan. Repo-
Rostedt, Almqvist, Minna Nyberg, 
sopran.
kl.23 julnattsmässa i 
Johanneskyrkan. Lindström, 
Heikel-Nyberg, Böckerman.

Fr 25.12 
kl.12 högmässa i Gamla kyrkan. 
Lindström, Terho, Henricson, 
Henricson, Päivi Kärkäs, oboe.

Lö 26.12
kl.12 högmässa i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Repo-Rostedt, 
Almqvist. 
kl.18 Julsångsgudstjänst i 
Berghällskyrka. Busck-Nielsen, 
Almqvist, Böckerman, Tomas 
Vokalensemble.

Sö 27.12 
kl.12 högmässa i Johanneskyrkan. 
Repo-Rostedt, Terho, Almqvist. 

On 30.12
kl.18 veckomässa i Gamla kyrkan. 

Busck-Nielsen, Almqvist. 

Fr 1.1.16
kl.12 högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Heikel-Nyberg, 
Henricson.

Sö 3.1.16
kl.10 högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Björkholm-Kallio, Almqvist.
kl.12 högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Björkholm-Kallio, 
Almqvist.

MATTEUS 
FÖRSAMLING
www.matteus.fi 

Sö 20.12 
kl.10 högmässa i Degerö kyrka. 
Stefan Forsén, Heikki Alavesa. 
Kyrkkaffe.
kl.12 högmässa i Matteuskyrkan. 
Helena Rönnberg, Mimi Sundroos, 
Kyrkkaffe. 
kl.18 De vackraste julsångerna 
i Matteuskyrkan. Vi sjunger 
tillsammans med Matteus julkör, 
dir. Mimi Sundroos, Heikki 
Alavesa och Stefan Forsén. Sångare, 
välkommen med i julkören! 
Övning ti 15.12 kl. 18.30 - 20.30 
och samling 20.12 kl.16.45 

i Matteussalen. Info: Mimi 
Sundroos, tel. 040-584 0296. 
Fritt inträde. Kollekt till Finska 
Missionssällskapet. 

To 24.12 
kl.13 julandakt i Brändö Vilans 
begravningskapell. Stefan Forsén, 
Mimi Sundroos. 
kl.14 julbön i Matteuskyrkan. 
Helena Rönnberg, Daniela 
Strömsholm och Staffan 
Strömsholm.
Kl.14.30- 20 Jul i Matteus: Fira 
julen utan krav tillsammans med 
andra i Matteuskyrkan. Glögg och 
gröt, 17-19 äter vi julmiddag. Bl 
a Stefan, Tonja, Cecilia, Daniela 
och Staffan deltar under kvällen. 
Frivillig anmälan vardagar kl.9-
14, tel: 09 2340 7300 eller matteus.
fors@evl.fi, kontakta kansliet också 
ifall du behöver skjuts.
kl.14 julbön i Degerö kyrka. Lars-
Olof Ahlfors, Mimi Sundroos.
kl.15 julbön I Tammelunds 
kyrka. Lars-Olof Ahlfors, Mimi 
Sundroos. 
kl.15 julbön i Nordsjö kyrka. 
Stefan Forsén, Daniela 
Strömsholm, Staffan Strömsholm.
kl.15 julbön i Östersundom kapell. 
Johan Hallvar, Heikki Alavesa.

20.12.2015–3.1.2016

Jul PM

jobbat på Luckan i snart 10 år som 
verksamhetsledare.
     Hon berättar att Luckan har många 
finansiärer såsom privata fonder och 
stiftelser, EU, staten, kommunen och 
penningautomatföreningen RAY.
  – Vi fungerar som samarbets- 
och projektorganisation. När det 
gäller verksamheten i Luckan 
är spektret brett. Luckan är ett 
center för informations- och 
vägledningstjänster samt stöd 
för integration och ungdoms-
information. Luckan erbjuder bland 
annat information och rådgivning 
för unga och invandrare i regionen. 
Vi arbetar enligt lågtröskelprin-
cipen, poängterar Lerche.

Integrationsprojekt                                      
för invandrare

– Vår integrationsverksamhet 
öppnar upp samhället också för 
invandrare. Vi informerar om 
svenska språkkurser, studieplatser, 
svenska föreningar och ger tips 
om hur man hittar dem. Ett av 
våra integrationsprojekt, som 
stöddes av bland annat Europeiska 
socialfonden, gick under namnet 
”FIKA” (förening, integration, 
kommunikation, aktivitet) och gick 

ut på att hitta lämpliga mentorer 
för intresserade invandrare och 
nyinflyttade i regionen, som erhöll 
en egen mentor under cirka sex 
månader. Den här verksamheten 
fortsätter trots att projektfinan-
sieringen avslutats.

Fokus på barnen
– Vår kulturverksamhet inbegriper 
allt från produktion och facilitering 
till satsningar på barnkultur på 
svenska. Vi försöker erbjuda kultur-

upplevelser för olika mål-grupper 
men fokus ligger på barnkulturen, 
familjer och daghem. Vårt eget rum 
för barnkulturen har namnet ”Lilla 
Luckan” och finns på Simonsgatan 
9. Lilla Luckan understöds av Brita-
Maria Renlunds minnesfond.
 – Vi leder bland annat utveck-
lingsprojekt, som stöder och stärker 
våra verksamhetsformer, som riktar 
sig till exempel till kulturfältet, 
barnen, unga och invandrare. 

• Enligt visionen är 
Luckan en betydande 
finlandssvensk institution 
med stark lokal förankring 
och stor sakkunskap 
inom informations- och 
kulturfältet. Luckan är ett 
visitkort för det svenska i 
Finland. Luckan svarar på 
de behov och utmaningar 
som förväntas av ett 

Ett svenskt fönster

informations- , invånar- 
och kulturcentrum. 
Luckan fungerar som en 
finlandssvensk mötesplats 
för alla oavsett språk och 
kulturtillhörighet.
• I Helsingfors finns 
Luckan på Simonsgatan 
8, på luckan.fi och 
telefonnumret 0400-604 
868.

Kultur för alla
– Vi vill erbjuda kultur för alla, menar 
Jessica Lerche, och specifiserar:
– Utställningar, teater, musik och 
så vidare. Det är viktigt att veta, att 
Luckan är en allmännyttig förening 
som inte strävar till profit. Alla är 
välkomna till Luckan, och vi vill vara 
det finlandssvenska ansiktet utåt. 
Vi har ett galleri här där vernissage 
kan anordnas. För tillfället har vi en 
utställning med akvareller i Luckan. 
Målningarna är utställda några 
veckor här, säger Lerche.

Digitala Luckan
Digitala Luckan är en del av vår 
informationsverksamhet medan vår 
Luckan SHOP sköts av entrepenör 
Nina Nordström. Luckan har en 
mångfald av webbplatser, vilket 
är en utmaning rent tekniskt. 
Besökarantalen utvisar att Luckans 
webbtjänster är mycket anlitade. 
Luckancentret besöks årligen av 
omkring 70  000 personer medan 
webbtjänsterna besöks av över 
500 000 personer.
  Allt som allt är vi från Helsingfors 
Extra imponerade över vad vi ser 
och hör! 

Text: Alf Lindberg
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Johan Westerlund
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Haga Prästgårdsv. 2
00320 Helsingfors

09-23407100
t.f. kyrkoherde
Daniel Björk

kl.16 julbön i Östersundom 
kapell. Johan Hallvar, Heikki 
Alavesa.
kl.16 julbön i Botbygårds 
kapell. Helena Rönnberg, Mimi 
Sundroos. 
kl.17 julbön i Brändö kyrka. 
Johan Hallvar, Mimi Sundroos. 
Fr 25.12 
kl.8 julotta i Matteuskyrkan, 
Helena Rönnberg, Mimi 
Sundroos.

Lö 26.12 
kl.12 högmässa i Matteuskyrkan. 
Lars-Olof Ahlfors, Heikki 
Alavesa. Kyrkkaffe.

Sö 27.12 
kl.12 högmässa i Matteuskyrkan. 
Johan Hallvar, Mimi Sundroos. 
Kyrkkaffe.

Fr 1.1.16 
kl.12 högmässa i Matteuskyrkan. 
Stefan Forsén, Mimi Sundroos. 
Kyrkkaffe.

Sö 3.1.16 
kl.12 högmässa i Matteuskyrkan. 
Johan Hallvar, Mimi Sundroos. 
Kyrkkaffe.

PETRUS 
FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net

Sö 20.12
kl.10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Norkko, Ahlberg, Tua & 
Torsten Sandell. Kyrkkaffe.
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hanna Rämö. 
Kyrkkaffe.
kl.16.30 Puls-gudstjänst i Södra 
Haga kyrka. Barnkyrka.

To 24.12
kl.12 Julbön i Munksnäshemmet. 
Kass, Varho. 
kl.13 Julbön i Norra Haga kyrka. 
Kass, Varho.

kl.13 Julbön i Sockenbacka kyrka. 
Norkko, Bengt Bergman. 
kl.14.30 Julbön i Kårböle kyrka. 
Kass, Varho.
kl.15 Julbön för stora och små i 
Södra Haga kyrka. Lassus, Ahlberg, 
Petrus barnkör.
kl.15 Julbön i Malms kyrka. Sandell, 
Rebecka Björk.
kl.16 Julbön i Månsas kyrka. Kass, 
Varho.
kl.16.30 Julbön i Munksnäs kyrka. 
Norkko, Ahlberg.
kl.23 Gudstjänst i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Mathias Sandell.

Fr 25.12
kl.7 Julotta i Munksnäs kyrka. 
Norkko, Ahlberg.
kl.12 Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Varho.

Lö 26.12
kl.10 Gudstjänst i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Varho.
kl.18 De vackraste julsångerna i 
Hagasalen. Sandell, Varho. 

Sö 27.12
kl.10 Gudstjänst i Åggelby gamla 
kyrka. Marcus Lundquist, Varho. 
Kyrkkaffe.
kl.10 Högmässa i Munksnäs 
kyrka. Stig-Olof Fernström, Bengt 
Bergman. Kyrkkaffe.

To 31.12
kl.18 Nyårsbön i Månsas kyrka. 
Norkko, Varho. 

Fr 1.1
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli. 

Sö 3.1.16
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. 
Norkko, Ahlberg. Kyrkkaffe.
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla 
kyrka. Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.

OLAUS PETRI 
FÖRSAMLING

Sö 20.12  
kl.11  Högmässa. Ola Byfält, Nina 
Fogelberg.
To 24.12  
kl.16  Julbön. Timo Viinikka, 
Nina Fogelberg. Olaus Petrikören 
medverkar.

Fr 25.12  
kl.7  Julotta. Timo Viinikka, 

Nina Fogelberg. Oktett ur Olaus 
Petrikören medverkar.

Sö 27.12  
kl.11  Högmässa. Timo Viinikka, 
Nina Fogelberg.

Fr 1.1.16  
kl.11  Högmässa. Timo Viinikka, 
Nina Fogelberg.

Sö 3.1.16 
kl.11  Högmässa. Timo Viinikka, 
Nina Fogelberg.
 

DEUTSCHE 
GEMEINDE
So 20.12. um 11 Uhr 
Gottesdienst zum 4. Advent 
(Panzig)

Do 24.12. um 14 Uhr 
Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel am Heiligen Abend 
(Beutel)

24.12. um 16 Uhr Christvesper 
am Heiligen Abend (Panzig)

Fr 25.12. um 12 Uhr 
Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag 
(Beutel)

Sa 26.12. um 11 Uhr Gottesdienst 
zum 2. Weihnachtstag (Panzig)
So 27.12. um 11 Uhr Gottesdienst 
(Pancig)

Do 31.12. um 15 Uhr 
Gottesdienst zum Altjahrsabend 
(Panzig)

Fr 1.1. um 12 Uhr Gottesdienst 
zum Neujahrstag (Panzig)

So 3.1. um 11 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst (Panzig)

HELSINGFORS 
JULKRUBBOR 2015
Julkrubborna har traditionellt 
skildrat julberättelsen på olika 
sätt i olika delar av världen. Den 
inre bilden av den första julen 
kan vara personlig och helig för 
oss alla. I Pekko Vasantolas bilder 
och tolkningar av julkrubbor förs 
traditionen till en helt ny nivå. Hans 
fotografier och krubbor ställs ut i 
skyltfönster i centrum av Helsingfors 
från den 22.11 till den 6.1.2016.

FÖRSAMLIN-
GARNAS 
SAMTALSTJÄNST
dejourerar på tfn 01019-0072 (från 
utlandet +358 1019 0072) varje 
kväll kl.20-24. Dejourerna har 
tystnadsplikt. Om du känner för 
att skriva om din livssituation och 
dina frågeställningar kan du göra 
det anonymt och konfidentiellt. 
Gå in på nätet http://evl.fi/natjour 
och skapa dig ett användarnamn 
och ett lösenord. Ditt meddelande 
besvaras inom en vecka. Du 
kan också skriva ett handskrivet 
brev till Kyrkans brevjour, PB 
210, 00131 Helsingfors. Brevet 
behandlas likaledes anonymt och 
konfidentiellt via en ansvarsperson 
så att dejouren ej vet vem svaret 
skickas åt.
 Kyrkans chatt dejourerar 
måndag till torsdag kl 18-20. En 
webbaserad hjälptjänst finns på 
adressen http://evl.fi/natjour.  
Användaren behöver inte uppge 
namn, e-postadress eller andra 
uppgifter som identifieras utan 
väljer själv en signatur och ett  
lösenord. Ring eller skriv när Du 
behöver stöd! 

KAMPENS KAPELL
är öppet vardagar 8–20 och 
veckoslut samt helgdagar 10–18. 

Mer info www.
helsingforsforsamlingar.fi

Inför Jul: www.julradion.fi 
www.jul.fi

20.12.2015–3.1.2016

Jul PM

Blyertsteckning Alf Lindberg


