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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 och pärmbild Roosa Salminen. 
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Att mötas, bli sedd och se den andra. Kontakten. Dessa element är en del av den 
kristna julberättelsen. Ett litet, efterlängtat barn anländer till världen och herdarna 
och de vise männen från Öst kommer för att träffa det. Med hjälp av dessa blickar 
och första möten bildar människobarnet sin grund för den människa hon sedan 
blir.
  Genom att jag blir sedd skapas mitt jag. Det skapas via människor som återspeglar 
mina känslor. En godkännande blick hjälper mig att godkänna mig själv. I en 
kärleksfull kontakt lär jag mig att älska mig själv.
Att möta en annan människa, att bli sedd och att se en annan människa är viktigt 
för var och en av oss. De kontakter vi upplevt som barn bär oss genom hela vårt 
liv. Kontakten, genom vilken vi lärt oss älska oss själva, bär oss såväl genom livets 
goda som mera utmanande stunder. Även det som vi gått miste om som barn bär 
vi med oss genom livet. Alla saknar vi någonting. Det vi saknat och blivit utan som 
barn kan nya erfarenheter fylla.
  På julen får vi stanna upp och se barnet i krubban. Han har kommit till världen 
för att växa mitt bland oss och se på oss med ett godkännande som ingen annan 
kan se på en annan med. I Honom kommer Gud till oss och ser på oss med kärlek, 
barmhärtighet och nåd. Julen inbjuder oss till möten med varandra, att möta 
varandra nådigt och kärleksfullt. Att dela med oss till varandra av det vi alla mest 
behöver.

Kenneth Koskinen
verksamhetsledare vid Kampens kapell

Gemensamma kyrkorådet 
valde en vikarie för att sköta 
uppgiften som koordinator 
och studentpräst i gemen-
samt svenskt arbete. Pas-
tor Jessica Högnabba val-
des till vikariatet.  

Högnabba valdes till vikarie för Lück
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 Linda Jordas

8 Jul-PM
 Sammanställt av
 Ann-Christine
 Halmén-Kronlund

Akademiska Sångföreningen och 
Akademiska Damkören Lyran ger tre 
traditionella julkonserter i Helsingfors 
veckan före jul. Blockflöjtskvartetten 
Bravade medverkar och det bjuds 
på såväl klassiska julsånger, i nya 
arrangemang,som på medeltida 

Kontakten

Julkonserter med Akademen och Lyran

Pastor Jessica Högnabba valdes vid 
Gemensamma kyrkorådets  möte den 
27 november till vikariatet som präst/
koordinator för det gemensamma 
svenska arbetet. Vikariatet omfattar 
perioden 1.1.2015-31.10.2016. Pastor 
Kim Lück som innehar tjänsten är 
tjänstledig.

Alf Lindberg

tongångar. Dirigenter är Kari Turunen 
och Jutta Seppinen.

Konserterna går av stapeln måndagen 
den 15 december kl. 19 i Pauluskyrkan, 
Sammattivägen 5, och fredagen den 19 
december kl. 18 & 20 i Johanneskyrkan, 
Högbergsgatan 12.                                HE



3 Helsingfors Extra3

foto: Katri Saarela REDAKTÖREN 
HAR ORDET

Jul, du underbara oas. Blotta doften av jul förmår bryta 
stressen. En snutt av en bekant melodi kan tina upp våra 
frusna sinnen. Julen överför minnen och värderingar från 
generation till generation. Åren går men alltfort ljuder 
änglasången.

Verserna ur de gamla kända julsångerna som i år place-
rats intill de utställda krubborna minner oss om barndo-
mens jular, skolornas julfester, gångna släktled och de små 
barnens glädje. Melodierna tonar skönt från själ till själ, 
och Jesusbarnet föds på nytt.

Under advent finns ett antal julkrubbor från olika län-
der utställda i skyltfönstren i Helsingfors centrum. Att 
återge julberättelsen med hjälp av dockor, bilder eller 
skulpturer är en gammal kristen tradition. Krubborna är 
prov på de lokala hantverkarnas talang och återspeglar 
både tidsepoker och regionala skillnader.

För utställningsarrangemangen svarar de lutherska, or-
todoxa och katolska församlingarna i Helsingfors i sam-
arbete med de lokala företagen. Krubborna represente-

Tonen från himlen lever kvar
rar både den katolska och den lutherska traditionen. De 
ortodoxa ordnar samtidigt en utställning av ikoner med 
julmotiv.

K.R./övers. Stefan S.

Julkrubbor

 Krubba av Kaija Aarikka.

Foto: Pekko Vasantola

Förändringens vindar sveper över kyrkan och 
samhället än en gång. Det ser ut att vara det 
enda beständiga. Det jäser i samhället efter 
att lagen om könsneutrala äktenskapslagen  
röstades igenom  i vår riksdag. Kyrkan förlorar 
åter medlemmar, vilket verkar ologiskt. Även 
om många nu ropar hurra så tycks många också 
skriva ut sig ur kyrkan fastän beslut tagits i 
riksdagen, inte i kyrkan. Är det bara en trend i 
sekulariseringsprocessen? 

De organisatoriska mönstren knakar i fogarna 
inte minst i kyrkan. Enheten för gemensamt 
svenskt församlingsarbete omorganiserades 
från årsskiftet. Tjänsterna förenades dels med 
det gemensamma finska församlingsarbetet och 
dels med den finska kommunikationsenheten. 
Den kyrkliga samfälligheten började därmed 
utvecklas till att bli tvåspråkig. 

Målet med förändringarna är förutom 
tvåspråkigheten, att ge mer resurser också till 
det gemensamma svenskspråkiga arbetet samt 
ett effektivare arbete där synergieffekter verkar 
över språkgränserna och verksamheten  bättre 
motsvarar de krav som samhället och dess 
utveckling förutsätter.

Arbetet inom kommunikationsverksamheten 
är som på övriga verksamhetsområden under 
luppen. Den finska kommunikationen har gått 
in för ett samarbete med huvudstadsregionens 
finskspråkiga församlingar i Esbo och Vanda, 
som kallas för ”Etelän media”. I projektet 
försöker man samla resurserna i hela regionen 
inom ramen för gemensamma elektroniska 
tidningar samt interaktiv kommunikation. 
Samtidigt tänker man stegvis gå bort från att ge 
ut papperstidningar.

Modellen för ett liknande samarbete har också 
funnits på svenskt håll i samband med den 
gemensamma annonseringen. En vision om 
att skapa nya målsättningar för utgivningen 
av Helsingfors Extra har också varit aktuell en 
längre tid och bearbetats av redaktionsgruppen.

Helsingfors Extra tillönskar alla en God Jul och 
ett Gott Nytt år!

Alf Lindberg

Förändringarnas 
vindar

Den kyrkliga 
samfälligheten 
började därmed 
utvecklas till att bli 
tvåspråkig. ”
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Tomasmässan är en alternativ mässa 
som lockar tvivlare och sökare. Med 
frivilliga som ovärderlig resurs bildas en 
gemenskap som inte nödvändigtvis finns 
i de traditionella församlingarna. Tröskeln 
är låg och alla välkomnas. Under årens 
lopp har ett stort antal aktiva bidragit till 
mässans speciella stämning.

En minoritet i minoriteten
Det är någonting av detta tvivel och denna 
gudslängtan som också är Tomasmässans 
signum. Hit kommer människor som 
sårats av livet och människorna, som 
kanske redan förstått att själens sprickor 

inte i första hand är tecken på svaghet 
och synd utan tvärtom kan fungera som 
effektiva ljuskanaler rakt in i hjärtat – 
sårbarheten som en förutsättning för 
gudskontakt.

I slutet av 1980-talet uppstod frågor i 
huvudstadsregionen om hur man skulle 
kunna svara på det behov av andlighet och 
gemenskap som sökare och nyomvända 
hade. Samtidigt märkte man att olika te-
mamässor som t ex den afrikanska gos-
pelmässan lockade stora skaror av unga 
vuxna till nattvardsgudstjänster. Initiativet 
till en ny sorts gudstjänstgemenskap togs 
av pastor Olli Valtonen och docent Miikka 
Ruokanen som sammankallade andra in-
tresserade för att fundera på frågan. Den 
första finska Tomasmässan firades på vå-
ren 1988 med 820 deltagare.

Tomasmässorna i Agricola lockade 
också svenskspråkiga och därför började 
man 1994 fira den svenska Tomasmässan 
på initiativ av kyrkoherde Olav Johansson. 
Ansvaret för mässan gavs sedan åt pastor 
Kim Lück på prosteribyrån och en an-
svarsgrupp med människor från olika håll. 
Mässan skapas ju tillsammans med många 
olika former av ansvarstagande och upp-
gifter. Under de tjugo gångna åren har ett 
stort antal människor en längre eller kor-
tare tid burit ansvar i mässan.

Kyrksalen i Agricola var stor och för en 
del var det lättare att söka sig till söndagens 
finska Tomasmässa där sexhundra andra 
människor bidrar till att de individuella 
särdragen sugs upp i kollektivet. När ett 
trettiotal finlandssvenska gudstjänstbe-
sökare sitter i samma sal är det långt till 
närhet och omslutande gemenskap. Den 
svenska Tomasmässan flyttades till To-
maskyrkan i bortre Tölö. Här var utrym-
met anpassat till deltagarnas antal men 
i stället blev det nu mer synligt vem som 
sökte sig till själavård och bikt – den önsk-
värda anonymiteten blev lidande. Jubi-
leumsmässan firas i Johanneskyrkan och 
här har Tomasmässan åtminstone tillsvi-
dare funnit ett nytt hem. 
 

Samhället förändras,                     
tvivlet består

Under tjugo år har innehållet knappast 
förändrats så mycket, säger Uffe 
Skogström.   Jo, musiken har skiftat 

en plats för tro och tvivel

karaktär under årens lopp. Sedan ungefär 
tio år är det Sven Nygård med sin saxofon 
som skapar de tonala stämningarna, idag 
med Jannike Sandström vid pianot. Men 
runt omkring, i församling och samhälle 
har förändringens vågor rullat fram desto 
tydligare.

Mycket långt är Tomasmässan ett stor-
stadsfenomen, på finskt håll delvis en 
följd av närheten till en teologisk fakultet 
där man kunnat rekrytera en del av fri-
villigarbetarna. I en tid och ett samhälle 
där kriserna bara ökar spelar Tomasmäs-
san fortsättningsvis en stor roll för många 
människor, även bland de svenskspråkiga 
i huvudstaden. Och så kan man notera att 
Tomasmässan är en mycket finländsk fö-
reteelse – den har väckt stort intresse och 
inspirerat utomlands men inte blivit en 
bestående verksamhet. I Stockholm mot-
svaras den närmast av Allhelgonamässan. 

HE-redaktionen
Foto: Mao Lindholm

”
Den har väckt 
stort intresse 
och inspire-
rat utomlands 
men inte blivit 
en bestående 
verksamhet. 

Tomasmässan

Vi har mycket att lära av frivilligorgani-
sationer som t.ex. Helsingforsmissionen, 
menar Uffe Skogström.

Tomasmässan har firats på svenska i tjugo år.

Ann-Mari Lindberg blev nyfiken på 
Tomasmässan när hon en söndag kväll såg 
människor vallfärda till Agricolakyrkan.
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Utan frivilliga krafter kan församlingen 
förstelna till en byråkratisk institution. 
Men vilken roll ska volontärerna ha och 
hur ska samarbetet med de anställda 
läggas upp? Är det dags för församlingarna 
att möta sina församlingsmedlemmar ute i 
deras egen verklighet, på bred front och 
fördomsfritt?
- Jag har märkt att det händer mycket med 
människor när de får en uppgift. Då får 
man också en större förståelse för nöden. 
Många människor har ingen aning vad 
som pågår i Stockholms city, att så många 
är hemlösa, sover på Centralen, saknar 
mat och pengar, inte har någonting.

När diakonen Inga Pagreus – i hela Sve-
rige känd som ”Inga på Plattan” – i slutet 
av november besökte Helsingfors möttes 
hon av ett auditorium som till stora delar 
redan är bekant med hennes arbete bland 
de utslagna i Sveriges huvudstad. Den 
stora publika uppslutningen visade på ett 
stort intresse för frivilligarbete i kyrka och 
församling. 
 

Gränsöverskridande
- Man måste våga kasta sig ut i verkligheten, 
det kan hända att mycket av ens idéer inte 
går att förverkliga, att ingen är intresserad. 
Men om man inte försöker nånting så 
händer det inte heller nånting.

Marie-Louise ”Minki” Saxén, idag pen-
sionär och frivilligarbetare, arbetade tjugo 
år i församling, under många år som dia-
konissa. Hon tycker att det råder ett snävt 
revirtänkande, att personalen ”vet” hur 
saker och ting ska göras, och vem som ska 
göra det. Det här måste raseras säger hon, 
det finns så många utmaningar, så många 

människor som behöver hjälp att vi inte 
har råd med dylika gränsdragningar. Med 
allt högre levnadsålder ökar dessutom be-
hovet av hjälp, en hjälp som varken kyrka, 
kommun eller stat kan svara mot.

- Det finns hur mycket mänskliga re-
surser som helst. Inte minst nyblivna pen-
sionärer, som med sina olika professioner 
och specialkunnanden, skulle gärna ta sig 
an en uppgift i församlingen.

Chrisse Westerholm, som ansvarar för 
frivilligarbetet i Matteus församling, efter-
lyser också nytänkande.

- Kaffekokning och hjälp i köket är vik-
tigt, men det behövs hjälp med mycket an-
nat också. Många ensamma behöver nån 
som kan lyssna på deras sorger och beky-
mmer, andra skulle behöva få lära sig hur 
de ska hantera sin svaga ekonomi. Och så 
finns det en massa människor som är i be-
hov av hjälp och stöd för att kunna hantera 
sin dator, kanske också sin digitala telefon.  
Frågan är hur vi ska kunna ta i bruk män-
niskors specialkunnande. 

I Matteus församling har man satsat 
mycket på skriftskolungdomarna- och 
familjearbetet. Några gånger per termin 
bjuder man, i samarbete med Vartiokylän 
seurakunta, på kaffe på ”Plattan” – gården 
framför kyrkan. Då är också kyrkan öppen 
och det finns möjligheter till förbön och 
samtal. I församlingen verkar också en fix-
argrupp som ställer upp på smärre prak-
tiska göromål i hemmen vid behov.

Chrisse Westerholm understryker vik-
ten att alla anställda är införstådda med 
vad frivilligarbetet går ut på, aktiviteterna 
ska involveras i församlingens totala verk-
samhet. 

Minki Saxén är rädd för att försam-

Matteus församling ordnar tillsammans med Vartiokylän seurakunta så kallad ”Kaffe på 
Plattan” några lördagar per termin. Lite beroende på väder och vind lockar evenemanget  
100-150 människor. 

Frivilligt församlingsarbete i fokus

Frivillighet i församlingsarbetet kan 
innebära  väldigt olika saker men de flesta 
är troligen överens om att den är önskvärd. 
Och inte bara önskvärd utan helt nödvändig.

lingarna inte är öppna nog att våga starta 
nya verksamheter som frivilliga, mer eller 
mindre självständigt, kunde ta hand om. 
Hon efterlyser bland annat stödgrupper 
för anhörigvårdare.

- Anhöriga som tar hand om sitt handi-
kappade barn, en långtidssjuk äkta make/
maka eller en dement förälder har ett stort 
behov av mentalt stöd och sociala kon-
takter. Jag tror inte alls att det alltid måste 
vara en ”expert” som leder den här typen 
av aktiviteter. Alla människor har värde-
fulla tankar, och det är livsviktigt att både 
tala om sin situation och att lyssna på an-
dras funderingar. 
 

Kallelse
Med tjugo års erfarenhet av arbete bland 
de mest utslagna i samhället understryker 
Inga Pagreus volontärernas roll.

- Vårt önskemål är att alla frivilligarbe-
tare går igenom volontärutbildningen. Ett 

hotell i närheten ger oss gratis mat varje 
onsdag och när vi ätit färdigt börjar vi vår 
utbildning. Personalen, sammanlagt nio 
personer, turas om att undervisa och på 
det sättet bli vi bekanta med varandra. Det 
här har fungerat jättebra.
Själv står hon helst ute på Plattan på Sergels 
torg där drogmissbrukare, brottslingar 
och narkomaner samlas.

- Det är viktigt att se misären, att förstå 
den, att prata med människor som le-
ver i nöd.  Många kommer till tro när de 
ser att vi sträcker ut våra händer, när vi 
hjälper våra medmänniskor. Många får en 
kallelse. Vi har sett människor som kom-
mit från hemlöshet och drogmissbruk 
och som idag utbildar sig till diakon eller 
präst.   Det är stort att hjälpa en männis-
ka in i sin kallelse och se vad som händer. 
Den verkliga förändringen i människans 
liv sker när hon möter Jesus.

Text & foto: Mao Lindholm
 
 
 
 
 
 
 

Tomasmässan
Att vara intresserad av och se våra 
medmänniskor är en attitydfråga. Det 
första intrycket är jätteviktigt, säger Minki 
Saxén.

Ofta är det svårt att veta vad som är 
huvudproblemet när vi möter lidande 
människor för första gången, konstaterar 
Inga Pagreus.

Det skulle vara fint med ett samarbete inom prosteriet, att utveckla olika verksamhets-
former för frivilliga tillsammans, säger Chrisse Westerholm som gärna ”föser in” 
medvandrare till ”kaffe på plattan” i Östra Centrum.

Volontärer kan ha många olika uppgifter
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Johannes församling i Helsingfors har 
figurerat flitigt i spalterna under de 
senaste två åren och cityförsamlingen har 
ofta pekats ut som en arbetsplats sargad av 
interna konflikter. Församlingsanställda 
har gått ut i offentligheten för att förklara 
sig, och inte alltid i bästa välmenande 
anda.

I somras valdes Johan Westerlund som 
enda sökande till ny kyrkoherde i försam-
lingen och enligt honom går orsakerna 
till de omtalade konflikterna att spåra 
till sammanslagningen av Tomas, Norra 
svenska och Södra svenska församlingen i 
början av 2009.

– Allt skedde väldigt fort på bara ett 
halvt år och folk hann knappt lära sig var 
de skulle sitta i den nya organisationen. 
Konflikterna kom att handla om konkreta, 
arbetsrelaterade frågor, men också person-
kemi, ledarskap och teologi. Det är synd 
att mycket faktiskt höll på att bli bättre när 
frågorna väl uppmärksammades i media. 

Upplever du att konflikten har tärt på 

förtroendet hos församlingsmedlemmar-
na?

– Det tror jag nog och vi såg också en 
nedgång i besökarantalet i gudstjänsterna 
samband med konflikten, säger Wester-
lund som ändå är hoppfull inför framti-
den.

Alla grupper viktiga
Westerlund kommer till Johannes 
församling från Pojo där han hann 
jobba i nitton år, av vilka största delen 
som kyrkoherde. Medan Pojo svenska 
församling har ca 1600 medlemmar har 
Johannes sjufaldigt fler, ca 11 000, något 
som påverkar arbetet.
Bland annat är det en utmaning att nå ut 
till personer som aldrig besöker kyrkan 
och att nå församlingsmedlemmar över ett 
vidsträckt geografiskt område, från Sörnäs 
i öster till Drumsö i väster, Brunakärr i 
norr till Sveaborg i söder.

Vad är då viktigast, att nå ut till så många 

som möjligt eller få och utvalda?
– Alla grupper är lika viktiga och jag 

tror inte att vi kan förbise någon. En vanlig 
söndag har vi satt som mål att nå samman-
lagt hundra människor i våra högmässor, 
men alltid når vi inte upp dit. Sen möter vi 
också mera ovana kyrkbesökare i samband 
med våra förrättningar och genom vårt 
familje- och kulturarbete, de kontakterna 
är lika viktiga. Om man bara ser till besö-
karsiffror är Johanneskyrkan Finlands bäst 
besökta kyrka, men främst på grund av att 
där ordnas stora konserter.

Westerlund poängterar dessutom kon-
takterna som etableras genom församling-
ens alla andra verksamhetsformer, bland 
annat eftisverksamheten, skriftskolan, dia-
konin och vanligt församlingsarbete.

Välkomnar regnbågsfolket
Samtidigt ser Johan Westerlund att 
kyrkan hela tiden har breddat sitt fält och 
definitionen av sin målgrupp.

– För femtio år sedan kunde man ännu 
tala om de välkläddas kyrka, där inte bar-
nen inte var välkomna och inte heller de 
fattiga. Om barnens plats i den traditio-
nella högmässan var att inte vara där, tror 
jag man kan uppnå mycket genom att göra 
barnen delaktiga. Om de får tända ett ljus 
eller någon annan viktig uppgift, kommer 
de att känna sig delaktiga av gudstjänsten.

En annan grupp som borde göras delaktig 
av högmässan är regnbågsfolket.

– Jag har besökt regnbågsmässan och 
som sådan fyller den en funktion, när 
regnbågsfolket får ta ut svängarna lite 
grann. Men helst borde också regnbågs-
folket känna sig välkommen i den vanliga 
mässan.

Överlag ger Johan Westerlund intrycket 
av att vara en öppen och vidsynt kyrko-
herde som dessutom gärna berättar om 
sitt arbete, bland annat genom sporadiska 
inlägg på Twitter.

– Min ambition har varit att ge små 
glimtar av det som är på gång i Johannes 
församling.

När det gäller nya medier är Westerlund 
inte helt övertygad om att alla högmässor 
till exempel skall strömmas direkt över 
internet, men en del av innehållet kunde 
vinna på att förmedlas digitalt.

– Till exempel kunde en välskriven pre-
dikan säkert vinna på att få större sprid-
ning. Ett intressant koncept är det som 
man på finskt håll kallat för ”twaarna”, det 
vill säga en Twitter-predikan där sönda-
gens budskap komprimeras på 140 tecken, 
en fascinerande och utmanande tanke.

Text & foto: Wilhelm Kvist

Johan Westerlunds inlägg på Twitter kan 
man följa på @WesterlundJohan.

Twittrande herde välkomnar alla i kyrkan
I söndags installerades Johan Westerlund som ny 
kyrkoherde i Johannes församling. Efter att ha jobbat 
i Pojo svenska församling med 1600 medlemmar i 
nitton år har han tagit över en församling med sju 
gånger fler medlemmar. Vad har förändrats?

Kyrkoherde Johan Westerlund ger en inblick i vardagen i Johannes församling bland annat genom små inlägg på Twitter.
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har fyra ljus i sin krona. Hon har träffat lu-
cia i skolan. Senare träffar jag på Tea och 
Karo som står utanför ett av de väldeko-
rerade köpcentren i Helsingfors centrum. 
De ger mig fler definitioner på Lucia. 
”Lucia representerar väntan på julen” sä-
ger Tea. ”Och ljuset” säger Karo. Sara, en 
mamma med barnvagn på språnget tilläg-
ger att ”lucia hör till jultiden, hon har med 
inväntandet av julen att göra.” ”Lucia är en 
finlandssvensk tradition”, fortsätter hon. 
”Hon symboliserar renhet.” Andra svar 
var att lucia är svensk, hon kommer som 
en ljusglimt i mörkret. Lucia sprider glädje 
åt många i åldringar och ensamma. Hon 
är för alla. Lucia gör ett bra jobb bland en-
samma, åldringar och barn.

Varifrån kommer Lucia? Svaren är olika, 
men de flesta tippar på att hon är svensk, 
vissa tror sig komma ihåg från skolan att 
Lucia är italiensk. Hur ser Lucia ut? De 
flesta är av åsikten att lucia är en ung vack-
er blondin.

Var har ni stött på Lucia? Skolans julfes-
ter är den vanligaste platsen där människ-
or möter lucia i dag. Ålderdomshem och 
sjukhus är också vanliga mötesplatser. Su-
sanna Söderholm som jag intervjuar per 
telefon berättar att hon varit frivillig hjälp 
på dagis och då fått hjälpa till på julfester. 
”Jag har haft äran att klä Lucia”, säger hon.

Själv var jag på julfest i Hemborg i Lap-
pträsk den 29.11 och fick uppleva Lucia. 
Stämningen är andäktig, den fulla festsa-
len tystnade när ljuset släcktes och sången 
kom igång. Luciaföljet var långt och me-
delåldern låg, förutom lucia fanns där un-
gefär tio tärnor och fyra stjärngossar. Lu-
ciaföljet gick sakta mellan borden. Vacker 
sång och inga bortglömda ord. Småbarn 
står på stolar för att se sina vänner som är 
med i Luciaföljet. Kameror blixtrar. Lät-
tade miner när följet tågar ut. Och sedan 
tänds lamporna. Även om jag personligen 
sett Luciatåget otaliga gånger så är känslan 
lika härlig varje gång Lucia kommer på 
besök. 

Linda Jordas
Skribenten är informations- och försam-

lingssekreterare i Johannes församling.

”
Lucia (namnet kommer från latinets lux, 
vilket betyder ljus). Lucia levde under 
senare delen av 200-talet i Sicilien. Enligt 
traditionen föddes hon i Syrakusa på 
Sicilien ca 283 e.Kr. Hon är en av den 
katolska kyrkans kanoniserade helgon. 
Lucia sägs ha lidit martyrdöden under 
Diocletianus i början av 300-talet. En 
definitiv säkerhet över Lucias bakgrund 
finns ej. Lucia är de blindas och 
synskadades skyddshelgon.

En av lucialegenderna säger att hon 
miste sin välbärgade far som ung och hade 
en sjuklig mor. Hon sägs ha varit förlo-
vad. Enligt legenden upplevde modern ett 
mirakulöst tillfrisknande och detta ledde 
till att den unga Lucia kom till tro. Hon 
lär ska ha gett sin del av arvet till fattiga. 
Hennes trolovade blev så arg att han för-
rådde henne. Kristendomen var inte laglig 
i Romerska riket och Lucia drogs inför rät-
ta på grund av sin tro. Hon blev dömd till 
prostitution i en romersk bordell men en-
ligt legenden kunde inte romerska soldater 
flytta på henne hur de än försökte när hon 
efter domen skulle föras bort. Då soldater-
na inte kunde flytta på henne bestämde de 
sig för att bränna henne. Man byggde en 
bål runt henne och hällde olja på henne 
men hon brann inte. Legenden menar att 
hon dräptes slutligen av soldaterna.

Lucia är en av de få högtider i de skan-
dinaviska protestantiska länderna som är 
namngiven efter ett helgon. Den lucia vi 
firar i Finland är inte nära besläktad med 
den katolska Santa Lucia. På Sicilien finns 
en luciatradition enligt vilken barn lämnar 
mat till helgonet för att få gåvor. 

Det finns många legender kring lu-
cia och traditionerna för att fira lucia är 
nästan lika många. Människor har trott 
att natten till den 13 december var farlig. 
Övernaturliga väsen har trotts röra sig un-
der denna natt. Det fanns även en tro att 
djuren kunde tala under lucianatten. Alla 
julförberedelser skulle vara klara till lucia-
dagen och det firade man med att äta och 
dricka lite extra. Även husdjuren fick extra 
foder. 

Luciadagen och de traditioner som hör 

Finlands lucia, skolfestens lucia. Vem är denna 
person? Vad symboliserar lucia? Vilka är 
traditionerna kring lucia? Vilka traditioner har 
glömts bort? Vad vet folk egentligen om Lucia?

till har utvecklats genom åren. Under 
1300-talet då Europa följde den julianska 
kalendern var luciadagen och vintersols-
tåndet samma dag på norra halvklotet. 
Dagen har fått Lucias namn senare, vinter-
solståndet har firats långt innan Lucia blev 
bekant här i norr. Det var runt sekelskiftet 
1900 som en gemensam, allmän luciat-
radition etablerades i Sverige. Därifrån 
spred den sig sedan också till Finland, 
men också till de övriga nordiska länder-
na. Till denna tradition hör att Lucia bär 
en vit skrud, rött skärp och håller ett ljus 
i sina händer.

Hur ser vi Finländare på Lucia idag? Vet 
folk i allmänhet något om Luciatraditio-
nen? Jag intervjuade en grupp människor 
för att få en bild av lucia. Att få svar var 
lättare sagt än gjort. Många undrade vem 
Lucia är, andra tog sig inte tiden att stanna 
upp.

Aleksi, en ung finsk man, sa sig känna 
till Lucia från lågstadiet. ”Hon symboli-
serar ljus, hon är väl ljusets helgon. Något 
man träffar på i grundskolan” svarar han.

En liten flicka som går förbi med sin 
mamma stannar upp. De vill inte uppge 
sina namn men flickan tippar på att lucia 

Aleksi Tea

Karo Susanna

Foto: Maisa Hopeakunnas

Lucia
tågar in

När

”
Hon symboli-
serar ljus, hon 
är väl ljusets 
helgon. Något 
man träffar på i 
grundskolan.

Foto: Rami Bakieh

Lucia representerar 
väntan på julen
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Jul
 13-26.12.2014

PM

JOHANNES 
FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/
johannes
Sö 14.12  Tredje söndagen i advent
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Terho, Enlund, 
Fogelberg. Kyrkkaffe. 
kl.16 De vackraste julsångerna i S:t 
Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, Almqvist, 
N Ball. S:t Jacobskör och barnkören, 
Vox Femina.
On 17.12 
kl.18 Mässa i Gamla kyrkan. Busck-
Nielsen, Böckerman, Almqvist.
kl.19 De vackraste julsångerna i Gamla 
kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman, 
Almqvist, aTSo- kören medv.
To 18.12
kl.16 De vackraste julsångerna i 
Folkhälsans seniorhus. Terho, Almqvist, 
Böckerman. Passionärerna.
Sö 21.12 Fjärde söndagen i advent
kl.10 Högmässa i S:t Jacobs kyrka. 
Lindström, Böckerman. Kyrkkaffe.
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Lindström, Böckeman. 
Svenska Oratoriekören. Kyrkkaffe.
On 24.12 Julafton 
kl.12 Julbön i Folkhälsans seniorhus. 
Lindström, Almqvist.
kl.14 Julbön i S:t Jacobs kyrka. Repo-
Rostedt, Fogelberg, S Lindroos, sopran.
kl.14 Julbön i Johanneskyrkan. 
Westerlund, Enlund. Akademiska 
sångföreningen och Akademiska 
damkören Lyran.
kl.15 Julbön i Gamla kyrkan. Busck-
Nielsen, Lindström, Almqvist, M 
Nyberg.
kl.23 Mässa i julnatten i 
Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, 
Lindström, Enlund.
To 25.12 Juldagen
kl.12 Högmässa i Gamla kyrkan. Busck-
Nielsen, Lindström, Enlund, Fogelberg.
Fr 26.12 Annandag jul
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. 
Terho, Repo-Rostedt, Almqvist.
kl.18 Julsångsgudstjänst i Berghälls 
kyrka. Terho, Almqvist, Böckerman, 
Tomas Vokalensemble. 

MATTEUS 
FÖRSAMLING
www.matteus.fi 
Lö 13.12  
kl.13 De vackraste julsångerna i 
Matteuskyrkan. Matteus barnkör, Daniela 
och Staffan, Bärlund-Palm, Rönnberg.
kl.14 Matteus julfest för alla åldrar. 
Program, julgröt, julsånger, jultårtor, 
välkommen!
Sö 14.12 Tredje söndagen i advent
kl.10 Högmässa i Marielundskapellet 
i Nordsjö kyrka. Ahlfors, Sundroos. 
Kyrkkaffe.
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. 
Rönnberg, Sundroos. Kyrkkaffe.
Må 15.12
kl.14 Senioröst julfest i Matteuskyrkan, 
med Finlands Lucia, allsång, julgröt, kaffe, 
välkommen!
Ti 16.12
kl.19 De vackraste julsångerna i 
Östersundom kyrka. Brunell, Ahlfors.
On 17.12
kl.19 De vackraste julsångerna i 
Kvarnbäckens kyrka. Sundroos, Hallvar, 
Toimela Brass. Fritt inträde.
To 18.12
kl.19 De vackraste julsångerna i Nordsjö 
kyrka. Sundroos, Ahlfors, Nordsjö 
sångkör, dir J Emanuelsson. Fritt inträde.
Sö 21.12  Fjärde söndagen i advent
kl.10 Högmässa i Degerö kyrka. Hallvar, 
Brunell. Kyrkkaffe.
kl.12  Högmässa i Matteuskyrkan. 
Ahlfors, Brunell. Kyrkkaffe.
kl.18 De vackraste julsångerna i 
Matteuskyrkan. Vi sjunger tillsammans 
med Matteus julkör, dir. M Sundroos, 
M Brunell och S Forsén. Fritt inträde. 
Sångare, välkommen med i julkören! 
Övn. 16.12 kl. 18.30-20.30 och samling i 
Matteussalen 21.12 kl. 16.45. Anm. och 
info M Sundroos 040- 584 0296.
On 24.12  Julafton
kl.13 Julandakt i Brändö/ Vilans 
begravningskapell. Hallvar, Sundroos. 
kl.14 Julbön för stora och små i 
Matteuskyrkan. Rönnberg, Daniela och 
Staffan.  
kl.14 Julbön Degerö kyrka. Hallvar, 
Brunell.

kl.15 och 16 Julbön i Östersundom kyrka. 
Ahlfors, Sundroos. 
kl.15 Julbön i Tammelunds kyrka. 
Hallvar, Brunell. 
kl.15 Julbön i Nordsjö kyrka. Forsén, 
Daniela och Staffan.
kl.16 Julbön i Botbygårds kapell. 
Rönnberg, Brunell. 
kl.17  Julbön i Brändö kyrka. Forsén, 
Daniela och Staffan.
To 25.12  Juldagen
kl.8  Julotta i Östersundom kyrka. Forsén, 
Sundroos, Matteus kyrkokör.
Fr 26.12 Annandag jul
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. 
Rönnberg, Brunell. 

PETRUS 
FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net 
Sö 14.12 Tredje söndagen i advent
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. 
Lassus, Ahlberg. Kyrkkaffe.
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli. 
kl.14 De vackraste julsångerna i 
Kottby kyrka. Sandell, Ahlberg, Hilli, 
vokalensemble.
kl.15.30 PULS- gudstjänst i Petruscentret.
Ti 16.12     
kl.18 De vackraste julsångerna med 
Furahakören i Södra Haga kyrka. Thylin, 
Ahlberg. Kollekt till missionen.
Sö 21.12 Fjärde söndagen i advent
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. 
Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli. 
kl.15.30 PULS- gudstjänst.
On 24.12 Julafton
kl.12 Julbön i Munksnäshemmet. Kass, 
Ahlberg, M Kuronen.
kl.13 Julbön i Sockenbacka kyrka. S-O 
Fernström, K Salonen, M Salonen.
kl.14.30 Julbön i Kårböle kyrka. Kass, K 
Salonen, M Salonen.
kl.15 Julbön i Södra Haga kyrka. Lassus, 
Ahlberg, R Österholm.
kl.15 Julbön i Malms kyrka. Sandell, Hilli, 
M Kuronen.
kl.16 Julbön i Månsas kyrka. Björk, Hilli, 
M Kuronen.
kl.16.30 (obs tiden!) Julbön i Munksnäs 
kyrka. Thylin, R Österholm, B Bergman.
kl.17 Julbön i Åggelby gamla kyrka. 
Björk, Hilli, M Kuronen.
To 25.12 Juldagen
kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka. Kass, 
Ahlberg.
kl.12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli.

Fr 26.12 Annandag jul
kl.10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. 
Sandell, Hilli.
kl.18 De vackraste julsångerna i 
Hagasalen. Björk, Hilli, sångare.

OLAUS PETRI 
FÖRSAMLING
www.olauspetri.fi 
Sö 14.12  kl.11  Dansk julgudstjänst. 
Liturg och predikant Anna Mejlhede, 
organist Michael Due. Kammarkören 
Idun medv, dir. Karin Pedersen.
Sö 21.12  kl.11  Högmässa. Viinikka, 
Laakkonen-Yang. Schola Olaus Petri 
medv.
On 24.12  kl.16  Julbön. Viinikka, 
Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören 
medv.
To 25.12  kl.7  Julotta. Viinikka, 
Laakkonen-Yang. Oktett ur Olaus 
Petrikören medv.

DEUTSCHE 
GEMEINDE
www.deutschegemeinde.fi
So 14.12. um 11 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst zum 3. Advent 
(Panzig)
So 21.12. um 11 Uhr Gottesdienst zum 
4. Advent (Panzig)
Mi 24.12. um 14 Uhr 
Familiengottesdienst zum Heiligen 
Abend (Panzig)
Mi 24.12. um 16 Uhr Christvesper 
(Beutel)
Do 25.12. um 12 Uhr Gottesdienst zum 
1. Weihnachtsfeiertag (Panzig)

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

Julsajten www.jul.fi inleder julen.

 SAMTALSTJÄNST 

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


