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I MIN BARNDOMS UTERUM fanns en
stor tall. Den omgavs av ett i barnaögon enormt stort grönområde
med otuktade små kullar överväxta
med snår och höga grästuvor – ett
omistligt, helt fantastiskt landskap
för skyddade picknickar med saft
och kex och barbiedocklekar med
bästa flickkompisarna under den
eviga sommarsolen. Ibland också för
kurragömma med de andra ungarna
i våningshuset.
Tallens stam var grov och rak
med ett par knotor av gamla grenrester som passade bra för fötterna
att ta stöd mot på vägen uppåt mot
det kraftiga grenverket. Väl uppe
hade man översikt över gatorna,
järnvägsstationen och husets balkonger. Där uppe på de starka
grenarna var man lätt osynlig för
omvärlden och jag minns känslan av
erövring och frihet när man äntligen
lyckats krångla sig dit upp.
Den där tallen och jag hade och
har fortfarande en märklig relation.
Den var en del av mig och min
barndom i elva år. Fast jag flyttade
från platsen för 45 år sedan har jag
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starka, goda rötter kvar i just det
landskapet. Kullarna har försvunnit,
de har för länge sedan schaktats bort
och i stället har en stor gräsmatta
anlagts. Men tallen finns till min
förvåning och glädje kvar. Var gång
jag kör förbi, vilket sker rätt sällan,
ser jag med nostalgi på tallen och
det värmer lite extra inuti. Så länge
tallen finns kvar känner jag att också
den delen av mina rötter är intakt.
ATT HA GODA RÖTTER har betydelse.
I artikeln Hem till julen på sid. 10
resonerar skribenten över vikten av
att vara rotad och den trygga känslan av att höra hemma någonstans.
I den här tidningen bjuder vi
också på tankar om den ledsamma
förlusten av hänsyn och respekt till
varandra, något som är ständigt
aktuellt men som fått extra synlighet
i vår egen region under hösten. I
sociala medier dras man lätt med i
kommentarsdrevet och stämningen
i olika nätgrupper utvecklas snabbt
till ren mobbning. Läs mer om skribentens funderingar om fenomenet
på sid. 6.

Även några (juliga) berättelser
ryms med. Gästskribenten skriver
på sid. 16 berörande om den söndriga balettdansösen och i de övriga
bjuds vi från och med sid. 12 med på
vandring i fiktiva inre landskap. Jag
hoppas att berättelserna får berika
läsningen och den egna upplevelsevärlden.
DE MÅNGA JULKONSERTERNA är
tillbaka, till mångas stora glädje. Hela
24 event med julmusik och sång kan
vi bjuda in till i vår vidsträckta församling, av dem är hela 15 renodlade
konserter! Och vi hoppas och ber
att inga restriktioner skall behöva
införas.
Du är också varmt välkommen
att delta i hosiannasången i någon
av kyrkorna på första advent och till
någon av de många julkyrkorna på
julaftonen och julmorgonen!
Slutligen önskar jag Dig en intressant och givande läsning och en god
advents- och jultid på en plats där Du
kan känna Dig trygg och hemma.
■ Yvonne Lindström
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Johannes 15:5
Jag är vinstocken, ni
är grenarna. Om någon
är kvar i mig och jag i
honom bär han rik frukt:
utan mig kan ni ingenting
göra.
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har gömt julgrans
prydnader på olika
ställen i tidningen.

Läs mer på sid. 27.

Bromarvs kyrka

Manskören
Frihetsbrödernas
julkonsert

Julsångsstund
Tisdag 7.12 kl. 18 i Ekenäs kyrka

Medverkande: Trixstar, Showstar m.fl.
Sångstunden är anpassad för personer med olika
slag av funktionsvariation. Vi sjunger av hjärtans lust!
Välkommen också du!

Lö 11.12 kl. 18
Elever från Bromarv skola medverkar
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LEDARE

Traditioner som bär

P

andemitiden med sina restriktioner har
medfört att var och en av oss på något
sätt har varit tvungen till omprioriteringar. Ett invant mönster av sammankomster och gemensamma tillställningar har till
stor del upphört. När så skett söker sig energin
andra vägar. När samhället öppnar upp igen är det
annorlunda, men vi återgår inte till den punkten
där allt stängdes ner. Pandemitiden har förändrat
oss, den har samtidigt visat oss hur livet är skört
och varje dag viktig.
Nu när vi kunnat öppna upp igen har vi kunnat märka hur värdefulla och glädjegivande goda
möten är.

KYRKAN HAR SOM EN av sina viktiga uppgifter att
vara traditionsbärare. Kyrkoåret är en pedagogisk
ram för viktiga begrepp inom kristen tradition och
en kalender för högtider under året. I enhetskulturen var detta en självklarhet, idag är traditionen
mera ifrågasatt. Under åren som gått har traditionens yttre ram förändrats. Antalet helgdagar har
minskat och gudstjänsternas uttryck anpassats till
rådande tid. Sammanfattningsvis kan man säga
att de stora högtiderna fortfarande har en naturlig
plats i vårt samhälle. Av dessa är julen och adventstiden de viktigaste i mänskors liv.
När det skett ett avbrott i traditionens kontinui
tet är det utmanande när allt kommer igång på
nytt. Vi lever i det hoppet att vi skall kunna fira
jul i våra samtliga kyrkor utan begränsningar. Vi
hoppas läget är sådant att det fungerar.
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TILL MIKAELIDAGEN gjorde vi i församlingen en

video som lyfte upp det viktiga i att ge vidare till
nya generationer Att ge vidare traditioner stärker
känslan av samhörighet och den behövs i samhället
för att vi skall kunna bygga upp det tillsammans.
Den äldre generationen behöver en lång landningssträcka och den yngre en lång startsträcka och där
möts generationerna. Där kan dialogen uppstå och
där kan goda traditioner förmedlas i både ord och
handlingar. Tiden tillsammans är viktig.
I vår satsning på dopet de senaste åren har vi
velat lyfta fram hur viktiga olika generationers
möten är för befrämjandet av dialog och gemenskap. När vi förmedlar en tradition vidare förmedlar vi också dess värderingar. I dopet är det
gemenskap, hopp och befrielse som lyfts. Stora
värderingar som blir konkreta i våra dagliga möten
och val.

JULENS TRADITION är stark. Den har en individuell prägel och den har sitt stora kyrkliga
sammanhang. Julen förmedlar hopp och mod,
kärlek och gemenskap, omsorg och omtanke.
Den är grundad i julens evangelium om att Jesus
kommit till världen med Guds ljus och befrielse.
Traditionen stärks i gemenskapen med andra. Den
bär och den ger goda verktyg för livet och dess
utmaningar.
Jag vill önska dig hjärtligt välkommen till våra
kyrkor i advents- och jultid.
Anders Lindström
Kyrkoherde/kontraktsprost

Torsdag 25.11 kl. 19 • Biljetter: 30 €, www.netticket.fi

9.12 EKENÄS KYRKA KL.19
10.12 GRANKULLA METODISTFÖRSAMLING KL.18 & 20
Biljetter 22/15
Lippu.fi

Ekenäs lucias
kröningskonsert
Må 13.12 kl. 18
Barn och ungdomar medverkar
under Monica Henrikssons
ledning.
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„
Som svar på rubrikens fråga
skulle jag säga att gränsen
hittar man inom sig själv
och sitt eget samvete.
Kanske försöker vi under
denna jul att inte elda på
andras känsloladdade inlägg
på nätet. Kanske det räcker
att skicka ett hjärta utan
text till stöd. Kanske börjar
vi på det här sättet alla
vårda vårt samvete.

6

Var går
gränsen?
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JUL
Här inför julen sitter jag och funderar på vad som har gått snett i vårt samhälle då vi
har blivit så grymma och hänsynslösa mot varandra. Det känns som om vi har tappat
kunskapen att hantera konflikter. Det har genom tiderna alltid funnits mobbning,
kränkning och vanära men i dagens läge tycks det ha blivit mera kategoriskt och
någonting allt större grupper deltar i. Olika incidenter engagerar större människogrupper
via sociala medier. Det går inte att skylla på sociala medier hur mycket som helst utan
ansvaret ligger nog fortfarande hos individen, hos oss enskilda människor.

DRYGA 18 MÅNADER med coronarestriktioner samt

diverse andra påföljder på grund av pandemin
har naturligtvis gjort sitt för att skapa psykisk
ohälsa och illamående. Jag skulle ändå söka svar
i världsbilden och i människans samvete. I mitt
arbete hör jag mycket om mobbning och kränkning både bland barn, ungdomar och vuxna.
Trots fina kampanjer har vi ännu inte lyckats göra
oss av med mobbning. Jag var inte riktigt mobbad
i skolan men jag ska berätta om en incident från
min barndom i början av 1980-talet som sköttes
bra med tanke på alla parter.
EN SÖNDAG VAR JAG i en sandgrop och lekte med

min kompis Heikki. Två andra pojkar kom dit.
Den ene kände jag men den andre hade jag inte
träffat förut. Kaj (namnet ändrat) närmade sig
mig med den okände kompisen. Hans sätt att
vara var annorlunda än han vanligtvis betedde
sig. Ett par år tidigare brukade Kaj komma hem
till oss på fredagar för att titta på Lassie i TV och
äta mellanmål. Hans föräldrar hade skiftarbete
och Kaj var ensam hemma på eftermiddagarna.
Nu betedde Kaj sig konstigt. Han tog en stilettkniv från sin ficka och sade bestämt att jag skulle
tömma mina fickor. Kajs polare stod bredvid och
följde med. Heikki höll sig på avstånd. Jag hade
tre mark i fickan och dem tog Kaj. Han ville veta
om jag hade mera pengar någonstans men det
hade jag inte. Den okände pojken sade att vi inte
skulle få berätta om det skedda för någon. Jag vill
minnas att jag inte var rädd utan mera förvånad
och ledsen. Jag hade inte fått titta på gangsterfilmer så som många andra i min ålder så jag insåg
kanske inte då att jag blev rånad.
NÄR JAG KOM HEM PÅ KVÄLLEN minns jag att jag

fortfarande var arg och ledsen. Jag kände att jag

hade blivit orättvist behandlad. Jag berättade för
min pappa att Kaj tog mina pengar utan någon
orsak. Han ställde mig några frågor, vilka jag
inte riktigt minns, men jag nämnde inget om
kniven. På något vis kändes hela händelsen så
overklig och absurd. Det var helt otänkbart för
mig att Kaj skulle ha skadat mig med kniven.
Den var bara någon slags rekvisita i mina ögon.
Det hjälpte mig att få prata om det upplevda
med min pappa. Följande dag hade jag nästan
glömt hela händelsen då Kaj kom till mig i skolan. Han bad om förlåtelse och räckte mig tre
mark. Hela episoden var förbi och vi var skolkamrater som förut ända tills slutet av grundskolan. Min pappa hade tydligen pratat med
Kajs mamma. Kaj var inte alls sur på mig för att
jag hade tjallat.
Det var först mycket senare som jag förstod
vad som hade hänt. Kajs kompis som jag aldrig
såg efter händelsen hade pressat Kaj att råna mig
och några andra barn den söndagen.
JAG BERÄTTAR OM DENNA HÄNDELSE för att synlig-

göra komplexiteten som kan ligga bakom olika
kränkningar. Samtidigt ger händelsen indikationer för hur man kan hantera konflikter. Bakom
varje konflikt finns det människor. Varje män
niska har sina orsaker till sina ageranden som
kan vara goda eller onda. Somliga väljer tystnaden i stället för att försvara den som mobbas.
Andra går med på mobbningen för att känna sig
på något vis mera accepterad. Sedan finns det
också modiga personer som ser vad som sker
och gör något åt saken. För att lösa konflikter är
det viktigt att föra dialog. Jag tror att då är det
också viktigt att begränsa gruppen för dialogdeltagare till bara de inblandade för att bättre kunna
hålla sig till saken. En tredje parts åsikter utan
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eget konkret intresse ger nödvändigtvis inget
mervärde, tvärtom.
I DAG KAN MAN SÄLLAN föra dialog. Det blir bara

en massa monologer som ingen lyssnar till. Till
dialogens väsen hör att det finns två (dia) parter
som både för fram sin sak och lyssnar till den
andras. Tillsammans kommer man sedan till en
gemensam lösning om syftet med dialogen är att
nå en sådan.
Det är också svårt att göra skillnad på vad som
är väsentligt bland olika alternativa sanningar. Vi
är omringade av ett massivt informationsflöde.
Människan är ett flockdjur som oftast baserar
sina ageranden och åsikter på känslor och ännu
mera på flockens känslor. Många väljer sin synpunkt på polariserade, populistiska dueller på
grund av någon annans tolkning av något självupplevt som blir en sanning. För sanningen (det
självupplevda) kan man lita på. Man har liksom
färdigt tuggade, klara ”svar” som inte är ens egna
eller ens nödvändigtvis lämpliga att tillämpas i
ett enskilt fall.
VIDARE TAR VI GÄRNA EMOT offerpositioner. Socio
logerna Bradley Campbell och Jason Manning
skriver i sin bok The Rise of Victimhood Culture
om offerkulturen. De påstår att offerrollen har
blivit ett socialt kapital. Man ventilerar gärna
sina offerställningar i sociala medier för att få
stöd och uppmärksamhet. I offerkulturen vill
man vara på de utsattas sida och stöda olika offer.
Tillsammans attackerar man den som påstås
ha gjort någonting åt offret. Man anfaller från
många håll utan någon respekt, utan att någon
bär ansvar. Det blir värre än hämnd, öga för öga
och tand för tand. Den som utses stå bakom
kränkningen av offret blir kränkt mångdubbelt
tillbaka.
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OFFERKULTUREN är en gränslös kultur. Det finns
ingen annan moraltolkning än individens egen
i den. Var och en skapar sina egna gränser. Ju
mera man känner sig som ett offer desto bättre.
Jag tycker att det här systemet är ohållbart.
Avsaknad av gränser brukar skapa osäkerhet
hos barn men jag tror att samma gäller även
vuxna. Vi behöver gränser och moral, men vi
klarar oss mycket bra utan offer. Han som föddes den första julen mitt i ett orättvist samhälle
lärde oss bland annat att Gud inte vill ha några
offer. Den kristna världsbilden går ut på att alla
människor är skapade som Guds avbilder. Alla
är lika viktiga och det behövs ingen kamp mellan
individer. Det svåra är att fullständigt ge sin tillit
till Gud som är dold. Jag är övertygad om att
livsglädjen kommer från tilliten till Gud. Från
gemenskapen med Gud. Från gemenskapen med
andra människor i Jesus fotspår så att man ser
Guds ansikte hos alla människor man möter. Då
vågar man lita på sig själv och på Gud inom sig.
Först då vågar man vara riktigt sig själv – en som
Gud älskar och en som vill dela ut kärlek till sina
medmänniskor.
VÅRT SAMVETE SÄGER att vi inte borde gå med på

att skymfa andra på nätet. Samvetet säger också
mycket annat. Frågan är, vågar vi lyssna till det
och börja en ny dag med kärlekens budskap?
Som svar på rubrikens fråga skulle jag säga att
gränsen hittar man inom sig själv och sitt eget
samvete. Kanske försöker vi under denna jul
att inte elda på andras känsloladdade inlägg på
nätet. Kanske det räcker att skicka ett hjärta utan
text till stöd. Kanske börjar vi på det här sättet
alla vårda vårt samvete.
■ Text: Wille Westerholm

BROMARVS KYRKA
40-årsjubileum på första
adventssöndagen 28.11 kl. 13
Festmässa på första advent med festligt kyrkkaffe
efteråt i församlingshemmet.
Medverkande: Anders Lindström, Wille Westerholm,
Meri Yliportimo, Sofia Lindroos och Pia Nygård.
Dubbelkvartett samt Tenala kyrkokör.
Varmt välkommen!

TRETTONDAGEN

Torsdag 6.1.2022 kl. 16 i Ekenäs församlingshem
Hela församlingens julfest med gudstjänst och program.
Vi bjuder på julig kaffeservering och bl.a.
porträttavtäckning av tidigare kyrkoherdar. Ekenäs lucia
medverkar och avtackas. Välkommen!

VÄNDPUNKTER I LIVET
FONTANA MEDIAS TURNÉSTOPP I EKENÄS
Onsdag 1.12 i församlingshemmet, Larssonsvägen 1, Ekenäs
Kl. 16.00 Bokförsäljning
Kl. 17.30 Kaffeservering
Kl. 18.30 Program: ”Vändpunkter i livet”
Författaren och journalisten Christa Mickelsson möter
kyrkoherde Anders Lindström i ett ärligt samtal om
livets mest avgörande vändpunkter. Christa drabbades
för några år sedan av en dramatisk hjärnblödning med
afasi som följd. Anders bidrar med erfarenheter ur ett
drygt 40-årigt yrkesliv med otaliga mänskomöten vid
livets vändpunkter. Sofia Torvalds intervjuar.
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GEMENSKAPENS
VARDAGSRUM
Tisdagar kl. 9-11.30 i Ekenäs
matbanks utrymme
En ny mötesplats från och med
11.1.2022 för dig som är ledig dagtid.
Se närmare på sid. 29.

Julmiddag för alla
Fredag 24.12 kl. 12-15 i Tenala församlingshem
Vi hälsar er alla välkomna – både yngre och äldre – till vår julaftonsmiddag
med god hemlagad julmat, kaffe och lite program. Det är möjligt att också
julgubben hälsar på! Efter middagstillställningen kan man delta i julbönen i
Tenala kyrka kl. 15.
ANMÄLNINGAR till middagen bör vara pastorskansliet i Ekenäs tillhanda senast
fredag 10.12 kl. 13 (öppet må-fr kl. 9-13), tfn 019-241 1060. Meddela samtidigt
om du behöver skjuts, också från Bromarv, Snappertuna och Ekenäs.
ARRANGÖR: Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med lokala
företagare och frivilliga medhjälpare
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Hem till julen

Det finns en trygghet i traditioner. En tradition för många är att åka hem till jul. När man efter
en lång resa vet att hemmet äntligen är nära infinner sig den varma julkänslan. Att bli bemött
med glada miner och god mat är oftast allt som behövs. Jag älskar att åka hem till julen.
Känslan att veta att det finns kära människor som väntar på en är någonting som jag önskar
att alla kunde få uppleva under julen, fast jag också vet att det inte är möjligt.
EN VIKTIG DEL av mångas julfirande är att komma hem till

julen. Var detta hem är och hur det ser ut varierar. För en
del är det barndomshemmet, för andra är det de människor
som de alltid firar jul med. En del har inte ett hem att
komma till på julen. Varför är det då en tradition för många
att åka hem till julen?
Att känna sig rotad, det önskar många. Då känns det
också naturligt att man vill fira i den miljön. Vi människor
brukar ha ett landskap och en miljö där vi trivs bäst. Många
gånger härstammar de från barndomen. Visserligen behöver det inte vara frågan om en plats i barndomens landskap,
men många gånger är det så eftersom den miljö som vi
vuxit upp i påverkar oss också senare i livet. De platser vi
känner oss rotade i präglar oss på många sätt. Att komma
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hem till julen är för många en möjlighet att komma tillbaka
till den platsen där man känner sig mest rotad och trygg.
Likaså kan människan vara präglad av rotlöshet, en
känsla av att inte höra hemma någonstans när till exempel
barndomshemmet har sålts vidare. Att inte ha ett hem att
återvända till på julen kan göra det svårt att fira, men det
kan också ge en möjlighet att skapa nya traditioner. När
barndomens landskap inte längre finns kan man återvända
dit i sitt inre, eller kanske skapa eller söka nya landskap att
rota sig i.
Det är härligt om det är möjligt att fira jul på samma
plats år efter år. Det kan också vara lika fint att ha en möjlighet att hitta nya traditioner.

TRYGGHETEN I DET INVANDA är en viktig realitet i kyrkans
julverksamhet. För många är julbönen i kyrkan en betydelsefull del av att få komma hem till jul. Att få komma
in i kyrkan när ljusstakarna lyser upp den med mjukt
ljus. Att få sitta i den inte alltid så bekväma men ändå
så bekanta kyrkbänken. Att få lyssna till julpsalmer och
kanske sjunga med om det känns så. Allt detta är en viktig del av mångas julfirande och har varit det länge. Det
känns tryggt att få komma till hemkyrkan och fira julbön
oavsett hur julen annars ser ut.

MITT HJÄRTA GLÄDER SIG när jag får fira jul med församlingen. Att få höra många röster sjunga julpsalmer och
se ron och glädjen i mångas ansikten gör julen. Jag tror
att för mig betyder ”att komma hem till jul” att också få
fira jul med församlingen.
Fast hemmets plats har växlat genom åren är det ändå
lika skönt att komma hem. Att fira jul på ett ställe där
man k änner sig älskad och välkommen, det är för mig att
komma hem till jul.
■ Text: Meri Yliportimo
Foto: Yvonne Lindström

”Här är stillhet och tystnad, nu när marken färgats vit
från den trygga, gamla kyrkan klingar sången ända hit
Jag har stannat vid vägen, för att vila mej ett tag
och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag.”
Ur Koppången med text av Py Bäckman
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JUL

TRE BERÄTTELSER
ALMA:

Det skymmer sakta utanför fönstret. Det
är den tiden på året. I flera fönster lyser adventsljus. En
skugga rör sig bakom mörka rutor. Nära men ändå långt
ifrån. Hon släcker lampan men stjärnan i fönstret får lysa.
Hon klär på sig varma ytterplagg, stänger dörren och
vandrar nedför trappan.
Det är kyligt när hon kommer ut på gatan. Någon
skyndar förbi, den sista brådskan före helgen. Uppsluppna
barn med föräldrar packar in sig i en bil. Vägen hon
vandrar är välkänd, varje kantsten, varje träd som nu i
kal vinterdräkt inväntar det kalla. Ett vitt puder av snö
täcker vägen och ger den mörknande dagen ett skimmer
av trotsigt ljus.
Detta är en dag då man inte är ensam på gravgården.
Man tänder ljus. Står ensam eller i grupp kring gravarna
och minns nära och kära. Ett ljus är mera än ett ljus. Det
är en länk till det som varit, till det vi saknar, till dem vi
minns.
Det här är andra julen utan honom hon levt sitt liv
med. En är borta, en annan är kvar och julen är minnenas högtid. Ljuset brinner med sin väna låga och

12
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blombuketten med de röda tulpanerna och havrestråna
lyser upp den grånande dagen. Tanken flyr till tidigare
dagar av glädje och delande, till festbordet med den
traditionella buketten. Nu vilar den här som en före
nande symbol som är tidlös, evig och som förenar oss
med varandra.
Det blir kallare. Andedräkten vit som ett moln. Hon
ser sig omkring, noterar människor i olika åldrar. Djupa
känslor. Förväntan. Gemenskap. Hon lämnar gravgården med ensamma steg. Blickar bakåt och ser hur julgranarna lyser upp eftermiddagen denna julafton.
Vägen är inte lång men alldeles tillräcklig för att
minnas och sakna. När hon kommer fram är det nästan
fullt hus. Många bekanta. Stor förväntan. Det är julafton. Det är julbön i en fullsatt kyrka. Orgeln brusar.
Den första psalmen, Nu tändas tusen juleljus. Något
brister och helas inom henne när hon lyfter blicken och
ser barnbarnen en stund senare tillsammans med de
andra barnen i kören sjunga om julnattens under. Det
blev jul i alla fall. Jul på jorden och jul i himlen.

FREDRIK:

Det stökas i köket. Radion spelar
julmusik. Hela familjen är uppe. Det är hans första
jullov. Morgonmål i pyjamas. Han tänker på den efterlängtade kvällen medan han äter sin smörgås. Äntligen
jul. Känslan är nästan overklig efter att man gått
och väntat och väntat under långa mörka skoldagar.
Övningar och repetitioner i skolan. Och nu adventskalenderns sista lucka som skall öppnas. Ikväll blir
det många som kommer. Spännande med kusiner och
morfar, mormor, farmor och farfar. Det blir liksom
högtidligt så det känns i hela kroppen. Jul med mat
och julklappar. Den lilla sjuåringen är i sina drömmar
när han väcks av att någon ropar: ”Kom, nu är det dags
att klä granen!” Det är pappa som ropar. Hastigt flyger
pyjamasen av och nya kläder på i stället. Granen är fin
och ståtlig. De hjälps åt, pappa och storasyster. En högtidlighet fyller rummet när stjärnan sätts upp i toppen,
julängeln kommer på plats och ljusen tänds.
Lite senare på eftermiddagen, den tid då det blir
mörkare och färgerna dovare, tittar han ut genom
fönstret. Fåglarna flyger omkring havrekärven. Det

är spännande att tänka på fåglarna och hur de firar jul.
Då minns han – ännu är inte den sista luckan i advents
kalendern öppnad. Nu är det dags! Luckan är stor, störst
av alla. Nummer 24. Han öppnar luckan. Det är en bild
av stallet, Jesusbarnet, Josef och Maria och alla djuren.
Den första julen... sjuåringen funderar och tänker högt:
”Det måste ha varit mycket annorlunda... i ett stall.
Luktar väl lite illa. Men det lilla barnet är så fint.”
Tystnaden bryts. Storasyster kommer in i rummet. ”Klä
på dig, vi måste sticka!” Funderingarna bryts och finkläderna åker på. Han tänker på julafton och på julklapparna. Man kan knappast låta bli det i den åldern.
In i bilen. Julbön i kyrkan. Han skall vara med och uppträda med storasyster. Kyrkan fylls med människor och
den märkliga, varma julkänslan kommer smygande.
Det är högtidligt. Det är annorlunda på ett vackert och
tryggt sätt. Han ser på den stora julgranen och de tindrande ljusen. De många glada människorna. Nog är det
bra att det blir jul varje år, tänker sjuåringen.
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MIKAEL: Tiden har varit stressig. Mycket som
måste bli klart, svårt att hinna med sig själv, det där läkarbesöket som måste bli av. Det har hänt mycket under året.
Förändringar i familjen och utmaningar på jobbet. Och
den där oron för att alla skall ha det bra. Att göra rätt. Och
nu blir det julafton, i morgon. Han sitter i vardagsrummet
där julgranen står prydd och tänd på sin vanliga plats.
Levande ljus brinner på bordet. Han sitter ensam med ett
glas glögg. Den övriga familjen har lagt sig. Julfrid?
Han tittar ut genom fönstret med adventsstjärnan och
anar grannarnas julljus bakom speglande fönsterrutor.
Någon rör sig bland skuggorna. Det är grannen som kommer bärande på en gran som han sedan smidigt försöker
baxa in genom den trånga dörren. En uppgift som alltid
är lika utmanande. Han ler igenkännande för sig själv.
Ljusen strålar på bordet. Han smuttar på glöggen, reser
sig och ser på alla familjefoton. Ett efter ett. Hans far, som
inte längre finns i tiden, ser mot honom med mjuka ögon.
Han stryker bort ett låtsasdamm från ramen och lägger
fotografiet tillbaka på bordet. Ibland minns man mera än
annars. Julen är en sådan tid.
Han skjuter undan obehagstanken som följt honom en
tid. Han måste kolla upp sitt välbefinnande. Då och då har
han känt en svaghet som är ny. Det har gjort honom rädd
och mera inbunden. Det man mest av allt borde prata om
har han tigit med. Det gör en konstig, inbunden, tyst och
frånvarande. Han kollar mobilen. Det är tid beställt för
en uppcheckning genast efter jul. Han måste berätta det
innan de skall fira jul.
Han minns barndomshemmet. Mottot var att allt
skulle bli klart till jul. Alla påbörjade och nya projekt
skulle bli färdiga som om året inte hade andra dagar än de
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från mitten av november till julafton. Han ler åt sina tankar och konstaterar att han lyckats ganska bra bli av med
det sättet att tänka. Det har kunnat gå flera jular innan
något blivit färdigt. Det är inte lätt att skapa sitt eget liv
och bli den man innerst inne är. Det finns så många krav
och falska ryggdunkningar.
Tankarna vandrar i den sena kvällen före julafton. Han
reser sig och blåser ut ljusen. Dricker den sista glöggskvätten och går fram till granen. Han tittar på prydnaderna.
Barnens, hans egna och fruns. Samlade på ett och samma
ställe. Det känns varmt inombords av rörande högtidlighet
och djup gemenskap.
DET ÄR JULAFTONSMORGON. Han plockar fram morgon-

mål. Han har inte glömt sitt löfte. Hjärtat bultar när han
meddelar hur han känner sig och att han beslutat besöka
läkare. ”Det är det bästa du kan göra, det har jag väntat
på. Man skall inte oroa sig i onödan”, säger hans fru. Hans
onödiga oro rinner av honom när hon håller om honom
och önskar god jul. Så lite kan göra så mycket.
Känslan sitter kvar hela dagen. Vid pappas grav. I
julbönen med familjen och i julaftonens gemenskap. Och
grannen kom och önskade god jul med en bukett tulpaner
och havre. Cirkeln var sluten och grannen säkert glad
också över det fylliga julvinet han fick som julgåva.
JULAFTONSNATT. De sitter vid bordet med tända ljus och
låter de sista dagarnas jäkt sjunka undan. I ordlös gemenskap möts deras blickar över glöggmuggens rand. Han och
hon. Det är jul.
■ Text: Anders Lindström

Julotta i Ekenäs
år 1821

I den ödesdigra branden i Ekenäs i juni 1821
förstördes, förutom många privata gårdar,
också Ekenäs kyrka (se artikel i MIL nr 2-2021).
Men vad hände sedan? Var firades julottan i
Ekenäs det året? En bläddring i gamla protokoll
ger svar på frågorna.
Redan från första början fanns det en stor vilja
bland Ekenäsborna att återuppbygga Ekenäs kyrka.
Däremot fann projektet inte omedelbart gehör
hos moderförsamlingen i Pojo. På den tiden var
Ekenäs ett kapell under Pojo församling och bara
en ”liten fattig by”.
Men trots det ekonomiska och emotionella bak
slaget, som följderna av den förödande branden
innebar för Ekenäsborna, ville man genast skapa
förutsättningar för att kyrkan skulle resa sig förnyad ur ruinerna. Denna vilja resulterade bland
annat i att man samma år firade julotta i den
utbrunna kyrkan. Kyrkoruinerna hade man täckt
med ett tillfälligt brädtak och bänkar hade tagits
in i den provisoriska kyrkan. I kyrkostämmo
protokollet nämns att man även borrat hål i bänk
ändarna där man satt in ljus – precis som än idag
i Ekenäs kyrka då bänkändarna till jul dekoreras
med levande ljus. På något sätt hade man även
hängt upp takkronor i brädtaket. Golvet utgjordes
av trampad jord.
Det skulle dröja länge än innan den nya kyrkobyggnadens inre kunde resa sig. Hela den processen är en annan historia som vi har anledning
att återkomma till. Men detta ödesdigra år kunde
Ekenäsborna, förödelsen till trots och under
torftiga former, fira julotta i sin egen kyrka.
■ Text: Anders Lindström
Foto: Yvonne Lindström

Ett av föremålen som räddades vid branden var den mäk
tiga altaruppsättningen, som vid den tiden var vitmålad
och förgylld. Vid renoveringen 1957-1959 återfick den
sitt ursprungliga utseende som den torde ha sett ut på
1650-talet.

MITT I LIVET 4 • 2021

15

En söndrig balettdansös

D

et här hände mig för ganska många
år sedan. Det var en snörik dag i
december, och jag befann mig på
Stockmanns temporära julavdelning där jag
botaniserade bland billigt krimskrams och
spektakulära julgransprydnader. Plötsligt låg
hon bara där framför mig. En vit balettdansös
i porslin med kjol som liknade vita fjun.
När jag lyfte upp henne såg jag att ena
benet gått av. En naturlig reaktion hade varit
att lägga tillbaka den söndriga julgransprydnaden och leta fram en hel. Men i den stunden kände jag på något oförklarligt sätt att det
var just henne jag ville ha.
EXPEDITEN HADE INTE TILLÅTELSE att sälja

söndriga föremål till kunder och hon ville
kasta dansösen i en skräpkorg. Men efter en
lång diskussion gick hon med på att jag fick
köpa julgransprydnaden till rabatterat pris.
Situationen var lite pinsam, och jag minns att
jag mumlade något om att jag behövde just
en söndrig dansös till ett konstnärligt projekt.
Vilket konstverk det skulle komma att bli,
visste jag ännu inte vid den tidpunkten, men
snart skulle jag få veta.
I tåget hem tog jag fram papperspåsen
och kikade ner på den sargade lilla varelsen.
Jag blev alltmer övertygad om att hon skulle
komma att få en uppgift, även om jag i den
stunden inte hade en aning om vilken.
VECKORNA GICK. Det blev dags att ta in julgranen. Barnen var redan i de övre tonåren och
intresset för att tillsammans klä julgranen var
inte längre så stort. Men när det blev dags
att hänga upp balettdansösen ropade jag på
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familjen. Högtidligt berättade jag om symboliken, att den här dansösen skulle få hänga i
vår julgran som en påminnelse i juletid om att
också människor som gått lite sönder skulle få
känna sig välkomna i vårt hem. Att våra dörrar alltid skulle stå öppna.
Jag tror inte att någon förstod min poetiska
entusiasm när jag hängde dansösen på en av
de högre grenarna. Där snurrade hon framför
ett julgransljus som gav henne en strålglans
som gjorde att fluffet i hennes kjol nästan
vibrerade.
JULAFTON KOM och även juldagen som i flera

decennier varit vår heliga pyjamasdag. Det är
en dag då ingen människa tillåts komma innanför våra väggar. Ingen går ut. Det här är vår
dag. Att bryta den traditionen är lika illa som
att sparka och spotta på muslimernas heliga
Kaba. Det visste alla, barnen, vänner, grannar.
Pyjamasdagen går som namnet antyder ut
på att vandra omkring i pyjamas hela dagen,
äta praliner, ströva omkring och leva i en
skyddad bubbla utan förpliktelser.
Men den här juldagen fick den svarta
stenen sig ett törn. Det var när ena dottern
meddelade att nu kommer vi att få besök.
Det är min väninna som mår dåligt. Det har
kraschat.
”Och även om jag vet att du mamma inte
tycker om det här, så sitter hon redan i bilen
och är på väg hit. Det blir så här i år”.
Där stod vi i våra pyjamasar, bland praliner och julklappsböcker och tända ljus. Och
i samma stund som jag tänkte säga ”nej men
det går ju inte”, så glimmade det till i julgranen.

EKENÄS LUCIA 2021

Foto: Magnus Lindberg

glömma. Ingen i vår familj, och
inte heller den relativt obekanta
kvinnan som anlände en stund
senare. Tilltufsad, tvivlande, sörjande. Lite portvin och mycket
tårar.
Vi samtalade länge och tydligen fanns närvaron där. För
efteråt. Flera år senare. Berättar
hon. ”Det var den dagen det
vände”
Vi visade henne dansösen, och
i den såg vi inte bara henne, utan
oss själva. Vi nuddade vid den
sanning som säger att man kan få
dansa även om man gått sönder.
Om livsträdet, och möjligheten
att genom försoningen få ta emot
en silvertråd att hänga i när de
egna benen inte bär.
Och alltid när vi hör av
varandra, påminns vi om den
förunderliga pyjamasdagen som
drabbade oss.
Den dagen fick jag inse att det
finns viktigheter som spränger
alla de mänskliga strukturer som
vi människor definierar som
heliga.

Camilla Lindberg

Årets kandidater är tre till antalet och de presenterar sig på vår webbplats
och på röstningsplatserna.

➋

➊

Josefina Saarinen, 16 år

Felicia Sundström, 16 år

➌

Luciaporträtten: FOTOFABRIKEN/Kjell Svenskberg

DEN DAGEN KOMMER VI ALDRIG att

Ellinor Kevin, 16 år

RÖSTA !
Det går att rösta på lucia och samtidigt bidra till luciainsamlingen på
olika ställen i Ekenäs, bl.a. i supermarketar, flera lunchrestauranger,
Sparbanken, Ekenäs kyrka och Ekenäs församlingshem. Röstningen
pågår t.o.m. söndag 21.11.
LUCIAINSAMLINGEN stöder församlingens julhjälp bland barn och
vuxna på församlingens område. Vi tackar varmt å deras vägnar som
nås av hjälpen och stödet.
Bidrag kan betalas in enligt följande:
Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Konto: FI17 5549 6610 0002 87
Meddelande (obligatoriskt):Ekenäsnejdens sv. förs./Diakonihjälp/Lucia
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

DET GÅR ÄNNU ATT BOKA ett luciaframträdande. Luciaföljet ställer
upp från och med den 13.12 fram till jul. Bokningar: 044-755 3610.
VI ÄR OCKSÅ
MYCKET GLADA
över våra nya
luciamammor
som tar hand om
allt det praktiska
kring varje lucia
besök. Från v.:
Stina, Rita, Ann,
Gitta, Camilla och
Anne.
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KRUBBOR
l
u
J
Den första julkrubban man känner till skapades av Franciskus av Assisi på 1200-talet. Under 1900-talet blev seden med julkrubbor i lutherska kyrkor och privata hem
långsamt vanligare (Sverige) och mot slutet av seklet till
och med mycket vanlig.
Julkrubbans huvudrollsinnehavare är Jesusbarnet
tillsammans med sin mamma Maria och hennes man Josef. Dessutom förekommer – ofta i varierande uppsättning - änglar, herdar, tre österländska stjärntydare med
kameler, en åsna, får och en oxe.

Ann-Sofi Storbacka

Ibland går det upp för en att man har tillräckligt
många föremål av något slag för att det med rätta
kunde kallas för en samling. Så är det med mig och
julkrubbor. Jag har några kompletta julkrubbor med
alla de traditionella figurerna med tillhörande stall
och många flera som enbart består av den heliga
familjen. För många år sedan gick jag en kurs och
satte ner många timmar på att tillverka en julkrubba
av kardad ull, tyg, pinnar och metalltråd.
De flesta av mina julkrubbor är inhandlade på resor,
som t.ex. min krubba av trä från Armenien. Som
dotter till en snickare tilltalas jag av hantverket
och att figurerna i krubban är snidade av sex olika
träslag. När jag besökte Armenien blommade frukt
träden och i min krubba finns virke bl.a. av valnöt,
päron och aprikos. Var och en som tillverkar en
julkrubba gör sin egen personliga tolkning av jule
vangeliet. Den här krubban är enkel och förmedlar
upplevelsen av att det heliga ofta kan finas i det
enkla och anspråkslösa.
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Julkrubban med sina figurer och utsmyckning kan
inte anses spegla de exakta förhållandena som de var när
Jesus föddes. Närmast fungerar den som en ordlös påminnelse om julnattens drama och hjälper oss att komma
ihåg den märkliga berättelsen som de flesta i vårt land
fått höra redan som barn.
Med våra privata julkrubbor, var och en med sin unika
berättelse, önskar vi Dig en god jultid och ett välsignat
nytt år.
Yvonne

Yvonne Lindström

I familjen har vi många julkrubbor som ställs fram till
advent. Den nyaste tillverkades ifjol och är ännu inte
helt klar, än fattas djur och annat smått. Krubban har
jag gjort till mitt äldsta barnbarn Ylva.
Historien bakom är att jag målmedvetet sparat ett antal
vackra, guldfärgade plåtaskar med bild och text som
anknyter till julens berättelse. Askarna har från början
innehållit småbröd men passar i mitt tycke utmärkt för
ett högre syfte. När jag för flera år sedan kom över dem
beslöt jag att om jag en dag begåvas med barnbarn ska
vart och ett få en egen ask med en handgjord barn
vänlig julkrubba när hen fyllt 3 år.
Nu är jag på god väg, en är så gott som klar och föl
jande behöver tillverkas inom två år. Flera askar finns!
Redan senaste år inspirerade figurerna till många fina
och roliga rollekar à la treåringens – inte helt traditio
nella – manus och regi. Nyttan och glädjen är således
delad och dubbel, både givare och mottagare är nöjda
och julens berättelse förs vidare till nya släktled!

Camilla Österberg
Julkrubban i mitt barndomshem var gjord av gips.
Figurerna var stiliga; Josef lång och ståtlig, Maria ödmjukt
böjd och i krubban Jesusbarnet som log. Säkert var han
någon gång i sin ungdom hel, men så länge jag kan min
nas har Josef haft problem med nacken. Den hade gått av.
Limmats. Gått av igen. Det slutade med att Josef försvann
ur bilden. Ett år skojade vi att han ”gått ut för att köpa
tidningen” när julkrubban skulle plockas fram. Josefs öde
kan ha bidragit till att jag valt att ha en julkrubba som tål
att tittas på med händerna.
När jag nån gång i början av 2010-talet fick syn på bilder
av en amigurumi-julkrubba blev jag totalt såld. En sån
ville jag ha! Efter lite letande hittade jag mönster, beställde

garn och satte igång. Aldrig förr hade jag virkat en amigu
rumi, så att ta sig an ett så omfattande projekt var kanske
inte det mest genomtänkta jag gjort, men redan från bör
jan har jag sagt att den ska vara klar till jul (dock har jag
aldrig sagt vilken jul...). I början gick det inte riktigt som
på Strömsö, men småningom klurade jag ut hur jag skulle
få början bra, hur jag kunde ändra på mönstret så det
skulle bli lite lättare att virka och hur jag skulle få mina
figurer att stå rakt. Min julkrubba är kanske inte den mest
bildsköna, allt från ängeln med hängande huvud (men
det sitter i alla fall fast!) till Maria som ännu saknar armar,
men den håller att lekas med och den har gett och ger stor
glädje varje jul, och det var min tanke och dröm.

Sofia Lindroos

Denna julkrubba har jag inga barndomsminnen av. Jag minns
inte heller att vi hade en tradition i mitt barndomshem med
någon julkrubba på parad. Ändå är jag mycket glad över den
här julkrubban. Den kom i min ägo under en tid då jag bröt
upp från ett mångårigt boende och julkrubban med snidade
träpjäser, som jag hade köpt, blev kvar där.
Min berättelse om just denna julkrubba fick sin början då jag
fick den av faster M för några år sedan. Faster M lever inte
längre i denna värld så jag frågade kusin E om hon vet något
om den. Och det visste hon, fullträff! Hon hade gett den till
faster M för ca 15 år sedan.
Kusin E berättade vidare att hon kanske har en likadan lig
gande på vinden, som faster H skulle ha fått. Det här tyckte jag
var roligt att höra - en påminnelse om mina ogifta fastrar M
och H som hade så mycket tid och intresse för oss syskonbarn.
Kusin E tipsade också om att julkrubban har inbyggda lampor
som lyser med batteri och det lyser och blinkar i långsamt
tempo rött, blått, grönt bakom bakgrundsfönstret.
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HÖGMÄSSOR & GUDSTJÄNSTER

Gudstjänsterna är i regel högmässor eller
kvällsmässor (KVM) med nattvard.
GDT = gudstjänst utan nattvard.
AND = andakt.
MUA = musikandakt

November
21.11
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 18 	

DOMSÖNDAGEN - KRISTUS, HERRE ÖVER ALLTING
Tenala kyrka
Bromarvs kyrka. GDT
Ekenäs kyrka. Stenmässa

28.11

1 ADVENT - DIN KONUNG KOMMER I ÖDMJUKHET
Kom och sjung Hosianna!
Mässor och gudstjänster för alla åldrar:
Bokutdelning till alla barn som fyllt 4-6 år
Ekenäs kyrka.
Tenala kyrka
Bromarvs kyrka. Festmässa. Bromarvs kyrkas
40-årsjubileum. Kyrkkaffe, se sid. 9
Snappertuna kyrka. KVM

Kl. 10
Kl. 10
Kl. 13
Kl. 18 	

December
5.12 ANDRA ADVENT - DIN KONUNG KOMMER I HÄRLIGHET
Kl. 10 Ekenäs kyrka
6.12 SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN
Kl. 9 Uppvaktning med AND vid hjältegraven på Ekenäs nya
begravningsplats
Kl. 10 Uppvaktning med AND vid hjältegraven invid Tenala
kyrka
Kl. 11 Uppvaktning med AND vid hjältegraven invid Bromarvs
kyrka
Kl. 12 Snappertuna kyrka. Högmässa med efterföljande
uppvaktning vid hjältegraven
12.12 TREDJE ADVENT - BERED VÄGEN FÖR KONUNGEN
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 13.30 Ekenäs kyrka. Teckenspråkig adventsmässa
Kl. 16 Tenala kyrka. MUA De vackraste julsångerna
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19.12
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 16
Kl. 16
Kl. 16

Förändringar kan förekomma.
Om coronarestriktioner införs
igen ställer vi om. Följ med
uppdaterade uppgifter på vår
webbplats, i veckoannonsen
i tidningen E-U på torsdagar
eller ring och fråga.

FJÄRDE ADVENT - HERRENS FÖDELSE ÄR NÄRA
Ekenäs kyrka
Tenala kyrka
Skogby Furuborg. MUA De vackraste julsångerna
Snappertuna kyrka. MUA Mini-De vackraste julsångerna
Bromarvs kyrka. Julkonsert

23.12
Kl.18 	 Julfred i Borgen. Tvåspråkig AND i Raseborgs
slottsruiner

JUL
24.12 JULAFTONEN
Ekenäs kyrka:
Kl. 13 Nallejulbön för de yngsta barnens familjer
Kl. 14 Julbön
Kl. 15 Julbön
Kl. 16 	 Julbön på finska
Kl. 17 Julbön
Bromarvs kyrka
Kl. 15 	 Julbön på finska
Kl. 16.30 Julbön
Snappertuna kyrka
Kl. 15 Julbön
Kl. 16 	 Julbön på finska
Tenala kyrka
Kl. 13 	 Julbön på finska
Kl. 15 Julbön

25.12 JULMORGONEN - LÅT OSS GÅ TILL BETLEHEM
Kl. 06 Julotta Ekenäs kyrka
Kl. 06 Tenala kyrka
Kl. 08 	 Bromarvs kyrka
Kl. 08 	 Snappertuna kyrka
26.12 ANNANDAG JUL - KRISTI VITTNEN
Kl. 18 	 Ekenäs kyrka. KVM

2022
1.1
NYÅRSDAGEN - I JESU NAMN
Kl. 16 Bromarvs kyrka. MUA. De vackraste julsångerna
2.1.
2 S.E.JUL – I GUDS HUS
Kl. 10 Ekenäs kyrka
6.1
TRETTONDAGEN – JESUS, VÄRLDENS LJUS
Kl. 16 Ekenäs församlingshem. Gudstjänst. Hela församlingens
julfest.
9.1
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 12

1 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAG - DOPETS GÅVA
Ekenäs kyrka
Tenala kyrka
Snappertuna kyrka

16.1
2 S. E. TRETT. - JESUS UPPENBARAR SIN GUDOMLIGA KRAFT
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 12 Bromarvs kyrka.
23.1
Kl. 10
Kl. 16
Kl. 18 	

3 S. E. TRETT. - JESUS VÄCKER TRO
Ekenäs kyrka
Snappertuna kyrka. MUA
Tenala kyrka. KVM

30.1 4 S. E. TRETT. - JESUS HJÄLPER I NÖDEN
Kl. 10 Ekenäs kyrka
Kl. 16 Tenala kyrka. MUA
6.2
KYNDELSMÄSSODAGEN – KRISTUS – VÄRLDENS LJUS
Kl. 12 Bromarvs kyrka
Kl. 16 Ekenäs kyrka. Stenmässa

STENMÄSSA
21.11 	 kl. 18 i Ekenäs kyrka
6.2
kl. 16 i Ekenäs kyrka
En stillhetens, eftertankens, bönens och
gemenskapens gudstjänst med nattvard.

MUSIKANDAKT
12.12
19.12
19.12
1.1
23.1
30.1

kl. 16 i Tenala kyrka
kl. 16 i Snappertuna kyrka
kl. 16 i Skogby, Furuborg
kl. 16 i Bromarvs kyrka
kl. 16 i Snappertuna kyrka
kl. 16 i Tenala kyrka

FAMILJEKYRKA
28.11 	 kl. 10 i Ekenäs kyrka, för alla åldrar
24.12 kl. 13 i Ekenäs kyrka, Nallejulbön

KVÄLLSMÄSSA
28.11 kl. 18 i Snappertuna kyrka
26.12 	 kl. 18 i Ekenäs kyrka
23.1 	 kl. 18 i Tenala kyrka

KYRKANS SAMTALSTJÄNST
– FÖR DIG I FÖRTROENDE
Du kan ringa, chatta eller skriva ett brev på nätet.
RING 0400 22 11 90,
vi är öppna alla dagar klockan 20-23
CHATTA Vi är öppna måndag till
torsdag 19-21
SKRIV Nätjouren
Du når oss här: https://evl.fi/
kyrkanssamtalstjanst

EKENÄSNEJDENS FÖRSAMLING



Adventsprogram lö 27.11 kl. 18
Julandakt i Ekenäsnejden, julafton 24.12 kl. 12

JULFRED I BORGEN
To 23.12 kl. 18 i Raseborgs slottsruiner
Tvåspråkig andakt inför julen, bl.a. med besök av Ekenäs lucia.
Arrangeras i samarbete med Raaseporin suomalainen
seurakunta

MITT I LIVET 4 • 2021
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ADVENTS- & JULMUSIK I EKENÄSNEJDEN 2021

Ekenäs kyrka
To 25.11 kl. 19

Ti 21.12 kl. 19

En nordisk julkonsert

Hans Martin, Christina Lindberg,
Agneta Olzzon & Peter Grundström
Markus Stara, Tom Käldström

Fritt inträde | Programblad 10 €

On 29.12 kl. 18.30 De Vackraste Julsångerna

Allsång och körsång med kören Stora Fröjden
Jan Hellberg, Sofia Lindroos

Biljetter 30 €, www.netticket.fi

Fr 26.11 kl. 19

Diandra – Kerran Joulukuun Aikaan

Fritt inträde | Kollekt för Finska
Missionssällskapet

Biljetter 33 €, www.ticketmaster.fi

Sö 28.11 kl. 15

Beethovens heliga tacksägelse

On 5.1.2022 kl. 19 Trettondagskonsert

Västnyländska Kammarkören
Dir. Niels Burgmann

Raseborg-kvartetten

Fritt inträde | Programblad 20 €

Ti 30.11 kl. 19

Julkonsert (finskspråkig)

Raseborgs kulturinstituts solosångare

Fritt inträde

Fr 3.12 kl. 17

Adventskonsert (finskspråkig)

Fritt inträde | Programblad 10 €

Tenala kyrka
Sö 12.12 kl. 16

Kamarikuoro Soi
Dir. Christiaan Boele

Fr 10.12 kl. 19

Julkonsert

Sö 30.1.2022 kl. 16 Musikandakt

Biljetter 22/15 €, www.lippu.fi

Snappertuna kyrka

Jul i Norden

Sö 19.12 kl. 16

Emma Raunio &
Wegelius kammarstråkar

Frida Andersson & Fredrik Furu

Julkonsert

Må 13.12 kl. 18

Fritt inträde | Kollekt för Finska
Missionssällskapet

Damkören Girls´n Qvinns

Fritt inträde | Programblad 20 €

Ekenäs lucias kröningskonsert

Barn och ungdomar under Monica
Henrikssons ledning medverkar

Bromarvs kyrka
Lö 11.12 kl. 18

Fritt inträde | Kollekt för luciainsamlingen
i Ekenäsnejden

Ti 14.12 kl. 19

Decemberkväll

On 15.12 kl. 18

Fritt inträde | Kollekt för Finska
Missionssällskapet

Må 20.12 kl. 19

Lö 19.12 kl.16

Musikinstitutets julkonsert

Lärare och elever vid institutet

Fritt inträde | Programblad 5 €

Julkonsert

Sara Selenius

Fritt inträde | Konserten subventioneras av
Sparbanksstiftelsen i Bromarv

Lö 1.1.2022 kl. 16 De Vackraste Julsångerna

Medverkande: Suvi och Folke Gräsbeck
Fritt inträde | Kollekt för Finska
Missionssällskapet

De Vackraste Julsångerna

Allsång och körsång med Ekenäs- och
Snappertuna kyrkokörer

Manskören Frihetsbrödernas julkonsert

Elever från Bromarv skola medverkar
Fritt inträde | Programblad 15/10 EUR

Johnny Logan, Linda Lampenius,
Jannike Sandström
Anssi Växby, orkesterledare
Biljetter 36 EUR+exp.avg.2,50 €,
www.netticket.fi

Musikandakt med Mini-De Vackraste
Julsångerna

Allsång och körsång med Ekenäs- och
Snappertuna kyrkokörer

Biljetter 30 €, www.netticket.fi

Lö 11.12 kl. 18

De Vackraste Julsångerna

Allsång och körsång med Tenala kyrkokör och
Daniela Ragnell
Fritt inträde | Kollekt för Finska
Missionssällskapet

Fritt inträde | Programblad 10/5 €

To 9.12 kl. 19

Jul med SixNotes

Vokalgruppen SixNotes
William Lundin

Skogby, Furuborg
Sö 19.12 kl. 16

De Vackraste Julsångerna

Allsång och andakt

Fritt inträde | Kollekt för Finska
Missionssällskapet

Förändringar kan förekomma. Om coronarestriktioner införs igen ställer vi om.
Följ med uppdaterade uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.
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JUL MED

SixNotes
SIXNOTES, EN VOKALGRUPP på sex sång- och
musikälskare, skapades våren 2018. Gruppens
fräscha sound och samklang har under deras
första tre år spridit sångarglädje och härliga
toner runt omkring i Västnyland. Det gångna året
har ändå varit fullspäckat med osäkerhet och
funderingar på vad framtiden har att bjuda på.

MEDLEMMARNA I SIXNOTES - Celina Korenius,
Ellen, Edith och Felix Lönnqvist, Julia Friman och Filip Werthmann - har alla en stark
körbakgrund, och det är även där de alla hittade
varandra. Vid sidan av sången har gruppens
medlemmar alla vid något skede också spelat
olika instrument och då de fördes samman bar
det frukt med detsamma - den mångsidiga musikaliteten och lyhördheten i musikskapandet var
ett starkt utgångsläge. G
 enom digert individuellt
arbete, oändligt många övningar, myskvällar

hemma hos medlemmarna och flera stunder av
skratt och gråt har gruppen förts samman - en
resa av tacksamhet och flera lärdomar.

UNDER ÅR 2021 har mycket skett i de enskilda
medlemmarnas liv, förändringar som i flera
fall även lett till pauser i SixNotes verksamhet.
Studier, flyttningar och olika teaterprojekt är
bara några exempel på hur prioriteringarna har
skiftat under året, men också exempel på hur
det uppstått en saknad till den säkra miljön av
musik och upplevelser tillsammans. Detta är
också orsaken till att SixNotes i början av hösten bestämde sig för att ordna en egen julkonsert i slutet av året, en konsert som kunde föra
medlemmarna hem igen för att tillsammans
få njuta av den ljuva a cappella-musiken som
SixNotes skapar. Varmt v älkomna på julkonsert
i Ekenäs kyrka!

EKENÄS KYRKA TISDAG 21.12.2021, kl. 19.00
Fritt inträde, programblad 10 € vid dörren.

Andliga sånger och psalmer med jultema.
Torsdag 2.12 kl. 14–15 i Ekenäs församlingshem
Gruppen är en allsångsgrupp och vi sjunger ur Sionsharpan och psalmbokstillägget.
MITT I LIVET 4 • 2021
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UT PÅ TUR
I den här artikelserien tipsar församlingens
anställda om ställen att besöka och aktiviteter
att göra ute i skog och mark.

Vi befinner oss i den mörkaste tiden på året.
Dagarna är korta, gryningen kommer sent och
skymningen kommer tidigt. Många gillar att
tända ljus inne, för aldrig känns ljuset så hoppfullt som när det är mörkt!
Men vi kan också passa på att njuta av ljus i
mörkret utomhus! Jag tänker tipsa om två sätt
att utnyttja mörkret för spännande utflykter.

1. REFLEXSPÅRNING
Häng upp reflexer längs en mörk
skogsväg eller stig (medan det
ännu är ljust). Beroende på var
du sätter upp reflexerna så kanske du kan gömma nånting gott
vid slutet av banan. Utrusta dej
själv, dina kompisar och/eller
din familj med ficklampor och
ge er ut på reflexjakt. Avsluta
med att kalasa på det du gömt,
eller njut av varm dricka från
medhavda termosar.

2. TITTA PÅ STJÄRNORNA
Passa på att titta på stjärnorna en klar kväll. Sök upp
ett ställe långt borta från gatubelysningen och lägg
dej ner och titta på stjärnhimlen. Kom ihåg liggunderlag, så slipper du bli våt och kall. Vilka stjärnbilder
hittar du? (Det finns appar du kan ladda ner till din
telefon om du vill ha hjälp.) Kan du få syn på polstjärnan? Låt stjärnornas ofattbara mängd påminna dej
om Guds kärlek och omsorg om var och en av oss.
Camilla Österberg

ADVENT
är en tid av väntan. Ibland kan tiden kännas vääääldigt
lång när man väntar på något roligt. Några barn i klubben
i Västerby har fått berätta vad man kan göra för att tiden
ska gå snabbare när man väntar.

Ada: Vara ute.
Aliah: Man ska hitta på något, för om man inte
tänker på det så går tiden mycket snabbare. Om
man tänker på det känns det som evigheter.
Felix: Man kan springa och jaga varandra.
Linus: Ha roligt. Tiden går alltid snabbare när
man har roligt.
Linus (gömd): Man kan leka eller hitta på något,
som en lek.
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Bambis JUL
i stallet
Text: Mathilda Löfhjelm-Liljeberg

Hej på er! Jag är Bambi, en liten prickig

ponny som bor i ett stall i Snappertuna
med mina ponny- och hästkompisar. Kanske du nån gång har träffat mig på julgatans öppning i Ekenäs. Jag har brukat vara
med och gå i paraden längs med Kungsen.
Jag gillar att gå nära julgubben, han gör
mig glad. Vem skulle inte gilla honom, när
han är så snäll! Han brukar också komma
ihåg oss ponnyer på julen.
Jag ska nu berätta för er hur vi hästar firar jul i vårt stall. Vi brukar ha julfest
innan jul. Då är alla ponnyer pyntade juligt,
och våra duktiga små ryttare är klädda till
tomtar, änglar, pepparkakor, lucior, snögubbar... ja, temat brukar variera. Vi övar
ett program tillsammans som heter kadrilj.
Det är lite som en dans, eller som mönsterskrinning. Vi rider i olika mönster i takt
med musiken. Jag tycker jättemycket om
musik. Vi hästar är musikaliska djur. Vi
brukar springa i takt med musiken. Är det
glad musik så får vi spring i benen, och
lugn musik lugnar ner oss.

På julaftonsmorgonen brukar mina egna
människor rida ut i skogen, eller köra med
vagnen en liten tur längs vägarna nära stallet. Jag har bjällror i manen och en rosett
i svansen och en alldeles egen tomteluva
på mig. När vi är tillbaka i stallet, brukar
människorna dricka varm kakao eller glögg
och jag får en egen dryck för hästar: foderpellets och vitamin som blandats i varmt
vatten. Det blir som en god saft som är
både god och nyttig. På det viset vet män
niskorna att jag fått tillräckligt med vätska
i mig efter att jag motionerat.
Jag brukar få lite julklappar också,
säkert för att jag är en så snäll ponny.
Det brukar vara äppel och morot och en
jättepepparkaka där det står mitt namn
med sockerglasyr. Pepparkakan brukar
den snälla stallägaren göra åt mig. Alla
hästarna i stallet får en egen pepparkaka.
Pepparkakan hänger redan före jul på min
boxdörr och det ser så fint ut när alla häs-

DÖRRKRANS

Pysslet är gjort av praktikanten Emilia Björklund

Nu till jul brukar man ofta
hänga kransar på dörrarna,
för att pynta. Du kan göra en
egen krans att hänga på din
dörr, om du vill!

Du behöver:
 papper
 grön färg
 vadd
 pennor

tar har en egen pepparkaka som dörrdekoration. Jag skulle så gärna vilja smaka på
den genast när människorna hänger upp
den på min dörr, men de säger alltid att
jag ska vänta tills det är jul. Mina egna små
människor brukar laga en egen julkalender
åt mig och det är verkligen roligt att få en
extra godbit varje dag ända fram till jul.
Det brukar finnas hästgodis, knäckebröd,
morot och äppelbitar i min kalender.
Efter att mina människor hälsat på
mig på julaftonen så brukar vi ponnyer få
slappna av och njuta av gott hö och leka
ute i hagen tillsammans. På kvällen ska
vi alla in till stallet och så får vi kvällsmat
innan vi ska sova.
Jag visar här några julbilder på mig så
får du se hur jag ser ut i julpynt och hur jag
älskar att rulla i snön! Kanske vi ses innan
jul. Kom då gärna och hälsa på mig!
Hälsar, Bambi

Gör så här:

Häll lite färg i en kopp. Dutta en
krans på pappret med hjälp av
vadd. När färgen torkat kan du
rita små bollar och en rosett. Om
du vill kan du klippa ut kransen,
men du kan också hänga upp hela
pappret på dörren. Nu är din egen
dörrkrans klar!
MITT I LIVET 4 • 2021
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barn
familj
skolbarn
unga

BARN & FAMILJ
DAGKLUBBAR
för barn i åldern 2½-5 år (födda 2016-2019) på måndagar kl. 9-12 i Ekenäs
klubbutrymme och ute vid sandlådan. Vi leker, sjunger, pysslar och bekantar
oss med olika bibelberättelser på barnens villkor. Anmälan till dagklubbarna
sker elektroniskt via en länk på församlingens webbplats. För mera information
ta kontakt med Iselin! Terminsstart v. 2! Välkommen med!

BARNPASSNINGSKLUBB
Har du behov av barnpassning för barn under skolåldern (0-6år)?
Församlingen erbjuder barnpassning på torsdagar kl. 9-12
i klubbutrymmet i Ekenäs.
Du anmäler ditt/dina barn till barnpassningsklubben
genom att kontakta barnledare Iselin, tfn 044-755 3611,
senast kl. 12 dagen innan.
Verksamheten är gratis och öppen även för andra
barnfamiljer än församlingsmedlemmar.
Ta kontakt med Iselin om du är intresserad eller vill veta mera!

FAMILJECAFÉER

Nyhet!

Höstterminen avslutas v. 49 och startar igen v. 2!





KONTAKTPERSONER :
BARN & FAMILJ:
Iselin Nylund
044-755 3611
iselin.nylund@evl.fi

Varannan tisdag kl. 9.30-11.30 i Tenala klubbutrymme (jämna veckor)
OBS! Udda veckor fr.o.m. januari 2022!
Onsdagar kl. 9.30-11.30 i Ekenäs klubbutrymme
Fredagar kl. 9.30-11.00 i Österby församlingshem
Varannan fredag kl. 9.30-11.30 i Snappertuna prästgård (udda veckor).
Anmäl din familjs deltagande till Iselin senast kl. 12 onsdagen innan! OBS!
Jämna veckor fr.o.m. januari 2022!

JULFAMILJECAFÉER
med ringdans, julandakt, glögg och pepparkakor hålls:





fredag 26.11 kl. 9.30-11.30 i Snappertuna prästgård
tisdag 30.11 kl. 9.30-11.30 i Tenala klubbutrymme
onsdag 1.12 kl. 9.30-11.30 i Ekenäs klubbutrymme
fredag 3.12 kl. 9.30-11.30 i Österby församlingshem

JULFAMILJEKVÄLLAR
EFTIS:

Mathilda Löfhjelm-Liljeberg
0400-291 334
mathilda.lofhjelm-liljeberg@evl.fi

BARN (lågstadieåldern):
Camilla Österberg
044-755 3603
camilla.osterberg@evl.fi

UNGDOMAR &
KONFIRMANDER:

Kjell ”Wikis” Wikström
040-821 53 27
kjell.wikstrom@evl.fi
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med pepparkaksbak, julpyssel, andakt och
kvällsmål hålls onsdagarna:





17.11 kl. 17.30-19.30 i Snappertuna
församlingshem
24.11 kl. 17.30-19.30 i Ekenäs
församlingshem/cafetérian
1.12 kl. 17.30-19.30 i
Tenala församlingshem
8.12 kl. 17.30-19.30 i
Bromarv församlingshem

FAMILJEKYRKA på första advent


söndag 28.11 kl. 10 i Ekenäs kyrka med bokutdelning
till alla barn som fyllt 4-6 år.

NALLEKYRKA
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VÄLKOMMEN till dopfest i Ekenäs kyrka
söndagen den 9 januari 2022 kl. 15!

DOPFESTEN är en fest för alla döpta
under år 2021 tillsammans med den
egna familjen och andra dopfamiljer.
MERA INFORMATION om dopfesten och
hur man anmäler sig ges i ett personligt
brev som postas till varje dopbarn i slutet av december. Reservera gärna både
datum och klockslag redan nu!

julaftonen fredag 24.12 kl. 13

Förändringar kan förekomma. Om coronarestriktioner införs igen ställer vi om. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.

SKOLBARN
KLUBBARNA FÖR SKOLBARN
startar terminen vecka 2.
Mera info om platser, dagar och tider
finns på vår webbplats.

SPORTLOVSKLUBBAR
för skolbarn planeras till måndag och
tisdag i sportlovsveckan den 21.2 och
22.2.2022. Mera info på webbplatsen
och i nästa nummer av Mitt i livet.

UNGA
JULFESTER FÖR UNGDOMAR

Kulan i Ekenäs
on 15.12 kl. 18–21

Downstairs i Tenala
to. 16.12 kl. 18–20.30

Ungdomssamlingarna startar igen
vecka 2/2022.

GRUPPER & MÖTESPLATSER för VUXNA
KARLAGRUPPEN heter en grupp för alla karlar i alla åldrar.
Vi funderar över mansroller tillsammans med andra karlar i nejden och gör det vi män
och pojkar tycker om att göra.
 19.11 kl. 13 Karlagruppen besöker Lantbruksmuseet i Finnbygränd. Inträde 5€,
kaffe och bulle 3,50€.
Kontakta Wille om du behöver transport.
 21.12 kl. 14 Karlagruppens julgröt i Ekenäs församlingshem.
 12.1.2022 kl. 15 (Vad vi gör och var bestäms i början av året)
SKATTLETARNA
En grupp för vuxna som träffas i Tenala församlingshem. Vi navigerar i Bibelns värld,
stannar till vid söndagens predikotext och ”tar fram förstoringsglaset”. Utifrån texten
spinner vi sedan en diskussion som alla kan delta i. Inga förhandskunskaper behövs.
Gruppen leds av Wille Westerholm.
 25.11 kl. 12.30
 16.12 kl. 12.30
 13.1.2022 kl. 12.30

PÅ DJUPET
Bibeldiskussionsgrupp i församlingshemmet i Ekenäs i regel första torsdagen i
månaden kl. 19 (ej 6.1.2022). Gruppen leds av Karl-Gustav Sandelin.

BOKSLUKARNA
En öppen läsecirkel med livsåskådningsinriktning för dem som tycker om att läsa och
kanske berätta om det man läst. Träffarna hålls i församlingshemmet i Ekenäs i regel
sista onsdagen i månaden kl. 17.30 (ej 29.12). Gruppen leds av Ann-Sofi Storbacka.

FÖRSAMLINGSTRÄFFAR
Knytkalas med trevlig samvaro. Ta med något ätbart, salt eller sött.
Vi bjuder på kaffe och te.
 Tenala församlingshem 18.11 kl. 16
 Bromarvs församlingshem 25.11 kl. 16

KVINNOKRAFT

Siffe kyrkråtta
har tagit på sig sin tomteluva
och fixat en gömma-julgransprydnader-lek för dig!
Kan du hitta prydnaderna på
sidorna i tidningen?
Rätt svar finns på sidan 32.
Lycka till och GOD JUL,
önskar Siffe!

En öppen grupp för kvinnor som vill dela livet med varandra.
En skön kväll med en bit mat (5€), en inbjuden gäst och härlig
samvaro. Vi träffas följande kvällar kl. 18-20:
 16.11 i Ekenäs församlingshem, gäst Hilkka Olkinuora
 8.2.2022 i Ekenäs församlingshem
Anmälningar till Petra Fagerström torsdagen innan:
tfn 044 755 3612 e-post: petra.fagerstrom@evl.fi
Kvinnokraft arrangeras i samarbete med Karis-Pojo svenska församling

JULSÅNGSSTUND
Om coronaläget tillåter sjunger vi julsånger tillsammans med patienter, anhöriga och
personal på Raseborgs bäddavdelning fredag 10.12 kl. 14.

EKUMENISK BÖNEKVÄLL
ordnas 20.1.2022 i Metodistkyrkan. Samlingen är ett samarbete mellan lokala
kyrkosamfund.

Förändringar kan förekomma. Om coronarestriktioner införs igen ställer vi om. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.
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diakoni
kretsar

LUNCHER
OBS! Alla luncher till priset av 5 € från januari.
Låt budet gå och ta gärna med dig en vän!

DIAKONI I
EKENÄSNE JDEN
KONTAKT & ADRESS:
Larssonsv. 1
10600 Ekenäs
Ingen öppen
diakonimottagning.
Kontakta diakoniarbetarna
för att beställa tid.
Diakon
Ritva Mieronkoski
Anträffbar måndag-torsdag
Tfn 044 755 3604
ritva.mieronkoski@evl.fi
Diakon
Carola Lupander
Anträffbar tisdag-torsdag
Tfn 040 839 6733
carola.lupander@evl.fi
Diakoniassistent
Petra Fagerström
Anträffbar tisdag-fredag
Tfn 044 755 3612
petra.fagerstrom@evl.fi

DAGTRÄFF FÖR DAGLEDIGA
EKENÄS
Dagträff med lunch i Ekenäs församlingshem
En onsdag i månaden kl. 12.
 15.12 julgröt (4 €), lottförsäljning.
Vi sjunger De vackraste julsångerna.
 19.1.2022 (lunch 5 €)
SNAPPERTUNA
Dagträff i Snappertuna församlingshem
En torsdag i månaden kl. 13.30, skjuts ordnas vid
behov, kontakta Carola senast 3 dagar före.
 9.12 Julfest, lottförsäljning.
 13.1.2022
TENALA
Dagträff i Tenala församlingshem
En onsdag i månaden kl. 14.
Skjuts ordnas vid behov, kontakta Ritva senast
2 dagar före träffen.
 8.12 Julfest, ta med namnlös julklapp värd
3-5 €, lottförsäljning.
 19.1.2022
BROMARV
Dagträff i Bromarv församlingshem
En onsdag i månaden kl. 13.30.
 15.12 Julfest, ta med namnlös julklapp värd
3-5 €, lottförsäljning.
 12.1.2022

Onsdagslunch
Onsdag 15.12 kl. 12 i Ekenäs församlingshem
Vi äter risgrynsgröt (4 €) och därefter sjunger vi
De vackraste julsångerna tillsammans.
Torsdagssoppa
Torsdagar kl. 11 i Tenala församlingshem
Soppa med bröd, smör och kaffe (4 €).
Öppet sista gången före jul den 16.12.
Öppnar igen den 13.1 2022

DIAKONIRESURSEN

En grupp för dig som vill vara med
i församlingens besökstjänst.
Kontaktperson: Ritva Mieronkoski,
tfn 044-755 3604

DIAKONIHJÄLP
Understöd till församlingens diakonihjälp
som stöder familjer och enskilda personer
i församlingen kan betalas in på följande
kontonummer:

FI 17 5549 6610 0002 87
Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Meddelande: Diakonihjälp i Ekenäsnejden
(viktigt för att gåvan skall nå diakonihjälpen i just Ekenäsnejdens sv. förs.)
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

LOTTERIER
FAMILJER ÅDGIVNINGSCENTR ALEN
R ASEBORG
www.raseborgfrgc.fi

TIDSBESTÄLLNINGAR:

ti och to kl. 9–10
on kl. 13–14
Tel.: (019) 238 281
E-post: raseborgfrgc@evl.fi

BESÖKSADRESS:

Orkdalsvägen 6, bost. 2
10420 Skuru
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Lotterierna arrangeras till förmån för församlingens missionsprojekt i Senagal och
Nepal via Finska Missionssällskapet.
Jullotteri i Ekenäs: Lotter säljs vid olika
sammankomster i församlingen och på
pastorskansliet till och med trettondagen.
Vinstdragningen sker på församlingens
julfest i Ekenäs församlingshem på trettondagen den 6.1.2022.
Tenala missionskrets jullotteri: Lotter säljs
vid sammankomster i Tenala och Bromarv
under adventstiden. Huvudvinsten är en
handsydd löpare. Vinstdragningen sker vid
sista sopplunchen före jul i Tenala församlingshem to. 16.12.

JULLJUS
Välgörenhetsljus till förmån för Diakoni
hjälpen i vår egen församling. Ljusen
säljs vid olika sammankomster
och på pastorskansliet under
hela adventstiden fram till jul.
Ljuset som är tillverkat av 100%
stearin kan Du ge bort som
julklapp eller njuta
av själv i ditt eget
hem. Pris 10€.

Förändringar kan förekomma. Om coronarestriktioner införs igen ställer vi om. Följ med uppdaterade
uppgifter på vår webbplats, i veckoannonsen i tidningen E-U på torsdagar eller ring och fråga.

KRETSAR

MATBANKEN

Vårterminen 2022 börjar vecka 2. Nya medlemmar är varmt
välkomna med!

i Ekenäsnejdens svenska
församling

EKENÄS
DIAKONI- OCH MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet
tisdagar kl. 13.
Kontaktperson: Carola Lupander tfn 040-839 6733. Start 11.1
KENYA-MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet varannan
måndag kl. 15-17.
Kontaktperson: Ing-Maj Wikström tfn 0400-249772. Start 10.1
FÖRSAMLINGENS FÖRBÖNSGRUPP samlas varannan
torsdag kl. 10.00 för att be för olika böneämnen. Är det något
du vill att vi ber för så ta kontakt eller skriv ditt böneämne
och lämna in det på pastorskansliet i Ekenäs. Märk kuvertet
med ”förbönsgruppen”. Du kan också skicka e-post till
carita.englund@gmail.com eller lämna ditt förbönsämne
via formuläret på vår webbsida. Vi behandlar böneämnena
konfidentiellt. Ta kontakt om du vill delta i gruppen.
Kontaktperson: Carita Englund, tfn 044-269 1000. Start 13.1
SOLKRANSEN- handarbetsgrupp för kvinnor i Kulan
(ungdomsutrymmet under pastorskansliet i Ekenäs) udda
veckors tisdagar kl. 17.30-19.
Kontaktperson: Carola Lupander tfn 040-839 6733 Start: 18.1

TENALA
MISSIONSKRETSEN i församlingshemmet, nedre våningen
varannan tisdag kl. 13-15. Vi dricker kaffe, den som vill
handarbetar, vi tar del av information från de missionsfält
församlingen stöder, högläser och diskuterar.
Kontaktperson: Ritva Mieronkoski tfn 044-755 3604.
Start: 11.1
BÖNEKRETSEN i församlingshemmets nedre våning (ingång
via diakonikansliet) en onsdag per månad kl. 16-17.30. Vi samlas för att sjunga, läsa bibeln och be för olika böneämnen.
Höstterminen sista träff 8.12. Vårterminen inleds 12.1.Om
du inte kan delta men vill att vi ber för något som ligger
dig varmt om hjärtat, kan du kontakta Meri Yliportimo per
tfn 044-755 3601 eller e-post: meri.yliportimo@evl.fi.
Du får vara anonym om du vill men vi som ber har också
tystnadsplikt!

Ny verksamhet!

GEMENSKAPENS VARDAGSRUM
Den 11 januari inleds en ny verksamhet i Matbankens
utrymme för den som är ledig dagtid.
Välkommen till samvaro med kaffe och pyssel, diskussion,
spel m.m. Vi träffas tisdagar kl. 9-11.30 i Matbanken på
Björknäsgatan 29-31 i Ekenäs: 11.1, 18.1, 25.1 samt därefter
varje tisdag.

Matbanken ger kostnadsfri mathjälp till hushåll som har en tillfällig
eller längre tids svår ekonomisk situation. Matbanken är en frivillig
verksamhet och en del av diakonins helhetsmässiga hjälpinsats.
Matbanken hjälper dem som bor på Ekenäsområdet.

EKENÄS
Matbanken är ett samarbetsprojekt mellan Ekenäsnejdens svenska
församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Metodistk yrkan
och lokala K-Supermarket, Popsi och S-Market. Matbanken verkar i
en affärsfastighet på Björknäsgatan 29-31.
TENALA-BROMARV
Matbanken är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Sale, Carl de Mumma, Bjärnå K-Supermarket och Holmqvists trädgård. Matbanken verkar i församlingshemmet i Tenala,
Sockenvägen 13. Matutdelning tisdagar enligt överenskommelse.
HUR KAN MAN FÅ HJÄLP AV MATBANKEN?
Matbanken ger hjälp främst till dem som av olika anledning har
tillfällig eller längre tids ekonomisk kris. Den är ett komplement
till samhällets och kyrkans andra stödformer. Matutdelningen är
behovsprövad och hjälper dem som bor på Ekenäsområdet. Om du
känner att Matbankens hjälp skulle kunna vara ett stöd för dig kontaktar du någon av våra diakoner eller din pastor som utreder ditt
behov av hjälp. Efter en ekonomisk genomgång kan du få ett plastkort som ger dig rätten att hämta en matkasse vid nästa utdelning.
Ditt besök är konfidentiellt och frivilligarbetarna som arbetar med
utdelningen har alla skrivit på ett tystnadspliktsavtal.
Kontaktpersoner:
 Petra Fagerström, tfn 044-755 3612
 Carola Lupander, tfn 040-8396733
 Ritva Mieronkoski, tfn 044-755 3604
 Mona Andersson, tfn 040-548 4783 (Tenala/Bromarv)
SPONSORER OCH LOGISTIK
Maten till Matbanken får vi från lokala livsmedelsaffärer och privatpersoner. Därtill delar vi ut EU-mat. Tack vare ekonomiska bidrag
kan vi även vid behov köpa in varor.
VILL DU HJÄLPA TILL?
Verksamheten resulterar i fasta utgifter såsom hyra och el och vi
är tacksamma för alla ekonomiska bidrag. Om du vill ge en donation till förmån för matbanksverksamheten är kontonumret:

FI17 5549 6610 000.

Märk inbetalningen med ”Församlingarnas Matbank”. Insamlingstillstånd RA/2020/1632.
Vill du göra en personlig insats kontaktar du diakonin på
tfn 044-755 3612. Det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med
inom matbanken.
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Barnen i byn Ndouff har det bra ställt:

De får undervisning på sitt
eget modersmål

I byn Ndouff i Senegal finns
en kombinerad förskola och
grundskola dit barnen kommer
från ett stort område med flera
kilometers radie. Grundskolan
är statlig, men den treåriga
förskolan grundades 2012 av
Senegals lutherska kyrka. För
skolan är en del av ett program
för undervisning på modersmålet
som leds av kyrkans avdelning
för utvecklingssamarbete. Det
officiella skolspråket i Senegal är
franska.
Edward Ndong är ansvarsperson
för undervisningen på modersmålet
och har jobbat med förskoleundervisning i över tjugo år. Han har sett
utvecklingen inom utbildningssektorn i Senegal.
”Förskolorna är inte lagstadgade
i Senegal, men i den mån de finns
är de underställda statens undervisningsprogram. På landsbygden är
förskolorna sällsynta”.
I byn Ndouff är det vanligt att

barnen får gå i förskola innan de
börjar skolan. Grundskolans rektor,
Adama Ndour, har hunnit jobba
15 år i Ndoff och sett förskoleundervisningens positiva effekter på barns
inlärning.
”De barn som inleder sin skolgång
efter att ha gått i förskola har ett helt
annat utgångsläge än andra barn. De
har redan lärt sig lite om vad skolgång går ut på och fått vara i en miljö
där de genom lek lärt sig nya saker.

Julen är här fortare än du tror!
Julförsäljningen i Fynda börjar torsdagen den 18 november.
Julmatpaket tar vi emot hela november, de skickas ner till familjer som
inte har råd med något extra till jul. Redan ett paket med julmat gör stor
skillnad.
Du kan bidra med ett paket du själv packat, hämta livsmedel eller ge en
liten summa pengar. Ring eller besök Fynda för mera info. Infoblad kommer också att finnas i tre matbutiker i Ekenäs från slutet av oktober.

I allmänhet är de bland de duktigaste i
sin klass.”
I området talar man sereer, som
också är hemspråket för många barn i
skolan. Att få gå i förskola på sitt eget
språk hjälper barnen att gestalta sammanhang och underlättar inlärningen
då de får bekanta sig med skolvärlden
på modersmålet. Detta underlättar
övergången till grundskolan, som i
Senegal fortfarande huvudsakligen är
franskspråkig.
I Ndouff är barnen lyckligt lottade,
eftersom byn ligger i ett av de sex pilotområden inom vilka staten från 2018
arbetat med projektet Utbildning för
alla. Inom ramen för projektet har man
börjat undervisa på modersmålet också
i grundskolan. Tack vare projektet och
förskoleundervisningen på modersmålet lär sig eleverna i skolan i Ndouff nu
bättre och snabbare att läsa och skriva.
”I grundskolan i Ndouff kan barnen
gå de tre första åren i skola på sereer,
innan franskan tar vid. Vi har goda
erfarenheter av undervisning på eget
språk och är glada för att undervisning på modersmålet får mer fotfäste
i Senegal. Det underlättar inlärningen
av både det egna språket och franska”,
berättar Ndour.
Föräldrarna värdesätter förskolan
Även barnen och deras föräldrar är
nöjda. Djické Diouma Dioufs 11-åriga
dotter Khady går nu i tredje klass och
har gått i förskola.

Ge en gåva!
24 €

Skolböcker på
eget modersmål

Ge via
textmeddelande
Ge via
MobilePay

”När jag förstod vikten av förunder
visning, ville jag genast ansöka om en
förskoleplats för min dotter. Jag har
märkt att barnen får bättre självförtroende och beredskap för skollivet”, konstaterar Diouf.
Detta bekräftas även av Abdoul
Aziz Thiam, vars 6-åriga dotter Awa
går i förskolan som bäst.
”Förskola på eget språk ger helt
andra färdigheter för inlärningen. I
förskolan är lärarna mycket bra på
pedagogik och de barn som har gått i
förskolan avbryter sällan sin skolgång.”
Tyvärr finns det inte plats i förskolan
för alla barn i nuläget, då utrymmenas
kapacitet kommer emot. I Senegal får

De vackraste julsångerna
gör gott igen, kom med!

36 €

Matpaket
för en familj

50 €

Distansstudiematerial

Sänd ett SMS med texten JUL24,
JUL36 eller JUL50 till numret 16155
Ge en valbar summa
till numret 61408

Du kan också ge en gåva på adressen
devackrastejulsangerna.fi
Insamlingstillstånd Finland RA/2020/1538.
Åland ÅLR 2020/6483.

maximalt 36 barn vara i samma klassrum, även det är enligt Edward Ndong i
mesta laget. Utvecklingen går ändå i rätt
riktning och såväl projektarbetarna som
skolans personal gläds åt det långvariga
samarbetet.
■ Text och bilder:
Hannele Tulkki-Williams

I EKENÄSNEJDEN
Fritt inträde |
Kollekt för Finska Missionssällskapet

– On 15.12 kl. 18 i Ekenäs kyrka
Ekenäs- och Snappertuna kyrkokörer
– On 29.12 kl. 18.30 i Ekenäs kyrka
Kören Stora Fröjden
– Sö 12.12 kl. 16 i Tenala kyrka
Tenala kyrkokör, Daniela Ragnell
– Sö 19.12 kl. 16 i Snappertuna kyrka
Ekenäs- och Snappertuna kyrkokörer
– Lö 1.1.2022 kl. 16 i Bromarvs kyrka
Suvi och Folke Gräsbäck
– Sö 19.12 kl. 16 i Furuborg, Skogby
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Prenumerera
på Kyrkpressen,
hemförsamlingen sponsorerar!
Ekenäsnejdens svenska församlings medlemmar har möjlighet att
få sin privata KP-prenumeration sponsorerad av sin hemförsamling
(en sponsorering/hushåll).
Kyrkpressen utkommer med 26 nummer per år, det vill säga en tidning varannan vecka. Gängse prenumerationspris för privata prenumeranter är 60 €. Som församlingsmedlem är du berättigad till en
subventionering där hemförsamlingen betalar 15 € och ditt eget prenumerationspris är således 45 €.
Redan prenumerant?
Församlingsmedlemmar som under innevarande år har en pågående
subventionerad prenumeration och vill fortsätta med den under 2022
behöver ingenting göra. Prenumerationen fortsätter automatiskt tills
du som prenumerant själv meddelar att den skall avslutas.
Den som vill avsluta sin prenumeration ombeds meddela om det i
god tid innan ett nytt prenumerationsår inleds.
Ny prenumerant?
Meddela ditt intresse genom att fylla i och posta/lämna in denna
kupong till pastorskansliet i Ekenäs, Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs.
 Jag har inte tidigare nyttjat subventionsförmånen och är nu
intresserad av en subventionerad prenumeration på tidningen
KP under ett år. Prenumerationen gäller 2022 och inleds fr.o.m.
nr 1/2022.
Mitt subventionerade prenumerationspris är 45 €.
Mina adressuppgifter förmedlas till Kyrkpressen av hemförsamlingen. Jag förbinder mig att själv meddela om eventuell
adressförändring till Kyrkpressen samt till församlingens
pastorskansli.
Faktureringen sköts av Kyrkpressen som skickar ut en faktura
på 45 € till varje prenumerant. Kyrkpressen fakturerar församlingen skilt för återstående 15 €.
 Jag vill avsluta min subventionerade prenumeration på KP.
Släktnamn:

___________________________________________

Alla förnamn: ___________________________________________
Näradress:

___________________________________________

Postnummer: ___________ Postadress: ____________________
Föd.datum:

PEPPARNÖTTER
250 gr smör
250 gr socker
1 dl vispgrädde
500 gr vetemjöl
1 tsk ingefära
1 tsk kanel
1 tsk vitpeppar
1 tsk kardemumma
1 tsk bakpulver
1 tsk matsoda
Pepparnötter, Danmarks
julpepparkakor, är goda och enklare
att göra än våra traditionella
pepparkakor.
Vispa smör och socker poröst. Tillsätt
grädde och vispa lite till på lägsta
hastighet.
Blanda vetemjöl med kryddor,
bakpulver och matsoda och rör ner
det i degen. Blanda med händerna.
Skär degen i mindre bitar, rulla dem till
fingertjocka längder och dela längden
i 1 cm breda bitar. Rulla till bollar, lägg
dem på bakplåtspapper, tryck till lätt
med en gaffel och grädda i 200°C ca
10 min.
Njut av doften som sprider sig i köket
och låt pepparnötterna väl smaka!

______________________

Det går bra att skriva av kupongen om du inte vill klippa sönder tidningen.

Kupongen returneras senast 10.12.2021 till pastorskansliet i Ekenäs.
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Rätta svar till Siffes jullek: Sid. 25 pepparkaka,
sid. 9 äpple, sid. 15 ängel, sid. 23 julgransboll, sid. 11
julgransflaggor, sid. 13 toppstjärna, sid. 19 halmhjärta,
sid. 30 smällkaramell, sid. 24 julgransljus.

I KÖKET MED

Nanne
JUL-FOCACCIA
Grunddeg:
25 g jäst
4 dl vatten
2 tsk flingsalt
½ dl matolja
2 msk honung
7-8 dl vetemjöl

I KÖKET ÄR RUTAN FÖR AMATÖRKOCKAR
MED MATLAGNINGSIVER OCH -INTRESSE.
RECEPTEN MED ANGIVNA MÅTT ÄR PRÖVADE
I DET EGNA KÖKET. LYCKA TILL!

Värm vattnet fingervarmt. Blanda jäst och vatten
och rör tills jästen har löst sig. Blanda i de övriga
ingredienserna, mjölet sist, lite åt gången.
Arbeta ihop till en smidig deg och låt jäsa i 30-40
min.
Häll ut degen på mjölat bakbord, knåda lite till och
tryck sen ut degen på bakplåtspapper på en plåt
och låt jäsa ännu 30 min.
Ringla över olja. Rybsolja, Finlands egen olivolja,
använder jag eftersom jag så långt det är möjligt
prioriterar inhemskt. Som smaksättning har
jag valt rosmarin, tomater, rödlök, tranbär och
flingsalt.
Smaksättningen kan varieras med olika örter,
oliver, ost, ja egentligen med lite vad som helst
efter egen smak.
Grädda i ca 20 min. i 225°C.
Såhär i adventstid passar det bra att avnjuta
det italienska brödet som tilltugg till glöggen.
Det passar också bra som matbröd tillsammans med en sallad eller varför inte som
pizzabotten.
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FÖRSAMLINGEN MEDDELAR

Dop, vigslar och jordfästningar

mitt i livet meddelar på denna plats om
döpta, vigda och döda församlingsmedlemmar.

Meddelandet sker enbart i enlighet med deras eller
anhörigas skriftliga samtycke. De som inte gett sitt
medgivande saknas på den här sidan.
Vi gläds över varje ny liten medlem i den världs
vida kristna familjen. Vi gläds med dem som funnit
kärleken. Vi tar avsked av och minns dem som gått
vidare.
Uppgifterna har registrerats under tiden 24.8 – 1.11.2021.

DÖPTA
Ines Athena Wallén-Lindholm
Ingrid Margaretha Ingegerd Stenström
Noah Enzo Michael Nylund
Ella Amelie Brotkin
Gotthard Alexander Salmberg
Malou Linnéa Isabell Lindholm
Lionel Vide Lysander Gullmets
Agnes Moa Irene Bussman

dopdag
14.8.2021
28.8.2021
4.9.2021
25.9.2021
25.9.2021
9.10.2021
10.10.2021
23.10.2021

VIGDA
Jonas Alexander Lindholm och
Carolina Margaretha Wallén
Claus Magnus Kihlstedt och
Mia Charlotta Margaretha Lindholm
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14.8.2021
8.10.2021

DÖDA
Eja-Lise Martha Häggman
Heidi Maria Sundblad-Hansen
Urho Rainer Selenius
Hans Viking Bäckman
Bror Albert René Holm
Gunvor Linnea Rönnblad
Hans Johan Eriksson
Leena Aulikki Nylund
Karl Sven Alexander Österlund
Hemming Johannes Lundberg
Gun Clary Gustafsson
Ragnar Bernhard Holmström
Ulf Harry Fagerström
Johan Mårten Kevin
Emma Sofie Mönkkönen
Stig Johan Fältmarsch
Benita Margareta Lindholm
Marita Ingeborg Österman
Ann-Mari Welander
Colin Jedidjah Ingberg
Regina Marguerita Lindstedt
Sonja Kristina Isaksson
Jarl Henrik Dahlström
Pertti Juhani Sundström
Rolf Bernhard Lindström
Gunnel Maria Lind
Ebba Regina Holmberg
Inger Alina Lindholm

dödsdag
4.6.2020
18.8.2021
21.8.2021
29.8.2021
31.8.2021
31.8.2021
2.9.2021
7.9.2021
8.9.2021
12.9.2021
13.9.2021
17.9.2021
17.9.2021
21.9.2021
23.9.2021
25.9.2021
26.9.2021
26.9.2021
27.9.2021
27.9.2021
28.9.2021
28.9.2021
30.9.2021
7.10.2021
11.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
17.10.2021

KONTAKTUPPGIFTER
EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING
www.ekenasnejdensforsamling.fi

Pastorskansliet i Ekenäs är öppet
helgfria vardagar kl. 9-13, tfn 019-241 1060
Larssonsv. 1, 10600 Ekenäs
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Beställning av ämbetsbevis/släktutredning:
Kustens och Ålands centralregister
tfn 040 759 1204
må–to kl. 9–11.30, 12–15
e-post crkr@evl.fi

Infopunkten i Tenala är öppen
torsdagar kl. 10–12 i samband med öppet hus
med sopplunch. Präst eller annan personal
på plats, tfn 019-241 1060 (pastorskansliet i
Ekenäs) Sockenv. 13, 10520 Tenala

PERSONAL
KYRKOHERDE Anders Lindström
0400-527 488
anders.lindstrom@evl.fi

DIAKON Ritva Mieronkoski
044-755 3604
ritva.mieronkoski@evl.fi

KAPLAN Monica Cleve
(tjänstledig)
044-755 3627
monica.cleve@evl.fi

UNGDOMSARBETSLEDARE
Kjell Wikström
040-821 5327
kjell.wikstrom@evl.fi

FÖRSAMLINGSPASTOR Meri Yliportimo
044-755 3601
meri.yliportimo@evl.fi

UNGDOMSARBETSLEDARE
Camilla Österberg
044-755 3603
camilla.osterberg@evl.fi

T.F. KAPLAN Wille Westerholm
0400-640 786
wille.westerholm@evl.fi
T.F. KANTOR (B) Inkeri Aittola
(tjänstledig)
044-755 3628
inkeri.aittola@evl.fi
KANTOR (C) Sofia Lindroos
044-755 3600
sofia.lindroos@evl.fi
KANTOR (C) Pia Nygård
044-755 3634
pia.nygard@evl.fi
DIAKON Carola Lupander
040-839 6733
carola.lupander@evl.fi

RASEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Ekonomikontoret Ekenäs (vard. 9-13)
Ekonomidirektör
Christer Lindvik
Gravärenden/kremering
Charlotta Laukkanen (t.f. chef för
begravn.väsendet till 4.1.2022)
Maija-Liisa Räihä (t.f. trädgårdsmästare)
Ramsdals lägergård
Nina Asén-Nyman (värdinna)
Österby församlingshem

LEDARE FÖR
BARNVERKSAMHETEN
Iselin Nylund
044-755 3611
iselin.nylund@evl.fi
LEDARE FÖR EFTIS
Mathilda Löfhjelm-Liljeberg
0400-291 334
mathilda.lofhjelm-liljeberg@evl.fi
INFORMATÖR
Yvonne Lindström
044-508 1527
yvonne.lindstrom@evl.fi
FÖRSAMLINGSSEKRETERARE
Helena Friberg-Salminen
019-241 1060
helena.friberg-salminen@evl.fi

DIAKONIASSISTENT/BYRÅSEKRETERARE
Petra Fagerström
044-755 3612/019-241 1060
petra.fagerstrom@evl.fi
VÄRDINNA (Ekenäs/Snappertuna)
Camilla Eriksson
040-567 4616
camilla.eriksson@evl.fi
VÄRDINNA (Tenala/Bromarv)
Mona Andersson
040-548 4783
mona.andersson@evl.fi
FÖRSAMLINGSMÄSTARE
(Ekenäs/Snappertuna)
Tove Holmström
040-761 5072
tove.holmstrom@evl.fi
FÖRSAMLINGSMÄSTARE
(Tenala/Bromarv)
Kristian Svenskberg
0400-806 137
kristian.svenskberg@evl.fi
FÖRSAMLINGSMÄSTARE
(deltid)
Johan Werner
044-755 3623
johan.werner@evl.fi

www.raseborgsforsamlingar.fi
019-241 1540

Larssonsv. 1, 10600 Ekenäs

0400-488 374

christer.lindvik@evl.fi

0400-540 022
040-523 1648
019-244 8015
040-563 8813
044-755 3614

charlotta.laukkanen@evl.fi
m-l.raiha@evl.fi
Ramsdal, 10820 Lappvik
Rusthållsgr. 2, 10620 Ekenäs
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35

MANNA

Stilla natt
”Stilla Natt”, en av våra mest älskade julsånger, kom enligt
legenden till i all hast julen 1818 då mössen hade gnagt sönder
orgelbälgen i kyrkan i den lilla österrikiska byn Oberndorf bei
Salzburg och det hotade bli en julmässa utan musik. Kantor
Franz Gruber tonsatte då texten ”Stilla Natt” av prästen
Joseph Mohr. Uruppförandet var tvåstämmig sång till gitarr
ackompanjemang. Sången har sedermera översatts till över
300 språk och det finns oräkneliga arrangemang. Sången
förmedlar den speciella stämning som kännetecknar julnatten.
När jag ber min kära man korrekturläsa min text vill han
förmedla ett minne av sången. För över 40 år sedan natten
mot jul gjorde han vakttjänst på Sandhamn. Vid ett vaktbyte
mitt i natten började en beväring med god sångröst sjunga
Stilla natt på finska. I andra versen instämde sedan en annan
beväring på sitt modersmål farsi, och då vågade även min då
blivande man sjunga med, men på svenska. Den gemensamma
stämningen och den speciella stillheten efteråt är något som
fortfarande starkt berör honom. Sången Stilla natt väcker
minnen hos människor världen över och den förenar oss i
hågkomsten av den natten då vår frälsare föddes.
Den natten för länge sedan i Betlehem när Jesusbarnet föddes
var långt ifrån rofylld. Sökandet efter natthärbärge och Marias
känningar att barnet var på väg gjorde att det säkert kändes
kaotiskt. Men sedan, när det välskapta gossebarnet väl hade
fötts, kan jag tänka mig att en speciell frid sänkte sig över
stallet. Glädje, tacksamhet och frid. Jag hoppas att också vi
ska känna den friden när den heliga julnatten är här.
Det är något speciellt med stillheten en julnatt.
Carola Lupander

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stor och blid
Betlehemsstjärnan på fästet står.
Kärlek vakar och andakt rår:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.
Stilla natt, heliga natt!
Se, vad ljus! Hör, vad brus!
Änglaskaror med mäktig röst
lovar Gud för all världens tröst:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.
Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Över släktenas pilgrimsgång
svävar signande änglasång:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.
Joseph Mohr 1816

