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Önskan om att få träffa andra

Toiveena toisten tapaaminen

Restriktionerna har hindrat en stor del av finländarnas sammankomster i Norge under en lång
tid. Trots att de nationella restriktionerna hävdes
i höst, är många rädda för att det ska komma nya
lokala restriktioner som förhindrar möten.

Rajoitukset ovat pitkän aikaa estäneet suuren
osan suomalaisten kokoontumisista Norjassa.
Vaikka kansalliset rajoitukset poistettiin tänä syksynä, moni odottaa uusien paikallisten rajoitusten estävän tapaamisia.

Under pandemin har alla insett att mötet mellan
människor är så mycket mer än att bara läsa vad
någon har skrivit, höra den andras röst och se ett
ansikte. När vi håller kontakten bara med hjälp av
text, ljud och video får vi ofta saker och ting att gå
framåt. Men om vi vill öka förståelsen, odla vänskapsförhållanden och ge varandra värme och
närhet behöver vi mötas med alla sinnen, i samma rum och samtidigt.

Pandemian aikana kaikki ovat ymmärtäneet, että
ihmisten välinen kohtaaminen voi olla monimuotoisempaa kuin pelkästään kirjoituksen lukeminen, toisen äänen kuuleminen ja kasvojen näkeminen. Kun pidämme yhteyttä vain tekstien,
audion ja videon välityksellä, saadaan asiat usein
edistymään. Mutta kun haluamme lisätä ymmärrystä, hoitaa ystävyyssuhteita ja osoittaa lämpöä
toisillemme, tarvitsemme kohtaamisen kaikilla
aisteilla – samassa tilassa ja samaan aikaan.

Om Gud vill och coronaviruset inte sätter käppar i
hjulet samlas vi åter till gudstjänst i kyrkorna
runtom i Norge för att sjunga julsånger tillsammans. Ni är också varmt välkomna på kyrkkaffe
när vi får ordna det!

Jos Jumala suo eikä korona estä, kokoonnumme
jälleen kirkoissa eri puolella Norjaa jumalanpalveluksiin laulamaan joululauluja. Tervetuloa myös
kirkkokahveille, kun ne voidaan järjestää!
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Jäsensihteerit auttavat
saamaan kirkonkirjat kuntoon
TEKSTI MIA MOSS JA ANNIINA REINHOLDTSEN
KUVA ANSSI ELENIUS

Jäsensihteerit ottavat yhteyttä niihin Suomen kirkon jäseniin,
jotka asuvat Norjassa, mutta eivät vielä ole vahvistaneet
jäsenyyttään Norjan suomalaisessa seurakunnassa.
Norjan suomalaisessa seurakunnassa on meneillään jäsenprojekti,
jonka parissa työskentelevät jäsensihteerit Mia Moss ja Anniina Reinholdtsen.

Norjan suomalaisella seurakunnalla on tällä
hetkellä noin 2400 jäsentä, jotka ovat vahvistaneet jäsenyytensä Norjan valtion viranomaisten
määräämällä tavalla.
Jäsenprojektin tavoitteena on kertoa kaikille Norjassa asuville Suomen kirkon jäsenille, että Norjassa ei ole erillistä kirkollisveroa. Valtio
kuitenkin tukee jokaisen uskonnollisen yhteisön
toimintaa ja Suomen kirkon jäsen pääsee ilmaiseksi Norjan suomalaisen seurakunnan jäseneksi.
– Haluamme jäsenyyden vahvistamisen
olevan mahdollisimman yksinkertaista. Tapoja
jäsenyyden vahvistamiselle onkin useita, Mia
Moss sanoo.
– Meille saa aina soittaa, vahvistamisen voi
tehdä suoraan puhelimitse. Verkkosivulta löytyy linkki, jos haluaa BankID:n avulla vahvistaa
jäsenyyden. Lisäksi vahvistuksen voi tehdä perinteisesti lomakkeella – omakätisesti allekirjoitetun paperilomakkeen voi lähettää kirjekuoressa seurakunnan toimistoon, Mia selostaa.

– Uusi lomakkeen palautusmahdollisuus on
sähköinen pudotuslaatikko. Allekirjoitetusta lomakkeesta otetaan valokuva tai se skannataan.
Sitten kuvatiedosto tai skannaus lähetetään
verkkosivun suojatun yhteyden kautta meille
seurakunnan toimistoon, kertoo Anniina Reinholdtsen.
Jäsensihteerit Mia ja Anniina aloittivat syyskuussa. He perehtyivät aluksi sekä Suomen että
Norjan valtioiden ja kirkkojen säännöksiin. Loka- ja marraskuun aikana lähetetään lähes
3000 kirjettä niille Suomen kirkon jäsenille, jotka eivät vielä ole ehtineet vahvistaa jäsenyyttään Norjan valtion määräämällä tavalla. Seurakunnan verkkosivuilla jäsenyyttä koskevat sivut on päivitetty sekä suomeksi että ruotsiksi.
Loppusyksyn ja alkuvuoden aikana Mia ja Anniina soittavat niille, jotka eivät ole vastanneet
syksyllä lähetettyyn kirjeeseen.
– Autamme myös niitä jäseniä, joiden kohdalla jäsenyyden rekisteröinti on syystä tai toisesta jäänyt puolitiehen, kertoo Mia.
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– Tällaiseen tilanteeseen syynä voi olla esimerkiksi se, että Norjassa syntyneelle ja kastetulle lapselle ei ole haettu Suomen kansalaisuutta. Lapselle ei ole haettu suomalaista henkilötunnusta, eikä häntä siis ole ilmoitettu
Suomen väestörekisteriin lainkaan, hän jatkaa.
– Toinen mahdollinen syy voi olla, ettei lapsen
ulkomailla toimitettua kastetta ole ikinä ilmoitettu Suomen kirkkoon, Anniina täydentää.

– Jos Suomen kirkon jäsen on liittynyt Norjan kirkon jäseneksi (Den norske kirke), hänen
ei tarvitse erota kirkosta Suomessa, vaan hän
saa edelleen olla Norjan suomalaisen seurakunnan jäsen. Seurakunnan toimistoon tulee ilmoittaa olevansa myös Norjan kirkon jäsen, jotta voimme tehdä jäsenrekisteriin oikean merkinnän. Tällöin julkinen tuki ohjautuu Norjan
kirkolle, Anniina kertoo.
– Norjan uskontolain toteutumista seurataan henkilönumeroiden avulla. Valtio kontrolloi, että jokaisen Norjassa asuvan osalta julkista tukea maksetaan vain yhdelle uskonnolliselle
tai elämänkatsomukselliselle yhteisölle. Siksi
on tärkeää, että jokainen pitää huolta omasta
jäsenyydestään ja vahvistaa jäsenyytensä Norjan suomalaisessa seurakunnassa, Mia painottaa.
– Olemme jo olleet yhteydessä jäseniin,
joista Norjan valtion viranomaiset ovat ilmoittaneet, että heidän henkilönumeronsa on ilmoitettu kahden tai useamman uskonnollisen

Jäsen useammassa
uskonnollisessa yhteisössä?
Jäsenprojektissa otetaan yhteyttä Norjassa pysyvästi asuviin Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon jäseniin, jotka eivät vielä ole vahvistaneet jäsenyyttään Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Osa heistä on jossain vaiheessa Norjaan muuttaneita, osalla taas vanhemmat tai
isovanhemmat ovat asuneet pitempään Norjassa, jolloin he eivät välttämättä itse tiedä olevansa Suomen kirkon jäseniä.
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Jäsensihteeri Mia kertoo:
Eräs rouva pyyteli anteeksi sitä, että hän tulee kirkkokahveille
suomalaisen jumalanpalveluksen jälkeen, vaikka ei enää ole kirkon jäsen Suomessa. Sanoin heti: ”Älä, älä suotta! Tänne ovat
kaikki tervetulleita, ei kirkko sulje kenellekään oveansa.”
Rouva kertoi, että kun hän oli muuttanut pois Suomesta ja
mennyt naimisiin ulkomailla, hänet siirrettiin Suomen väestörekisterissä siirtolaislistalle ja pakotettiin eroamaan Suomen kirkosta.
Kauhistelin tapausta ja sanoin, että varmaankin jokin asia oli
mennyt väärin. ”Ei sille nyt puolen vuosisadan jälkeen enää mitään voi”, rouva huokasi.
Totesin hänelle: ”Anna minun yrittää!”
Lähdin selvittämään hänen entisen kotipaikkakuntansa seurakunnan kanssa asiaa. Hänen kohdallaan arkistoista löytyivät
kaikki tarvittavat tiedot, joten kirkon jäsenyys pystyttiin palauttamaan. Saimme kirkonkirjat kuntoon. Rouvan toive toteutui ja
hänet on nyt liitetty takaisin kirkkoon Suomessa.

tai eläkepäivien tullessa. Mahdollisia tulevia
perunkirjoituksia tai sukuselvityksiä varten on
hyvä, että tietoja löytyy väestötietojärjestelmästä myös Suomessa, Mia selventää.
– Olemme iloisia, jos voimme olla seurakuntamme jäsenille helposti lähestyttävä tuki
eri elämäntilanteissa. Pyrimme auttamaan sinua niin pitkälle kuin pystymme ja ohjaamme
sinut tarvittaessa eteenpäin, Anniina hymyilee.
Mia muistuttaa vielä:
– Kun elämässäsi tapahtuu muutoksia, kuten muutos osoitteessa tai muissa yhteystiedoissa, ilmoitathan siitä meille, niin tietosi pysyvät seurakuntamme rekisterissä ajan tasalla.
Olemme toimistolla aina sinua varten!

tai elämänkatsomuksellisen yhteisön tukianomuksen yhteydessä. Kun näin on, valtio ei maksa tukiosuutta mihinkään ja rahat jäävät valtion
muuhun käyttöön, Anniina kertoo.
– Jos ihminen ei kuulu Norjassa asuessaan
mihinkään uskonnolliseen tai elämänkatsomukselliseen yhteisöön, niin valtio pitää hänen tukiosuutensa, Mia toteaa.
Pidä huolta
tiedoistasi Suomessa!
– Tulevaisuutta ajatellen on hyvä pitää henkilötiedot kunnossa myös Suomessa. Voihan olla,
että muutto Suomeen saattaa jossain vaiheessa
tulla ajankohtaiseksi – joko opiskelujen, töiden
8

Tarkasta omat tietosi Suomessa
verkkosivulla dvv.fi
Voit tarkastaa omat tietosi Suomen väestötietojärjestelmästä.
”Omien tietojen tarkastus”-palvelusta löydät
voimassaolevat henkilötietosi, nimihistoriatietosi
sekä mahdolliset kiinteistö- ja rakennusomistuksesi.
Voit tarkastaa myös väestötietojärjestelmään
tallennetut asuinhistoriatietosi.
Tietojen tarkastus on mahdollista myös
käymällä henkilökohtaisesti palvelupaikassa tai
pyytämällä tarkastuksen kirjallisesti lomakkeella.
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Medlemssekreterarna hjälper med
att få ordning i kyrkoböckerna
TEXT MIA MOSS OCH ANNIINA REINHOLDTSEN
FOTO ANSSI ELENIUS

Medlemssekreterarna tar kontakt med de medlemmar
av kyrkan i Finland, som är fast bosatta i Norge,
men som ännu inte har bekräftat
sitt medlemsskap i Den finländska församlingen i Norge.
Medlemmarna förs in i Den finländska församlingen i Norges medlemsregister av Mia Moss och Anniina Reinholdtsen.

Medlemssekreterarna tar kontakt med de medlemmar av kyrkan i Finland, som är fast bosatta
i Norge, men som ännu inte har bekräftat sitt
medlemsskap i Den finländska församlingen i
Norge.
Den finländska församlingen i Norge har
just nu cirka 2400 medlemmar, som har bekräftat sitt medlemskap på det sättet som de norska myndigheterna kräver. Målet med medlemsprojektet är att berätta för Finska kyrkans
alla medlemmar som bor i Norge att man i Norge inte uppbär en separat kyrkoskatt. Staten
stödjer emellertid alla religiösa samfundsaktiviteter och medlemmar av Den finska kyrkan
kan således kostnadsfritt bli medlemmar av
Den finländska församlingen i Norge.
– Vi vill att det ska vara så smidigt som möjligt att bekräfta sitt medlemskap. Därför finns
det flera olika sätt att göra sin medlemsbekräftelse, säger Mia Moss.
– Man kan alltid ringa oss och enkelt bekräfta sitt medlemskap direkt på telefon. På
hemsidan finns det en länk, om man hellre önskar att bekräfta sitt medlemskap med hjälp av

BankID. Dessutom kan man naturligtvis välja att
bekräfta sitt medlemskap i pappersform via ett
formulär, som man kan printa ut och egenhändigt signera och därefter sända den per post till
församlingens kansli, förklarar Mia.
– Ett nyare alternativ är att returnera formuläret via den elektroniska dropboxen på församlingens webbplats. Efter att du signerat det
utprintade formuläret fotograferar eller skannar du in det och sänder det via en säker anslutning till församlingens skyddade dropbox,
berättar Anniina Reinholdtsen.
Medlemssekreterarna Mia och Anniina började jobba i september. De orienterade sig först
med såväl finska och norska statens som kyrkornas regler. I perioden oktober–november
sänds cirka 3000 brev ut till de medlemmar av
kyrkan i Finland, som ännu inte har bekräftat
sitt medlemskap enligt de av den norska staten
godkända sätten. Gällande medlemskapet har
församlingens webbplats uppdaterats både på
finska och svenska. Under sista delen av hösten
och i början av nästa år ringer Mia och Anniina
till dem, som inte svarat på det brev som sänts
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ut nu i höst.
– Vi hjälper också de medlemmar, vars
medlemsregistrering av en eller annan orsak inte har lyckats helt och hållet, förklarar Mia.
– Orsak till det här kan t.ex. vara att man inte har sökt finskt medborgarskap till det barn
som både fötts och blivit döpt i Norge. Man har
inte ansökt om finsk personbeteckning och barnet har överhuvudtaget inte anmälts till befolkningsregistret i Finland, fortsätter hon.
– En annan möjlighet är att barndopet, som
utförts i utlandet inte har registrerats i kyrkan i
Finland, fyller Anniina i.

att dessa vet om att de är medlemmar av kyrkan i Finland.
– Om man som medlem av Den finska kyrkan också har blivit medlem av Den norska kyrkan (Den norske kirke), behöver man inte träda
ur kyrkan i Finland, utan man kan fortsätta att
vara medlem av Den finländska församlingen i
Norge. I så fall bör man bara kontakta församlingens kansli, så att vi kan anteckna i vårt register att man också är medlem av Den norska
kyrkan. Då går det statliga understödet till Den
norska kyrkan, klargör Anniina.
– Upprätthållandet av Den norska religionslagen följs upp med hjälp av personnummer.
Staten kontrollerar att understödet betalas ut
bara till ett tros- eller livsåskådningssamfund
per personnummer. Därför är det viktigt att var
och en sköter om just sitt eget medlemskap och
att man bekräftar medlemskapet till Den finländska församlingen här i Norge, understryker
Mia.
– Vi har redan varit i kontakt med de medlemmar, vars personnummer har uppgetts till
Den norska staten av två eller flera tros- eller

Medlem i flera trossamfund?
I medlemsprojektet tas det kontakt med de i
Norge fast bosatta medlemmarna av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som ännu inte
har bekräftat sitt medlemskap i Den finländska
församlingen i Norge. En del av dem har på någon tidpunkt flyttat till Norge, andra har föräldrar eller mor-/farföräldrar som redan en längre
tid har bott i Norge och då är det inte ens säkert
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Medlemssekreterare Mia berättar:
En äldre dam bad om ursäkt, för att hon kom till kyrkkaffet efter
gudstjänsten, trots att hon inte längre tillhör kyrkan i Finland.
Jag svarade genast: ”Nej, nej, be inte om ursäkt! Här är alla välkomna, kyrkan stänger inte sina dörrar för någon.”
Frun berättade vidare att när hon flyttade bort ifrån Finland
och gifte sig utomlands, blev hon flyttad i Finlands befolkningsregister till utvandringslistan och hon tvingades till utträde ur kyrkan i Finland. Jag blev förskräckt över fallet, och sade att något
förmodligen gått fel till. ”Nu ett halvt sekel i efterhand kan säkert
inget längre göras åt den saken”, suckade damen.
Jag sa till henne: ”Låt mig försöka!”
Därefter tog jag mig an saken i samråd med församlingen i
hennes gamla hembygd. I kyrkoböckerna i arkivet återfanns alla
de uppgifter, som i hennes fall krävdes, för att vi tillsammans
skulle lyckas återta henne som medlem i kyrkan. Vi fick kyrkoböckerna uppdaterade. Damens önskan uppfylldes och hon har därmed nu återupprättats som medlem av Den finska kyrkan.

sig. Också vad beträffar eventuella bouppteckningar eller släktforskningar, underlättar det att
befolkningsregistret i Finland har korrekta uppgifter, betonar Mia.
– Det gläder oss, om vi kan vara ett lättillgängligt stöd för våra församlingsmedlemmar i
olika livssituationer. Vi strävar efter att kunna
hjälpa så gott vi kan och vägleda när det behövs, ler Anniina.
Mia påminner ännu:
– När det sker förändringar i ditt liv, att du
t.ex. flyttar eller att dina kontaktuppgifter ändras – kom då ihåg att meddela oss om saken, så
att vi kan uppdatera församlingens register och
hålla det tidsenligt. Vi finns här på församlingens kansli för dig!

livsåskådningssamfund i samband med understödsansökningar. När så är fallet, får ingetdera
samfundet understöd och staten behåller själva
den personens stödandel, berättar Anniina.
– Om man inte tillhör något tros- eller livsåskådningssamfund i Norge, behåller staten
understödsandel till något annat ändamål,
summerar Mia.
Ta hand om dina angelägenheter i Finland!
– Med tanke på framtiden är det bra att hålla sina personuppgifter uppdaterade. Det kan ju
hända att en flytt till Finland en gång skulle bli
aktuell – kanske i samband med studier, jobbmöjligheter eller när det är dags att pensionera
12

Kontrollera dina uppgifter i Finland
på webbplats dvv.fi
Du kan kontrollera dina uppgifter i Befolkningsdatasystemet.
I tjänsten ”Kontroll av egna uppgifter” hittar du
dina aktuella personuppgifter, namnhistorik samt eventuella
fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan även kontrollera uppgifter
om dina tidigare boendeorter som sparats i Befolkningsdatasystemet.
Uppgifterna kan även kontrolleras genom att
personligen besöka ett verksamhetsställe eller genom
att skriftligen be om kontroll med en blankett.
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Kirkkoneuvosto kehittää
seurakunnan tulevaisuutta
ANSSI ELENIUS

Jäsenprojektin jälkeen lisätään vuorovaikutusta,
edistetään viestintää ja järjestetään
uusia tapahtumia eri puolilla maata.
Norjan kirkkoneuvosto kokoontui syyskuussa työseminaariin Trondheimissa.
Kyrkorådet arbetade i september i Trondheim.
Vasemmalta • Från vänster
Bror Träskbacka (Kirkkohallitus • Kyrkostyrelsen), Kirsti Kuosa, Hanna Karlsson, Sanna Frew, Minna Laru

Pandemia keskeytti lähes täysin seurakunnan
tapahtumat ja kokoontumiset, joita suomalaispappi ja kirkkoneuvosto olivat suunnitelleet. Yli puolet adventin ja joulunajan tilaisuuksista oli pakko perua vuosi sitten. Silloin
kun oli mahdollista kokoontua kirkossa jumalanpalveluksiin, ei voitu jatkaa yhdessäoloa ja
toisten suomalaisten tapaamista perinteiseen
tapaan kirkkokahveilla.
Nyt Norjan suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvosto haluaa jatkaa tukiverkostojen ra-

kentamista suomalaisten keskuudessa eri
puolilla Norjaa. Syyskuussa ja lokakuussa pidetyissä kokouksissa luotiin suunnitelmat lähitulevaisuutta varten ja päätettiin lisätä työvoimaa tavoitteisiin pääsemiseksi.
Kohtaamiset kirkoilla kahvien äärellä ovat
hyvin merkityksellisiä monille suomalaisille ja
heidän läheisilleen. Tulevaisuudessa kirkoilla
voitaisiin kokoontua arki-illan tapahtumaan tai
viikonloppuna puoli päivää kestävään tapahtumaan.
Teemallisia iltoja tai päiviä

”Koordinoidaan yhdessä
suomalaisten yhdistysten
ja seurojen kanssa.”

Teemailta tai teemapäivä voisi keskittyä esimerkiksi musiikkiin, kielikysymyksiin, kasvatuksen haasteisiin, suomalaisten perinteiden
ylläpitoon, vanhenemiseen ulkomailla ja kristinuskon sisältöihin. Kirkkoneuvoston mukaan
14

on tärkeää, että paikkakunnan suomalaiset itse kokevat aiheet mielekkäiksi. Monista aihepiireistä on hyvä valita tärkeimmät yhdessä
paikallisten suomalaisten vastuunkantajien
kanssa. Koordinointi paikallisten yhdistysten,
seurojen ja suomikoulujen kanssa on hyvin tärkeää, koska kirkkoneuvosto haluaa olla lisäämässä tukea suomalaisille eikä kilpailla suomalaisten ajasta vapaaehtoisten järjestämän
yhdistystoiminnan kanssa.
Suomalainen kirkollinen tuki tulee kohdentaa myös ikäryhmittäin, joten teemat luonnollisesti vaihtelevat. Erityisesti puoli päivää kestäviin työpajoihin olisi hyvä sisältyä kahvittelun lisäksi ruokailu. Näin saataisiin aikaa myös
vapaamuotoiselle yhdessäololle, henkilökoh-

taiselle vuorovaikutukselle ja uusien tuttavien
löytämiselle.
Uusia työntekijöitä
Tähänastisen perustoiminnan laajentaminen
vaatii kuitenkin lisää työvoimaa. Kirkkoneuvosto suunnittelee, että kaksi uutta työntekijää alkaisi työskennellä yhdessä suomalaispapin kanssa. Uuden toiminnan puitteiden aikaansaamiseksi tarvitaan organisaattori, joka
vastaisi tapahtumien käytännön järjestelyistä.
Toinen tärkeä uusi työntekijä olisi viestinnän
ammattilainen, joka tiedottaisi tapahtumista
ja papin työstä sekä auttaisi tekemään kirkon
tuen paremmin näkyväksi.
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Kyrkorådet utvecklar
församlingens framtid
ANSSI ELENIUS

Efter medlemsprojektet önskar man
att öka interaktionen, främja kommunikationen
och organisera nya evenemang runtom i landet.

meningsfulla. Bland dessa olika teman är det
bra att tillsammans med de lokalt ansvariga
finländarna välja de viktigaste. Samarbetet
med lokala föreningar, klubbar och finska skolor är mycket viktigt, eftersom kyrkorådet vill
vara alltmer till stöd för finländarna och inte
tävla om den tid, som tillbringas med föreningsverksamhet anordnad av de frivilliga.
Den finska kyrkans stöd bör också riktas
mot olika åldersgrupper, vilket gör att det blir
en naturlig variation i teman. Speciellt de
workshops som varar i flera timmar bör innehålla måltider utöver kaffe. Det här skulle också ge tid till mer informell samvaro, personlig
interaktion och möjlighet för att hitta nya bekantskaper.

Pandemin avbröt nästan helt de församlingsevenemang och -sammankomster, som hade
planerats av finländarnas präst och kyrkorådet. Mer än hälften av advents- och julevenemangen fick ställas in för ett år sedan. När det
var lov att samlas till gudstjänster gick det inte
att fortsätta träffa andra finländare på sedvanligt vis vid kyrkkaffe.
Nu vill kyrkorådet i Den finländska församlingen i Norge fortsätta bygga ut stödnätverk
bland finländare över hela Norge. Under mötena i september och oktober fastställdes planer för den närmaste framtiden och man beslutade att utöka personalstyrkan för att nå
målen.
Träffarna i kyrkorna över kaffe är väldigt
betydelsefulla för många finländare och deras
närmaste. I framtiden planerar kyrkorådet
evenemang i kyrkorna t.ex. en vardagskväll eller under veckoslutet som ett halvdagsarrangemang.

Nya medarbetare
Men att expandera den kärnverksamhet man
hittills har haft kommer att kräva mer arbetskraft. Kyrkorådet planerar att två nya medarbetare ska börja arbeta tillsammans med finländarnas präst. För att skapa ramar för nya
aktiviteter behövs det en organisatör, som
ansvarar för det praktiska genomförandet av
arrangemang. Den andra nya viktiga medarbetaren bör vara ett proffs på kommunikation,
som synliggör information om evenemangen,
prästens arbete och det stöd, som ges av kyrkan.

Temakvällar eller temadagar

Suomalaispapin työpaikkoja vuodesta 2015 lähtien. Vihreä merkitsee suomalaisten jumalanpalvelusten paikkakuntia,
punainen hautaan siunaamista, sininen avioliittoon vihkimistä ja valkoinen kastetta.
Finländarnas präst har arbetat sedan 2015 på de märkta orterna.
Grön betyder finländska gudstjänster, röd jordfästning, blå kyrklig vigsel och vit dop.
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Under en temakväll eller temadag skulle man
kunna fokusera på t.ex. musik, språkfrågor, utmaningar i utbildningen, upprätthållandet av
finska traditioner, åldrandet utomlands och i
kristendomens mångfacetterade innehåll. Enligt kyrkorådet är det viktigt att finländarna lokalt finner de teman, som för dem själva känns
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Tarina on saanut nimensä
Pyhästä Kakukyllasta,
joka varjelee rotilta ja hiiriltä.
Seinämaalauksessa rotta kiipeää
pyhimyksen helmaa pitkin ja
toinen roikkuu kädessä ja yrittää purra.

Rottien
pyhimys
TEKSTI PÄIVI HILSKA,
ENTINEN HATTULALAINEN

Anneli Kannon historiallinen romaani Rottien
pyhimys on saavuttanut valtavan suuren suosion Suomessa. Kirjastoissakin on pitkät odotusjonot. Ei se ole mikään ihme, sillä Rottien pyhimys vangitsee lukijan johdattaen hänet Hattulan Pyhän Ristin kirkon kansallisaarteeseen,
seinämaalauksien kuvamaailmaan.

osittain pelottavan vaikutuksen. Kaikkein kammottavin kuva oli ja on edelleen Beetlehemin
lapsenmurhaajat, jossa kopeat sotilaat pistävät
puukolla alastomat, laihat pikkulapset kuoliaaksi. Lapsena muistan myös ihmetelleeni isoa
keltaista leijonaa, jonka kidasta sinkoaa tuliset
liekit, eikä se ole ainoa leijona kirkon seinällä.
Vasta aikuisena olen ymmärtänyt, että kiljuva
leijona on perkeleen vertauskuva ja merkilliset
eläimet kuvaavat syntiä, joka tuli Paratiisiin.
Raamatun kuvien joukossa on joitakin maallisiakin aiheita. Hauskin on kirkon etuhuoneessa
oviaukon yläpuolella oleva kuva vanhasta ”niskaköyden veto”-leikistä.

Niin kävi meillekin, Riitalle ja minulle. Suorastaan lumouduimme uppouduttuamme mielenkiintoiseen tarinaan, joka kertoo siitä valtavasta työurakasta, jonka tuntemattomat maalarimestarit tekivät 1500-luvun alkupuolella.
Työryhmän tehtävä oli kuvata maailman alku ja
loppu ja kaikki siltä väliltä. Projekti vaikuttaa
miltei mahdottomalta. Tulos oli ja on edelleen
todella upea. Niin on Anneli Kannon teoskin, ainutlaatuinen ajankuvaus, joka ylistää taidemaalareiden työtä.

En paljasta romaanin tapahtumia, en edes
esittele tässä sen hahmoja. Totean vain, että
kirja on mielestäni taidokkaasti sepitetty mielenkiintoisesta aiheesta, kerronta on sujuvaa ja
sanasto rehevää. Rottien pyhimys on nostanut
kirkon seinämaalaukset kuuluisuuteen ja tehnyt
kirkosta turistihitin. Suosittelen Kirkonkukon
lukijoita tutustumaan sekä Rottien pyhimykseen että kirkon seinämaalauksiin seuraavalla
Suomen matkalla.

Hattulan Pyhän Ristin kirkko, jota lapsuudessani kutsuttiin Vanhaksi Kirkoksi, on minulle
hyvin rakas. Nuoruudessani 1960-luvulla otaksuttiin, että kirkkoa alettiin rakentaa noin vuonna 1220. Viimeisten arvioiden mukaan se on
kuitenkin 200–300 vuotta nuorempi.

Anneli Kannon kirjailijakuva 2016, kuvaaja Marek Sabogal.
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Kirjan loppu on yhtä vaikuttava kuin sen sisältö muutenkin. Tässä makupalana kappale
”Maalarin särky”.

Kirkon seinät ovat täynnä kuvia. Maalausten
ihmis- ja eläinhahmot tekivät minuun syvän,
19

Malerens smerte

Maalarin särky

Kirken skimret av farger, former og hellighet.
Gloriene glødet som smeltet gull, grangrønt,
gressgrønt, spiregrønt fortalte om håpet, rødt,
mursteinsrødt og oker om gleden, det svale blå
var et kjærtegn av trøst. Det sotsvarte minnet
om skuffelser og sorg som også er del av gleden
og håpet. Hundreder av øyne så ned fra veggene med varme, strenge, kjærlige, lidende blikk.
Hundrevis av ansikter strålte i kirken av tillit,
tro, smerte, lidelse, lykke og frykt. Du holder
ut, sa helgenene. Du er elsket, forsikret Den
hellige Jomfru. Fristelsene kan overvinnes, sa
Jesus. Vær tro mot din sak, hvisket Helena høyt
oppe fra hvelvet.
Et lett og svalt vindpust strøk gjennom kirkerommet, som vingeslaget fra en engel.
Vindpustet rusket lett i det lange håret til Andreas og strøk over kinnet til Pelliina.
− Smerten i hjertet er en gave. Det er til velsignelse, for da kan du forstå smerten alle andre bærer. Den kan være av ulik form og smerte
på ulik vis, men alle kan kjenne den, sa Andreas. − Vilppu plages av at han har bare en arm.
Martins hustru av at hun er blitt enke. Sønnene
plages fordi de er farløse. Det finnes utallige
former for smerte. At noen har opplevd urett.
At noen har gjort det de vet ikke er riktig. En
hemmelig forbrytelse. Døden til en kjær person. Et barn man håpet på, men aldri fikk. Dårlige foreldre. En slem ektefelle. Fattigdom. En
sveket kjærlighet. Bedrag. Alt dette gjør vondt
og det bringer menneskene hit for å finne trøst.
De ser opp på kirkeveggene og de ser sin egen
smerte. De skjønner at andre har opplevd noe
som ligner, og de forstår hverandre.
− Ja, sa Pelliina.

Ved døren til forrommet betraktet de bildet
i hvelvet som Pelliina hadde forandret på. Det
var nå fire skikkelser på malerstativet. Maleren
satt overskrevs på tømmerstokken. Kvinnen
strakk hendene sine mot maleren. Djevelen selv
lurte bak ryggen til maleren, alltid rede, men på
den andre siden sto en engel.
− Et godt bilde kan ha mange betydninger
og maleren ser dem alle, sa Andreas tankefull.
− Dette er et godt bilde. En forklaring er at Djevelen lokker oss til onde gjerninger, og at vi i et
øyeblikks raseri kan falle for fristelsen. En annen forklaringen er at engelen rekker sine hender mot maleren. Kanskje for å frelse hans sjel.
En tredje forklaring kan være at engelen stiller
seg foran kvinnen og hindrer henne fra å kaste
seg ned. En fjerde forklaring kan være at det er
kvinnen som skyver maleren ned fra stillasene,
sa Andreas.
Pelliina skvatt og trakk pusten, men Andreas ventet ikke på svar, klappet henne bare på
skulderen og sa beroligende: − Kanskje jeg har
sett feil. Du vet selv hva bildene du har malt betyr.
Pelliina tok mot til seg og spurte: − Mester
Andreas, den smerten ... kjenner du også den?
Andreas skulle til å stryke Pelliina over håret, men lot hånden stanse halvveis. Malerhånden til Andreas Pictor maktet det ikke. Han gikk
mot kirkedøren.
− Bak den døren venter hele Hattula på å få
se bildene våre.
Et nesten merkbart smil var på hans lepper.
− Smerten til maleren. Min smerte. Jeg skal
fortelle om den når vi går.

Naishahmo ojensi käsiään häntä kohti. Maalarin selän takana vaani Perkele itse, aina valmiina, mutta toisella puolella seisoi enkeli.
– Hyvässä kuvassa on monta merkitystä ja
maalari näkee ne kaikki, Andreas sanoi mietteliäästi. – Tämä on hyvin tehty kuva. Sen ensimmäinen merkitys on Perkele, joka viekoittelee
meitä pahoihin tekoihin ja jonka houkutuksiin
saatamme vihan puuskassa langeta. Toinen
merkitys on enkeli, joka ojentaa käsiään kohti
maalaria, ehkä pelastaakseen hänen sielunsa.
Kolmas merkitys on, että enkeli astuu naisen
eteen ja estää häntä heittäytymästä alas. Neljäs merkitys on nainen, joka tyrkkää maalarin
telineiltä, Andreas sanoi.
Pelliina hätkähti ja kiskaisi ilmaa keuhkoihinsa, mutta Andreas ei odottanut vastausta
vaan taputti Pelliinaa olkapäälle ja sanoi lohduttavasti: – Ehkä näen väärin. Itse tiedät, mitkä merkitykset olet kuvaan maalannut.
Pelliina kokosi rohkeutensa ja kysyi: – Mestari Andreas, se särky ... onko sinullakin?
Andreas nosti kätensä silittääkseen Pelliinan hiuksia, mutta liike pysähtyi puolitiehen.
Andreas Pictorin maalarinkäsi ei osannut. Hän
käveli kohti kirkon ovea.
– Tuon oven takana odottaa koko Hattula
meidän kuviemme näkemistä.
Hän hymyili tuskin havaittavasti toisella
suupielellään.
– Maalarin särky. Minun särkyni. Kerron
matkalla.

Kirkko värisi värejä, muotoja ja pyhyyttä. Sädekehät hehkuivat sulana kultana, kuusenvihreä,
ruohonvihreä, oraanvihreä puhuivat toiveikkuudesta, punainen, tiilenväri ja okra toivat iloa, sinisen viileys lohdutti ja hyväili. Nokimusta
muistutti iloon ja toiveisiin kuuluvista pettymyksistä ja suruista. Seiniltä katselivat sadat
silmät, lämpimät, ankarat, rakastavat, kärsivät.
Sadat kasvot säteilivät kirkon ilmaan luottamusta, uskoa, tuskaa, kärsimystä, onnea ja pelkoa. Sinä kestät, sanoivat pyhimykset. Sinua rakastetaan, vakuutti Pyhä Neitsyt. Kiusaukset
ovat voittamista varten, vakuutti Jeesus. Usko
asiaasi, kuiskasi Helena kirkon katosta.
Kirkossa pyyhki kevyt, viileä tuulenhenki
kuin enkelin siivenisku. Se huiskautti Andreaan
pitkiä hiuksia ja silitti Pelliinan poskea.
– Kipu sydämessä on lahja. Se on siunaus,
koska voit ymmärtää kipua, jota jokainen kantaa. Se on monen muotoinen ja särkee eri tavoin, mutta jokaisella se on, Andreas sanoi.
– Vilppua särkee yksikätisyys. Martinin vaimoa
leskeys. Hänen poikiaan isättömyys. Särkyjä on
lukematon määrä. Koettu vääryys. Tehty vääryys. Salainen rikos. Rakkaan kuolema. Turhaan
toivottu lapsi. Huonot vanhemmat. Paha puoliso. Köyhyys. Hylätty rakkaus. Petos. Se vihloo ja
tuo ihmiset tänne, lohdutuksen luokse. He katsovat seiniä ja näkevät oman särkynsä. Silloin
he käsittävät, että joku muu on kokenut saman
ja ymmärtää heitä.
– Niin, sanoi Pelliina.
He kiersivät etuhuoneen ovelle ja katselivat
holvin kuvaa. Pelliina oli muuttanut sen toisenlaiseksi. Maalaustelineillä oli nyt ”neljä hahmoa. Maalari istui hajareisin hirren päällä.

Oversatt fra finsk: Riitta Berger, 2021.

Katkelma teoksesta ”Rottien pyhimys”.
Anneli Kanto, Gummerus kustannus, maaliskuu 2021.
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Katsaus Norjassa toimivien
suomalaisten yhdistysten
ja seurojen tilanteeseen
Vapaaehtoinen aktiivisuus on saanut aikaan monta eriikäistä suomalaista yhdistystä ja seuraa. Ne toimivat
pääasiassa paikallisesti tai alueellisesti.
Seuraavilla sivuilla suurimpien seurojen tämänhetkiset
puheenjohtajat kertovat tilanteesta ja tulevista suunnitelmista. He vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka pandemia on vaikuttanut ja
edelleen vaikuttaa paikkakunnallanne (seudullanne)
suomalaisten keskuudessa?
2. Millaisia tapahtumia olette toteuttaneet
tai suunnitelleet tänä syksynä?
3. Mistä löytää tietoa yhdistyksen/seuran
tapahtumista?

Suomi-Seura Oslo
Nina Filpus
1. Pandemia on vaikuttanut ainakin seuran toimintaan ikävällä tavalla.
Tavanomaiset tapahtumat jouduttiin perumaan ja pidimme pitkän
tauon, koska emme halunneet ottaa riskiä suomalaisten terveyden
kanssa. Uusien maahanmuuttajien kanssa emme myöskään ole päässeet tutustumaan ja sitä kautta auttamaan heitä alkuun uudessa
paikassa.
2. Tänä syksynä olemme käynnistelleet toimintaa pikku hiljaa. Pidimme
Tule Tutuksi -grillijuhlat syyskuun alussa perinteiseen tyyliin Vigelandin
puistossa. Sen lisäksi kuukausittain järjestettävä After Work -tapahtuma
on voitu aloittaa uudelleen, joten sinne kannustammekin kaikkia
tulemaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Vuosittain järjestettävä
patikkaretki, tällä kertaa Grefsenkollenille, järjestetään 7.11.2021.
Olemme myös mukana NFF:n ja kirkon kanssa yhteistyössä järjestettävässä itsenäisyyspäivän juhlassa. Kalenteri alkaa siis ihan kivasti taas
täyttyä.
3. https://www.facebook.com/SuomiSeuraOslo
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Norsk-finsk forening i Bergen
Milla Kaski
1. Yhdistys ei ole voinut järjestää jäsenilleen tapahtumia pandemiaan
liittyvien rajoitusten ja suosituksien takia.
2. Järjestimme muutama viikko sitten yhdistyksen saunaillan. Tänä
vuonna järjestämme vielä kauneimmat joululaulut tapahtuman Norjan
suomalaisen seurakunnan kanssa ja perinteiset itsenäisyyspäiväjuhlat.
3. https://www.facebook.com/nffib

Norjalais-Suomalainen Yhdistys,
Norsk-Finsk Forening
Heli Bergset
1. Yhdistyksen toiminta on pandemian vuoksi ollut vähäistä ja yhteydenpito jäseniin on tapahtunut melko yksisuuntaisesti jäsenlehden ja
jäsentiedotteiden kautta. Olemme kuitenkin järjestäneet muutaman
sunnuntaikävelyn sekä loppukeväällä villiruokaretken. Pienimuotoisille
ulkotapahtumille tuntui olevan tilaus. Oslon seudulla on paljon
suomalaisia, ja vaikutelma on, että ihmiset ovat kyllä pitäneet keskenään yhteyttä mahdollisuuksien mukaan.

Suomi-Seura Rogaland
Päivi Tervonen
1. Suurin osa seuran tapahtumista on luonnollisesti peruttu pandemian
takia. Olemme käyttäneet Facebookia saadaksemme tietoa siitä ovatko
jäsenet kiinnostuneet tapahtumista, ja todenneet että suurin osa ei
tahdo vieläkään osallistua yhteisiin kokoontumisiin.

2. Marraskuun alussa on elokuvailta (suomalaisia lyhytdokumentteja) ja
loppupuolella perinteinen koko perheen pikkujoulu. Itsenäisyyspäivän
juhla järjestetään yhteistyössä Suomi-Seura Oslon ja suomalaisen
seurakunnan kanssa.

2. Yhteinen ruokailu ravintolassa ja klassinen konsertti ovat toteutuneet, mutta osanotto oli vähäinen. Suunnitelmissa ruokailu myös
marraskuussa, sekä pari tapahtumaa Stavangerin konserttitalolla, jos
kiinnostusta riittää. Lisäksi joulukirkko/joululaulutilaisuus 2. adventtina
5.12.2021 ja pikkujoulut 11.12.2021.

3. https://www.facebook.com/Norskfinsk/, info@norskfinsk.org –
Nettisivu norskfinsk.org on tällä hetkellä ”rikki” mutta toivottavasti
saadaan kuntoon lähiviikkoina.

3. https://suomisro.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/suomiseurarogaland/
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Trondheimin Suomi-Seura
Birger
1. 2020 juhannus oli menestys, ja saatiin yksi syysretki järjestettyä
2020. Syksyn ensimmäinen koronavapaa tapahtuma pubissa sai
jäsenistön ideat liikkeelle.
2. Pubikokoontuminen ja sieniretki.
3. https://www.facebook.com/trsuomiseura ja seuran nettisivuilla voi
liittyä sähköpostilistalle.

Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen sauna.
Kuvat s. 5 (sauna), 24 ja 26 Sami Kinnunen.

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys
Sami Kinnunen
1. Emme ole voineet järjestää tapahtumia. Juhannussauna oli ensimmäinen tapahtuma koronan tulon jälkeen. Nyt olemme myös aloittaneet keskiviikkotapaamiset joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.
2. Keskiviikkotapaamiset jatkuneet, lapsitoimikunta järjestää lasten
itsenäisyyspäiväjuhlan. Aikuisille järjestämme erikseen itsenäisyyspäivän illallisen. Venner i Nord tapahtumassa olemme myös mukana
muiden maiden kanssa joulukuussa.
3. https://tromssannorsu.wordpress.com/
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Sør-Varanger Norsk-Finskforening
Etelä-Varangin Norja-Suomiseura
Hilja Mäläskä
1. Emme ole pitäneet seuran jäsenkokouksia eikä retkiä.
2. Pidimme ensimmäisen jäsenkokouksen lokakuun alussa. Nyt tehty
seurojen yhteinen syysretki Ivaloon. 3.11.2021 pidämme jäsenkokouksen
ja suunnitelmissa on seuran pikkujoulut, joulukirkko, itsenäisyyspäivän
vietto.
3. Facebook-ryhmä Etelä-Varangin Norja-Suomi-seura
https://www.facebook.com/groups/255486484596069
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Adventin tapahtumia
Advents händelser
Suomalaispappi Anssi Elenius järjestää
suomalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa
jumalanpalveluksia eri puolella Norjaa.
Tarkemmat tiedot kaikista tilaisuuksista
näet seurakunnan verkkosivulla

www.finskekirken.no
ja eri puolilla Norjaa toimivien yhdistysten sivuilla:
Norsk-Finsk Forbund –
Norjalais-Suomalainen Liitto
www.finskforbundet.no
Tromssan ruijansuomalainen yhdistys –
Norskfinsk forening i Tromsø
www.tromssannorsu.wordpress.com
Trondheimin Suomi-seura
suomiseura.no
Bergenin norjalais-suomalainen yhdistys –
Norsk-finsk forening i Bergen
finsk.nffib.org
Suomi-Seura Rogaland
www.suomisro.wordpress.com
Norsk-Finsk Forening –
Norjalais-Suomalainen yhdistys
norskfinsk.org
Suomi-Seura Oslo
www.suomiseura.org
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Ajankohtaiset tiedot tapahtumista verkkosivuilla
Tartuntatilanne vaihtelee alueellisesti ja paikallisesti. Siksi päivitämme tapahtumien
ajankohtaiset tiedot verkkosivuille.
Noudatamme Norjan viranomaisten määräyksiä ja toimimme paikallisten seurakuntien
käytännön mukaan niissä kirkoissa ja rakennuksissa, joissa Norjan suomalainen
seurakunta järjestää tilaisuuksia. Valitettavasti kirkkokahvien tai muun tarjoilun
järjestäminen ei aina ole mahdollista.
Kirkoissa on yleensä ilmavat tilat ja valmiiksi merkityt istumapaikat. Silloin kun
tilaisuuteen saa osallistua vain pieneksi rajattu määrä ihmisiä, löydät verkkosivulla
tiedot, kuinka voit ilmoittautua ennakkoon.

Aktuella uppgifter om evenemang på vår webbplats
Smittoläget varierar regionalt och lokalt. Vi uppdaterar därför aktuella uppgifter om
evenemang på vår webbplats.
Vi följer de norska myndigheternas bestämmelser och gällande praxis i de lokala
församlingarna i de kyrkor och byggnader där den finländska församlingen i Norge
ordnar evenemang och sammankomster. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ordna med
kyrkkaffe eller servering.
Kyrkorna har oftast rymliga lokaler och färdigt markerade sittplatser. I en del sammankomster får endast ett litet, begränsat antal personer delta. På vår webbplats finns
information om hur du kan anmäla dig på förhand till dessa.
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Bergen: Kauneimmat joululaulut ja adventtihartaus

Hamar: Adventtikirkko ja joululaulut

Ti 23.11.2021 klo 18.00
Domkirkeboligene, Kong Oscars gate 88, 5018 Bergen

Pe 3.12.2021 klo 17.30. Lisätiedot imoittautumisesta verkkosivulla.
Ynglingen Hamar KFUK/KFUM, Furnesvegen 1, 2317 Hamar

Oslo: Kauneimmat joululaulut

Stavanger: Adventtikirkko ja joululaulut

Pe 26.11.2021 klo 18.00
Margaretakyrkan, Hammersborg torg 8, 0179 Oslo

Su 5.12.2021 klo 15.00
Stokka kirke, Christian Skredsvigs vei 23, 4023 Stavanger

Tromssa: Adventtikirkko ja joululaulut

Alta: Adventtikirkko ja joululaulut

Su 28.11.2021 klo 15.00
Elverhøy kirke, Barduvegen 20, 9012 Tromsø

Ti 7.12.2021 klo 18.00
Elvebakken kirke, Kirkegårdsveien 2, 9515 Alta

Hammerfest: Adventtikirkko ja joululaulut

Lakselv: Adventtikirkko ja joululaulut

Ma 29.11.2021 klo 18.30
Rypefjord kirke, Kirkegårdsveien 21, 9610 Rypefjord

Ke 8.12.2021 klo 18.00
Lakselv kirke, Kirkeveien 1, 9700 Porsanger

Båtsfjord: Adventtikirkko ja joululaulut

Karasjok: Adventtikirkko ja joululaulut

Ti 30.11.2021 klo 18.00
Båtsfjord kirke, Prestegårdsbakken, 9990 Båtsfjord

Ke 9.12.2021 klo 18.00
Karasjok kirke, Girkogeaidnu 2, 9730 Karasjok

Vesisaari: Adventtikirkko ja joululaulut

Trondheim: Adventtihartaus ja koko perheen joulujuhla

Ke 1.12.2021 klo 18.00
Vadsø kirke, Amtmannsgata 1C, 9800 Vadsø

Kirkkoniemi: Adventtikirkko ja joululaulut
To 2.12.2021 klo 18.00
Kirkenes kirke, Kirkegata 5, 9900 Kirkenes

Su 12.12.2021 klo 15.00
Bakklandet menighetssenter, Aasmund Vinjes gate 4, 7015 Trondheim

Oslo: Joulumessu • Mässa i jultiden
Su 19.12.2021 klo 11.00.
Margaretakyrkan, Hammersborg torg 8, 0179 Oslo

Seuraa muutoksia seurakunnan verkkosivuilla www.finskekirken.no
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Kirkolliset toimitukset
Kyrkliga förrättningar

Mahdollisuuksia tulla yhteen
kerran kuussa tai useammin
Oslo: Vauvakerho
Vauvakerhossa vauvoilla ja heidän vanhemmillaan
on mahdollisuus tutustua toisiin. Myös leikki-ikäiset
sisarukset ja isovanhemmat ovat tervetulleita.
Lauluhetken jälkeen kahvit talon puolesta.
Ei osallistumismaksua, omat eväät mukaan.
Perjantaisin klo 11–13
Margareta-kirkon lukusali
Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo

Kastettu • Döpta

Bergen: Lastenkerho
Lastenkerhossa lauletaan ja leikitään yhdessä.
Samalla mahdollisuus vaihtaa vinkkejä, kuulumisia ja
ajatuksia vanhemmuudesta.
Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja voit
tulla oman aikataulusi mukaan. Osallistuminen on
maksutonta. Ota omat eväät mukaan.
Tiistaisin klo 17–19
Nykirken menighetshus
Fredriksbergsgaten 4, Bergen

Oslo: Torstaikahvit

Avioliittoon vihitty • Vigda

Torstaikahveilla tavataan, tutustutaan ja jutellaan
ajankohtaisista aiheista. Mukana keskustelemassa
suomalaispappi Anssi Elenius. Lähes joka kuukausi
jonain torstaina Margareta-kirkon lukusalissa.
Ei pääsymaksua, kahvit talon puolesta.
Kerran kuussa torstaina klo 11–13
Margareta-kirkon lukusali
Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo
Muutokset näet seurakunnan verkkosivuilta www.finskekirken.no
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Livets bröd i en matho

Elämän leipä syöttökaukalossa

ANSSI ELENIUS

ANSSI ELENIUS

FINLÄNDARNAS PRÄST I NORGE

NORJAN SUOMALAISPAPPI

Oxen och åsnan tittar på barnet i krubban. Barnet som ligger i djurens matho är en symbol för Jesu födelsefest, vars betydelse ökade på 300-talet.
På sarkofagbilder som finns bevarade från den tiden ser vi de viktigaste gestalterna
med tanke på julens budskap: I mitten barnet som ligger lindat i en krubba, bredvid oxen och åsnan som tittar på och förutom dem bara en herde som förundrar sig.
Herden representerar människan som väntar på förlossning för vilken Jesus Kristus
föddes som Frälsaren. Oxen och åsnan avbildas eftersom skrifterna i Gamla testamentet
upplevdes ha blivit besannade. I profeten Jesajas bok kan vi läsa hur Herren tillrättavisar sitt folk:

Härkä ja aasi katselevat lasta seimessä. Eläinten syöttökaukalossa makaava lapsi kuvaa
Jeesuksen syntymäjuhlaa, jonka merkitys kasvoi 300-luvulla.
Tuolta ajalta säilyneiden sarkofagien kuvituksessa nähdään joulun sanoman kannalta keskeisimmät hahmot: Keskellä kapaloihin kääritty lapsi seimessä, sen ympärillä härkä ja aasi katselemassa ja niiden lisäksi vain yksi paimen ihmettelemässä.
Paimen edustaa lunastusta odottavaa ihmistä, jolle Jeesus Kristus syntyi Vapahtajaksi. Härkä ja aasi kuvataan, koska Vanhan testamentin kirjoitusten koettiin toteutuneen. Profeetta Jesajan kirjasta voidaan lukea, kuinka Herra nuhtelee kansaansa:

”En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba,

”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen,

men Israel känner inget, mitt folk förstår inget.”

mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua.”

Jesaja 1:3

Jesaja 1:3

Faran för varje människa är att vända ryggen till den som ger liv. Djuren däremot ifrågasätter inte och gör sig inte till vid mathon. Barnet i krubban åskådliggör att Gud skänker föda både till sitt eget folk och till alla andra människor i världen. Att Guds son uppenbarade sig ger hela världen liv.

Jokaisen ihmisen vaarana on kääntää selkä elämän antajalle, mutta eläimet eivät viisastele syöttökaukalon äärellä. Seimeen laitettu lapsi havainnollistaa, että Jumala lahjoittaa ravinnon sekä omalle kansalleen että muille maailman ihmisille. Jumalan Pojan
ilmestyminen antaa elämän koko maailmalle.

Livets bröd lindades till ett knyte i krubban för människornas skull.

Elämän leipä on kapaloitu kääröksi seimeen ihmisiä varten.

Sarkofagi, vuosi 320 • Sarkofag, år 320 – Kuva • Foto Giovanni Battista (Wikipedia)
Sarcofago Orto di S. Giacomo alla Lungara, Roma
Presepio, Museo Nazionale Romano

Alttaritaulu • Altartavla, Per Anderas Lilje 1689, Elverhøy kirke, Tromsø
Kuva • Foto Anssi Elenius
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