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julbrev dec 2020 

Detta år har det mesta i livet varit annorlunda. Inte minst på grund av pandemin som härjar 
över hela världen. I stället för ett julnummer av Syskonbrevet sänder vi nu ur ett julbrev. 

 

Bilden förställer en julkrubba som iordningställts av Adelia Mastrogiacomo, en italiensk 
kvinna som är gift Wadenström och har bott en längre tid i Finland. Historien om hennes 
julkrubbor började år 1999 när Marjatta Jaanu-Schröder från katolska kyrkan i Finland bad 
Adelia att ordna program med den barngrupp, som hon ansvarade för. Marjatta kom på idén 
att centrum i Helsingfors inte enbart skulle präglas av den kommersiella julgatan men också 
påminna om julens egentliga firningsämne. Då dök tanken upp på att i skyltfönster kunna 
ställa upp en julkrubba. Adelia hade kontakt med den lutherska kyrkliga samfälligheten i 
Helsingfors som också tände på idén. Den 8 december 1999 fanns en 3 meter lång vitrin 
färdigställd. Nu var det bara att inreda med julkrubbefigurer. I Italien (och andra katolska 
länder) finns en lång tradition med ett rikt utbud av figurer för att iordningsställa julkrubbor 
– inte bara Maria och Josef med barnet, vise män och änglar och stallets djur – utan många 



scener med hantverkare och stadsbor i deras egna miljöer med kvarn, bageri, husdjur etc. 
Nu införskaffade katolska kyrkan ett fyrtiotal figurer i olika storlek från Bologna och Neapel. 
Julen 2000 köpte de lutherska församlingarna i Helsingfors figurerna av den katolska kyrkan 
och hae därefter varit ansvariga för traditionen.  I många år har olika uppsättningar av dessa 
julkrubbor varit utställda i Helsingfors, bl.a i barnsjukhuset och Kampens kapell. I år är de 
små figurerna till påseende i barnsjukhuset och de litet större med rörliga delar i Aseman 
Kello på Alexandersgatan. 

styrelsens julhälsning 

Med krubban vill den helige Franciskus förmedla julens ständigt aktuella religiösa mening åt 
alla i världen och samtidigt påminna om att vi alla tillhör Gud, oberoende av hudfärgoch 
samhällssituation. Vi alla tillhör den av Gud skapade vackra och storslagna naturen och vi har 
alla samma värde i den storartade skapelsen. Vi önskar er alla en fridfull och välsignade jul. 

Pace e bene – Pax et bonum – Frid och allt gott 

kassören informerar  

Medlemsavgiften för år 2020 är 20 euro per person. Rekommenderar att referensnummer 
används då medlemsavgiften betalas med bifogad faktura.  

För den som vill bli ständig medlem är avgiften 200 euro. Efter att den summan har blivit 
betald debiteras ingen årlig avgift.  

Observera kontonummer för medlemsavgiften.  

IBAN: FI06 5561 0420 0226 91  

BIC: OKOYFIHH  

Genom att betala medlemsavgiften försäkrar man att medlemskapet fortsätter. Om 
medlemsavgiften är obetald 2 år avbryts medlemskapet. 

Tack till alla som under den korta tid som återstår av året hinner betala sin medlemsavgift! 

Det har gått många år sedan en resa gjordes till Assisi. Tankar finns om att då läget blir 
möjligt skall vi göra en resa till Italien. Om intresse finns kan intresserade anmäla sej till min 
e-post, så kan vi ta kontakt när planerna framskrider. Kanske om ett år om Covid-läget 
lättar? 

Tage Olander kassör (040-7168926)  

tage.olander@gmail.com 

 


