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Vårt verksamhetstema för 2022: Samarbete och aktivitetsglädje!

Till kyrkoherden

Den 3 augusti 1914 tittade Storbritanniens utrikesminister Sir Edward Grey ut genom fönstret 
i sitt arbetsrum och sade till en vän: ”Nu slocknar lamporna i hela Europa. De kommer inte att 
tändas på nytt under vår livstid.” Dagen därpå förklarade Storbritannien krig mot Tyskland.  
Det krig som många trodde att skulle bli några veckor långt kom att vara i flera år.

Filmen Fiendeland: En dag utan krig, regisserad av fransmannen Christian Carion, berättar om 
frontöverskridande mänsklighet. Det är julafton år 1914, under det pågående första världskri-
get. Skyttegravarna är fyllda av frusna och trötta män. Det är bara några hundra meter mellan 
de tyska linjerna på ena sidan och de fransk-skotska på andra sidan. Mellan linjerna ligger 
krigsoffer som ingendera sidan vare sig kunnat bära bort eller begrava.

Julens budskap vaknar till liv när skottarna börjar sjunga julsånger till ackompanjemang av 
säckpipor. Tyskarna hör detta och svarar genom att sjunga Stilla natt, heliga natt! Mörkret fly, 
dagen gryr. Räddningstimman för världen slår, Nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden är 
kommen, Oss är en frälsare född. 
[Stille Nacht, heilige Nacht] 

En av de sjungande soldaterna reser sig ur skyttegraven och ställer en liten julgran mellan 
linjerna. Befälet beslutar att göra ett uppehåll i fientligheterna med anledning av julen. Filmen 
skildrar en verklig händelse som ägde rum utanför den belgiska staden Ieper julen 1914.

Temat för Carions film är en tanke från poeten Henry Wadsworth Longfellow: ”Om vi kände till 
våra fienders historia skulle vi i var och en av dem hitta tillräckligt mycket sorg och lidande för 
att vilja avsluta fiendskapen.”

Korsets skugga hör till julen. Också denna jul befinner sig många utanför och mitt i lidandet. 
Förbundet Vita Bandet i Finland och dess lokalföreningar runt om i landet har i år liksom tidi-
gare år arbetat för hopp och uppmuntran. Coronatiderna har varit tärande för de människor vi 
möter och ökat deras behov av hjälp. Många som kämpar med depression och hopplöshet har 
vänt sig till oss. Vi är tacksamma för att så många församlingar och otaliga av deras medlem-
mar har gett vårt arbete sitt stöd i form av gärningar och böner! 

Samarbetet inom kampanjen ”En nykter jul för barnens skull” fortsätter. AURORA-gruppen 
som ordnas i S:t Michel är en stödgrupp för mödrar med missbruksproblematik. Domkyrko-
församlingens lokal Kuuttitupa är ett utmärkt ställe för gruppen att samlas. Under ledning av 
Hanna Vettenniemi, som är fängelsepräst i Tavastehus, har vi kunnat hjälpa kvinnliga fångar 
genom att förse dem med garn för att skapa hantverk. Verksamheten på Tavastehus nya  
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kvinnofängelse presenteras i tidningen Valkonauhas julnummer. Tidningen finns att läsa på 
förbundets webbplats www.suomenvalkonauhaliitto.fi/på-svenska. 

Samarbetet med församlingarna fortsätter under 2022. Vi kommer att delta i Kyrkodagarna 
i Uleåborg tillsammans med frivilliga från stadens lokalförening. Vi hoppas på att få möta så 
många av er som möjligt på Kyrkotorget 20–22.5!

Vi vill tacka alla församlingar som hjälpt våra lokala föreningar genom att låna ut lokaler, sam-
la in kollekter, låta dess medlemmar medverka vid högmässan och samarbeta med Vita Bandet 
på andra sätt. Vi ser fram emot att få samarbeta med er också nästa år!

Tack för alla förböner och kollekter under de år som gått! Församlingarnas stöd har alltid varit 
viktigt för Vita Bandets arbete. Vårt kontonummer är: 
Danske Bank FI98 8000 1100 0623 23, SWIFT-BIC: DABAFIHH.

Vår verksamhet kan presenteras på följande sätt under kungörelserna: Förbundet Vita Bandet  
i Finland är en kvinnoorganisation med kristen värdegrund vars syfte är att uppmuntra till nyk-
terhet, hjälpa människor i nöd och erbjuda professionell hjälp och kamratstöd med låg tröskel 
för personer och familjer med problem. Verksamheten riktar sig till personer i alla åldrar, både 
kvinnor och män. Förbundet ordnar avgiftsfria seminarier, upprätthåller ett studenthem för 
kvinnliga studerande i Helsingfors och ger ut tidningen Valkonauha. Till förbundet hör åtta 
lokala föreningar runt om i landet.

Vita Bandets verksamhet bygger på den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall 
göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt 7:12)

Vi tackar för samarbetet och önskar er en välsignad jul!

Vi inleder år 2022 med förtröstan på Herrens löften.

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än 
väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. (Psalm 130:5–6)

 
 
 Sinikka Vilén  Irja Eskelinen
 
 ordförande  generalsekreterare, pastor
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anne
Sticky Note
Pitäisikö olla huutomerkin lisäksi piste: 22.5.!

anne
Sticky Note
pitäisikö olla yhdysviiva:
kvinno-organisation?


