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Som jag lovade, ska jag berätta någonting om vår julhelg i 

Norge. 

 

För det mesta åker vi hem till Staterna till jul och nyår. År 2005 

firade vi dock jul i Finland, i Lovisa, i Petri och Tea Latvalas hem. 

En del tycker att Finland är ett julland. Norra-Finland har 

någorlunda arktiska förhållanden, så som i Kanada. De föder 

upp renar och julstaden ligger nära staden Rovaniemi. Petri och 

Tea däremot bor på Finlands sydkust och julen där är i mångt 

och mycket likadan som i södra New England. Ibland finns där 

snö, ibland inte. Petri och Tea gjorde julen mycket varm och 

hemtrevlig. Vi fyra tillbringade en dag med Tero och Pia Lalu och 

deras barn. Pia är en bra kock och hon gjorde lysande arbete då 

hon bakade typiska finska jul bakverk för julhelgen, jag tycker 

om dem verkligen mycket. De är croissant liknande stjärnor med 

fyra spetsar och plommonsylt mitt i. Jag åt antagligen mer än 

min del av dem. Annars var middagen mycket liknande som i 

Amerika, förutom en viktig detalj. Ingen kalkon. Kalkonerna är 

mycket dyra i Finland, som vi märkte då vi hade folk över till vårt 

hem och vi köpte två.  

 

Så som 2005 var vår första juletid i Finland, var 2010 den första 

för oss i Norge. Och som då, vi stannade och njöt av julhelgen. 

På julen deltog vi i en julfest i Harstads kyrka. Det var på ett sätt 

mycket välbekant men på samma gång mycket annorlunda. 

Julsånger sjöngs, även på engelska. Julberättelsen lästes. Men 

ser du den lilla flickan? Hon uppenbarade sig som en ängel 

representerande änglarna som uppenbarade sig för att lysa upp 

himlen under natten då Jesus föddes. Hon läste upp en 

traditionell norsk deklaration, fred och Guds välbehag till 

människorna samt delade ut pepparkakor. I stället för ett vanligt 

knytkalas, hämtade alla olika skivade bröd med olika 

kombinationer av fisk, nötkött, gris, ost, ägg, frukt eller skivade 

grönsaker. Vi smakade på många av de här kombinationerna 

och älskade flera av dem. Till efterrätt serverades traditionell 

chokladpudding med tjock grädde att hälla över. Där fanns 

också en röd bärsås med vaniljkräm och pepparkakor. Allt var 

mycket gott. 

 

Till vår julmiddag fann vi att kalkon i Norge är ungefär i samma 

prisklass som i Staterna. Det var en överraskning för att de 

norska priserna är överlag mycket dyrare än priserna i Finland. 

Så vi hade kalkon med tranbär, potatismos, steksås och 

hamburgerfyllning enligt ett recept som har gått i Debbys familj. 

Debby lagade traditionell norsk risgrynsgröt med jordgubbskräm 

Jag njöt av den. Det antas att kocken sticker in en mandel i 

gröten. Vem helst som hittar mandeln i sin gröt vinner ett pris 

som heter ”mandel-pris”. I Sverige kommer de att gifta sig eller 

få barn följande år. I Norge får de en liten choklad- eller 

marsipangris, eller de får öppna sina gåvor först. Jag hörde en 

säga att priset var att städa undan och diska. Ha. Det är vad jag 

får göra. Det jag saknade var äppel- eller köttfärspaj. Jag ska 

beställa det i år när vi åker hem till staterna för julen.  

 

På nyårsafton for vi hem till vår hyresvärd. Han och hans 

hustru leder en hembibelstudiegrupp och de hör till 

ledarskapet i sin kyrka. Även de hade kalkon och potatismos 

samt härlig lax och olika våffelstrut liknande desserter och 

några underbara kakor. Vid midnatt promenerade vi längs 

med vägen ovanför deras hem upp till en kyrkas gårdsplan 

som är uppe på berget. Därifrån tittade vi under en halv 

timmes tid på fyrverkeri som kom upp från alla håll. Vi har 

fått många goda vänner och njöt av vår helg riktigt mycket. 

 

Det soliga bergsfotot är i november på vägen mot Sverige 

under vår sista mötesresa till Finland innan helgen. Då 

fanns det ännu massor med solljus som ni kan se. Följande 

foto är från vårt fönster i Harstad, Norge, den 23 december. 

Vid den tidpunkten hade vi inte sett solen på kanske över 

10 dagar eller någonting sådant, och det här var det ljusaste 

det blev den dagen. Idag är det den 17 januari och jag hade 

hoppats på att få se solen idag, men den steg inte ännu 

tillräckligt högt upp så att vi kunde ha sett den från var vi 

bor. 

 

Märk hur Debby njuter av en kopp kaffe när hon slappnar av 

i gungstolen i Tarja och Ilkka-Matti Ahos hem i Muurame, 

Finland. Vi har haft många underbara möten i deras hem. 

De är ett underbart par som aldrig har kommit till korta i att 

få känna oss välkomna. 

 

Det sista fotot är från vårt fönster i Harstad. Många mornar 

ser vi dessa sagolika soluppgångar, eller borde jag säga 

nästan soluppgångar den här tiden på året. Vi förväntar oss 

att se solen igen inom ett par dagar. 

 

Vi förväntar oss också att se Guds Son upphöjd i den här 

staden och i andra städer i norra Norge. De kristna 

församlingarna här är för det mesta små men en del av dem 

är fulla av liv. Be att Herren ska uppmuntra och styrka dem i 

deras uppgift att vinna de förlorade här. Och be att Herren 

ger oss djärvhet som vittnen på det här området men också 

i att utrusta troende till att bli mera fruktsamma och resa sig 

upp i Andens kraft till att förvandla den här regionen för Jesu 

Kristi evangelium. Denna månad startar vi en fem delad 

kurs om helande i evengelisation. Vi förväntar oss att Herren 

ska röra sig mäktigt genom både dem som deltar och 

genom många andra som de når för Kristus. 

 

  Prisa Herren för Hans stora kärlek. 

  Kevin & Deborah Martin  


