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Är hon bekant? Förr i tiden åtminstone sjöngs i skolan en kanonsång, i vilken ingick 
orden: allting på jordens rund måste förgå, men vår fru Musica, hon skall bestå.

Med det ville textförfattaren kanske framhålla musikens ständigt bestående 
betydelse i allas våra liv.

Också i Johannes församling har musiken en viktig betydelse. Vi strävar till att 
en kör skall medverka varje söndag i vår huvudgudstjänst. Körsångare skall ges 
möjligheter att vara med och skapa musik i församlingens verksamhet. Musiken är 
ingen utfyllnad i programutbudet, men ett uttryck för en skapande verksamhet med 
egenvärde. Den är sig själv nog och talar för sig själv.

Eftersom vi förklarat att vår församling är en en kulturförsamling har musi-
ken en självskriven roll. Det skall finnas olika slag av musik för olika tillfällen och 
aktiviteter. Barn och ungdomar har sin egen musik, som vuxna också med fördel 
kan lära sig att lyssna på. Det behövs musik för olika smakriktningar. Det behövs 
stilla meditativ musik när sinnet behöver rekreation. Det behövs fartfylld, medryck-
ande musik när vi manar till ställningstagande och aktivitet. Det behövs tröstande 
och upplyftande musik när människan är nere i en emotionell dalgång och behöver 
upprättelse och visshet om att hon är accepterad som hon är.

Musiken möter oss i de mest varierande livssituationer. Fru Musica är en väl-
kommen gäst i de flesta sammanhang. Musiken hjälper oss att ge form åt våra dju-
paste känsloupplevelser och kan röra oss till tårar. Musiken kan ge oss frimodighet 
och nytt livsmod. När vi får vara med och skapa musik av olika slag känner vi oss 
levande och utrustade med kraft. Hur ofta har inte människor upplevt att musiken 
gett kraft och nytt perspektiv på tillvaron.

Sådan är musikens makt – kanske inte för alla men för väldigt många. Det nya 
numret av J tar fasta på musikens roll i församlingsarbetet. Vår professionellt 
duktiga och mångsidiga kyrkomusikerkår belyser olika sidor av musikens roll i för-
samlingsarbetet. Det är bara att stämma in och delta – aktivt som körmedlem eller 
psalmsångare eller passivt som lyssnare. Ibland det ena och ibland det andra. Vad 

som än händer – fru Musica består!

Fru Musica
Långt fler hör till kyrkan än de som deltar 
i vanliga högmässor på normala sönda-
gar.

Just nu räcker det för många att veta 
att kyrkan finns där – i händelse att man 
skulle behöva den. Och visst finns kyrkan 
alltid där.

Vi i Johannes vill slå ett slag för 
gudstjänsten. Den kan vara just den oas 
du behöver. Gudstjänsten präglas av 
ro, kravlöshet och gemenskap. Du får 
”andligt spis” och perspektiv på dina 
problem – och får kanske bekräftat att du 
inte behöver bära dem ensam.

Allt detta utgör stommen till den bästa 
av gudstjänster.

Jag vet att många känner det som 
jag: det känns mindre viktigt för oss i 
kyrkbänken hur själva gudstjänsten är 
utformad. Det som jag vill uppleva är att 
känna mig trygg i förvissningen om att få 
vara fri med mig själv och mina tankar på 
mina egna villkor som ett av Guds många 
barn i Hans hus.

Och så bjuds det ju i regel på kyrkkaffe 
efteråt!

Men den bästa möjligheten att samti-
digt både känna gemenskap och frid är 
faktiskt under de musikaliska inslagen. I 
psalmsången kan alla delta, oberoende 
av musikalisk begåvning. Just kyrkomu-
siken är också temat för detta nummer 
av J. (HK)

Den bästa gudstjänsten

Redaktionsrådet: Dag-Ulrik Almqvist, Lisa Enckell, Hanna Kanerva, Tomas Ray och Henrik 
Stenbäck Foto: Dan Andersson om inte annat nämns Illustrationer: Stina Ericsson  
Layout: Jaagon Ab Ansvarig utgivare: Stefan Djupsjöbacka

Åtta av hundra finländare anser sig vara 
mycket religiösa. Tjugo av hundra anser 
sig inte vara religiösa överhuvudtaget. 
Detta utvisar resultatet i undersökningen 
Religion i finländarnas liv (Uskonto suo-
malaisten elämässä).

Det betyder att 72 % av finländarna 
varken är ”mycket religiösa” eller ”inte 

religiösa överhuvudtaget” utan någon-
ting där mittemellan.

Är det inte en väldigt stor andel?
Undersökningen gjordes år 2008 för 

Finlands samhällsvetenskapliga data-
arkiv. I hela undersökningen deltog mer 
50 000 personer från 34 länder. (HK) 
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Vi ställde fem frågor till församlingens kantorer, 
Dag-Ulrik Almqvist, Anna Maria Böckerman, 
Rolf Löfman, Eva Henricson och Sixten Enlund. 
Vi lär oss bland annat att en av dem aldrig hade 
kunnat tänka sig att jobba inom kyrkan.  
Läs frågorna och svaren på nästa uppslag!
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jobba med vad som helst men inte inom kyrkan. 
Inte som musiker. En morgon vaknade jag och 
visste med bestämdhet att det var kyrkomu-
siker jag skulle bli. Så kan det gå. Sen blev det 
full fart på för att förverkliga den tanken. Ibland 
tänker jag att det är kantorsyrket som väljer sina 
representanter, inte nödvändigtvis man själv 
som väljer yrket.
2. Studerat statsvetenskap.
3. Påsk. Ingen kristendom utan den uppståndne. 
Emmausvandringen en av favorittexterna.
4. Det finns så många fina psalmer som är 
perfekta i olika situationer. Bland mina favoriter 
finns många norska och danska psalmer. 
5. Jag kan kanske plocka fram ett par situationer 
då det känns bra att vara kantor. En av dem är 
när man har förberett en gudstjänst tillsammans 
med goda kolleger, planerat helheter som fung-
erar, fått korister och andra att bli entusiastiska 
och sedan får gå till kyrkan och förverkliga det 
hela. En annan situation är när ungdomar från 
skriftskolan kommer emot på stan och hälsar. 
Förstås lika fint när andra gör det. Kantorn är 
inte längre en okänd person.

Rolf ”Löffe” Löfman
1. När jag lärde mig spela, 
vilket kändes naturligt och 
kom underfund med musi-
kens kodspråk: noterna.
2. Pianist – utövande musiker, i annat fall – 
lokförare.
3. Julen. Som barn besökte jag julkyrkan inte 
bara i Helsingfors utan också i Kristinestad, där 
morfar var kantor.
4. Det finns många. Till exempel psalm 169: 
Guds menighet är jordens största under.
5. Det finns många, jag har varit så länge i yrket.
6. Igor Stravinskij har sagt: ”Musiken lovprisar 
Gud. Musiken är bättre ämnad att prisa Gud än 
kyrkan och alla dess utsmyckningar. Musiken är 
kyrkans förnämsta utsmyckning”. Jag instämmer 
i detta.

Eva Henricson
1. Jag ville sjunga, och ett 
sätt att komma in på den 
banan var att börja studera 
kyrkomusik.

Dag-Ulrik Almqvist
1. Jag kom med i Sibbo 
svenska församlings barnkör 
och fick därmed börja spela 
piano i församlingens mu-
sikskola. Jag fick på det sättet 
växa in i gudstjänstlivet och kyrkoåret. Jag fick 
bekanta mej med orgeln och också testa på att 
spela orgel. Därefter fanns det egentligen inga 
alternativ.
2. Jag kan bara komma på ett annat jobb: 
anmälare/kanalvärd på radion! Men det är en 
befattning som sedan årsskiftet inte längre finns 
på svenska i Finland.
3. Adventstiden och julhelgen, trots arbets-
bördan. En adventstid som inte tar ut julen i 
förtid utan får bli en verklig förberedelsetid som 
därefter utmynnar i ett festligt julfirande.
4. Kvällspsalmen 517: Nu vilar folk och länder. 
Den gamla 1400-talsvisan till Paul Gerhardts 
text har fått en lyckad uppdatering av Britt 
G. Hallqvist. En barnslig psalm i ordets bästa 
bemärkelse.
5. När en av deltagarna i en pilgrimsvandring 
efter avslutad vandringsvecka alldeles oväntat 
sade: Du har hjälpt mej att våga börja sjunga.
6. Det löser sej! Ett typiskt talesätt i Göteborg, 
där jag studerade ett par år. Det fostrar en i tåla-
mod och ger positiv laddning mitt i allt negativt 
och svårt.

Anna Maria  
Böckerman
1. Jag var länge av den 
åsikten att jag som stor skulle 
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2. Bibliotekarie eller skådespelare
3. Kanske ändå påsken eftersom den infaller 
på våren som väcker positiva känslor. Påskens 
budskap passar dessutom så bra ihop med 
uppvaknandet i naturen.
4. Bland alla fantastiskt fina psalmer väljer jag nr 
167, Sin enda grund har kyrkan. Den är så otroligt 
mäktig både till text och melodi. En text som 
förenar hela kyrkan trots skillnader i åsikter och 
alla de tvister som vi dagligen läser och hör om, 
och kanske upplever.
5. I och med att jag först och främst arbetat med 
körer, har jag också haft mina starkaste upple-
velser genom dem. Många är de konserter med 
stora körverk som gett kalla kårar på ryggen, 
men som kantor är nog en av de bästa stunderna 
som jag upplevt första advent i S:t Jacobs kyrka 
år 2005, då orgeln invigdes och S:t Jacobskören 
och S:t Jacobs barnkör sjöng för första gången i 
mässan. 
6. Ett talesätt som jag omfattar och som jag 
nästan upplever som mitt motto. Så lätt att säga, 
men så svårt att efterfölja: Den gyllene regeln. 
Allt vad du vill att människorna skall göra för dig 
skall du också göra för dem.

Sixten Enlund
1. Det var redan i tidiga år 
en fascination för orgeln i 
förening med en pådrivande 
lärare, församlingens kantor, 
som ledde mig in på denna bana.
2. Jag räknade inte med andra alternativ, men 
senare kom nog musikpedagogiken med i bilden, 
men tiden som musiklärare och också rektor 
kom att bli en parentes i mitt liv.
3. Julen naturligtvis! Massor av härlig musik i en 
världsvid gemenskap.
4. Det finns så många värdefulla psalmer. Men 
den första psalm jag lärde mig på första klassen 
i folkskolan har nog en egen plats i mitt hjärta. 
Det är Lina Sandells Jag kan inte räkna dem alla 
(ps. 397). Detta sagt som en bekännelse, inte ett 
hymnologiskt ställningstagande!
5. Många episoder av de mest varierande slag, 
men ingen som jag kunde lyfta fram som bästa 
minne.
6. Gör det lilla du kan – men gör det på fullt 
allvar!

1. Vad fick dig att välja kantorsyrket?
2. Vad skulle du ha blivit om du inte blivit 
kantor?
3. Din favorit bland de kyrkliga helgerna. 
Motivera.
4. Din favoritpsalm. Motivera.
5. Ditt bästa minne som kantor. 
6. Något som du ofta tänker (eller säger) 
eller ett talesätt som du omfattar och som  
i bästa fall beskriver dig som person. 

Fem frågor till kantorerna

Musik är sinnets och hjärtats 
kommunikation i tid och rum och 
genom tid och rum med andra 
människor och med Gud. Musik är 
delaktighet vare sig du komponerar, 
själv utför eller lyssnar. Musiken är 
en alltjämt fortgående utveckling, 
som en långsam ström som du och 
jag får vara med i. Den har en stark 
inneboende kraft. Den berör om du 
låter dig beröras. Den kan vara en 
katalysator för det som rör sig i ditt 
inre, en skapare av samhörighet el-
ler varför inte en vattendelare som 
ger struktur åt vad du kan omfatta 
och vad du inte vill stå för. Musiken 
finns där att upplevas och delas av 
alla oavsett vilka dina förkunskaper 
är. Oavsett andras åsikter.

Min yrkesmässiga dröm är egent-
ligen ganska enkel. Den går att 
säga i en mening: att så många som 
möjligt skulle få känna den andliga 
beröring som musiken kan ge. Få 
känna en liten sekund av det heliga, 
det stora och oförklarliga, av kraften 
och skönheten. En sekund av helig 
insikt som Gud kan skänka oss. 

Graden av helighet vi kan uppleva 
i musiken styrs alls inte av ståtighet 
och prakt, känslan kan nå oss i det 
ytterst enkla och lilla, i det till synes 
obetydliga. En liten psalmvers, en 
sång eller en vacker ton i ett instru-
ment. Kanske i lugnet efter att ett 
stycke har klingat ut.

Att våga ta tillvara, våga uppleva, 
våga öppna sig för dessa möjlighe-
ter – det är min dröm för var och 
en. Samklang är ordet. Samklang 
i ditt inre, samklang med andra, 
samklang med skapelsen och sam-
klang med Gud. Ett mått egen vilja 
behövs, och ett mått ödmjukhet.

Anna Maria Böckerman

Samklang
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Vid livets högtider, i glädje som sorg, 
kommer kantorn oftast i kontakt 

med församlingsbor inför en kyrklig 
handling såsom vigsel eller jordfästning.

Hur går då valet av musik till en 
förrättning till? Vanligen får kantorn ta 
emot önskemål om begravningsmusik 
eller bröllopsmarscher. Ofta kan de 
framförda önskemålen omfattas genast, 
men det förekommer också att kantorn 
själv får komma med förslag. En sådan 
dialog är alltid positiv. Men det finns 
tyvärr också situationer då önskedröm-
mar och verklighet inte riktigt möts. Då 
gäller det att försöka diskutera sig fram 
till en tillfredsställande lösning.

Till de mest krävande situationerna 
hör mötet med människor som har 
fjärmat sig från tanken på att vigseln el-

ler jordfästningen är en gudstjänst och i 
stället kräver service enligt egna premis-
ser. Många brudpar förstår inte skillna-
den mellan en vigsel (öppen gudstjänst) 
eller ett bröllop (privat fest). I begrav-
ningssituationer kan det uppstå problem 
om den avlidne har skrivit ut sig ur 
kyrkan, men de anhöriga ändå önskar 
en kyrklig begravning. Diskussionsvägen 
kan man nå långt, men ibland kan det 
vara svårt att nå samförstånd. 

Musiken har ramar
Kantorns hållhake är ansvaret. Han/hon 
är skyldig att se till att förrättningens 
gudstjänstkaraktär förverkligas. I den 
handledning för kyrkliga förrättningar 
vi har att tillgå framhålls att människor 
vid viktiga händelser i livet önskar musik 

Vigseln och jordfästningen  
är gudstjänster

som är betydelsefull för dem. Tack vare 
musiken kan förrättningen bli en stark 
upplevelse. Å andra sidan regleras mu-
sikvalet i det kyrkliga livet av samfundets 
tradition och förrättningarnas guds-
tjänstkaraktär. De heliga förrättningarna 
är gudstjänster där musiken är ett uttryck 
för församlingens gemensamma tro. Att 
beakta församlingsmedlemmarnas öns-
kemål betyder inte att man väljer vilken 
förrättningsmusik som helst.

Det är en stor glädje för kyrkomu-

sikern att i kontakterna med brudpar 
eller anhöriga nå fram till en punkt där 
respekt och ömsesidig förståelse har 
fått fotfäste. Musiken är gränslös, men i 
gudstjänsten har den sina ramar, liksom 
musik i andra sammanhang har sina. I 
trosbekännelsen talas det om De heligas 
gemenskap. Förrättningarna är en sådan 
gemenskap och musiken och psalm-
sången ett medel att fördjupa denna i 
dialogen mellan Gud och människan.

Sixten Enlund, ledande kantor

Kantorerna i Johannes:

Musiken – ett uttryckssätt
Kyrkans uppgift är att visa på det eviga 
men i det timliga, så att människor får en 
liten aning om Gud. En återspegling. Till 
sin hjälp har hon Guds ord, Guds ande, 
bönen och traditionen. Vi ser kyrkomusi-
ken som en del av detta.

Musiken är ett medel, ett uttryckssätt. 
Den som skriver musik (eller en sång-
text) uttrycker sig, den som spelar eller 
sjunger utrycker sig och den som lyssnar 
tar också aktivt del. Musiken har alltså 
en inneboende kraft som är berörande 
och stark. Kyrkomusikens uppgift är att 
kanalisera denna kraft så att den blir till 
Guds ära.

Kantorn är Guds och hans församlings 
tjänare, inte en musikproducent i största 
allmänhet, utan uttryckligen en kyrkans 
musiker inom ramen för församlingens 
gudstjänstliv.

Samhällsutvecklingen har under det 
senaste århundradet varit oerhört snabb, 
snabbare än vad som är hälsosamt 
för människan. Hon visar symptom på 
rotlöshet och stress. Kyrkan och kyrko-
musiken kan välja att antingen försöka 

hinna med samhällsutvecklingen och 
framstå som modern eller stå som ett 
slags alternativ till denna utveckling. För-
delar finns i båda modellerna. Det som är 
inne just nu kanske når en bredare publik 
snabbare, man kommer på det viset åt 
att förkunna. Musiklivet i Johannes för-
samling har valt att följa den andra vägen 
– att stå som ett alternativ.

Tar man alternativvägen i förhållande 
till samhället av idag så innebär det att 
hålla sig till traditionen. Att utveckla 
och utvecklas inom traditionen får inte 
betyda bakåtsträvande eller att ta enkla 
vägar för att man råkar kunna dem från 
tidigare. Allt vi gör vill vi att skall vara 
levande och till nytta för andra. Vi själva 
hoppas på att få vara levande i våra 
musikersjälar, inte stelnade och uppgivna 
byråkrater. Traditionen vill vi ta oss an 
med glädje och nyfikenhet och genom 
den nå det gemensamma uttryckssättet. 
Det är vår stora förhoppning att musiken 
och kyrkomusikerna i Johannes försam-
ling skulle präglas av upptäckandets 
glädje och av engagemang.
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Stilla veckan och påsken  
i Johannes församling 
Sö 1.4 palmsöndagen
 · kl. 10 Högmässa S:t Jacobs 
kyrka. Ahonen, Enlund. Kyrk-
kaffe.

 · kl. 10 Högmässa Tomas kyrka. 
Djupsjöbacka, Almqvist. 
Kyrkkaffe.

 · kl. 12 Familjemässa i 
Johanneskyrkan. Sundblom-
Lindberg, Djupsjöbacka, 
Kummel-Myrskog, Henricson, 
Almqvist. Kronans barnkör. 
Kyrkkaffe.

Må 2.4
 · kl. 19 Passionsandakt S:t 
Jacobs kyrka. Bibelmeditation. 
Torvald Sandvik, Ahonen, 
Enlund.

Ti 3.4
 · kl. 19 Passionsandakt S:t 
Jacobs kyrka. Bibelmeditation. 
Torvald Sandvik, Ahonen, 
Enlund.

On 4.4 dymmelonsdag
 · kl. 19 Passionsandakt S:t 
Jacobs kyrka. Bibelmeditation. 
Torvald Sandvik, Ahonen, 
Löfman.

To 5.4 skärtorsdag
 · kl. 15 Mässa Folkhälsans seni-
orhus. Ahonen, Löfman.

 · kl. 18 Mässa Gamla kyrkan. 
Busck-Nielsen, Böckerman, 
Enlund. Passionärerna.

 · kl. 19 Mässa S:t Jacobs kyrka. 
Torvald Sandvik, Ahonen, 
Henricson.

 · kl. 19 Mässa Tomas kyrka. 
Ray, Almqvist.

Fr 6.4 långfredag
 · kl. 10 Gudstjänst S:t Jacobs 
kyrka. Ahonen, Enlund, 
Henricson. 

 · kl. 12 Gudstjänst Johannes-
kyrkan. Busck-Nielsen. Johan-
nes kantori, Chorus Sanctae 
Ceciliae, Sibbo vokalensemble 

och Tomas vokalensemble 
framför Dag-Ulrik Almqvists 
Lukaspassion. 

 · kl. 15 Andakt vid Jesu döds-
stund Tomas kyrka. Pia 
Kummel-Myrskog, Böcker-
man.

Lö 7.4 påskafton
 · kl. 23 Mässa i påsknatten Jo-
hanneskyrkan. Busck-Nielsen, 
Lindström, Enlund, Löfman. 
aTSo kören. Efter mässan 
pashafest i församlingssalen.

Sö 8.4 påsksöndagen
 · kl. 12 Högmässa Johannes-
kyrkan. Ray, Djupsjöbacka, 
Kummel-Myrskog. Johannes 
kantori. Kyrkkaffe.

Må 9.4 annandag påsk
 · kl. 12 Högmässa Johanneskyr-
kan. Djupsjöbacka, Ahonen, 
Almqvist, Henricson, Löfman. 

Pasha
Det var på den tiden när det ännu fanns 
små byskolor ute i bygderna med egna skol-
kök och egna köksor. En sådan ”pärla” fanns 
i numera nedlagda Evitskogs lågstadieskola 
i Kyrkslätt. 

Jag råkade vikariera en insjuknad lärare 
där några dagar just före påsk på föregå-
ende millenium och fick då smaka på den 
bästa pasha jag någonsin ätit. Till min stora 
glädje fick jag receptet.

Receptet visade sig vara både enkelt och 
lätt (inte i energibemärkelse, förstås – utan 
att tillreda!).

10 11

Till pashan behövs:
• 3 dl grädde som vispas.  
I vispgrädden blandas: 
• två burkar kvarg
• två äggulor
• 50 gr smält smör
• 1½ dl socker
• 4 msk hackad mandel
• saften av en liten (eller en 
halv stor) citron
• tre tsk vaniljsocker. 

Satsen rörs försiktigt ihop så att 
allt blandas väl.

Sedan skall pashan rinna av 
åtminstone ett, gärna två dygn i 
passlig form. 

Har du inte någon pashaform 
går det bra med en tillräckligt 
stor gammaldags kaffetratt  
(10 koppars) och har du inte 
en tillräckligt stor filterpåse går 
det med en mindre som skarvas 
med bakplåtspapper upptill. 
Häll bort vasslan som sipprar 
ut – morgon och kväll. Vänta tills 
det inte kommer någon vassla 
längre. Dekorera enligt behag, ät 
och njut! (HK)
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Roströsten finns till för alla. Också för den som sjunger hellre än bra. Agneta von Essen och Monica 
Storrank trivs.

S:t Jacobskören med Claes Biström och Marika Malmström har en plats också för dig.

Eva Henricson har talat med fyra 
körmedlemmar. Själv leder hon S:t 

Jacobskören på Drumsö och Roströsten 
i Högbergsgården. 

1. Vad var det som fick dig att 
börja sjunga i kören?
2. Vilket är ditt bästa körminne?
3. Vad vill du säga åt den som 
funderar på att börja sjunga i 
kör?

Marika Malmström 
har sjungit i S:t Jacobskören sedan hös-
ten 2007. 
1. Jag har alltid tyckt om att sjunga 
tillsammans med andra. Man blir så 
glad! Efter körövningarna känner man 
sig laddad med ny energi och kraft. En 
lämplig avkoppling i vardagsrutinerna. 
Som ung sjöng jag i barn- och ungdoms-
körer. Sedan blev det paus; jag började i 
arbetslivet och fick barn. Nu då barnen 
blivit stora ville jag börja göra någonting 
roligt för mig själv och då var den första 

Om du vill sjunga 
skall du ta chansen

naturliga tanken den att det vore roligt 
att börja sjunga i kör igen!
2. Mina bästa körminnen är från våra 
körresor där vi fått uppträda. Senaste 
fina minne är från vår resa till Budapest i 
december 2011, där vi fick representera 
Finland i advents- och julsångsfestivalen.
3. Jag rekommenderar det varmt, om 
man trivs i sällskap. Stämningen är viktig 
och att man aktivt deltar i programmet 
så gott det går.

Claes Biström 
började sjunga i S:t Jacobskören i novem-
ber 2011. 
1. Återflyttningen från Malmö till Finland 
i slutet av oktober 2011 med pensione-
ring från årskiftet gav mig möjlighet att 
återuppta sjungandet i kyrkokör. Jag har 
tidigare sjungit 14 år i Kimito kyrkokör 

(1991–2004) samt 2 år i Slottsstadens 
församlings kyrkokör i Malmö (2007–
2008). 
2. Julottan i Kimito församling, som 
alltid inleddes á capella med ”Stilla, stilla 
juleklockan tonar hän …” Ofta satt dåva-
rande ärkebiskop John Vikström bland de 
övriga i menigheten. Predikan hölls ofta 
av hans son Björn, som på den tiden var 
kaplan i församlingen.
3. Det krävs både regelbundet deltagan-
de och koncentration men det är roligt 
och givande. Dessutom har ju Magma 
i sina undersökningar konstaterat att 
sjungandet i kör förlänger livet.

Monica Storrank 
har sjungit i Roströsten sedan den grun-
dades på hösten år 2006. 
1. Jag tycker om att sjunga och vill 
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Inte om man är seniorkör- 
sångare i Johannes församling. 

Kören Passionärerna startade i januari 
2010 som ett samarbete med Folkhälsan 
och har utvecklats till en livaktig grupp 
som hunnit med många evenemang 
under Anna Maria Böckermans 
ledning, biträdd av Dag-Ulrik Alm-
qvist. Här får vi höra några Passionärer 
berätta om sina upplevelser av körsång:

Anna: När jag gick i skolan fick jag 
dåliga vitsord i sång och tyckte att våra 
sånglektioner var ganska tråkiga. Nu 
har jag börjat sjunga bättre och ser fram 
emot våra roliga sångövningar. Jag är 
också stolt över vår köruniform som vi 
bär när vi uppträder. Den består av en 
svart T-skjorta med en grann röd ros. 
Rosen ska väl symbolisera vår nya 
passion – att sjunga i kör!

Anita M: Jag minns band-
ningen av en radiogudstjänst 
i Tomas kyrka och den därpå 
följande fantastiska supén med 
kören SilverQvinns från Vasa. Vår 
workshop med Furahakören nyligen 
är också i gott minne. Det var under-
bart att få möta dessa fina ungdomar 
i afrikanska dräkter och att dras 
med i exotiska rytmer och sånger.

Ebba: Jag tycker övningarna är fan-
tastiska. Vi börjar med gymnastik och 
uppsjungning. Man ska sitta avspänt 
med fötterna stadigt på golvet. Man 
sjunger med hela kroppen, med fotsulor, 
ryggslut och mellangärde. Munnen ska 
man öppna på vid gavel så att tre fingrar 
ryms in. Halsen ska man glömma! Anna 
Maria har många knep när det gäller 
tonbildning. Textningen kan man öva 
med hjälp av olika ramsor, t.ex. den här: 
Mormorknaprarpåpepparkakoroch-
farfarhurrarförKRONprinsen. Sen får 
man andas!

Anita D: Jag har alltid tyckt att det 
varit roligt att sjunga. Gnolar eller 
småsjunger ofta hemma – inte bara i 
badrummet. Efter en körövning då vi 
övat något nytt och ”dramatiskt” surrar 

och ringer melodier och ord i hu-
vudet på mig. Det är intressant 

att följa med vilka känslor 
musiken väcker. (DUA)

Vadå Passionärerna? 
Det heter ju pensionär!

aTSo-kören  
Högbergsgården (unga 
vuxna). Övningar onsdagar 
kl. 18. Nicke Lundberg.

Instrumentalisterna  
Tomas kyrka, församlingssa-
len kl. 17. Närmare uppgifter 
av Anna Maria Böckerman 
eller Dag-Ulrik Almqvist. 

Kronans barnkör  
Sjötullsgatan 4 B månda-
gar kl. 14.45-15.30. Eva 
Henricson.

Passionärerna  
Folkhälsans seniorhus 
torsdagar kl. 10.15. Anna 
Maria Böckerman, Dag-Ulrik 
Almqvist. 

Roströsten  
Högbergsgården torsdagar  
kl. 18.30. Eva Henricson. 

S:t Jacobskören  
S:t Jacobs kyrka, försam-
lingssalen tisdagar kl. 18.30. 
Eva Henricson. 

S:t Jacobs barnkör  
S:t Jacobs kyrka, försam-
lingssalen, tisdagar  
kl. 14.45–15.30. Eva Hen-
ricson.

Tomas Vokalensemble 
Tomas kyrka, församlings-
hemmet torsdagar 
kl. 18.30–20.30. Anna  
Maria Böckerman,  
Dag-Ulrik Almqvist.

Församlingens körer
Kantorerna leder församlingens körer. I Johannes församling finns körer för 
alla åldrar – från årskurs 1 i lågstadiet till dem som redan hunnit nå pensions-
åldern eller mer ännu högre.

Körerna i Johannes församling är omtyckta och har många deltagare. Den 
som tycker om att sjunga i kör hittar säkert den kör som passar den bäst 
bland dem. Körerna och körledarna finns uppräknade här i alfabetisk ordning: 
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En ros på ett notställ! Passionärernas 
logo är designad av Rea Anner. 

Passionärerna övar på torsdagar kl. 
10.15–11.30 i Folkhälsans Seniorhus, 
Mannerheimvägen 97. Kontakta Anna 
Maria Böckerman för mer information.

sjunga, men hela mitt liv och speciellt i 
folkskolan fick jag höra att jag inte kan 
sjunga. Jag tar inte ställning till hur det 
nu är med den förmågan, men i kören 
får jag sjunga och jag njuter av det. Jag 
kommer från nuvarande Petrus försam-
lings område. Men avståndet betyder 
ingenting när jag fick tillfälle att sjunga.
2. När vi åkte på vår första turné med 
Kråksången från Esbo till ”Kör för alla” i 
Korsholm 2009. Under den resan knöts 
närmare kontakter inom kören och vi 
började fungera som grupp. Roligt var 
också att få vara med som kyrkokör 
under högmässan, för vi kunde ju sjunga! 
Fina upplevelser är också de regelbundna 
körbesöken till Gustafsgårds åldrings-

hem. Där har vi vår mest tacksamma 
publik. De sjunger ofta med oss.
3. Kom med, det är roligt. Alla kan 
sjunga!

Agneta von Essen
har börjat sjunga i Roströsten i januari 
2011
1. I november 2010 råkade jag komma 
i samma spårvagn som en massa forna 
arbetskamrater, som var på väg till 
Roströsten. De lockade mig med.
2. Då vi sjöng på en körmedlems begrav-
ning i Gamla kapellet.
3. Ge kören och dig en chans att pröva 
hur det är.
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En polis är en polis och en bagare en 
bagare, eller hur? Men Rolf ”Löffe” 

Löfman är inte bara kantor – han har 
många sidor. Lite som spektrat i en 
kristall.

Kantoriet
När jag för tio år sedan för första gången 
kom i kontakt med Löffe tyckte jag att 
han var som kvicksilver – tidvis samlad 
och koncentrerad, för att i nästa ögon-
blick vara sysselsatt med någonting helt 
annat. Ofta på många håll samtidigt. 
Detta var före församlingarnas samman-
slagning, då det fanns en enda kantor i 
Södra svenska församlingen. 

Kantoriet i Johannes föddes just i 
samband med sammanslagningen 2009, 
när de sedvanliga kantorsuppgifterna 
fördelades mellan alla kantorer. Ordet 
kantori är församlingens egna benäm-
ning på sin tjänstekår (jfr tyskans Kan-
torei, en musikalisk gemenskap under 
ledning av en kantor).

Stimmig omdaning
Vilka är de största förändringarna i ditt 
arbete nu jämfört med hurdant det var 
tidigare?

– När jag var den enda kantorn i 
församlingen svarade jag fullt ut för mu-
siklivet. Jag spelade vid förrättningarna, 
ledde körer, anlitade solister och spelade 

på andakter i skolorna. Nu är uppgif-
terna fördelade på många kantorer.

Så var det, kantorn skulle kunna allt 
beträffande musiken men allt möjligt 
annat därtill. Löffe fick ofta agera data-
stöd, och var den som man vände sig till 
för att fråga hur budgetförslaget skulle 
föras in i Excel.

– Det första året i den nya storför-
samlingen var stimmigt. Arbetsfördel-
ningen var diffus och vi saknade egna 
arbetspunkter. Dessutom visade det sig 
att arbetskulturerna varit helt olika i 
de andra församlingarna vilket med-
förde extra spänningar i det nybildade 
arbetslaget. Allt detta kunde lyckligtvis 
åtgärdas och inverkar inte längre på vårt 
arbetsklimat.

Endast ett redskap
Vilken musik lyssnar du själv helst på?

– Jag lyssnar på klassisk musik, men 
valet av kompositör beror på vilket hu-
mör jag råkar befinna mig på. 

Det är stor skillnad på att lyssna till 
musik och att bara höra på den.

– De flesta kan höra men bara få kan 
lyssna, säger han. 

– En väg att förnimma Skaparen är 
genom att lyssna på skapad gudomlig 
musik. Vi har genom musiken tillfälle att 
beundra Skaparen – inte det skapade, 
som i sig själv bara utgör redskapet till 

att kunna förnimma Guds närvaro, läg-
ger han till fundersamt.

Amandas pappa
Löffe är kantor i femte led. Redan som 
tolvåring spelade han på skolornas 
fester när det behövdes. Det var också 
i musikens tecken han träffade sin 
Nina. Löffe var timlärare i pianospel 
och ackompanjerade henne när hon 
sjöng sin examen. Sedan dess har de 
hört ihop – i trettiofem års tid. De gav 

ut en skiva med klassiska liedsånger 
1989.

Dottern Amanda Löfman har 
också riktat in sig på musik. Senast fick 
man höra henne i TV-tävlingen The 
Voice of Finland på Nelonen. Hon place-
rade sig bra.

Löffe är tacksam över allt det som 
han fått och ständigt får genom musi-
ken. Vi som haft förmånen att lyssna 
till musiken som han delat med oss är 
tacksamma över det. (HK)

Beundrar Skaparen  
– inte det skapade

Dragningen till kantorsyrket tycks gå i arv. Löffe växte upp till tonerna av orgeln, precis som fyra 
generationer före honom gjort.



E-post till medarbetarna fornamn.tillnamn@evl.fi
Pastorskansliet (09) 2340 7700
Fax (09) 2340 7701

Djupsjöbacka Stefan, kyrkoherde  
(09) 2340 7710, 050 5768 896

PRÄSTER
Ahonen Päivikki (09) 2340 7717, 050 3800 807
Busck-Nielsen Mikael (09) 2340 7747, 050 4128 118
Lindström Fred (09) 2340 7737, 050 3800 846
Ray Tomas (09) 2340 7787, 050 5456 172 
Sundblom-Lindberg Maria (09) 2340 7777,  
050 441 2544

KANTORER
Almqvist Dag-Ulrik (09) 2340 7718, 050 3801 874
Böckerman Anna Maria (09) 2340 7728, 050 3801 869
Enlund Sixten (09) 2340 7708, 050 3800 826
Henricson Eva (09) 2340 7748, 050 3800 842
Löfman Rolf (09) 2340 7758, 050 3800 684

DIAKONISSOR
Frände Gunvor (09) 2340 7714, 050 3801 872
Ollberg Barbro (09) 2340 7704, 050 3800 656
Salenius Karin (09) 2340 7724, 050 3800 867

SEKRETERARE
Hamppu-Linna Irma, ekonomisekreterare  
(09) 2340 7721, 050 3800 872
Kanerva Hanna, informationssekreterare  
(09) 2340 7713, 050 4330 710
Lindberg Barbro, kanslisekreterare  
(09) 2340 7711, 050 3801 712

UNGDOMSARBETSLEDARE
Lindström Lella (09) 2340 7706, 050 3800 849

BARNARBETSLEDARE
Lappalainen Nenne (09) 2340 7705, 050 4010 390

VAKTMÄSTARE
Ekman Bo, övervaktmästare  
(09) 2340 7769, 050 3087 545
Hapuli Hannu, Johanneskyrkan  
(09) 2340 7741, 050 3574 353
Laurén-Westenius Camilla, värdinna  
(09) 23407719, 050 3800 829
Snäll Marianne, S:t Jacobs kyrka  
(09) 2340 7729, 050 3800 836
Strandberg Gun, Tomas kyrka  
(09) 2340 7759, 050 5733 287
Wikström Willy, Högbergsgården  
(09) 2340 7749, 050 3800 688

Medarbetarna i Johannes

1918

Adresser 
JOHANNES FÖRSAMLING
E-post: johannes.fors@evl.fi
Hemsida: www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes
Kansliet öppet vardagar 10–14
Besöksadress: Högbergsgatan  
10 D, 3 vån. 
Postadress: Högbergsgatan 10 A, 
3 vån. 00120 Helsingfors
 
KYRKOR & FÖRSAMLINGSHEM
Berghälls kyrka Östra prästgatan 2
Gamla kyrkan Lönnrotsgatan 6,  
(09) 2340 6128
Johanneskyrkan Högbergsgatan 12, 
(09) 2340 7730. Hiss för rörelse-
hämmade.
Johannessalen Högbergsgatan  
10 D, 2 vån. Högbergssalen, 
Högbergsgatan 10 B, 2 vån. Hör-
nan i hörnet bakom huset, 1 vån. 
gatuplanet. Till barnverksamheten 
kommer man via innergården från 
Högbergsgatans sida. Kapellet D-
trappan 2 vån.
S:t Jacobs kyrka & församlingssalen 
Kvarnbergsbrinken 1 (Drumsö)
Tomas kyrka & församlingshemmet 
Rönnvägen 16 (Mejlans)

Gudstjänster
Högmässor
 · i Johanneskyrkan söndagar 
kl. 12 samt 17.5 på Kristi him-
melsfärdsdag, Konfirmations-
mässa 19.8 och 2.9.

 · i S:t Jacobs kyrka söndagar kl. 
10 till 20.5 de stupades dag. 
(utom 22.4 då familjemässa 
firas kl. 16).

 · i Tomas kyrka söndagar kl. 10 
fram till 3.6 (utom 13.5.) 

 · Tvåspråkig gudstjänst 27.5 i 
Johanneskyrkan.

 · Familjemässa i Johanneskyr-
kan kl. 16: 22.4. Sundblom-
Lindberg, Henricson. S:t 
Jacobs barnkör.

Övriga gudstjänster
 · Nattvardsgudstjänst i Folkhäl-
sans seniorhus kl. 15: 13.5. 

 · Mässa i lägergårdens kapell 
på Saarenpää på Lojoön. Tid-
punkten meddelas senare.

 · Trädgårdsgudstjänst i koloni-
trädgården i Brunakärr 8.7.

Evenemang
Vårlunch söndag 6.5 efter 
högmässan ca kl. 11 i S:t Jacobs 
kyrka, Kvarnbergsbrinken 1.

Ett gott cityliv torsdag 10.5 
kl. 10–14 i Folkhälsans seni-
orhus, Mannerheimvägen 97. 
Johannes församling bjuder 
på morgonkaffe. Passionä-
rerna uppträder, dir. Anna 
Maria Böckerman. ”Må bra på 
äldre dar”. Föredrag av med.dr. 
Robert Bergman. Dikt och sång 
med Ulla och Lars Bergström 
m.m.

Parkfest onsdag 23.5 kl. 15–18. 
Fest för alla åldrar vid Hörnan, 
Högbergsgatan 10. Program: 
Mete, snabblotteri. Möjlighet 

att äta till billigt pris. Kaffe och 
våfflor.

Rekreationsdag måndag 28.5 
En rekreationsdag för ande, 
kropp och själ på Pellinge 
lägergård måndag 28.5. Under 
dagen medverkar Ann-Britt 
Hedman med bibelstudium 
samt vid mässan i kapellet. 
Närmare information kommer i 
Kyrkpressen.

Utfärder & läger

Tisdag 12.6 till Elimä 
Vi besöker Elimä gamla kyrka 
och Moisio gård där vi äter 
lunch och bekantar oss med 
Fritz Jakobssons konstutställ-
ning. Efter lunchen fortsätter 
vi till Mustila arboretum och 
Mustila vin. Start från Kiasma 
kl. 10. Pris 25 €. Anmälningar 
senas 4.6 till Päivikki Ahonen 
eller till pastorskansliet.

Tisdag 10.7 till ”Gårdarna i 
östra Helsingfors” 
Vi besöker Hertonäs gård, 
Brändö gård, Stansvik gård, 
Turholm, Nordsjö gård och 
Botby gård. Lunch i Gamla 
kvarn. Start från Kiasma kl. 10. 
Pris 25 €. Anmälningar senast 
2.7 till Päivikki Ahonen eller till 
pastorskansliet. 

Tisdag 14.8 till Svartå slott 
och Sjundeå kyrka 
Start från Kiasma kl. 10. Pris 
25 €. Anmälningar senast 6.8 

till Päivikki Ahonen eller till 
pastorskansliet.

Resa till Gotland 25–30.8 
Johannes församling ordnar 
en resa till Gotland 25–30.8. 
Pris 485 €. Bindande anmälan 
senast 15.5 till Päivikki Ahonen, 
som också ger närmare uppgif-
ter om resan.

Semesterläger anordnas på 
Saarenpää sommarhem på 
Lojo ö under tiden 27.6–2.7. 
Lägret är för Dig som vill 
komma bort från stan några 
dagar och njuta av god mat, 
vila, andakter, vacker natur, 
gemenskap, m.m. Transport 
till och från lägret ordnas med 
egen buss. Lägeravgiften på 
50 € inkluderar helpension och 
resor. För närmare informa-
tion och anmälan kontakta 
diakonissan Barbro Ollberg 
senast 15.5.

Skriftskolläger på Lekholmen  
Lekis I 22.7–30.7 med konfir-
mation 19.8. 
Lekis II 2-10.8 med konfirma-
tion 2.9.

Sommar caféer
i S:t Jacob varje onsdag kl. 14. 
Börjar 6.6.

i Hörnan i Högbergsgården, 
måndagar kl. 13–15 under tiden 
25.6–13.8.

Musikevenemang
Lunchmusik i Gamla kyrkan 
tisdagar kl. 12.

Rätten till ändringar i programmen 
förbehålls. Uppgifterna uppdateras 
kontinuerligt på församlingens hemsi-
dor och i Kyrkpressen.

Info för våren & sommaren
Personnytt
Församlingspastor Jan Erik Sund-
ström avgick med pension 29.2. Han 
avtackades i samband med kyrkkaffet 
efter högmässan i Johanneskyrkan 
26.2 där han hållit sin avskedspre-
dikan. Istället för honom kommer 
ledande branschsekreterare från Kyr-
kostyrelsens central för det svenska 
arbetet, pastor Pia Kummel-Myrskog, 
att under mars och april jobba som 
församlingspastor i församlingen. 
Mikael Busck-Nielsen är anställd från 
1.3.2012 tillsvidare och teologiestu-
derande Emma Audas förordnas till 
församlingspastor från 1.6 2012 till 
31.5.2013.



En halvtimme orgelmusik med anknytning till Helsingfors 
i Berghälls kyrka varannan torsdag kl. 13  

med start den 7.6 (sedan 21.6, 5.7, 19.7, 2.8 och 16.8).  
Efteråt servering och presentation av musiken  

i Berghällsgården på Suoniogatan 7.

Klavertramp genom  
Helsingfors

Mera program hittar du på sid 18.


