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ANDAKT

Den här bilagan ges ut av Helsingfors evangelisk-lutherska 
församlingar och utkommer med fyra nummer om året. Har 
du idéer och synpunkter, kontakta informationssekreterare Alf 
Lindberg vid Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete 
(Sven), tfn. 2340 2238. Pärmbild och layout Roosa Salminen. 

Det känns som om nån lagt ett stenblock på ditt bröst. Andetagen når inte 
ens halvvägs ner till naveln och vecken i din panna blir allt djupare. Du 
vet att du har gjort fel och du behöver be om förlåtelse. Men det är svårt. 
Till slut tar du mod till dig, suckar för att samla dig, formar läpparna och 
säger orden: Förlåt mig. När du sedan blir förlåten känner du med ens 
hur det tunga blocket glider av dig, du kan ta djupa andetag igen och en 
obeskrivbar varm känsla sprider sig ut i fingertopparna och tårna. Du har 
blivit förlåten.  
  För oss vanliga Johansson och Andersson är det svårt att uttala ord på 
swahili eller mandarinkinesiska. De svåraste orden för oss att uttala är 
tack, hjälp och förlåt. Ändå förundras vi varje gång över vilken kraft det 
finns bakom ett så simpelt ord. En kraft som renar, som stöttar upp, som 
tröstar och som befriar. En kraft så stark att vi ofta inte förstår hur vi kunde 
bli förlåtna. Men det är inte upp till oss, utan till den som förlåter.  
  ”Det vackraste ord som jag vet / det har Jesus ju lärt oss att be. / På korset 
han bad denna bön: / det lilla ordet förlåt.” Dessa rader jag bär med mig 
från mina år i församlingens dagklubb och för mig är det dem som påsken 
ytterst handlar om. Att förlåta och bli förlåten. Av nåd och av kärlek.

Linda Wahrman
Skribenten är ungdomsarbetsledare i Johannes församling

Det svåraste ordet  

7
Dags för missionsfest
Du har ett uppdrag är temat för årets missionsfest i Helsingfors mässcentrum 
den 7-9 juni. För arrangemanget står Finska Missionssällskapet. De 
svenskspråkiga församlingarna ordnar samtidigt sina festdagar. Fokus 
ligger på den globala kyrkans uppdrag.
  Det svenskspråkiga programmet planeras av representanter från de 
tre svenskspråkiga församlingarna i Helsingfors, Johannes, Matteus och 
Petrus, samt Finska Missionssällskapets svenska sektion.
  På missionsfesten synliggörs församlingsarbetet i Etiopien och länderna 
kring Mekong-floden i Sydostasien. Under missionsfesten deltar bland 
andra Pennapa Wuttimanop, koordinator för Alliance Anti Traffic i 
Thailand, samt Bekure Daba och Tadelech Loha från Etiopien. Bekure Daba, 
från Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, är ledare för evangelisationsarbetet 
bland kvinnor och Tadelech Loha är koordinator för kvinnoarbetet.
  I samband med missionsfesten ordnas också en tvåspråkig Tomasmässa 
fredagen den 7.6 i Mässcentrum. Predikan hålls av biskop Björn Vikström. 
Som liturger fungerar Pirjo Kantala och Olli Valtanen. Textläsningarna är 
hämtade ur Skapelsens söndag.
  För mera information kontakta Finska Missionssällskapet, tfn 020 7127 
264 eller joanna.linden-montes@finskamissionssallskapet.fi.
  Mera information finns på www.finskamissionssällskapet.fi/missionfest 
och www.lahetysjuhlat.fi (på finska).
Missionsfesten är tvåspråkig och öppen för alla. Ingen förhandsanmälan 
behövs. 

Ann-Christine Halmén-Kronlund
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REDAKTÖREN 
HAR ORDET

Det talas åter om luthersk arbetsmoral. I negativ 
betydelse handlar det om ett slags asketism 
och avsaknad av glädje, vila och njutning. 
I   gudstjänstlokalen har den tidigare tagit sitt 
uttryck i väggar påstrukna med kalk. Men å 
andra sidan är det bilden av en person som är 
såväl punktlig som flitig och noggrann i sitt 
arbete. Då kallar man det hela för protestantisk 
etik.
  Skrattar man vid matbordet är man ofta utdömd 
av sina arbetskamrater, åtminstone i kyrkliga 
sammanhang. Så var det förut, men nu är nu. 
Även kollegerna kan skratta numera, eller hur? 
Martin Luther trivdes åtminstone bra i glada 
vänners sällskap.
  Enligt en kolumn i Helsingin Sanomat i början 
av februari var det Max Weber som förorsakade 
den negativa bilden av lutherdomen. Enligt 
honom var nämligen den protestantiska etiken 
kopplad till kapitalismen. Martin Luther 
däremot njöt nog av livet och förstod sig helt 
säkert på humorns betydelse också i arbetslivet. 
Luther var inte enligt skribenten en arbetsfixerad 
asket.
  Alla hade en uppgift här i livet och så levde 
man i enlighet med bibelns ord att arbeta och be. 
Stillheten, andakten och vilan samt Gudsordet, 
särskilt på söndagen, har varit en av de bärande 
elementen i kyrkans verksamhet och detta 
är också inskrivet i den finska lagen som den 
evangelisk-lutherska kyrkans uppgift. Nämligen 
att fira gudstjänst.
  Det är få som känner till att Martin Luther också 
var en stor förespråkare av välfärdssamhället och 
också mycket diakonalt inriktad. Luther såg i 
moderns blick, när modern såg på sitt barn, 
Guds kärlek, ja man kan till och med säga Gud 
själv, enligt vår främsta lutherforskare i Finland, 
professor Tuomo Mannermaa.
  Det har snart förflutit 500 år sedan Martin 
Luther spikade sina berömda 95 teser mot 
avlaten på slottsdörren i Wittenberg. Detta skulle 
ha skett den 31 oktober 1517. Det är inte säkert 
att han spikat någonting på en dörr, men det är 
påvisat, att hans teser har funnits på riktigt. De 
har förekommit i vissa brev som Luther skrev till 
olika ledande personer i riket.
  Martin Luther är igen aktuell och man får 
hoppas att fler människor skulle lära sig mer om 
vår reformator och vår lutherska kyrka.

Alla läsare tillönskas glad påsk!

Alf Lindberg

Martin Luther igen aktuell
 

En glad och vänlig pastor Ben 
Thilman intygar att en exeget 
passar bra också som själavårdare 
och omsorgspräst. Han är den nya 
pastorn för omsorgsverksamheten i 
Borgå stift.

Ben Thilman trivs mycket bra med sitt nya arbete 
som omsorgspräst i Borgå stift. Han efterträder Björn 
”Nalle” Öhman, som arbetat över 20 år i tjänsten. Ben 
har en lång prästkarriär bakom sig och berättar att 
det var en yttre kallelse, som fick honom att ställa sig 
till förfogande när tjänsten blev ledig. Det var många 
personer som tog kontakt och frågade om han ville 
ställa upp.
  Bens tidigare tjänst var som sjömanspräst i Nordsjö, 
men han har en hel del erfarenhet av församlingsarbete, 
senast som kaplan i Esbo. Han har hustru och två 
vuxna barn. På sin fritid rör han sig gärna med familjen 
ute i skog och mark. Han är också amatörfotograf. 

Nya omsorgsprästen 
värnar om människovärdet

Ben föddes i London men har hela sitt liv bott i 
huvudstadsregionen.

Exegetiken bra grund för allt
Ben hade inte planer på att fördjupa sig i själavård 
och omsorgsverksamhet under sin studietid. I 
sina teologiska studier vid Åbo Akademi var hans 
huvudämne gammaltestamentlig exegetik och 
dessutom judaistik. Från denna ämneskombination 
synes vägen lång till själavården. Men enligt Ben utgör 
exegetiken en bra grund för allt. Nu är det lätt att 
utvidga sina kunskaper, menar han.
  - Det kändes först litet svårt att klä på sig Nalle Öhmans 
“stora stövlar”, menar Ben. Nalle hade ju jobbat så länge 
med personer med förståndshandikapp. 
  Men nu är Ben uppriktigt  glad för  att han tog emot 
utmaningen, att vara präst för de funktionshindrade 
och deras anhöriga, stödpersoner samt vänner. 
  – Det är i hög grad en intellektuell utmaning, därför 
att man måste kunna förklara saker och ting på ett 
enkelt och förståeligt sätt.

Värnar om människovärdet
Ben började senaste höst arbeta i sin nya tjänst. 
Verksamheten går ut på att han bland annat   håller 
andakter, anordnar gudstjänster för de funktions-
hindrade och skaran människor kring dem. Han möter 
dem och värnar om deras människovärde för de kan 
inte alltid själva göra sig hörda. Det väsentliga är att en 
människa oberoende av intellektuell kapacitet kan få 
samma bemötande och på samma villkor tillhöra samt 
vara delaktig i församlingen.
  Helsingfors Extra träffade Ben då han predikade i en 
Tomasmässa i början av året. Mässan firades då som 
en såkallad  Tro och ljusmässa i Tomas kyrka. Denna 
mässa är särskilt planerad för funktionshindrade med 
ett internationellt koncept, utarbetat av Jean Vanier.   
  – Jag tycker mycket om Tomasmässan för den har en 
viktig funktion i församlingen och samlar människor 
för förbön och lovsång på en sund bas. Den varma 
stämningen gav goda ramar åt Tro och ljusmässan.
  Ben, som småningom börjar bli ”varm i rocken” när 
det gäller omsorgsprästens göromål, har inte ännu 
kunnat ställa upp konkreta mål eller visioner  för 
vad han önskar bidra med för nytt. Men han säger 
att han önskar att diskussionen om människovärdet 
kontinuerligt skulle upprätthållas.

Text: Alf Lindberg  Foto: Roosa Salminen

Kyrkoherden i Petrus församling, Bengt Lassus, 
välkomnar alltjämt lekmannapredikanten Pirkko 
Jalovaara. Lassus skriver i ett pressmeddelande att 
Jalovaara åtnjuter församlingsledningens förtroende. 
Jalovaara talade senast förra veckan vid ett 
förbönstillfälle i församlingen.
  Flera kyrkoherdar har tagit avstånd från Jalovaaras 
predikningar efter Yle:s MOT-program i februari, där 
Jalovaaras tal om demoner och ifrågasättande av den 
medicinska vetenskapen granskades. HE

Petrus välkomnar
Pirkko Jalovaara

Karl af Hällström
ny herde i Lovisa
Karl af Hällström har installerats som ny kyrkoherde 
i Lovisa svenska församling. Vid installationsmässan i 
Lovisa kyrka medverkade förutom biskop Björn Vik-
ström flera församlingsaktiva och arbetstagare i för-
samlingen. 
  Talrika representanter för prästerskapet i Borgå stift 
och dess församlingar var närvarande. Karl af Häll-
ström är född i Helsingfors och har under sin tid som 
präst bland annat arbetat vid Helsingfors kyrkliga sam-
fällighet i flera tjänster. HE

Ben Thilman predikade i Tomasmässan nyligen.
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Ägg – ett löfte om det nya livet

Ägget är en uråldrig symbol för livet och fertiliteten. Inom kristendomen 
har ägget fått symbolisera uppståndelsen. Att äta ägg, måla ägg och ge dem 
i gåva under påsken är en tradition som återfinns över hela den kristna 
världen.
  I Europa betraktades ägg som fet mat som undveks under fastan, så när påsken 
väl kom fanns det gott om ägg i förråd. Påsken sammanföll även lämpligt 
med att hönornas värpning stimulerades av vårsol och näringsrik gröda. 
Det finns belägg för att ägg åts som påskmat på herrgårdarna i Finland på 
1700-talet. Hönshushållningen blev allmänn bland folket på 1800-talet.

Vin – ”Kristi blod för dig utgivet”

För de kristna är vinet den heliga symbolen för förbundet 
med Kristus genom nattvarden, instiftad under påskmåltiden. 
På det judiska påskbordet står fyra vinbägare, och inom vissa 
traditioner även en extra bägare för profeten Elia som enligt 
den judiska tron ska återvända som en företrädare för Messias 
ankomst.
  Vinet är en symbolrik och omtvistad dryck genom hela 
Bibeln. Somliga av Bibelns texter ser vinet som en källa till 
omoral, andra betraktar vinet som Guds gåva. Dryckesoffer till 
Gud förekommer i Gamla Testamentet och i Nya Testamentet 
förvandlar Jesus vatten till vin under en bröllopsfest.

Lamm – offret för våra synders skull

Lammet är en av de äldsta kristna symbolerna, och även det har sitt 
ursprung i judiska traditioner som en offergåva till Gud. Jesus, som lät sig 
korsfästas för människornas synders skull, liknas ofta vid offerlammet.
  Judarna slaktade under påskhögtiden ett lamm som symboliserade det 
första påsklammet vars blod skyddade Israels folks förstfödda när Gud 
straffade Egypten. I dag har traditionen ersatts av den s.k. seder-måltiden.
  Inom kristendomen har lamm slaktats för att fira slutet på fastan. Till 
det grekisk-ortodoxa påskfirandet hör magiritsa, soppa på lamminälvor. 
I Norden är det ursprungligen inte säsong för lamm under vårvintern 
och lammkött som finländsk påskmat blev vanligare först på 1980-talet.

Bittra örter och vårens grönska

Påskmaten domineras av feta, proteinrika och söta rätter, men på påskborden 
runtom i Europa finns i dag ofta en grönsallad eller vårprimörer som, likt 
påskgräs och påskblommor, får symbolisera att naturen åter väcks till liv.
  Den judiska påsken påbjuder att lammets kött ”...skall ätas med osyrat bröd 
och beska örter.” (2 Mos 12:11). De bittra örterna symboliserar Israels folks 
lidande i Egypten. Typiska beska örter, marór, är rädisa och riven pepparrot. 
Bitterhet i Gamla Testamentet kopplas ofta ihop med malört.

Uråldrig symbolik och nya vanor

Påsken är den kristna kyrkans största högtid, 
men till skillnad från julmiddagen finns ingen 
enhetlig tradition för påskmåltiden. Förr åt 
vissa asketiskt på långfredagen medan andra 
brassade på efter fastan. Än i dag går vanor 
och åsikter isär beträffande påskmåltiden. 
Helsingfors Extra har benat ut traditionerna 
kring påskmaten.

Påskens festmat förgyller högtiden

Text: Johanna Metsämäki Foto: Roosa Salminen
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Memma – långfredagens festrätt

Memma är en finländsk specialitet med mycket långa anor. Påskmemma 
tillagades i Finland redan under den katolska tiden, och framför allt i de 
områden där katolska kyrkan haft inflytande före reformationen. Först på 
1900-talet spreds denna kära nationalrätt till hela landet genom bagerierna.
Memma är allmogemat och ursprungligen ett samlingsnamn för flera olika 
typer av kokta eller surnade mjölbaserade maträtter. Påskmemman gjord 
på rågmjöl, malt och vatten skulle däremot hållas osyrad och fick badda 
länge i näverrivor på låg temperatur i bakugn. Förr hade man inte tillgång 
till socker så den av malten sötade påskmemman ansågs vara en delikatess. 
Traditionellt åts den på långfredagen.

Sill – en påminnelse om Jesus törst

I många finländska hem hör sill till påskbordet. Saltad fisk har 
under århundraden ingått i allmogens diet i de nordiska länderna, 
och åts ofta på långfredagen för att man skulle  påminnas om Jesus 
törst på korset. I Finland var lutfisk en typisk rätt på överklassens 
långfredagsbord fram till 1800-talets slut. Speciellt i Sverige och 
Danmark äts ofta smörgåsbord med olika fisksorter och skinka 
under påskhelgen.

Pasha – uppståndelsens sötma

Pasha är en rysk-ortodox påskdessert som enligt tradition äts efter påskens 
midnattsgudstjänst och markerar slutet på fasteperioden.
Traditionellt ska smeten formas i ett pashamått av trä i vilket de kyrilliska 
bokstäverna XB (kyrkslaviska för ”Kristus är uppstånden”) har ristats in. 
Pasha serveras ofta tillsammans med vetekaka, kulitj.
  Den gräddiga, söta pashan spreds till Finland under storfurstendömestiden 
och var länge en lyxrätt. De senaste årtiondena har den blivit ett vanligt 
inslag på finländska påskbord.

Bröd – det osyrade brödets högtid

Den judiska påsken har sitt ursprung i det osyrade brödets högtid i början 
av skördeperioden. Det osyrade brödet, matza, är också en del av de påbud 
som Gud gav Moses för att Israels folk ska minnas hur Gud ledde dem ut 
ur slaveriet i Egypten, hur brödet inte hann jäsa före den snabba flykten.
  Under sin sista måltid, en judisk påskmåltid, instiftade Jesus nattvarden 
genom brödet som sin kropp. Det osyrade nattvardsbrödet, som 
symboliserar det heliga och goda, har levt kvar inom katolsk och 
protestantisk kristen tradition. Även Paulus omnämner brödet i Första 
Korinthierbrevet: ”Låt oss därför fira högtid, inte med en gammal surdeg, 
inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och 
sanningens osyrade bröd.” (1 Kor 5:7–8)

Kyckling – den moderna påskmaten

De gula påskkycklingarna som dekoration är en av de många tyska 
påsktraditioner som spred sig till Norden på 1900-talet. Kyckligen 
som påskmat blev populär först på 1950- och 1960-talet då fjäderfä i 
större utsträckning började hållas för köttproduktion.

Påskharen och sötsakernas intåg

Huruvida påskharen som tradition har religiöst eller sekulärt 
ursprung är omtvistat. Påskharen fanns i Kontinentaleuropa redan på 
1600-talet. Till Finland kom traditionen på 1900-talet från Tyskland, 
där den kvicka påskharen gömmer målade ägg i naturen som barnen 
får leta fram. Andra tyska traditioner som vi anammat är de gula 
påskkycklingarna, choklad- och överraskningsäggen.

Påskmust – för en nykter helg

Drycken påskmust, liksom julmust, har hittat sin väg till Finland via 
Sverige. Det var den svenska nykterhetsmannen och kemisten Harry 
Roberts som på 1910-talet köpte receptet från Tyskland. Hans vision 
var att den alkoholfria musten skulle ersätta ölet som konsumerades 
i stora mängder i Sverige under helgerna. Musten innehåller liksom 
ölet humle och malt, men är sötare.

Uråldrig symbolik och nya vanor

Påskens festmat förgyller högtiden
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– Allra största delen av min arbetstid de 
senaste åren har jag ägnat åt själavård 
och undervisning i den kristna tron. 
För fyrtio år sedan hade de flesta en viss 
grundtrygghet i tron, i synnerhet de 
äldre. Idag är många vilsna, ensamma 
och vet väldigt lite vad kristen kärlek 
innebär.
  Egentligen hade Karin Degerman tänkt 
bli sjuksköterska men som nybliven 
student var hon ett år för ung för att kunna 
söka till Sjuksköterskeinstitutet. På 
Diakonissanstalten kunde hon däremot 
börja studera sjukvård genast och sedan 
komplettera med diakonistudier. I maj 
1972 blev hon färdig, samma höst fick 
hon en ordinarie tjänst som diakonissa 
i Matteus församling. Under de fyrtio 
år som hon verkat som diakonissa har 
inte bara församlingsarbetet förändrats 
radikalt, även samhället har genomgått 
stora strukturomvandlingar.
 
Fattigdom och fri uppfostran

I början av 1970-talet var det Hertonäs 
kyrka som så att säga stod mitt i byn 
– varken Nordsjö eller Gårdsbacka 
var utbyggt, Ärvings och Hertonäs 
strand fanns bara i stadsplanerarnas 
framtidsplaner. Där Matteus kyrka står 
idag gick korna och betade.
  – På 1970-talet var diakoniarbetet 

mycket traditionellt. Det fanns 
syföreningar, smågrupper och 
pensionärsträffar och där förväntades 
det att prästen, kantorn och diakonissan 
skulle delta.
  Och det gjorde Karin. Åtminstone 
i början. För trettio-fyrtio år sedan 
var problemen någorlunda entydiga 
och gripbara. Det var inte ovanligt 
med familjer som hade sex-sju barn, 
fattigdomen var ganska utbredd, 
sommarkolonier arrangerades för 
3-14-åringar (i samma grupp!) för att 
de skulle ”få äta upp sig”. Visst förekom 
alkoholism och drogmissbruk men 
det var sånt man inte talade högt om. 
Alla försökte klara sig så långt det var 
möjligt, om inte på annat sätt så med 
grannars hjälp.
  – Den fria fostran som blev vanlig 
på 1960-talet fick konsekvenser långt 
senare. När depressionen på 90-talet 
slog till var det många yngre familjer 
som fick stora svårigheter att anpassa sig 
till en enklare livsstil.

Karin Degerman i pension efter fyrtio år som diakonissa

Diakonins roll i församlingen är att lyssna, fostra, och 
hjälpa människor att se sin nästa. Vi är alla beroende 
av varandra, vi står på samma nivå oberoende av ut-
bildning och bakgrund. Säger Karin Degerman som 
nu övergår till att bli frivilligarbetare i församlingen.
 

Det var mycket skratt och glädje när 
Karin Degerman avtackades för fyrtio år 
i församlingens tjänst.
 

Se din nästa!
 

Komplicerad verklighet
Med åren har klientfallen blivit allt mer 
komplicerade – slitningar i äktenskapet, 
våld, stora ekonomiska problem, 
missbruk. Där diakonin förr inskränkte 
sig till enstaka samtal med klienterna, 
och kanske en betalningsförbindelse, 
handlar det idag ofta om många 

återkommande själavårdssamtal. I 
enstaka fall kan församlingen hjälpa 
i en akut ekonomisk kris men Karin 
understryker att den egentliga 
socialhjälpen måste samhället ta hand 
om.
  – Vår uppgift är själavården, att föra 
den kristna kärleken vidare. Och att 
fostra våra medmänniskor till diakoni. 
Samtidigt vill vi peka på församlingen 
som en  gemensskap där alla har 
samma värde, där individen ses och 
blir bekräftad. Och där varje medlem 
kan bidra med sina gåvor för att göra 
gemenskapen levande.

Församlingens egna amatörmusiker hyllade Karin med barockmusik. Fr.v: Anne 
Bergman, Maria Salenius, Catarina Bärlund, Mikael Forsblom, Christina Långström. 

Vi får alltid  lägga våra bekymmer på Herren, vi får be om förlåtelse när vi handlat fel, och genom försoningen på korset är vi sedan 
fria, verkligt fria, att gå vidare och tjäna Herren med glädje. Herren behöver oss för att vi skall gå ut och föra hans kärlek vidare, 
säger Karin Degerman, här framför Anna-Maria Osipows keramikverk Livets ström i Matteuskyrkan.

Text och foto: Mao Lindholm
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Sofia Joons
På konsertprogrammet står koraler och 
folkvisor från svenskbygderna i Estland 
och en gammal svenskby i Ukraina. Hur 
har programmet sammanställts, Sofia 
Joons?
  – Jag har sjungit och spelat estlands-
svenska koraler och folkmusik i femton 
år och ofta med gruppen Strand...Rand 
som kommer att uppträda i Helsingfors. 
Med tiden har vi hittat en repertoar som 
vi känner mycket för. Vi tycker mycket 
om det vackert allvarliga och djupt 
mänskliga som de folkliga koralerna 
förmedlar.
Varifrån härstammar musiken?
– En stor del av musiken är upptecknad 
under 1920- och 1930-talen och var när 
den upptecknades det sista som fanns 
kvar av den förmoderna musiken i 
svenskbygderna.
Vad kan de folkliga koralerna och 
psalmbokstexterna från 1600-talet 
förmedla åt dagens lyssnare?
– Texternas språk är mustigt och ... ja, 
jag skulle säga modigt. Extremt rakt 
och med metaforer som dagens lyssnare 
inte har några problem att ta till sig. Vi 
har valt ut just de koraler som vi tycker 
har ett budskap som når fram utan 
förklaringar. Själv känner jag att texterna 
är som en hand som sträcks ut och som 
binder samman oss med människor från 
svunna sekler.
Ditt instrument, tagelharpan, har 
beskrivits som ovärderlig för estlands-
svenskarna och deras folkliga tradition 
och soundet har beskrivits som fränt och 
punkigt. I vilket sammanhang gör sig 
tagelharpan bäst?
  – Tagelharpan har en klang som känns 
nästan mänsklig. Den passar mycket bra 
ihop med sång! Man kan både breda på 
med dansmusik eller låta den viska fram 
väna melodier. Jag tycker om dynamiken 
som finns gömd i detta till synes mycket 
enkla instrument.
Tror du att den folkliga tonen gör det 
lättare för människor att ta till sig 
musiken?
  – Vad jag slås av när jag tittar närmare 
på folkmusiken är att den rymmer så 

många olika människors musikaliteter. 
Det finns små enkla visor och 
virtuost utsmyckade koralmelodier, 
stråkharpslåtar och mycket avancerad 
fiolmusik. Jag tror att det finns mycket 
som gemene man med ett öppet sinne 
faktiskt kan känna igen sig i!
  – Jag brukar säga att det är en 
positiv avundsjuka som ligger bakom 
folkmusikens utveckling. Före 
inspelningsteknik och radio fanns 
musik bara ”här och nu”. Om man hörde 
något fint och ville höra det igen, så fick 
man göra så gott man kunde. Och man 
gjorde det så bra man bara kunde! En 
del lade till utsirlingar och andra tog 
bort. Men de hade alla känslan av att 
de faktiskt på något sätt upprepade det 
de hört. Det här tycker jag är mycket 
spännande! Jag tänker mycket på hur 
just den här musiken uppkommit, vem 
som avundats vad och känt att det här, 
det här måste jag bara sjunga och spela 
själv också!

Frågorna ställdes av Wilhelm Kvist

Klang i kyrkan 20–28 april

Estlandssvenska folkmusikern Sofia Joons gästar 
Klang i kyrkan-festivalen i år och ger en konsert med 
sitt band Strand...Rand i Sveaborgs kyrka. Helsingfors 
Extra tog pulsen på sångaren och tagelharpisten inför 
Finlandsbesöket.

Sofia Joons är sångare och tagelharpist i bandet Strand...Rand som förädlat den 
estlandssvenska folkmusiktraditionen.

tar tag i tagelharpan
- Sofia Joons är född i Borås i 
Sverige men bosatt i Estland 
sedan 1994.
- Hon är utexaminerad 
folkmusiker från Viljandi 
kulturhögskola. Sedan tidigare 
är hon utbildad sociolog och 
musikhandledare.
- Joons uppträder med bandet 
Strand…Rand i Sveaborgs 
kyrka den 20 april kl. 18 
tillsammans med Meelika 
Hainsoo, Mall Ney och Robert 
Jürjendal.
- Mera estnisk musik blir det 
under Klang i kyrkan med 
Heinavanker-ensemblens 
arrangemang av estniska 
runosånger i Domkyrkans 
krypta 20.4 kl. 13.
- Mera info på 
www.kirkkosoikoon.fi.

Bland annat kommer tyske organisten 
Ansgar Wallenhorst att improvisera på 
orgel över teman i Albert Camus’ roman 
Fallet (La Chute, 1956). 
  Romanen dryftar en rad existentiella 
koncept såsom cynism och ensamhet, 
men också livslögner, skrattet, 

Fest för Albert Camus
självbilden, självmord och den därpå 
följande skulden. Som utgångspunkt 
för orgelimprovisationen kommer 
Wallenhorst att använda författaren 
Torsti Lehtinens sammanfattning av de 
viktigaste händelserna i romanen.
   I samband med improvisationskonser-
ten ordnas söndagen den 21.4 en 
paneldiskussion om existentialism, 
absurdism, tro och trolöshet i Helsingfors 
med författarna Aina Bergroth, Torsti 
Lehtinen och regissören Erik Söderblom 
i Pauluskyrkan. Diskussionen börjar kl. 
18, konserten kl. 20.

  Tisdagen den 23.4 kl. 17 ordnas en 
annan paneldiskussion i Europasalen på 
Malmgatan 16 om det mångkulturella 
Finland 2013. I panelen ingår bland annat 
imamen Anas Hajjar, biskopen Kaarlo 
Kalliala, översterabbi Simon Livson och 
Peter Kariuki, generalsekreteraren för 
Delegationen för etniska relationer.
  Forskaren Anne Riippa belyser motta-
gandet av Albert Camus’ produktion 
i Finland i ett föredrag på finska på 
Rikhardsgatans bibliotek den 24.4 kl. 17.                          

Wilhelm Kvist

Hundraårsjubiléet av Nobel-
författaren Albert Camus’ 
födelse uppmärksammas 
synligt under årets Klang i 
kyrkan-festival.

Tyske organisten Ansgar Wallenhorst im-
proviserar på Pauluskyrkans orgel över 
teman i Albert Camus’ roman Fallet.
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Stefan Djupsjöbacka
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde

Bengt Lassus

JOHANNES FÖRSAMLING 
Skärtorsdag 28.3

Hedvig Sofiahemmet kl.14 mässa. 
Sundblom Lindberg, Löfman.
Munksnäshemmet kl.14.30 mässa. 
Lindström, Böckerman.
Seniorhuset kl.15 mässa. Djupsjöbacka, Almqvist.
Gamla kyrkan kl.18 mässa. Busck-Nielsen, 
Böckerman, Enlund. Passionärerna.
S:t Jacobs kyrka kl.19 mässa. Ahonen, 
Henricson, Päivi Kärkäs, oboe.
Tomas kyrka kl.19 mässa. Ray, Almqvist.

Långfredag 29.3

S:t Jacobs kyrka kl.10 gudstjänst. 
Ahonen, Enlund, Henricson.
Johanneskyrkan kl.12 gudstjänst. 
Busck-Nielsen. Johannes kantori.
Tomas kyrka kl.15 andakt vid Jesu dödsstund. 
Ray, Almqvist, Böckerman.
 
Påskafton 30.3

Johanneskyrkan kl.23 mässa i påsknatten. Busck-
Nielsen, Almqvist, Enlund. Tomas vokalensemble. 
Pashafest efter mässan i Högbergssalen, trappa E.

Påskdagen 31.3

Johanneskyrkan kl.12 högmässa. Djupsjöbacka, 
Sundblom Lindberg, Johannes kantori, 
församlingens körer.
 
Annandag påsk 1.4

Johanneskyrkan kl.12 högmässa. 
Sundblom Lindberg, Ray, Almqvist.

MATTEUS FÖRSAMLING
Skärtorsdag 28.3

Matteuskyrkan kl.20 nattvardsgudstjänst. 
Ahlfors, Forsman. 

Långfredag 29.3

Matteuskyrkan kl.12 gudstjänst. Rönnberg, 
Forsman, M Brunell, Matteus kyrkokör.
Botbygårds kapell kl.15 musik i stilla veckan. 
Vid Jesu dödsstund, musik av Couperin, Frescobaldi, 
Schütz m.fl. Sanna Vuolteenaho & Anna Brummer 
sopran, Eero Palviainen luta, teorb. 

Påskdagen 31.3

Matteuskyrkan kl.12 festmässa för hela församlingen. 
Forsén, Matteus kyrkomusiker, Matteus kyrkokör. 
Kyrkkaffe.

Annandag påsk 1.4

Matteuskyrkan kl.14.30-17.30 Matteus Gospel, kom 
med på övningen. Ingen förhandsanmälan. Gruppen 
medverkar i kvällsmässan samma kväll. Info D Forsén 
050-414 7860, daniela.forsen(at) evl.fi eller staffan.
stromsholm(at)evl.fi.
Matteuskyrkan kl.18 kvällsmässa. 
Efteråt kvällsté i Matteussalen.

PETRUS FÖRSAMLING
Skärtorsdag 28.3

Kånala kapell kl.17 nattvardsgudstjänst. 
Lassus, Varho.
Norra Haga kyrka kl.17 nattvardsgudstjänst. 
Bonde. Hilli. 
Munksnäs kyrka kl.18.30 nattvardsgudstjänst. 
Lassus, B Bergman.
Kårböle kyrka kl.18.30 nattvardsgudstjänst. 
Björk, K Varho.
Åggelby gamla kyrka kl.19 nattvardsgudstjänst. 
Vokalensemble, Sandell, Hilli.

Långfredag 29.3 

Åggelby gamla kyrka kl.10 gudstjänst. Sandell, Hilli.
Munksnäs kyrka kl.10 gudstjänst. Lassus, 
Bonde, K Varho.
Kottby kyrka kl.15 passionsmusik. Manfred Gräsbeck, 
violin, Hilli, Bonde.
Hagasalen kl.18 passionspsalmer och sånger. 
T Anttila, Lassus.

Påskafton 30.3

Åggelby gamla kyrka kl.23.30 Påskvigilia. 
Sandell, Hilli.

Påskdagen 31.3

Munksnäs kyrka kl.10 festhögmässa. 
Björk, Lassus, Varho. Kyrkkaffe.
Malms kyrka kl.12 festhögmässa. 
Vokalensemble, Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.
Månsas kyrka kl.15.30 PULS-gudstjänst. 
Söndagsskola, pizzamingel.

Annandag påsk 1.4

Åggelby gamla kyrka kl.10 gudstjänst. Sandell, Hilli.
Hagasalen kl.18 musikandakt. Lassus, Varho.

HELSINGFORS PROSTERI 
TOMASMÄSSA

3.4 kl.19 i Tomas kyrka, Rönnvägen 16. 
Möjlighet till bikt kl.18.30. 

SAMTALSTJÄNST

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 
01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll 
kl.20-24. Webbaserad hjälptjänst: http://evl.fi/natjour

VIA CRUCIS

Finlands största påskevenemang går av stapeln på 
Långfredagen 29.3 kl.21 med start i Kajsaniemiparken 
i Helsingfors. Evenemanget går på finska, se närmare 
www.viacrucis.fi . 

KLANG I KYRKAN 20-28.4.2013

J. S. Bach: Påskoratorium i Tempelplatsens kyrka 
27.4 kl.19. Helsingfors Barockorkester, Helsingfors 
församlingars kantorskör, Kajsa Dahlbäck, Niall 
Chorell, Aarne Pelkonen, Aapo Häkkinen m.fl. Se 
närmare www.kirkkosoikoon.fi.

28.3-1.4.2013
Påsk PM

Vit rök den 13 mars 2013 kl.20.12. Konklaven har valt ny 
påve. Det är Jorge Mario Bergoglio, 76 år, från Argentina, 
som antar namnet Franciskus. Teckning A.L. 2013

Påven


