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Ett julens under
Föreställ dig att du befinner dig i en värld så hemsk att den långt påminner 
om Dantes helvetesskildringar. Tänderna hackar, för du är genomfrusen. Du 
vadar i gyttja och vatten, som räcker dig upp till knäna eller midjan. På sina 
ställen är gyttjan så djup att den slukar allt – hamnar du där så kommer du att 
dö en fruktansvärd död. Skräcken för att brännas, lemlästas eller dödas är din 
ständiga följeslagare.  Allt detta och mycket annat, sådant som är för fruktans-
värt för att nämnas här, var år 1914 verklighet för miljontals unga män som 
nedgrävda i djupa skyttegravar i Flandern utkämpade det krig som vi i dag 
känner som det första världskriget.
  Natten mellan den 23 och 24 december år 1914 var himlen molnfri. Fullmå-
nen lyste upp den frostiga krigsscenen lik en enorm strålkastare och förorsaka-
de att ingen vågade göra annat än ligga så lågt som möjligt i vattnet och leran. 
Plötsligt hördes från en av skyttegravarna en ensam röst, som började sjunga 
Stilla natt, heliga natt. Andra röster stämde in och snart ekade den välkända 
julsången och många andra julsånger på kilometerlånga frontavsnitt. Sången 
klingade både på tyska och engelska. Förmodligen började det spontana Julva-
penstilleståndet år 1914 så här – ingen vet säkert, för det uttryck för bristande 
militär disciplin och direkt olydnad mot order som julvapenstilleståndet ut-
gjorde, blev inte på flera årtionden en del av den officiella historieskrivningen. 
Det hela slutade nämligen med att soldaterna från de olika lägren lämnade 
sina skyttegravar och möttes på ingenmansland för att fira jul tillsammans. 
Man åt, utbytte julgåvor, visade varandra bilder på sina nära och kära, tände 
ljus, sjöng tillsammans och ställde till med fotbollsmatcher – allt detta mitt 
under brinnande krig. En röst som började sjunga en julsång och några mo-
diga män som allra först vågade stiga upp ur sina skyttegravar fick till stånd 
detta julens under.
   I några dagar såg männen bokstavligen medmänniskan i sin fiende. I några 
dagar vågade de trotsa systemets tvång och visa vad de egentligen önskade och 
drömde om.  I några dagar ville de slippa vara rädda och slippa skapa rädsla i 
andra. Därför att det var jul. 
Kan vi i dag önska oss något bättre än detta? Att få mod att öppna låsta po-
sitioner. Att våga visa vad vi egentligen längtar efter och drömmer om.  Att 
slippa vara rädda eller skrämma andra. Därför att det är jul!
  Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. ... Stöveln 
som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas 
av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, Frids-
furste. ( Jes 9)

Med en tillönskan om en fridfull jul, Kim Lück
 

Nya webbsidor
Helsingfors kyrkliga samfällighet publicerade nya webbsidor i november. De 
svenskspråkiga sidorna består ev en övergripande svensk sida och en egen sida 
för var svenskspråkig församling. Svenska enheten hittar man i navigationen 
på huvudsidan. Adressen är densamma som tidigare. Balken ovan består av 
klossar med tillönskan om julfred inför julen (Luk 2:14). Det är lätt att hitta 
information om bland annat olika evenemang i sajten och vi hoppas kunna 
betjäna besökarna på sidorna bättre. Vi har redan noterat ett uppsving i be-
söksfrekvensen. Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Alf Lindberg  
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En bris av öppenhet
Projektet Kampens kapell aktualisera-
des  år 2008 av Helsingfors stad, då en ny 
verksamhetsidé såg dagens ljus, nämligen 
ett samarbete mellan   staden och den 
kyrkliga samfälligheten.   Kapellets bygg-
arbeten har under hösten kommit så långt, 
att man firat taklagsfest den 24 november 
2011 och nu håller på med bland annat 
inredningsarbeten.
  Biskopen i Helsingfors stift Irja Askola 
höll talet vid taklagsfesten och poängte-
rade bland  annat att kapellet kommer att 
”andas” öppenhet. I Kampens kapell kan 
människorna stilla sig en stund, men också 
föra själavårdande samtal med någon präst 
eller diakonitjänsteinnehavare. Det kom-
mer också att finnas möjlighet att tala med 
socialarbetare från staden.
  På grund av att kapellet är så centralt 
beläget har man ansett verksamheten vik-
tig.  Det är inte omotiverat  med tanke på 
den hjälpverksamhet som församlingarna 
bedriver genom sin diakoniverksamhet.    
Därtill kan man också peka på den själa-
sörjande verksamheten som kyrkan bedri-
ver i en tid där människorna är rotlösa och 
känner ångest för framtiden.
  Mot bakgrunden att kyrkan hjälper de 
fattiga och mest utstötta i samhället och 
erbjuder en värdegrund som håller att 
bygga sitt liv på, är det svårt att förstå den 
kritik, som kommer från fritänkarnas sida 
i form av påståenden att helsingforsborna 
inte är jämlika om de kommer till ett rum 
där kyrkan samarbetar med stadens soci-
alverk. En undersökning som gjorts bland 
socialarbetarna   visade, att man ansåg att 
kyrkan var den viktigaste samarbetspart-
nern för det kommunala socialväsendet.
  Församlingarna och de sociala myndig-
heterna har redan länge samarbetat, men 
det är första gången man börjar samarbeta 
under samma tak. Det är meningen att 
församlingarna anställer en verksamhets-
ledare, som är fyndig, kunnig och flexibel 
samt en präst, en diakon och en ungdoms-
ledare. Dessutom kommer man att anstäl-
la tre kyrkvaktmästare. Helsingfors stad 
anställer för sin del fyra socialarbetare. 
Samtliga kostnader fördelas mellan staden 
och den kyrkliga samfälligheten. 
  Verksamheten i Kampens kapell medför 
kostnader för samfälligheten, som belas-
tar dess driftsbudget med sammanlagt 
350  000 euro årligen, vilket återspeglar 
hur viktig man anser att verksamheten är.   
Trots att församlingarna också behöver 
medel motiveras deras verksamhet inte 
av profit.   Församlingarnas diakoniarbete 
möter alla människor på likvärdigt sätt 
oberoende av trosövertygelse. Tanken att 
hjälpa sin medmänniska kommer direkt 
från den kristna tron och dess viktigaste 
källa Bibeln.

Alf Lindberg

Den här julen önskar jag en lugn, mycket 
lugn jul. Julkonserter, julljus och julkyrka.
Kanske julbastu. Julafton med mitt livs vik-
tigaste människor. Jag önskar också att mina 
närmaste får vara vid liv, friska, och ha tid för 
varandra. Att allt kunde vara stilla, fridfullt.
  Idag är det många som inte vågar önska sig 
något så exklusivt som jag. Många är ensam-
ma, sjuka och fattiga i dagens Finland. Jag hör 
ju till de priviligierade i samhället. Jag har ett 
arbete, hem, många nära och kära människor.
Ett fenomen som oroar mig mycket just nu är 
att människor har så stor brist på tid.
  År 2010 har varit EU:s frivilligverksamhets 
år. Via mitt arbete inom den psykosociala 
föreningen Sympati har jag helhjärtat delta-
git i arbetet att få flera volontärer att ställa 
upp för all den altruistiska verksamhet som 
behövs i vårt samhälle. Ändå kan jag inte låta 
bli att lite oroa mig för att vi här samlar flera 
”måsten” på alla dem som nu redan jobbar 
alldeles för mycket. För det är ju de aktiva 
medelfinländarna som är de typiska frivillig-
arbetarna. Medelfinländarna som redan nu 
jobbar för hårt, sover för lite, har för lite tid 
tillsammans med sina närmaste.
  Det har varit fint att ha för lite tid, kalen-
dern så full att ingenting spontant är möjligt, 
så många e-mail att man inte hinner läsa dem 
alla…Idag börjar vi vara mera medvetna om 
vad denna otroliga tidsbrist leder till. Bar-
nen och ungdomarna hinner inte ha tråkigt 
(alltså ha skönt och vara kreativa), vuxna hin-
ner inte vara närvarande, lyssna, ”bara vara” 

och finnas till. Vi sover två timmar mindre 
än man gjorde för hundra år sedan, vi kon-
sumerar mer och mer för att lugna oss och 
hitta mening. Prestationer är det viktigaste. 
Månne frivilligarbetet också blir en presta-
tion för somliga?
  Å andra sidan finns det många som inte har 
något meningsfullt att göra. För visst är det 
meningfullt att hjälpa andra och få höra till 
ett nätverk av trevliga mänskor och delta i 
härliga evenemang.
  Om jag skulle få önska 
en allmännyttig julgåva 
skulle det 
vara fred 
och en 
ren miljö 
på hela jor-
den. Och just 
detta år   önskar 
jag också att alla 
de mänskor som 
upplever att de 
inte har något 
meningsfullt 
att leva för, 
skulle hitta en 
frivillig uppgift, 
där de verkligen kunde 
känna att de är vik-
tiga för någon annan. 
Och alla de som inte 
har tid, skulle lära sig att 
avstå från en massa som får 

Julen kommer varje år. Varje år är julen 
annorlunda. Våra förväntningar varie-
rar beroende på ålder och livssituation.

ulbrevet
 

dem att känna sig väldigt viktiga men sliter ut 
dem och leder till  att de egentligen aldrig är 
närvarande ens för dem som de älskar.
   Jag önskar alla ett meningsfullt liv och möj-
lighet att vara närvarande i sitt eget liv.

En God Jul och ett Fridfullt  och Menings-
fullt Nytt År
             

önskar Monica Halinen, 
psykosociala föreningen 

Sympatis verksamhetsledare

J
 

Sedan sitt aktiva arbetsliv har socialpsy-
kologen och tidigare verksamhetsledaren 
i Församlingarnas samtalstjänst Maj Tuo-
mela fördjupat sig i bildkonsten. Hon vill 
främst uttrycka känslor och en längtan till 
gemenskap med sina oljemålningar.
  Maj Tuomela ställde ut oljemålningar i Gal-
leriet Dix i Helsingfors tidigare i december. 
Konstnären är socialpsykolog, som arbetat 
i Kyrkan i Helsingfors som verksamhetsle-
dare för Församlingarnas samtalstjänst. Hon 
är politices doktor och har fördjupat sig i 
bildkonst efter sitt aktiva arbetsliv. Hon har 
bland annat fått stöd och handledning av 
Svenska arbetarinstitutets lärare, speciellt av 
Marina Ciglar.
  Utställningen i Galleriet Dix var välbesökt 
och feedbacken har varit positiv. - Mina tav-
lor har vissa likheter med expressionister som 
den tidiga Kandinsky och Jawlensky, säger 
Maj Tuomela. Kandinskys koncentriska cirk-
lar har jag njutit av och sedan själv gjort en 

massa variationer, säger Tuomela vidare. Det 
är färgen och formen som är viktiga för hen-
ne, men man kan se cirklarna som olika män-
niskor. Bildkonstnären Mauno Markkulas 
tavlor blev en stark upplevelse för Tuomela, 
särskilt de starka röda färgerna.
Utställningen bestod av små oljemålningar 
i vilka man kan säga, att färgen och formen 
blir till en röst, som ropar eller viskar från 
känslornas slutna rum: kom nära, gå bort, låt 
mig vara den jag är. Maj Tuomela säger, att 
hon i första hand vill ge utryck för positiva 
och varma känslor.
  Maj Tuomela vill framförallt uttrycka käns-
lor och en längtan till gemenskap, som också 
kan bli en längtan bort till en gemenskap 
med naturen. Tuomela tror att en gemenskap 
där man får vara den man är, är det vi alla 
drömmer om. Hon ställer nästa gång ut tav-
lor i Stoa inom ramen för arbetarinstitutets 
konstutställning den 16 januari 2012.

Alf Lindberg

Längtan till gemenskap

Foto: Therese Westman
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Annika Metsäketos karriär som konferen-
ciär och vårt lands mest kända kvinnliga 
radioröst började vid församlingarnas cen-
tralregister och telefonväxel. Nu ser hon 
fram emot att fira en traditionell jul till-
sammans med sina närmaste anhöriga och 
önskar att människorna skall stanna upp 
och inte låta sig skrämmas av talet om eko-
nomisk nerförsbacke.

Annika Metsäketo:

Stanna upp till jul

”
går en gyllene medelväg. Hårdrock eller rap 
tillhör de musikslag Annika kallar för ytter-
ligheter.
  Även om andlig musik inte heller hör till 
Radio Novas meny säger hon att många sång-
artister, vilkas musik spelas på den här radio-
kanalen, har sagt sig vara bekännande kristna.
  – Mitt hem har varit kristet och därmed har 
jag och min bror Tomi fått en kristen upp-
fostran, berättar hon.

Julen viktig tid
– Julen är en viktig tid för mig och mina 
närmaste anhöriga. I år kommer vi att be-
söka mina föräldrar och gå till gravarna samt 
därefter delta i församlingens julbön. Vi firar 
sedan julaftonen tillsammans, äter julmat och 
lyssnar på julmusik. Min favoritmat på jul-
kvällen är skinka och svampsallad, som min 
mor tillrett. Som barn gjorde hon också tof-
fekarameller som jag gillade skarpt.

  – Mot förmodan brukar vi inte sjunga själva 
hemma, så som många tror, men vi rattar sä-
kert in församlingarnas julradio på julkväl-
len, säger Annika. Till jul skulle jag önska 
snö, mycket snö, för den hör till vintern här 
i Finland, säger Annika.
  Annika Metsäketo hoppas, att människorna 
skall stanna upp på julen och värdesätta de 
många små saker, vilka är viktiga, och inte gå 
med i den allmänna ”jargongen”.
  – Man försöker skrämma oss med ekono-
misk depression och stagnation. Men, jag 
hoppas att vi får krafter och orkar hålla upp 
modet och drar åt ett och samma håll.

Text: Alf Lindberg
Foto: Erkki Talvila

Radio Nova gör 
varannan vecka 
regelbundna 
undersökningar 
om den finska 
musiksmaken och 
det visar sig, att 
de flesta finlän-
dare går en gyl-
lene medelväg. 

 Annika Metsä-
keto hoppas, att 
människorna skall 
stanna upp på ju-
len och värdesätta 
de många små 
saker, vilka är vik-
tiga, och inte gå 
med i den allmän-
na ”jargongen”.

Annika Metsäketos karriär har gått från För-
samlingarnas hus i Helsingfors till radioröst 
och konferenciär i Radio Nova. Hon är den 
mest kända kvinnliga radiorösten i Finland 
och det hela började på gravkontoret och i te-
lefonväxeln. I telefonväxeln gällde det att tala 
tydligt och klart, berättar Annika, som i sitt 
nuvarande arbete vid Radio Nova gått många 
kurser i talteknik och röstanvändning.
  Annika har också arbetat som modell, efter 
att ha vunnit en mannekängtävling. Hon var 
Finlands mannekängdrottning år 1993.
   – Det var inte min ”grej”. Mannekängjobbet 
är kallt och känslolöst, säger hon till Helsing-
fors Extra.

På gravkontoret                                              
har man ansvar

– En ung flicka jobbar på gravkontoret i För-
samlingarnas hus och trivs med det, sade man 
och frågade hur det är möjligt, berättar An-
nika med glimten i ögat om sin första tjänst 
efter att hon gått ut skolan.

  – Mina arbetskamrater var underbara män-
niskor och det var en orsak till att jag stanna-
de kvar längre efter att först ha sommarjobbat 
vid Helsingfors kyrkliga samfällighet.
  – Då man arbetar på gravkontoret har man 
ett ansvar, det är inte likgiltigt vad man säger 
åt en sörjande människa, berättar hon. Det 
handlar om att tjäna sin medmänniska. An-
nika arbetade dessutom vid församlingarnas 
centralregister med ämbetsbetyg.
  Efter att ha arbetat för Spede Pasanen kom 
Annika med i radioarbetet. Man tog kon-
takt med henne från Radio Stadi, nuvarande 
Groove, där hon sedan började arbeta. Där-
efter har hon varit anställd vid Radio Nova, 
som är en ledande kommersiell radiostation 
med i medeltal ca 1,6 miljoner lyssnare per 
vecka.
  – Hemma brukar jag lyssna på Församling-
arnas julradio, som jag anser att är mycket 
bra, berättar hon.
När det gäller musiksmak är Annika en allä-
tare, men hon lyssnar sällan till det hon kallar 
för marginell musik eller olika ytterligheter i 
musikväg.
  Radio Nova gör varannan vecka regelbund-
na undersökningar om den finska musiksma-
ken och det visar sig, att de flesta finländare 
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Julen är en viktig tid för 
mig och mina närmaste 
anhöriga. I år kommer 
vi att besöka mina för-
äldrar och gå till gravar-
na samt därefter delta i 
församlingens julbön. 
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Bodil Sandell poängterar att det är väldigt 
viktigt att diakoniarbetet utgår från det 
evangelium som hela kyrkans verksamhet 
bottnar i: frågan om frälsning. Annars är för-
samlingen som vilken välgörenhetsorganisa-
tion som helst.
  – Mina uppgifter i församlingen har en hel 
del kretsat kring familjearbetet och allmänt 
församlingsarbete. Vi hade tidigare en lektor, 
Outi Krook, och när hon blev pensionerad 
fick jag ta itu med många av hennes grupper, 
bland annat kretsar för äldre. Jag upplever det 
som en positiv sak, att ha med många olika 
åldersgrupper att göra, säger Sandell.

Klassisk diakonutbildning
Bodil Sandell har fått den klassiska diako-
nissutbildningen: först studier till sjukskö-
tare under två och ett halvt år. Efter det en 
ettårig församlingssysterexamen. Nuförtiden 
baserar sig studierna på en socionomexamen.
  – Man uppfattar diakoniarbetet som mera   
socialt, en slags B-lucka eller socialens för-
längda arm. Det stora behovet av hjälp säger 
något om vårt samhälle och vart vi är på väg. 
Jag har velat hålla kvar den gamla diakoni-
uppfattningen, att bereda väg för ordets för-
kunnande. Jag har också sett diakoniarbetet 
som ett andligt arbete, säger Bodil Sandell.

Verklighetsfrämmande                   
politiker

Sandell påpekar att inkomstklyftorna har 
ökat i samhället. Priserna blir allt högre och 
hyrorna stiger praktiskt taget varje år i ja-
nuari, medan lönerna inte ökar i samma takt. 
Särskilt utsatta är de långtidsarbetslösa och 
ensamförsörjare.
  – Vem som helst kan leva en tid med låt oss 
säga några hundra euro per månad men när 
man måste leva så i tio år så blir det ohåll-
bart. Någon gång måste man ju kunna köpa 
ny kappa och nya skor. Det borde vara så, att 
arbetaren är värd sin lön, men det är inte så. 
De sociala bidragen räcker inte till och poli-
tikerna känner inte till verkligheten. Efter en 
liten löneförhöjning höjs skatteprocenten så, 
att det blir mindre pengar att använda till 
levernet. Det skulle vara viktigt också för en 
diakonissa att utvidga sitt perspektiv och se 
saker och ting från en annan synvinkel, säger 
hon.

Hembesök sedan                                      
första advent

Bodil Sandell går mest på vanliga hembesök 
under julen. Det är viktigt att minnas den 
gruppen församlingsmedlemmar, som inte 
längre kan ta sig till gudstjänsten. Man kan 
i det fallet tala om altarets förlängning, säger 
hon.
  – Nuförtiden inleder vi hembesöken kring 
jul redan vid första advent, så att man bättre 
kan samtala och sitta ner en stund i hem-
men. Vi har också fått gåvor att dela ut. Det 
är underbart att få utan egen förtjänst agera 
vardagsängel.

Diakonissan Bodil Sandell vill gärna vara medmänniska och vandra en bit på vägen också under 
julen.

– Valspråket och utgångspunkten i diakonin är 
att hjälpa där nöden är störst. Men hur hittar 
man den, hur når man ut och hur möter man 
den? Det är utmaningar som Bodil Sandell får 
möta i jobbet som diakonissa i Petrus församling.

Lycka är att ge sig ut för andra

  Inför julen besöker diakonissorna också oli-
ka anstalter tillsammans med prästerna. Det 
är frågan om till exempel seniorhem och sjuk-
hus, där man bland annat sjunger psalmer.
  – Man talar mycket om att engagera och 
organisera frivillig verksamhet. Men dylikt 
fungerar också spontant. Det finns något 

Bodil Sandell:

kvar av det gamla byasamhället, vilket känns 
bra. Även om det talas mycket om det kom-
mersiella, så finns det också en annan verk-
lighet, som visar sig i medmänsklighet och 
viljan att bry sig om sin nästa. I synnerhet för 
äldre människor är det tungt att bara ta del av 
det negativa, som ofta syns i media.

Jobb också under julen
Om julfirandet säger Bodil att det är själv-
klart, att hon är med och sköter det praktiska 
i församlingen. Men det sker på frivilligt ini-
tiativ, det har ingen sagt att hon måste göra.
  – Det är en stor glädje för mig att fira julen 
tillsammans med min familj. Jag går gärna till 
midnattsmässan med den engelska carols-
traditionen. Där är fin stämning med levande 
ljus i kyrkan när det är mörkt ute och man 
kan sätta sig ner bara och lyssna på de gam-
maltestamentliga texterna om att en frälsare 
kommer att födas.
  Men det ger också en väldigt mycket när 
man besöker äldre och andra församlingsbor 
under julen. Det talas mycket om att förverk-
liga sig själv, men lycka i livet är enligt min 
mening mycket en fråga om att ge sig ut för 
andra, till exempel för en diakonissa som får 
se mycket svårigheter och nöd, vilket ändrar 
perspektiven, säger Sandell.
  Bodil Sandell säger, att många kan sociallag-
stiftningen utan och innan, men att det ändå 
ofta är en hög tröskel att be om hjälp.
  – Vi har begränsade resurser, men det är en 
styrka att få tala och diskutera under tyst-
nadsplikt. Det kan ofta hjälpa om man får 
tala ut och formulera sig. Huvudsaken är att 
kunna vara en medmänniska och gå en bit 
med på vägen.
  Helsingfors Extra tillönskar Bodil och alla 
våra diakonissor en fridfull jul.

Text: Alf Lindberg
Foto: Erkki Talvila
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Markus Malmgren
Markus Malmgren betonar gärna vikten av en 2000-årig tradition inom kyrkomusiken.

Markus Malmgren har varit verksam som 
kyrkomusiker i 30 år. De senaste 20 åren har 
han arbetat som kantor. Som ung hade han 
sommarjobb på Åland och i Sverige. Markus 
har studerat på Sibelius-Akademin och vid 
Amsterdams musikhögskola. Som bäst för-
bereder han en doktorsexamen. Vid sidan 
av kantorsyrket undervisar han vid Sibelius-
Akademin. Han arbetar i Matteus församling 
som har cirka 6800 församlingsmedlemmar. 
Han har många järn i elden och på sin fritid 
åker han motorcykel med sina två söner.
  Markus anser, så som många andra, att 
gudstjänsten är den centralaste verksamhets-
formen i församlingen. Han spelar förutom 
i gudstjänsten också på vigslar och vid jord-
fästningar.
  – På Matteus församlings område ”ligger vi i 
lä” när det gäller vigslar. Det är färre vigslar på 
sommaren, men gudstjänstlivet fungerar helt 
normalt också på sommaren. Senaste som-
mar hade vi två gudstjänster på söndagarna 
och skriftskol- samt familjeläger på Lekhol-
men som är de svenska evangelisk-lutherska 
församlingarnas sommarhem. Dessutom 
hade vi barn- och pensionärsläger. Under ju-
len firar församlingen ett flertal gudstjänster 
och på julafton anordnas julbön.

Stort kontaktnät
Markus är anställd på deltid och sköter mu-
siken i gudstjänster och det som kallas för-
rättningar på kyrkligt språk: det vill säga till 
exempel begravningar och vigslar. Han har 
ett kontaktnät omfattande ett hundratal mu-
siker.
  – Min första ordinarie tjänst var i Matteus 

”Musiken skall klinga för alla”
– Idag lever vi i förändringens tid då man gärna 
vill pröva på något nytt. Vår kyrka är bärare av 
en tradition, som går tillbaka 2000 år i tiden. I vår 
serie av kyrkomusiker får vi denna gång möta 
Markus Malmgren.

församling. Tidigare har jag jobbat bland an-
nat i Kyrkslätt, Esbo och Berghäll. 
  – Mitt arbete trivs jag med. Man växer in i 
det. Man lär sig arbetet genom att göra det. 
Man måste kunna leda musiken, sjunga och 
spela.

Förändringens tid

Idag lever vi i förändringens tid. Man vill 
gärna pröva på något nytt och ändra på saker 
och ting. Musiken är bärare av en tradition 
som går tillbaka 2000 år i tiden. I vår psalm-
bok har vi sånger till och med från 300-talet, 
och till julen sjunger vi gärna psalmen Giv 
mig ej glans, ej guld, ej prakt. 
  – Det är viktigt att vi har goda kantorer i 
våra församlingar, då vi är bärare av en lång 
tradition. Gudstjänstmusiken har flera di-
mensioner. Personligen tycker jag att arbetet 
med musik är väldigt kreativt. Vi behöver 
ingen marknadsföring utan vi gör en profes-
sionell insats när det behövs. Jag är i första 
hand musiker och i andra hand kyrkomusi-
ker.

Kantorn skall vara social
– Olika människor som kompletterar varan-

dra passar till kantorsyrket. Det är viktigt att 
kyrkomusiker har olika former av kunnande. 
Det är en fara att ”gapa” efter mångfald. Kan-
torn skall vara social och ha en förmåga att 
kommunicera samt kunna samarbeta med 
olika människor.
  Markus tycker, att det är bra om man kan 
umgås med människor som inte är religiösa.        
Det händer att någon människa kommer till 
kyrkan första gången efter 15 år till exempel 
på sin farmors begravning. Man bör kunna ta 
hand om alla församlingsmedlemmar, poäng-
terar han.
  Markus har varit med om att ge ut skivan 
”Jullov”. På skivan finns psalmsång till or-
gelackompanjemang. Skivan blev slutsåld 
snabbt.

Musiken allas egendom
Musiken är alla människors egendom. Mar-
kus vill skapa en möjlighet för vanliga mäns-
kor att delta i musiken och sången.
  – Alla kyrkomusiker har respekt för varan-
dras kunnande. Vid begravningar borde det 
vara självklart att kantorn lyssnar till de anhö-
riga. En del anhöriga har inte egna önskemål 
och de låter begravningsbyrån samt försam-

lingen ta hand om allt. Vid vigslar vill de an-
höriga ofta bestämma. 
  Som sakkunnig föreslår Markus, att de an-
höriga lånar en psalmbok och funderar över 
till exempel farmors begravning. Begrav-
ningsbyråerna rekommenderar att kontakta 
kyrkomusikern och en del byråer har färdiga 
musiklistor åt de anhöriga. Ta kontakt med 
prästen och kantorn angående musiken, sä-
ger Markus.
  – Människorna är i allmänhet väldigt kon-
servativa. Nittionio gånger av hundra spelar 
jag Mendelssohns bröllopsmarsch eller Törn-
rosa. I Matteus församling har vi en orubblig 
regel: det måste sjungas minst en psalm. Man 
får påverka valet av psalm. I sista hand är det 
Markus som väljer. Ofta vill de anhöriga, att 
musiken skall vara som på farmors tid. Kyrko-
musiken är i dag mångsidigare än någonsin. 

Orgelbygget ett hantverk
Markus Malmgren tycker att man skall satsa 
på den akustiska musiken.
  – I utbildningen på Sibelius-Akademin an-
vänder vi enbart akustiska instrument. Män-
niskans röst är viktig. Orgelbygge sysselsätter 
tiotals människor i Finland. Det gäller att re-
parera orglar och bygga nya. Orgelbygget är 
ett av få yrken som bär på hantverkstradition. 
Kunnandet går tillbaka till 1800-talet. Vi har 
inte resurser att hyra en symfoniorkester. Or-
geln ersätter den.
  Markus Malmgren tillönskar alla läsare en 
fridfull julhelg.

Text och foto: Therese Westman
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 D

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
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Lö 24.12 Julafton
kl. 12 Julbön i Folkhälsans seniorhus. Ahonen, Almqvist.
kl. 13 Julbön i Tomas kyrka. Obs! klockslaget. 
Sundström, Almqvist.
kl. 14 Julbön i S:t Jacobs kyrka. Sundblom Lindberg, 
Böckerman. Sånggrupp.
kl. 14 Julbön i Johanneskyrkan. Djupsjöbacka, Löfman. 
Akademen och Lyran.
kl. 15 Julbön i Gamla kyrkan. Lindström, Enlund. 
Textläsare: Lars Svedberg; Mikael Fagerholm, solosång.
kl. 18 Julbön i Tempelplatsens kyrka. Obs! klockslaget. 
Ahonen, Böckerman. Textläsare: Johan Storgård. Sånggrupp.
kl. 23 Midnattsmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen,
Lindström, Enlund, Löfman.
Sö 25.12 Juldagen
kl. 12 Högmässa i Gamla kyrkan. Ray, Sundström, Enlund.
Må 26.12 Annandag jul
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Sundström, Löfman.
kl. 18 De vackraste julsångerna i Berghälls kyrka. 
Busck-Nielsen, Böckerman, Almqvist. Tomas vokalensemble.
 
MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Lö 24.12 Julafton
kl. 14 Julbön för stora och små i Matteuskyrkan. 
Rönnberg, Lankinen.
kl. 16.30 Julbön i Degerö kyrka. Rönnberg, Lankinen.
kl. 15 Julbön i Östersundom kyrka. Forsén, Malmgren.
kl. 16 Julbön i Östersundom kyrka. Forsén, Malmgren.
kl. 15 Julbön i Nordsjö kyrka. Ahlfors, Kai Ahola.
kl. 13 Julandakt i Brändö/Vilans begravningskapell. 
Ahlfors, Malmgren.
kl. 15 Julbön i Tammelunds kyrka. Rönnberg, Lankinen.
kl. 16 Julbön i Botbygårds kapell. Ahlfors, Kai Ahola.
kl. 18 Julbön i Brändö kyrka. Forsén, Malmgren.
Sö 25.12 Juldagen
kl. 21 Julmusik i Matteuskyrkan. Malmgren, Lankinen, 
Brummer. Matteus vokalensemble och instrumentalister. 
Fritt inträde.
kl. 8 Julotta i Östersundom kyrka. Hallvar, Malmgren.
Må 26.12 Annandag jul
kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan. Hallvar, Malmgren.
 
PETRUS FÖRSAMLING
 www.helsingforsforsamlingar.fi/petrus
Lö 24.12 Julafton
kl. 13 Julbön i Norra Haga kyrka. Kass, Varho, 
sång Marina Salonen.
kl. 13.30 Julbön i Sockenbacka kyrka. Fernström, 
Söderström, sånggrupp.
kl. 14.30 Julbön i Kårböle kyrka. Thylin, Varho, 
sång Marina Salonen.
kl. 15 Julbön i Malms kyrka. Sandell, Hilli, sång vokalgrupp.
kl. 15 Barnens julbön i Södra Haga kyrka. Lassus, 

Söderström, sång Kristina Krogius.
kl. 16 Julbön i Munksnäs kyrka. Thylin, Söderström, 
Karin Kullberg, sång Kristina Krogius.
kl. 16 Julbön i Månsas kyrka. Bonde, Hilli, 
sång Jonathan Hilli.
kl. 17 Julbön i Åggelby gamla kyrka. Bonde, Varho,
sång Emilia Hoving, Amanda Oscarsson.
kl. 23 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. Sandell, 
Hilli, vokalgrupp.
Sö 25.12 Juldagen
kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka. Lassus, Varho.
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.
Må 26.12 Annandag jul
kl. 10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. Bonde, Varho.
kl. 18 Musikandakt i Lukascentret. Bonde, Söderström.
 
DEUTSCHE GEMEINDE
Sa 24.12 Julafton
14.00 Uhr Familiengottesdienst zu Heiligabend K. Röker.
16.00 Uhr Christvesper E.Panzig.
So 25.12 Juldagen
12.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag E. Panzig.
Mo 26.12 Annandag jul
11.30 Uhr Gottesdienst zum 2. Weihnachtstag 
im DSWH M. Röker.
 
RIKSSVENSKA OLAUS 
PETRI FÖRSAMLINGEN
Lö 24.12 Julafton
kl. 16 Julbön. Obs! Ingen musikandakt.
Sö 25.12 Juldagen
kl. 7 Julotta.
 
HELSINGFORS PROSTERI
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072
(från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. En web-
baserad hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/natjour 
Användaren behöver inte uppge namn, e-postadress eller an-
dra uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en

signatur och ett lösenord. Ring eller skriv när Du behöver 
stöd!                
 
Huvudstadsregionens församlingars JULRADIO sänder 
gammal och ny julmusik på webben dygnet runt: www.julra-
dio.fi fram till annandag jul. För julradion står Huvudstadsre-
gionens ev.luth. församlingar, KanalHoppet, Kyrkans Central 
för Svenskspråkigt Arbete, Försam-
lingsförbundet samt Gemensamt 
svenskt församlingsarbete.
 
Utställningen Helsingfors julkrubbor 
2011 pågår i stadskärnan fram till 6.1.2012.
 
VINTERNS KONSTUTSTÄLLNINGAR
Didrichsens Konstmuseum Granviksgränd 1 
ti-sö 11-18 3.9.2011-29.1.2012
Stängt 23-25.12. Öppet 26.12 11-18. 
Juhani Linnovaara-Fantasins kraft.
Konstsalong Piirto Nylandsgatan 7 
må 17-20, ti-fr 11-18, lö 11-17, sö 11-16.
Julutställning 9.12-31.12.2011.
Krubbutställning i Sveaborgs kyrka 27.11-23.12 on-sö 
11-16. 28.12-2011-15.1.2012 on-sö 11-16.
Postmuseum Stationsplatsen 5 
må-fr 10-18, lö-sö 12-17. Stängt 24-26.12. 
och 29-31.12.2011. 
Som förr i världen – Barndom i bilder av Rudolf Koivu.
OBS! Från 2.1.2012 må-on 11-18, to 11-20, 
fr 11-18, lö 12-17.
 

Gud vill inte tränga sig på utan vill öppna dörren till det goda 
för oss. Dörren står vidöppen och tröskeln är låg. Inte ens otron 
och misstron förmår stänga dörren. Kliv på om du vill.  Det 
är trettonde gången man ställer ut julkrubbor i Helsingfors 
city. Julberättelsen gestaltas sålunda med hjälp av dockor, bil-
der och skulpturer enligt gammal kristen tradition.  Under 
advents- och jultiden visas julkrubbor från världens alla hörn 
i centrum av Helsingfors. Krubborna finns bland annat i af-
färernas skyltfönster kring Alexandersgatan och i olika kyrkor 
i stadskärnan.  Att gestalta julberättelsen med hjälp av dockor, 
bilder eller skulpturer är en gammal kristen tradition, som ger 
prov på de lokala hantverkarnas skicklighet. Julkrubborna 
återspeglar sin tid och olika typiska detaljer från respektive re-
gioner.  Utställningen Helsingfors julkrubbor är ett sampro-
jekt för de lutherska, ortodoxa och katolska församlingarna i 
Helsingfors samt det lokala näringslivet. Krubborna har för-
ankring i den lutherska och katolska traditionen. De ortodoxa 
anordnar en ikonutställning med julmotiv.

S.S./AL.

Sammanställt av Therese Westman

PM Jul

Helsingfors julkrubbor 2011

Juldikt 
Juletid äntligen är här värme 
och givmildhet vi med oss bär

Alla på vår jord en jul bör få oavsett 
om vi ensamma eller tillsammans gå

Till Jesu krubba med Ave Maria 
vi fred på vår jord vill infria 

okänd


