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Den här bilagan ges ut av 
Helsingfors evangelisk-luthers-
ka församlingar och utkommer 
med fyra nummer om året. 
Har du idéer och synpunkter, 

kontakta informationssekreterare 
Alf Lindberg vid Enheten för 
gemensamt svenskt församlings-
arbete (Sven), tfn. 2340 2238. 
Layout Roosa Salminen. 

En del av livet
Jesus är uppstånden – ja, han är sannerligen uppstånden. Den gamla påskhäls-
ningen klingar lika starkt år efter år. De stora kyrkliga högtidernas styrka ligger 
i att de återkommer. En stor del av vår kultur bygger på att vi återkommer till 
samma händelser gång på gång och betonar det som är aktuellt inom traditioner-
nas trygga ramar.
  Jesus dör och uppstår inte på nytt varje år, även om vi firar det varje år. Redan på 
skärtorsdagen vet vi att Jesu död betonas på långfredagen och hans uppståndelse 
på påskdagen. Det är ingen överraskning. Jesus har dött en enda gång. Han har 
uppstått en enda gång. Men genom det har han förändrat allt. Det är ett under 
som det tar en livstid att komma tillrätta med.
  Att återkomma till samma sak gång på gång är viktigt för oss människor. Min 
dotter brukade under tonåren lyssna på samma låt gång på gång, ibland till den 
övriga familjens förtret. Men det ledde till att vissa av låtarna blev en del av henne 
och hennes liv. När hon i dag som musiker uppträder med samma sånger så hörs 
det att de är en del av hennes liv.
  Också trons uttryck och innehåll behöver prövas genom att upprepa samma sak 
gång på gång. Då blir det en del av livet. Och då märks det i vårt liv.
  Att delta i gudstjänsterna under påsken – eller under någon annan tid av kyr-
koåret – handlar inte så mycket om att ”få ut något nytt” av det man hör. Det 
handlar om att upprepa det som man redan hört i sitt innersta.
  Det är så vi prövar allt och kan behålla det som är gott. Och påskens innehåll 
blir till en välsignelse i livet.

Stefan Forsén
Kyrkoherde i Matteus församling

Johannes församling får egen missionär

Johannes församling får sin första egna missionär när Christine Björkskog i höst 
åker ut till Dessie i Etiopien. Hittills har församlingen enbart understött projekt 
via Finska Missionssällskapet. Christine Björkskog understöds av Johannes för-
samling tillsammans med fem andra församlingar i Borgå stift.
  Björkskog är hemma från Larsmo och jobbar för tillfället som speciallärare. Åren 
2006-2010 arbetade hon som missionär i Dessie i Etiopien, där hon ansvarade 
bland annat för ett utvecklingsprojekt för kvinnor. Från och med augusti kom-
mer hon att vara ansvarig för tre aktivitetscenter i städerna Dessie, Woldya och 
Kombolcha i Etiopien.
  Johannes församling har sedan tidigare understött fadderbarnsarbete i Dessie.
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REDAKTÖREN 
HAR ORDET

År 1936 köpte församlingarna en holme 
i Helsingfors skärgård. Holmen är en 
del av den arkipelag som fortsätter ut 
från Kallviksudden i östra Helsingfors. 
Lekholmen togs i bruk av de svenska 
församlingarna som ett sommarhem för 
ungdomar år 1937. I år när Lekholmen 
fyller 75 år är den framförallt de svenska 
Helsingforsförsamlingarnas skriftskol- 
och lägerholme.
  De svenska församlingarna, som ur-
sprungligen också var tre till antalet då 
holmen köptes – Norra, Södra och Sör-
näs – lät genast bygga var sin flick- och 
pojkstuga. Byggnadernas antal steg där-
efter ansenligt och genomgår i dagens 
läge renovering. Det finns planer på 
nybygge, men det återstår att se vad de 
sämre ekonomiska tiderna för med sig.
  Lekholmsjubileet kommer att firas på 
fler olika sätt. En ny bok om Lekholmen 
ges ut under våren av Fontana Media. 
Den är skriven och sammanställd av 
Magnus Lindholm, populärt kallad 
MAO. Det blir drygt hundrafyrtio sidor 
bild och text om bland annat holmens 
historia. Dessutom innehåller boken 
berättelser, tro och gemenskap på den 
natursköna holmen.
  Det är många generationer av helsing-
forsbor som minns holmen, som för 
dem har varit mer än en lägergård: den 
har varit en Guds uppenbarelse och en 
stöttepelare för deras tro. När vi är ute 
i naturen och ser allt det vackra,  kan vi 
ana, att Gud existerar och att han har 
skapat människan samt himmelen och 
jorden.
  Inför jubileet kommer församlingarna 
också att göra en film. Den berättar ur 
en synvinkel som stärker tron  om  livet 
ute på Lekholmen. Holmen i den vackra 
skärgården och havsbandets tidlösa still-
het, där andaktslivet utgör ett av de vik-
tigaste elementen.
  Söndagen den 10 juni firas Lekhol-
mens jubileum med en gudstjänst ute 
i  holmens kapell. Då predikar vår egen 
biskop Björn Vikström. Gästerna har 
möjlighet att bekanta sig med holmen, 
dess klippor och vindpiskade träd, som 
talar för oss om en kristens resa, som 
inte alla gånger är så lätt inför världen, 
men som bringar oss en hållbar frid 
samt ett budskap vars grund håller att 
bygga sitt liv på. En gemenskap med en 
framtid och ett hopp.

 Alf Lindberg

I skärgårdens 
tidlösa tystnad

I vår kan man åter se konst-
nären Kristiina Uusitalos 
äldre akvareller, triptyk i 
olja och tuschmålningar av 
helgon och gudar, vandrare 
och sökare, i Helsingfors. För 
första gången visas också 
hennes skiss- och dagböcker, 
som skildrar den konstnär-
liga processen under åren 
1994-1997.
 
År 1994 bodde Kristiina Uusitalo i New 
York, där hon besökte buddhistiska tem-
pel och museer för  studier och meditation. 
Hon sökte nya riktningar i sitt konstnärs-
skap. I februari 1994 påbörjade hon en ny 
målning varje dag som fick dagens datum 
som titel. Hon lät sig inspireras av såväl 
ungrenässansmålningar med kristna motiv 
som av japansk och indisk buddhism, men 
också av den tradititionella asiatiska tusch-
målningens teknik, temperament, estetik 
och andlighet. Under de kommande åren 
skulle akvarellerna bli femtio till antalet. 
Av dessa finns tretton nu utställda på sjätte 
våningen i Amos Andersons konstmuseum.
 

Fångar det omedelbara
Det här är också första gången som Uusita-
los konstnärliga dagböcker från tiden i New 

York ställs ut. Dagböckerna och skisserna 
hjälpte henne att fånga det omedelbara i det 
hon såg.
   – Själv är jag kristen och min kulturella 
förståelse och värdegrund baserar sig på det. 
Därför ville jag fånga mitt direkta intresse 
för mina förebilder och de uppenbarelser 
jag fick för stunden. I akvarellerna har jag 
också använt de färger som jag i ögonblicket 
förknippat med helgonet, martyren eller 
med Buddha.
  – Dagböckerna var inte avsedda för nå-
gon annan än mig själv och skisserna är inte 
färdiga konstverk, men nu kändes det ändå 
som att de kompletterar utställningen och 
ger besökaren en djupdykning i processen.
 

Människan söker förnyelse
Till motiven avviker utställningens hel-
gon- och gudabilder från Uusitalos övriga 
verk som i huvudsak fångat ljus och rörelse 
i naturen. Samtidigt finns samma strävan 
genom hela hennes produktion: att gestalta 
tankens ständiga rörelse, att föra den vidare 
och förnya den.
  – Hos alla människor finns det en törst ef-
ter kunskap och vilja att förstå sin omvärld. 
Att man finner något stoppar inte behovet 
att fortsätta söka. En tes kräver alltid sin 
antites.
  Akvarellerna skildrar såväl portvakter mel-
lan människan och den andliga världen som 

”Mitt sökande förde mig tillbaka till min uppgift”

den sanna och hårda inre kampen hos män-
niskan själv. Kristus på korset har omgivits 
av gräsgröna färger som vittnar om förny-
else och uppståndelse.
   – Människan söker förnyelse på många 
sätt, och det är ett ämne som alltid är värt 
att behandla. Påsken bär med sig ett stort 
budskap om en ny möjlighet, om ett nytt 
liv, som vi inte kan veta något om.
 

Ett tabu är brutet
Kristiina Uusitalo anser att det bland konst-
närer tidigare rått ett starkt tabu att tala om 
andlighet.
   – Andlig konst har upplevts som ointel-
ligent och inställsam, konst som man inte 
behöver ta på allvar. Det har varit ett av de 
sista tabuna inom bildkonsten. De senaste 
åren har intresset för andlig konst blomstrat 
och man överlämnar det åt betraktaren att 
forma sin egen syn på konstens innebörd.
   – I och med denna utställning har jag fått 
fin respons av besökare, som anser att det 
som jag upplevt och skildrat genom konsten 
är viktigt också för dem. Under mitt konst-
närsskap har jag också kommit fram till att 
jag ska måla det som är viktigt för mig själv.
 

Ödmjuk inför sin uppgift
Ett motiv som speciellt fascinerat henne och 
som år 1997 utmynnade i en serie målning-
ar, även de utställda, är Maria bebådelse.
   – Vi kan inte alltid välja de uppgifter vi får 
i livet, utan ibland bara erkänna dem så som 
de givits oss. Maria tog emot sin uppgift, 
trots att den saknade all logik.
   – Mitt eget sökande har lett mig tillbaka 
till utgångspunkten. Min uppgift är att 
måla. Även om jag ibland upplever svåra val 
med hur jag ska gå vidare, så är jag först och 
främst en konstnär. Så tjänar jag bäst mig 
själv och andra.

Johanna Metsämäki
 
Utställningen En sökares dagbok visas 
fram till den 7 maj 2012 på Amos An-
dersons konstmuseum, Georgsgatan 27, i 
Helsingfors.
 

Kristiina Uusitalo

Jakobs kamp med ängeln symboliserar enligt Uusitalo den inre kampen hos människan, 
som är både hård och sann. Akvarell 4.XII 1994. 

Kristiina Uusitalo har gjort ett livsverk inom 
den finländska bildkonsten. Hon finner stän-
dig inspiration såväl i naturens ljus och rörel-
ser som i kristendomens symbolik. 

Foto: Johanna Metsämäki

Foto: Jussi Tiainen/pressbild
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Arkitektbyrå K2S Oy, med arkitekterna 
Kimmo Lintula, Niko Sirola och Mikko 
Summanen, har planerat byggnaden som 
invigs i maj under temaåret World Design 
Capital 2012. Som närmaste grannar finns 
de historiska byggnaderna, den gula låga 
busstationen och det vita Glaspalatset. Från 
Simonsgatan på södra sidan leder trappor 
ned till kapellet. På torgnivå öppnar sig 
glasdörrar mot Narinkens torg och mot 
Glaspalatset.
  Kapellet är litet, med plats för endast 60 
personer, ca 300 m2 stort allt som allt. In-
nerväggarna följer den runda formen, varje 
bit av väggpanelen i al är handgjorda för att 
passa in. Allt är gjort med perfektion och 
vittnar om hantverk i högsta kvalitet. Lju-
set sprider sig indirekt uppifrån ner i den 
ovalt formade salen. Stämningen är sakral, 
närmast asketisk och friden sänker sig över 
besökaren.
  Det lugn man saknar utanför kan man 
hitta här inne. De sekundära utrymmena 
finns insprängda i berget intill och består 
av sanitets-, personal- och tekniska utrym-
men. Det är svårt att tro att man befinner 

– en oas för stillhet
Fridens kapell 

Som en träskuta seglar den in bland affärskvar-
ter och höghus i Helsingfors absoluta centrum. 
Rund till formen, oval nertill och bredare upp-
åt med enhetlig fasad i gulbrunt trä påminner 
byggnaden om Noaks ark. Det är frågan om 
Helsingfors stads och Helsingfors kyrkliga sam-
fällighets gemensamma projekt – Fridens kapell 
– vid Narinkens torg.
 

Verksamhetsledaren Tarja Jalli blickar mot interiören som fylls av ljus.
 

Datorgrafik av interiören. Arkbyrå K2S Oy.

Kapellets träfasad står i kontrast till hotellets 
stål- och glasfasad.
 

Fasaddetalj.
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Idén till ett konstkapell fick konstnären 
Hannu Konola redan på sextiotalet när han 
var aktiv i församlingslivet i Kuopio.
  – Jag var utled på den torra och torftiga 
mentalitet som rådde i kyrkan på den tiden. 
Jag tänkte att konsten kunde ha en betyd-
ligt större roll i kyrkan. Jag tänkte mig att 
man kunde kombinera ljud och bilder, både 
statiska och rörliga, säger Konola om sin ur-
sprungliga idé.
  Det dröjde ändå över trettio år innan idén 
förverkligades och konstkapellets karaktär 
förändrades under projektets gång. Arki-
tekttävlingen avgjordes 1996 och vanns av 
Matti Sanaksenahos förslag Ikhthys. Själva 
kapellet byggdes på ett drygt år och invigdes 
vid pingsten 2005.
  I motsats till Fridens kapell i Helsingfors 
byggdes konstkapellet i Åbo med privata 
medel, något som är unikt för finska förhål-
landen. I femton år samlade man in medel 
och resten finansierades med banklån. Se-
nare har man bland annat sålt bänkar och 
takstolar för att betala bort lånen.
  Största skillnaden till Kampens kapell är 
kanske placeringen. Medan Kampens kapell 
är placerat i hjärtat av Helsingfors, är konst-
kapellet placerat på ön Hirvensalo utanför 
Åbo. I kapellets omedelbara närhet finns 
Karinahemmet som ger terminalvård för 
dödssjuka.
  – Konstkapellet är i dag en av Åbos popu-
läraste vigselkyrkor. Givetvis används kapel-
let används också för jordfästningar, även 
om vi ogärna betonar den aspekten. Det här 
skall vara ett hoppets kapell och då ger det 
fel signal om man bara går över gården från 
terminalvård till jordfästning, säger Konola.
  I kapellet saknas också traditionella kors.
  – I något skede fanns ett stort metallkors 
med i ritningarna, men vi upplevde att det 
är onödigt att betona korset och döden i 
hoppets kapell. Det enda korset som finns 
är ett processionskors. Däremot använder vi 
oss av en fisk, den äldsta kristna symbolen, 
säger Konola.
  På sju år har kapellet etablerat sig med ef-
tertryck och många arkitekter vallfärdar för 
att se det.
  – Vi har fått besök av över 8000 arkitekter 
från femtio länder. Konstkapellet har blivit 
en sevärdhet i klass med Alvar Aaltos sana-
torium i Pemar och Tempelplatsens kyrka i 
Helsingfors, säger Konola.
 

Wilhelm Kvist

Konstkapellet blev en succé
 

sig på en av huvudstadens livligaste platser.  
Kapellet är öppet för alla - en lugn oas - en 
möjlighet till stillhet mitt i stadens myller.

Verksamheten söker sin form
Den nyvalda verksamhetsledaren för kapel-
let, teologie magister, pastor Tarja Jalli, be-
rättar att invigningen sker i slutet av maj. 
Då samlar man stadens invånare till en jät-
tefest, Sommarpsalm-evenemanget, som 
ordnas på torget mellan Glaspalatset och 
den gamla busstationen.
  Kapellets verksamhet söker sin form som 
bäst och samarbetsplaner finns med olika 
aktörer i huvudstadsregionen. Tanken är 
att man skall betjäna på finska, svenska 
och engelska. Det finns möjlighet att ordna 
konserter, samlingar och andakter i liten 
skala i kapellet men man låter församling-
arna i innerstaden sköta det traditionella 
gudstjänstlivet.
  Eftersom de yttre ramarna är rätt begrän-
sade finns det inte utrymme för stora evene-
mang inomhus. Kapellet betjänar allmänhe-
ten från morgon till kväll och det utesluter 
privata, slutna tillställningar.

Stillhet och bön
Fridens kapells verksamhet bygger på tre 
grundfunktioner: stillhet och bön, möte 
och interaktion samt möjlighet att bygga 
nätverk och idka samarbete. Viktigast är 
möjligheten att stanna upp i vardagen, lind-
ra stressen och ta del av bön och tystnad, en-
sam eller tillsammans med en anställd som 
finns på plats.
  De regelbundna tillställningarna stöder 
människans behov av spiritualitet och and-
lighet och kommer att vara korta andakts- 
eller bönestunder.  Sångstunder, i Taize-tra-
dition, och annat musikprogram lämpar sig 
väl i kapellet. Öppethållningstiderna följer, 
så långt det är möjligt, butikernas tider.

Staden och församlingarna
Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga 
samfällighet fördjupar sitt samarbete i och 
med kapellet. Staden kommer att anställa 
fyra socialarbetare. Samfälligheten har ett 
flertal präster på plats. Tarja Jalli välkomnar 
församlingsanställda och församlingsbor att 
aktivera sig i verksamheten, så långt det är 
möjligt med tanke på resurserna. Hon vill 
dock klargöra att man inte har för avsikt att 
tävla med den etablerade verksamheten ute 
i församlingarna. Kapellet skall fungera som 
ett komplement. 
  Det finns planer på att anställa en ung-
domsledare som kan koncentrera sig på ung-
domarnas behov och utforma verksamheten 
speciellt med tanke på dem. Här finns viljan 
och kunskapen att hjälpa på olika sätt. Att 
möta den enskilda människan prioriteras, 
också då hon befinner sig i en kris eller har 
behov av specifik hjälp. Stadens samarbete 
med kyrkan lyfts till en ny nivå, även eko-
nomiskt. Det är en välkommen utveckling 
som kommer stadsborna till godo.
 

Text: Ann-Christine Halmén-Kronlund    
Foto: Roosa Salminen

För sju år sedan invig-
des ett liknande kapell 
som Fridens kapell i 
Helsingfors. S:t Henriks 
ekumeniska konstka-
pell utanför Åbo gjor-
de omedelbart succé 
bland både besökare 
och arkitekter.

Formen i S:t Henriks ekumeniska konstkapell är inspirerad av en fisk.

Foto: Jussi Tiainen
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  - Mina kunskaper föråldrades inte över en natt bara för 
att jag gick i pension. Jag kände att jag fortfarande ville an-
vända mina färdigheter och jag har också lärt mig massor, 
berättar Östergård.
 

Kyrkan kunde ha större roll
Inger Östergård är även vice ordförande för Finlands Pa-
tientförbund rf, som är en paraplyorganisation för förening-
ar som bevakar olika sjukdomsgruppers rättigheter. Genom 
Patientförbundet har De sjukas väl kunnat påverka olika 
nationella beslut, bland annat gällande förändringen i FPA:s 
utbetalningar av medicinersättningar och den kommande 
åldringsvårdslagen. Men när det kommer till frågor om den 
dagliga vården och enskilda patienters rättigheter borde de 
anhöriga vara aktivare, menar Östergård.

  – Många känner hopplöshet inför sin situation och det 
finns en rädsla för att verka besvärlig och därmed riskera 
ett sämre bemötande och sämre vård av den anhöriga. Ge-
nerationerna som är födda före kriget är också vana med 
knapphet och man nöjer sig med vad man får utan att klaga.

DE SJUKAS VÄL
  - Även kyrkans roll för att stöda de sjuka och deras anhö-
riga kunde kanske vara större än vad den är idag, anser hon.
 

Sträck ut din hand!
 Efterkrigstidens stora generationer som strax går i pension 
har levt med välfärden hela sitt liv och kommer att ha mera 
resurser att bevaka sina rättigheter och kräva vård, tror Öst-
ergård.
  - Men redan nu finns det klasskillnader mellan dem som 
har råd att köpa förebyggande vård och de som är tvungna 
att ty sig till den allt mer resursfattiga offentliga vården.
Tanken om att var och en ska klara sig själv håller på att 
etablera sig i samhället. Allt färre är redo att sträcka ut en 
hjälpande hand, men färre är också de som tar emot den.
  - Inom föreningen försöker vi verka för human omtanke. 
Min personliga åsikt är att till exempel pensionärer med vär-
defull livserfarenhet kunde göra fina insatser inom frivillig 
verksamhet, säger Östergård.
  För de äldre och sjuka har redan små frivilliga insatser i 
vardagen en stor betydelse.
  - De som bor på avdelningar borde oftare få komma ut på 
promenader i friska luften. Det skulle också behövas frivil-
liga som läser för de äldre, även om det bara är dagstidning-
ar, och likaså människor som kunde sjunga gamla visor och 
folksånger tillsammans med dem. Många ensamma väntar 
på ett besök.
 

Text och foto: Johanna Metsämäki
 
Seminariet Positivt åldrande - hur åldras värdigt? ordnades 
torsdagen den 29 mars 2012 i Kommunernas hus. Fören-
ingens webbplats: www.desjukasval.fi
 

Pensionerade ledande överskötare Inger Östergård har lagt ner själ och hjärta samt åtskilliga timmar av frivilligarbete för att för-
bättra sjukas och äldres välmående och rättigheter.

– Många känner hopp-
löshet inför sin situa-
tion och det finns en 
rädsla för att verka 
besvärlig och därmed 
riskera ett sämre be-
mötande och sämre 
vård av den anhöriga. ”

Positivt åldrande - hur åldras 
värdigt? var den högaktuella 
rubriken för föreningen De sju-
kas väls fullbokade seminarium 
förra veckan. Genom sin verk-
samhet har föreningen bevisat 
att redan små insatser för att 
stärka de äldres rörelseförmå-
ga på det egna språket märk-
bart förbättrar välmående. Fler 
frivilliga kunde utföra storverk.
 
Den opolitiska och ideella föreningen De sjukas väl i hu-
vudstadsregionen grundades år 1989 på initiativ av nattmis-
sionären Arvid von Martens, en djupt religiös och from man 
med ett livslångt engagemang för de svaga i samhället. I dag 
bygger föreningen med sina cirka 60 medlemmar vidare på 
hans värdegrund om den enskilda människans rättigheter; 
föreningen ska bistå sjuka som inte själva har kraft och möj-
lighet att få den hjälp och det stöd de är berättigade till.
  - Jag upplever inte att någon förändring har skett på den 
här punkten sedan 1980-talet, säger Inger Östergård, pen-
sionerad ledande överskötare och föreningens ordförande 
sedan år 2008.
 

Alla behöver röra sig
De välbesökta seminarierna med fokus på aktuella frågor 
kring vård av äldre är bara en del av föreningens verksam-
het. Sedan år 2003 har föreningen erbjudit fysioterapi för 
patienter i långtidsvård på de svenska vårdavdelningarna 
på Forsby och Stengårds sjukhus i Helsingfors. Föreningen 
publicerade den uppföljande rapporten Rörelse - en förut-
sättning för liv år 2010. Resultatet visar att daglig rörelse 
och möjligheten att få träna minnet genom att använda sitt 
språk och kulturella begrepp har stor betydelse för de äldres 
hälsa och välmående.
  - Oberoende av ålder och diagnos så mår patienterna bättre 
av regelbunden individuell fysioterapi. Det kan handla om 
små framsteg som att en sängliggande kan äta själv, berättar 
Östergård.
  - Den andra mycket viktiga aspekten som framkom var 
betydelsen av det svenska språket - att patient och vårdare 
talar samma språk.
 

Enormt behov
I fjol utökade föreningen rehabiliteringsverksamheten att 
omfatta även äldre som vårdas hemma av en närstående. 
  – Hembesöken har många fördelar. Fysioterapeuten kan 
konsultera om vilka hjälpmedel som är de bästa i hemmil-
jön. Egenvårdaren får också en stunds avlastning. Men be-
hovet av tjänsten är enormt. Många av klienterna har varit 
bundna till sitt hem och i akut behov av rehabilitering i åra-
tal, berättar Östergård.
  Föreningens resurser är begränsade och de samarbetar 
därför med kommunens socialbyrå, som fattar besluten om 
vem som ska få rehabiliteringen. Rehabiliteringsverksamhe-
ten finansieras av fonder och stiftelser, men administratio-
nen sköts på frivillig basis av föreningens ledning. Gemen-
samt för dem alla är engagemanget inom frivillig verksam-
het i samhället.

Rörelse och att få tala sitt språk ger de äldre hälsa och glädje
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-Det är inte ett självändamål, när kyrkan planerar en om-
strukturering av sin organisation, säger domprosten Mats 
Lindgård från Borgå svenska domkyrkoförsamling. En an-
nan sak är om modellerna för den framtida kyrkan och för-
samlingen är realistiska.
  -Det finns två orsaker till att man önskar ändra på kyr-
kans organisation, nämligen trycket från det kommunala, 
där man planerar en stor kommunreform, som visserligen 
just nu är i motvind, men som jag bedömer inte kommer 
att stanna vid ett ”status quo”, säger Lindgård. Dagens lag-
stadganden förutsätter att kyrkan följer efter och den här 
automatiken vill man lösgöra sig ifrån på kyrkligt håll.
  -Den andra orsaken kommer inifrån kyrkan, menar Lind-
gård. Hur förändra kyrkans struktur i en situation av svik-
tande medlemstal och ekonomi, med bibehållandet av ge-
menskapen, delaktigheten i församlingarna samt servicen? 
Det förslag, som nu gjorts i kyrkan tar fasta på stordriftsför-
delarna genom att skapa större enheter, som har mer ekono-
misk bärkraft.
  -En arbetsgrupp tillsatt av kyrkostyrelsen har utarbetat tre 
olika modeller för framtidens kyrka och församling. Den 
såkallade stiftsmodellen utgår från att stiftet skulle vara den 
enhet som bestämmer om ekonomi och kyrkoskatt samt 
personal och fastighetsväsende.
  -Den andra modellen, som kyrkostyrelsen önskar att kyr-
kan går in för, är den så kallade prosterimodellen. Model-
len innebär att man slopar de kyrkliga samfälligheterna och 
indelar kyrkan i prosterier, som leds av en kontraktsprost. 
Prosteriet skulle vara den beslutande enheten i frågan om 
ekonomin, kyrkoskatten, personalen och fastigheterna.
 

 -I dessa två modeller skulle församlingarnas självbestäm-
manderätt reduceras och mera makt ges till prosteriet eller 
stiftet. Församlingarna skulle bli verksamhetsenheter och 
förvandlas i det närmaste till enheter som liknar de nuva-
rande kapellförsamlingarna. Språkproblem kan uppstå då 
det i ett och samma prosteri finns en svensk eller finsk mi-
noritet, som lyder under en kontraktsprost från majoriteten.     
Det här är det största problemet med prosterimodellen ur 
svenskspråkig synvinkel, enligt Lindgård.
  -Om man vill se något positivt i prosterimodellen, så är 
det avlastningen av förvaltning från församlingsenheterna, 

vilka då skulle få ägna sig helt år själva verksamheten, menar 
Lindgård.
  Den tredje modellen är att bibehålla det nuvarande syste-
met med kyrkliga samfälligheter, som kunde utvecklas, en 
modell som Mats Lindgård tycker att man borde hålla fast 
vid. Den har enligt Lindgård visat sig vara funktionsduglig.
  -Ur ett huvudstadsperspektiv där ekonomin är tillfredsstäl-
lande behövs inte någon förändring av de kyrkliga struktu-
rerna. 
  Mats Lindgård har ett antal år arbetat vid Helsingfors pro-
steribyrå och känner till hur den kyrkliga samfälligheten 
fungerar. Däremot måste man vidta åtgärder på grund av de 
många mindre församlingar där boksluten visar upp minus-
tecken, säger Lindgård.

– intervju med domprosten Mats Lindgård
  

Hur ser framtidens kyrka ut
En arbetsgrupp har utarbetat 
ett förslag med tre olika mo-
deller för framtidens kyrka 
och församling, som nu skick-
ats på remissrunda. Kyrkosty-
relsen föreslår att ta i bruk 
den såkallade prosterimodel-
len, som skulle innebära en 
maktförskjutning från för-
samlingarna till stora proste-
rienheter.
 

  Domprosten Mats Lindgård anser, att prosterimodellen 
är farlig, därför att den innehåller så många osäkerhetsmo-
ment, särskilt för de svenskspråkiga. Han stöder samfällig-
hetsmodellen, trots att den också har svagheter. Försam-
lingarna kan i den modellen dock bestämma över hur de 
använder sina pengar, som de tilldelas och som minoritet i 
ett sammanhang med finsk majoritet har de svenska försam-
lingarna större möjligheter till medbestämmande.
  De tre olika modellerna, som föreslagits är för tillfället på 
remiss till församlingarna. 

Text: Alf Lindberg  
Foto: Erkki Talvila      

En arbetsgrupp tillsatt 
av kyrkostyrelsen har 
utarbetat tre olika mo-
deller för framtidens 
kyrka och församling. ”

Organisationsreformen inom kyrkan innehåller många osäkerhetsmoment, särskilt för svenskspråkiga, säger Mats Lindgård.
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JOHANNES FÖRSAMLING 

Skärtorsdag 5.4

S:t Jacobs kyrka kl. 8.15 Påskgudstjänst med 
Drumsö lågstadium.
Folkhälsans seniorhus kl. 15 mässa. Ahonen, Löfman.
Gamla kyrkan kl. 18 mässa. Busck-Nielsen, 
Böckerman, Enlund. Passionärerna.
S:t Jacobs kyrka kl. 19 mässa. Torvald Sandvik, 
Ahonen, Henricson.
Tomas kyrka kl. 19 mässa. Ray, Almqvist.

Långfredag 6.4

S:t Jacobs kyrka kl. 10 gudstjänst. Ahonen, 
Enlund, Henricson. Kyrkkaffe
Johanneskyrkan kl. 12 gudstjänst. Busck-Nielsen. Johannes 
kantori. Chorus Sanctae Ceciliae, Sibbo vokalensemble och 
Tomas vokalensemble framför Dag-Ulrik Almqvists 
Lukaspassion.
Tomas kyrka kl.15 andakt vid Jesu dödsstund. 
Pia Kummel-Myrskog, Almqvist, Böckerman.
 
Påskafton 7.4

Johanneskyrkan kl. 23 mässa i påsknatten. Busck-Nielsen, 
Lindström, Enlund, Almqvist. Pashafest efter mässan.

Påskdagen 8.4

Johanneskyrkan kl. 12 högmässa. Ray, Djupsjöbacka, 
Kummel-Myrskog. Johannes kantori. Kyrkkaffe.
 
Annandag Påsk 9.4

Johanneskyrkan kl. 12 högmässa. Djupsjöbacka, Ahonen, 
Henricson, Löfman.

MATTEUS FÖRSAMLING  
 
Skärtorsdag 5.4

Marielundskapellet i Nordsjö kyrka kl. 18 
nattvardsgudstjänst. Ahlfors, Anders Forsman. 
Degerö kyrka kl. 20 nattvardsgudstjänst. Hallvar, Lankinen. 
Botbygårds kapell kl. 20 nattvardsgudstjänst. Ahlfors, 
Anders Forsman. 

Långfredag 6.4

Östersundom kyrka kl. 10 gudstjänst. Forsén, 
Brummer, Lankinen, Ida Olsonen cello. 

Påskdagen 8.4

Matteuskyrkan kl. 13 festmässa för hela församlingen. 
Forsén, Ahlfors, Matteus kyrkokör. Kyrkkaffe.

Annandag Påsk 9.4

Matteuskyrkan kl. 12 högmässa. Hallvar, Lankinen. 
Kyrkkaffe.

PETRUS FÖRSAMLING

Skärtorsdag 5.4

Norra Haga kyrka kl. 17 kvällsmässa. Bonde, Hilli, 
Sirpa Lilius, sång.
Kårböle kapell kl. 18.30 kvällsmässa. Kass, Varho.
Munksnäs kyrka kl. 18.30 kvällsmässa. Thylin, Söderström.
Åggelby gamla kyrka kl. 19 kvällsmässa. Sandell, Hilli, Sirpa 
Lilius, sång.

Långfredag 6.4

Munksnäs kyrka kl. 10 gudstjänst. Lassus, Karin Kullberg, 
Söderström och Petruskören.
Åggelby gamla kyrka kl. 10 gudstjänst. Sandell, Hilli.
Kottby kyrka kl. 15 passionsmusik. Bonde, Hilli, 
vokalensemble, Sirpa Lilius solosång. Fri entré.

Påskafton 7.4

Åggelby gamla kyrka kl. 23.30 Påskvigilia (N). 
Sandell, Hilli.

Påskdagen 8.4

Munksnäs kyrka kl. 10 festhögmässa (N). Thylin, Kass, 
Söderström, Varho och Petruskören. Efter gudstjänsten 
tårtkalas till förmån för missionen.
Malms kyrka kl. 12 festhögmässa. Sandell, Hilli.
Månsas kyrka kl. 17 Puls gudstjänst. Puls är en gudstjänst 
för alla. Just nu pågår kampanjen “100 dagar med Jesus”. 
Dag 64: “En ny verklighet börjar.” Predikan: Bengt Lassus. 
Kom med! Barnkyrka. OBS! kl 17.00

Annandag Påsk 9.4

Åggelby gamla kyrka kl. 10 gudstjänst. Sandell, Hilli.
Södra Haga kyrka kl. 18 Recitation med orgelmusik. Olav 
Söderström, Karin Kullberg.

DEUTSCHE GEMEINDE

Mi 4.4. 18 Uhr Musikalische Passionsandacht (Panzig)
Do 5.4. 18 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum 
Gründonnerstag (Panzig)
Fr 6.4. 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Karfreitag 
(K. Röker)
So 8.4. 11 Uhr Festgottesdienst zum Ostersonntag (Panzig)
 
OLAUS PETRI FÖRSAMLING

05.04 kl 19 Skärtorsdagsmässa. En dubbelkvartett ur 
Olaus Petrikören medv.
06.04 kl 11 Långfredagsgudstjänst. En dubbelkvartett ur 
Olaus Petrikören medv.
08.04 kl 11 Påskdagens högmässa. Olaus Petrikören medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-
0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. 
En webbaserad  hjälptjänst finns på adressen http://evl.fi/
natjour. Användaren behöver inte uppge namn, e-post-
adress eller andra uppgifter som kan leda till identifiering 
utan väljer själv en signatur och ett lösenord. Ring eller skriv 
när Du behöver stöd! 

TOMASMÄSSA

Tomas kyrka onsdag 11.4 kl. 19. Möjlighet till bikt kl 18.30. 
Efteråt testund. Arr. Gemensamt svenskt församlingsarbete.

VIA CRUCIS 

Långfredag 6.4 kl 19. Passionsspel som utspelar sig på Hel-
singfors gator och i Kajsaniemiparken och bygger på en 
medeltida tradition. Musik av Mikko Helenius, manus av 
Lauri Otonkoski och i rollen som Jesus Mikko Lamminen.
Via Crucis visas i år för första gången också i Borgå 6.4 kl. 
20.

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

Påsk PM 5-9.4.2012

Diakonissan för handikapparbete Kristina Jansson-Saa-
rela drar som bäst en grupp för kreativt skapande till-
sammans med konstnären Ulla Gripenberg. Gruppen 
ordnade nyligen en utställning under rubriken Ljus och 
skapelse, där en rad stämningsfulla akvareller visades. 
Gruppen har också erbjudit möjligheter att vid sidan av 
skapandet diskutera trosfrågor.
  Skapandet är för många av deltagarna en glad upple-
velse, vilket syns i stämningarna och penseldragen som 
utstrålar kärlek. Nu arbetar gruppen med konst inspire-
rad av Carl Larsson, vars produktion visas på Ateneum 
som bäst.
  Den som vill vara med i gruppen kan ta kontakt med 
Kristina Jansson-Saarela vid Enheten för gemensamt 
svenskt församlingsarbete, tfn 09-2340 2540.

HE/AL

Lev och lär med 
kärleksfulla penseldrag


