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TILL DIG SOM BESÖKER MÄSSAN

Kyrkan i Helsingfors hälsar Dig välkommen till 
Helsingfors bokmässa 2013! Denna publikation 
är skriven för Dig som vill veta mer om vår 
verksamhet.
  Våra församlingar firar gudstjänst varje söndag 
i våra kyrkor. Vi har tre lokalförsamlingar 
Johannes, som är församlingen i centrum av 
staden, Matteus församling i östra Helsingfors 
samt Petrus församling i norra och västra 
Helsingfors. Dessutom har vi ett Gemensamt 
arbete som fungerar i Församlingarnas hus i 
Berghäll.
  Våra församlingar bedriver aktiv musik- och 
körverksamhet, missions-   och   kretsverksamhet 
samt diakoniverksamhet.
  Det gemensamma församlingsarbetet fungerar   
inom ett flertal olika arbetssektorer så som 
familjerådgivning, ungdoms- och vuxenarbete 
samt studentarbete och centraliserad information 
samt kommunikation. Vidare anordnar vi 
specialgudstjänster som den svenskspråkiga 
Tomasmässan och administrerar lägercentret 
Lekholmen, där vi bland annat tillsammans med 
våra församlingar anordnar skriftskolverksamhet.  
Församlingarnas Samtalstjänst kan man 
kontakta per telefon i olika krissituationer. Likaså 
kan man skriva till vår webbtjänst och rikskyrkan 
har nyligen öppnat en ny själavårdschatt.
  Kyrkan i Helsingfors har också hand om 
begravningsväsendet och begravningsplatsernas 
skötsel medan våra församlingars präster sköter 
förrättningarna, det vill säga dop, vigsel och 
begravning i samarbete med kantorerna.
  Önskar Du veta mer om Kyrkan i Helsingfors, 
kontakta då någon av våra församlingar,  kansliet 
för Gemensamt svenskt församlingsarbete eller 
vår information. Du kan också logga in på vår 
webbsajt www.helsingforsforsamlingar.fi

Väl mött!
Alf Lindberg 

informationssekreterare

Hur betjänar Kyrkan 
i Helsingfors sina 
medlemmar?
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Det här är en publikation, som Kyrkan i Hels-
ingfors ger ut som information under Helsing-
fors bokmässa 2013. Har Du synpunkter eller 
frågor, kontakta informationssekreterare Alf 
Lindberg Helsingfors kyrkliga samfällighet tfn 
09-23402238. Layout Roosa Salminen. 
Pärmbild Mao Lindholm.
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Rainer Holmgård är ordförande för arbetsgruppen 
för det finlandssvenska psalmbokstillägget.
  - Vår uppgift är helt enkelt att komplettera vår 
nuvarande psalmbok, den som gavs ut 1984. Vi 
tar fram ett tillägg som tar fasta på den musik som 
sjungits runt om i församlingarna under en ganska 
lång tid, men som inte finns med i psalmboken.
  Samtidigt blir tillägget en form av test inför arbetet 
med en helt ny psalmbok.
  - Förmodligen ska en ny psalmbok tas fram inom 
en överskådlig framtid. Vårt tillägg borde vara 
känselspröt inför det arbetet, vi får se vad som 
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.
  Behovet av ett psalmbokstillägg har växt fram 
under en lång tid.
  - Ett behov av att bredda psalmsången har funnits 
länge. Till exempel har den nya ungdomsmusiken 
tillkommit.
  I arbetsgruppen finns musiker, kyrkomusiker, 
präster och poeter.

Kompromiss
Arbetet med att samla ihop förslag på nya psalmer 
har genomförts med efterlysningar bland kända 
musiker och textförfattare, genom att gå igenom 

sångböcker som används i församlingarna i Borgå 
stift och församlingar i andra länder och genom 
att snegla på vad man sjunger i frikyrkor och i 
den katolska kyrkan. Flera tusen förslag har gåtts 
igenom och flera hundra har lagts fram i gruppen 
och sjungits igenom.
  - Vi har fått ihop ett oerhört stort material, säger 
Holmgård.
  Det svåraste med arbetet tycker han är att få ihop 
en lagom kompromiss.
  - Vi gör en minipsalmbok som kompletterar vår 
nuvarande psalmbok, det är oundvikligt att vi måste 
kompromissa en hel del. Till exempel kan det finnas
alltför många sånger under samma rubrik, då måste 
vi ta bort också bra material. 
  Holmgård uppskattar arbetsprocessen.
  - Det råder en god stämning i gruppen och alla 
respekterar varandras åsikter. Den fulländade 
psalmen ska både ha en text och en melodi som
fungerar, och ibland hittar vi faktiskt sådana.
   Arbetet med psalmbokstillägget inleddes i januari 
2012. I januari 2015 ska förslaget vara färdigt och 
till första advent 2016 ska psalmbokstillägget kunna 
användas i kyrkorna.

Text och foto: Karin Erlandsson

Tusentals sånger har sjungits igenom för att ta fram ett tillägg till den 
finlandssvenska psalmboken. Om tre år är arbetet färdigt.

Arbetsgruppen för det finlandssvenska psalm-
bokstillägget från vänster: Patrik Frisk, Anna 
Brummer, Dag-Ulrik Almqvist, Helene Lilje- 
ström, Anders Forsman, Rainer Holmgård, 
Karl-Johan Hansson, Anna-Maria Böckerman 
och Mikael Svarvar. På bilden saknas Jan 
Hellberg och Karin Erlandsson.

psalmbokenNya sånger tar plats i
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Begravningskonfekter och -skedar, hårlockar, 
dödsmasker, sorgringar och sorgband. Listan på 
föremål som kan förknippas med död och sorg 
kunde göras lång och många av de traditioner som 
tidigare varit så centrala för sörjandet har ersatts av 
modernare fenomen eller bara fallit i glömska.
  Men många seder lever kvar. Alltjämt begravs folk, 
dödsannonser publiceras i tidningarna och gravar 
besöks flitigt kring högtider som alla helgons dag 
och julafton. Skillnaden mellan ett dödsfall på 
1700-talet och i dag är trots allt kanske inte så stor.

  – Behovet av att sörja är allmänmänskligt och 
kommer nog alltid att finnas hos människan, men 
samtidigt ser vi en förändring i vårt beteende. Till 
exempel väntar man allt längre med att ordna 

begravningar nu för tiden, säger församlingspastorn 
Mikael Busck-Nielsen i Johannes församling.
  Historikern Eva Ahl-Waris pekar för sin del på 
tydliga skillnader mellan trossamfund.
  – Vissa av mina ortodoxa vänner vittnar om en 
helt annan kultur när de till exempel för mat till 
graven. Det är seder som de flesta lutheraner inte 
alls känner igen sig i, säger Ahl-Waris.
  Både Eva Ahl-Waris och Mikael Busck-Nielsen 
tror att det ligger i tiden att uppmärksamma 
minneskulturen som fenomen.
  – Det finns ett stort intresse att bruka historia 
nu för tiden och om man ännu för tjugo trettio år 
sedan intresserade sig mest för personhistoria, ser vi 
nu att man på ett annat sätt fokuserar på fenomen 
och problematiserar dem, menar Busck-Nielsen.

Minnesvårdarna grundas

Både Ahl-Waris och Busck-Nielsen var aktiva 
i att ställa i ordning den jubileumsutställning 
som föreningen Minnesvårdarna arrangerade i 

I kärt minne bevarad
Hårlockar, dödsmasker och sorgbrev var tidigare vanliga 
när det gällde att sörja en nära anhörig. Men sederna 
har förändrats och gamla traditioner har fått ge vika för 
nya. Hur värnar vi om minnet av våra allra käraste?

Pastor Mikael Busck-Nielsen och Eva Ahl-Waris ser tydligt hur vårt sätt att 
minnas våra käraste har förändrats under årens lopp.

“Men vilka gravar 
är kulturhistoriskt 
värdefulla och 
värda att bevara? 

Sofi Furuhjelm bar sorgringen med 
maken O. F. Wetterhoffs (1755–1809) 
profil och kista.

Justitierådet W Heimbürgers (1856–
1920) frånfälle tillkännagavs med ett 
sorgbrev.
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Johanneskyrkans krypta i början av oktober.
  Minnesvårdarna grundades för 25 år sedan för att 
värna om den finlandssvenska minneskulturen och 
historiskt värdefulla gravar. En av Minnesvårdarnas 
viktigaste uppgifter är att inventera och kartlägga 
dem. Föreningen tar inte nödvändigtvis själv 
hand om gravarna, men kan kontakta en anhörig 
eller uppmärksamma gravägaren på att graven är 
kulturhistoriskt värdefull.
  Men vilka gravar är kulturhistoriskt värdefulla och 
värda att bevara? Det är en fråga som varken Ahl-
Waris eller Busck-Nielsen vill ge ett klart svar på.
  – Det varierar ju och alla gravar är egentligen värda 
att bevara. Ibland har vi sett att det finns ett värde i 
att spara också anonyma gravar där det kan stå bara 
Ida L. eller Liten Marta. Dylika väldigt bristfälliga 
anteckningar på gravstenen vittnar tydligt om en 
kultur från en annan tid, säger Busck-Nielsen och 
Ahl-Waris.
  Eva Ahl-Waris berättar att man i Sverige har 
ett system för att märka ut vissa kulturhistoriskt 
värdefulla gravar, något som hon föreslår att man 
kunde ta efter också i Finland.

Text och foto: Wilhelm Kvist

Alla avbildade föremål var utställda på 
Minnesvårdarnas jubileumsutställning i 
Johanneskyrkans krypta i oktober. Mera 
information om föreningen på hemsidan 
www.minnesvardarna.fi.

I kärt minne bevarad

Begravningskonfekter delades tidigare ut vid 
begravningar. De närmast sörjandes var särskilt 
utsmyckade.

Av skalden J. J. Wecksells (1838–1907) huvud gjordes 
en särskild dödsmask.
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Teologen och 
kulturpersonligheten 
Lewis är trots sina 
intellektuella och andra 
insikter lika hjälplös och 
blottlagd som alla andra 
i motsvarande situation.
 

“

hjärnskakning 

av C.S.Lewis, bearbetning Johan Fa-
gerudd. Ti 29.10 kl. 19, on 30.10 kl. 14 
och kl.19, Skillnadsgatan 7. Biljetter 
15,-/ 10,- +358 40 015 3791 (1 h före 
föreställningen +358 9 643 077).

Gästspel på Klockriketeatern:

Anteckningar under 
dagar av sorg
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Responsen på pjäsen har varit, med tanke på det 
svåra ämnet, överraskande positiv.
  – Väggarna mellan teater och församling är 
kanske inte så tjocka, det finns bara olika sätt att 
kommunicera på. Att frågor väcker debatt är ett 
tecken på att det finns liv.
 

Hudlöst
Anteckningar under dagar av sorg skrev C.S. Lewis 
efter sin hustrus död i cancer, som ett sätt att 
hantera de motstridiga känslor och den sorg som 
han överväldigades av. Utan i första hand litterära 
anspråk blir texten omedelbar och avskalad, hudlös.
  – När jag första gången för tjugo år sedan läste 
boken förstod jag genast att den skulle göra sig 
bra som monolog. Redan då gjorde jag några 
provföreställningar men nu har jag också fått 
texträttigheterna från förlaget i England.
  Den fyrtiofem minuter långa föreställningen följer 
bokens händelseförlopp i en något komprimerad 
form, men är i övrigt en ordagrann kopia av ursprungs-
texten, skickligt översatt av frälsningsarmésoldaten 
Karin Hartman.  Anteckningar under dagar av 
sorg blottlägger i monologens form den sörjande 
människans – alla sörjande människors – handfal-

lenhet och förtvivlan när krisen är ett faktum.
  – Det är viktigt att vi som håller på med konst 
och teater skildrar människor som rasar samman. 
Det finns så många som försöker hålla upp skenet, 
försöker vara starka och vara en vinnare.
 

Dialog
Mycket i tillvaron handlar om att bygga korthus, 
och det blir även C.S. Lewis medveten om när 
han tvingas till konfrontation med sig själv och 
sina livsval. Det han byggt upp var kanske inte alla 
gånger tillräckligt hållbart och då är det bara bra att 
det rasar. Men det svider och smärtar naturligtvis, 
allting känns omtumlande och obegripligt, 
orättvist. Teologen och kulturpersonligheten Lewis 
är trots sina intellektuella och andra insikter lika 
hjälplös och blottlagd som alla andra i motsvarande 
situation. Han faller, reser sig, faller igen, famlar.
  – Mitt mål är att så enkelt som möjligt dela med 
mig av den här berättelsen. Och förhoppningsvis 
blir det ett möte med den människa som drabbats. 
Och kanske man i det mötet kan känna igen sig 
själv.

 
Text och foto: Mao Lindholm

”Det bästa är kanske just det som vi allra minst 
förstår”, skriver C.S. Lewis alldeles i slutet av i sin bok 
Anteckningar under dagar av sorg. Skådespelaren 
Johan Fagerudd har format texten till en monolog 
som går rakt in i hjärta och hjärna. Efter en turné 
till ett drygt tjugotal församlingar i Svenskfinland 
är det dags för tre avslutande föreställningar på 
Dianascenen i Helsingfors i slutet av oktober. 
 

Sorg är som 
hjärnskakning 
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fokuserar på kyrkomusik från Sverige
Klang i kyrkan 

Eric Ericsons kammarkör gästar festivalen Klang i kyrkan i mars.

Förutom rikssvensk kyrkomusik bjuder kyrko- 
musikfestivalen Klang i kyrkan även på musikupp-
levelser för barn.
  Festivalen ordnas för nittonde gången den 21-30 
mars 2014 i kyrkorna i Helsingfors. Temat är ”Över 
gränser” och festivalen fokuserar på kyrkomusik från 
Sverige. Bland annat gästas festivalen av toppkören 
Eric Ericsons kammarkör. Den rikssvenska musiken 
varvas med föreläsningar.
  Festivalen hedrar också minnet av Carl Philip 
Emanuel Bach genom att framföra den sällan hörda 
Matteuspassionen. År 2014 har det förflutit 300 år 
sedan C. Ph. E. Bachs födelse.

 Som under tidigare år ordnas också musik- 
evenemang för barn. Dessutom anordnas 
sjukhuskonserter samt musikgudstjänster.
  Tre två dagar långa seminarier anordnas kring 
kyrkomusiken.
  Festivalens konstnärliga ledare är Helsingfors 
kyrkliga samfällighets musiksekreterare Jukka 
Ahokas. Kyrkomusikfestivalen anordnas i samarbete 
med bland annat Helsingfors och Esbo stift, 
Sibelius-Akademin, Finlands kyrkomusikförbund 
och Kyrkostyrelsen.

Text: Alf Lindberg Foto: Jan-Olav Wedin
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Tomasmässa firas i regel på onsdagar kl. 19 en 
gång i månaden under vår- och höstterminerna. I 
planeringen och förverkligandet av mässan deltar 
många lekmän och mässan innehåller mycket 
musik. Man har före varje mässa möjlighet till bikt 
kl. 18.30 medan man efteråt får avnjuta en kopp te 
i fri samvaro.

  Tomasmässan har fått sitt namn efter aposteln 
Tomas, den apostel som tvivlade och inte kunde tro 
förrän han själv såg den uppståndne Jesus. Namnet 
förpliktigar Tomasmässan. Det är en gudstjänst 
till vilken man är välkommen vare sig man är en 

“Till Tomasmässan 
inbjuds speciellt 
alla studerande 
i Helsingfors.

Hårdrocksmässa, regnbågsmässa, Puls. Specialguds- 
tjänsterna har fått stort genomslag i Borgå stift. I 
den nyutgivna boken Från Ökenmässa till hårdrock 
halleluja (2013) får sju personer som arbetat med 
olika temagudstjänster berätta om sina erfaren-
heter och tankar. Boken har sammanställts av Fre-
drik Portin, präst och forskare vid Åbo Akademi 
med intresse för livsåskådning och gudstjänstliv. 
  Läsaren får stifta bekantskap med mässan Män-
niska – Kom fram!, den nya gudstjänsten Puls, Io-
namässan, Ökenmässan, Metallmässan, Regnbågs- 

mässan och GloriaDei-mässan.
  Boken introducerar också en 
diskussion om vilken plats spe-
cialgudstjänsterna överlag ska ha 
i kyrkans liv. Vad tillför de gud-
stjänstlivet? Vilket är deras värde 
och vilka problemområden finns det? De här 
frågorna diskuteras av sju forskare inom teologi 
och religionsvetenskap i anslutning till artiklarna.  
   Även stiftets biskop Björn Vikström deltar med 
ett efterord. Boken ges ut av Fontana Media.
 

Ny bok om alternativa mässor

För tvivlare och troende
Tomasmässan är öppen för alla – oberoende av övertygelse.

tvivlare eller troende och vare sig man tidigare har 
gått ofta eller sällan i kyrkan. Till Tomasmässan 
inbjuds speciellt alla studerande i Helsingfors.
  Den svenska Tomasmässan firas följande gång 
onsdagen före alla helgons dag 30.10 och onsdagen 
före första advent 27.11 i Tomas kyrka på 
Rönnvägen 16. Du är välkommen med!
  Tomasmässan har en egen pastor vid Gemensamt 
svenskt församlingsarbete. Ulf Skogström nås 
på tfn. 09-2340 2239 och ulf.skogstrom@evl.fi. 
Arrangör för svenska Tomasmässan är Helsingfors 
svenska ev. luth. församlingar.
  Läs mer om den svenska Tomasmässan på www.
helsingforsforsamlingar.fi.
   Den finska Tomasmässan firas på söndagar i Mikael 
Agricola och presenteras på www.tuomasmessu.fi.

HE / Foto: Roosa Salminen
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Johannes församling 
Sö 27.10
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. 
Passionärerna. Kyrkkaffe.
Ti 29.10
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. 
On 30.10 
kl. 18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. 

Anteckningar under dagar av sorg. 
Monolog av Johan Fagerudd. Föreställningar 29.10 
kl. 19, 30.10 kl. 14 och kl. 19 på Klockriketeatern. 
Skillnadsgatan 7. Biljettpris: 15/10€. 

Lö 2.11 
kl. 12: Högmässa med parentation. 
Tomas vokalensamble. 
Sö  3.11
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Kyrkkaffe.

kl. 16: Familjegudstjänst i S:t Jacobs kyrka. 
S:t Jacobs barnkör. 
kl. 18: John Rutters Requiem i Malms kyrka. 
Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer, 
dir. Pia Bengts.  
Ti 5.11
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan. 
kl. 13: Träffpunkt för seniorer & daglediga. Hö-
gbergsgatan 10 E, 2 vån. ”Sånger till tack, lov och 
tröst”.  Johanna Fernholm, sång och Joanna Bro-
man, piano. Solosånger och allsånger i 
allhelgonatid. Ray, Almqvist.
On 6.11 
kl. 18: Kvällsmässa i Gamla kyrkan. 
Sö 10.11
kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Kyrkkaffe. 
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Kyrkkaffe.
kl. 15: Mässa i Seniorhuset. 
kl. 18: Chamber Choir of the Lomonosov Moscow 
University of Fine Chemical Technology framför 
Bach: Mass in h-moll, Fauré: Requiem i Johannes-
kyrkan. Fritt inträde. 

Matteus församling 

MATTEUSKYRKAN
Sö 27.10 
kl. 12 högmässa. Kyrkkaffe. 
kl. 18 MU-mässa.  Matteus Ungdom -mässa. 
Bönevandring, kyrkfika efteråt.  
Sö 3.11 
kl. 12 högmässa. Kyrkkaffe. 
Må 4.11 
kl. 18.30 Svenska dagen konsert med barn 
och ungdomar. Servering.
Lö 9.11 
Joykids festival. Mera info: Daniela Forsén, 
tfn 050-414 7860.
Sö 10.11 
kl. 12 högmässa. Kyrkkaffe. 
kl. 18 kvällsmässa. Efteråt kvällste i Matteussalen.

PM för Helsingfors 
svenska församlingar PM24.10-10.11.2013.
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BOTBYGÅRDS KAPELL
Sö 2.11 
kl. 18 nattvardsgudstjänst med parentation. 

ÖSTERSUNDOM KYRKA
Sö 3.11 
kl. 10 högmässa. Kyrkkaffe.

MARIELUNDSKAPELLET I 
NORDSJÖ KYRKA 
Sö 10.11 
kl. 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Petrus församling 
Sö 27.10 
kl. 10 Festhögmässa i Månsas kyrka för nya och 
avgående medarbetare. Festkaffe.
Sö 3.11 och 10.11 
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. 
kl. 10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 
Lö 2.11 
kl. 10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka.
Sö 3.11 
kl.12 Högmässa i Kårböle kapell.
Sön 27.10, 3.11 och 10.11 
kl. 15.30 Puls är en ny slags gudstjänst för alla 
åldrar. LukasCentret.
Lö 2.11 
kl. 16 Minnesgudstjänst i Månsas kyrka. 
Sö 3.11 
kl. 18 John Rutters Requiem spelas i Malms kyrka. 
Helsingfors kyrkosångsförbunds körer,instru-
mentens., A-M Böckerman,  sopran, P Bengts, 
dirigent.

Olaus Petri församlingen 
Lö 26.10 
kl. 18 Helgsmålsbön – Musikandakt.
Sö 27.10 
kl. 11 Högmässa.
Lö 2.11 
kl. 18 Minnesgudstjänst. Schola Olaus Petri medv.
Sö 3.11 
kl. 11 Högmässa. 
Lö 9.11 
kl. 18 Helgsmålsbön – Musikandakt Sibelius-Aka-
demins elever medv.
Sö 10.11 
kl. 11 Högmässa.

PM för Helsingfors 
svenska församlingar 

Deutshe Gemeinde
So 27.10 
Festgottesdienst, 30-Jahre SSYL .
So 3.11.
14.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Naantali 
zur Reformation. 

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

TOMASMÄSSA
On 30.10 och 27.11 kl. 19 i Tomas kyrka, Rönn-
vägen 16. Bikt från kl. 18.30. Planerings- och för-
bönsmöte 6.11 och 4.12 kl.17.30 i Tomas kyrka.

24.10-10.11.2013.
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Stefan Djupsjöbacka
 
 

Matteus församling
Åbohusvägen 3

00900 Helsingfors
09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 

 
Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde

Bengt Lassus

www.helsingforsforsamlingar.fi


