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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. Layout Sanna Heikura 
och Roosa Salminen. Pärmbild: Erkki 
Talvila.

I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den 
store Gudens gåvor. Se, härligt smyckad jorden står, se hur för 

dig och mig hon får så underbara håvor!

Av rika löv är grenen full, och jorden täckt sin svarta mull
med sköna , gröna kläder. Och blommorna i ängens krans

med större härlighet och glans än Salomos dig gläder.

Nu växer säd för skördens tid, och ung och gammal gläds därvid
och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått

oss människor så mycket gott var dag och stund bevisa.

När jag hör lärkans morgonsång, när fåglar kvittrar dagen 
lång på ängar, berg och backar, då kan jag icke tiga still.

Min Gud, så länge jag är till, för livet jag dig tackar.

Ack, är det redan här så skönt på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva.

Ack, att jag redan fick stå där inför din tron, o Herre kär,
och bära segerns palmer.  Jag vill då på änglars vis

instämma i ditt lov och pris med tusen sköna psalmer.

Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens 
hägn få växa alla dagar den sommar som av nåd jag får.
Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar. 

Behåll mig till ditt paradis, och låt mig på de trognas vis
i dina gårdar grönska. Låt mig få tjäna dig allen,

i trohet sann, i kärlek ren, så vill jag mer ej önska.

PSALM 534

Sommarpsalm

I höst startar en diskussionsgrupp som riktar sig till ”män i sina bästa år”. Avsikten är 
att diskutera kring existentiella frågor som berör. En inbjuden gäst / expert inleder 
kring olika teman. Några exempel på ämnen är Förstår vi oss på kvinnan?, Gud och Big 
Bang, Identiteten i karriären, Livets förutsättningar ur biologiskt perspektiv, Mänskans 
sexualitet. Arrangör är Kyrkan i Helsingfors, Gemensamt svenskt församlingsarbete 
och träffpunkt är Handelsgillets Sinebrychoff-kabinett med början 28.9 kl. 18 – 21.     
Mer information fås av Kim Lück. Anmälningar fr.o.m. 15.8, tel. 09-2340 2251, epost 
kim.luck@evl.fi.

Qui rogat, non errat
“Den som frågar har inte fel”

foto: Therese Westman

2 Andakt

3 Thomas Vikfors 
	 filmar	Lekholmen

3 Redaktören har ordet

4-5 50 år av mänskliga rättigheter

5  Nerväxt med Ulf Särs

6 Hedersdoktorn MA Numminen

7 Olav Söderström 
 är glad kantor

7 Sommarens vägkyrkor

8 Sommar PM sammanställt 
 av Therese Westman



3 Helsingfors Extra3

Lekholm REDAKTÖREN 
HAR ORDET

Det var en alldeles vanlig vardag och jag gick genom 
City-passagen på väg till en affär på Mannerheimvägen.                       
Och så råkade jag på ett bokstånd med en massa olika 
böcker som fångade mitt intresse. Jag hade nyligen köpt 
en bok åt min dotter som fyllde 18, som hon ”slukade” 
samma dag.
  Där på bordet fanns ett stort antal romaner och politisk 
litteratur samt informationsböcker för invandrare, 
religiösa böcker med mera. Där var böcker om Che 
Guevara,   Sovjetunionen, Hitler och Ben Fuhrmans 
psykologi, Kjell Westös senaste roman, Edgar Allan Poes 
alla berättelser. 
  Men så hittade jag den, boken som jag sedan köpte. Det 
var en bok utgiven år 2009  av författaren, teologen och 
terapeuten Tommy Hellsten.  Boken fångade genast mitt 
intresse för namnets skull  ”Stanna – du är redan framme”. 
Va fint tänkte jag, inget bekymmer, vi är redan framme. 
Framme och framme, men det beror på vad du menar 
med framme, sade en inre röst. Ja, ja det är ju skilt om 
man talar om det andliga dvs. kristna livet eller fast om 
socialdemokratin, sade den ”inre rösten”, som Immanuel 
Kant eventuellt skulle ha kallat för det kategoriska 
imperativet. Enligt Mauno Koivisto är man ju alltid på 
väg, det är inte målet som är viktigt, utan rörelsen.
  I  själva verket vandrar också Tommy Hellsten i sin bok 
på en stig i tolv etapper, som han kallar stigar att gå på.   
Bokens texter har uppkommit främst under Hellstens 
resor t.ex. i Italien och Norge. Under resorna har Hellsten 
gjort olika vardagliga och ofta små iakttagelser. Men han 
säger, att det i en liten iakttagelse kan dölja sig något stort.  
Han har också suttit vid brasan hemma och skrivit. Det 
är inget som säger att iakttagelserna måste vara under en 
resa.
  Tommy Hellsten menar, att man skall stanna och ta tid 
samt lyssna till sitt innersta: man behöver inte alltid vara 
så effektiv och ha så bråttom. Det här är ett annorlunda 
sätt att utveckla sig personligen och samtidigt må bra. Av 
liknande åsikt var författaren Thich Nhat Hanh redan år 
2005: vårt sanna hem är detta ögonblick. Att leva i detta 
ögonblick är enligt Hanh ett mirakel, nämligen att gå på 
den gröna jorden just i detta ögonblick och att glädjas åt 
friden som finns omkring oss just nu.
  Friden finns runt omkring oss – i världen och i naturen 
– och inom oss – i vår kropp och vår själ. När vi lär oss att 
förnimma denna frid, kommer vi att helas och omvandlas. 
Det är inte frågan om tro utan övning, skriver Hanh.
  Personligen tycker jag att vi kunde, så som en av våra 
tidigare redaktionsmedlemmar skrev i en kolumn, iakttaga 
vår näromgivning. Den ter sig ofta mycket intressant när 
man iakttar olika små detaljer fast i ett gammalt hus. Det 
här utvecklar det konstnärliga inom oss.
  Ingen av Hellstens etapper verkar heller vara annat än 
befriande. Det fanns ofta i väckelsekristendomen olika 
punkter man skulle notera och göra, en slags andlig väg, 
en kristens resa, men resan blev ofta litet tvångsmässig. 
Men Gud möter människor på olika sätt.
  Apropå Tommy Hellsten, så får hans bok enligt en 
rikssvensk recensent Tuula Kuukasjärvi epitetet ”Må 
bra-bok”. Och det finns ju i bibeln många ord som är 
befriande, när stormarna i livet blåser och ”hänger på”: 
Gör inget bekymmer för morgondagen utan ”Se på 
liljorna och på fåglarna”. Fåglarna varken spinner eller 
skördar,  Gud sköter om dem likväl.
Alla läsare tillönskas en skön sommar!

Alf Lindberg

Må bra-boken    

foto: Therese Westman

Sommaren 2012 blir det festligheter på Lekholmen. En 
arbetsgrupp har arbetat med att planera feståret och bland 
annat beslutat att det görs en film om holmen. Det blir en 
dokumentär och den som valts till uppdraget är Thomas 
Vikfors från Kristinestad. Filmen kommer inte att handla 
så mycket om historien utan fokuserar på vad Lekholmen 
betyder för människorna i dag.
  Många finlandssvenskar har blivit förtjusta i skärgårdsnaturen 
och stillheten ute i havsbandet. En stillhet som är som klippt 
och skuren för andaktsutövning. Det första Thomas tänkte på 
när han steg i land på holmen var att man inte kan hitta en 
bättre plats att göra film på under sommaren. Detta särskilt 
efter att han har varit hela vintern instängd i storstaden.

Uppdraget gavs på bastulaven
Vikfors hör inte till dem som år ut och år in vistats 
på Lekholmen. Han studerar film och television vid 
yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors och har tidigare gjort 
tre dokumentärfilmer. Han kom in i bilden då studentprästen 
Kim Lück bjöd in en grupp studeranden från Vasa nation för 
att besöka holmen och övernatta där. Och så hände det som 
så ofta sker att man får förfrågningar på bastulaven. Efter att 
ha resonerat med Thomas, erbjöd Lück honom uppdraget att 
göra filmen till 75-årsjubiléet.
  – Jag är inte egentligen kyrkligt aktiv, men jag går gärna i 
kyrkan då det beger sig. Lappfjärds kyrka står mitt hjärta 
närmast. Jag är glad för att jag fick börja arbeta med den här 
filmen, som berättar om en del av församlingsverksamheten i 
Helsingfors.
  – Utöver besöket med Vasa nation har jag varit på Lekholmen 
och gjort observationer om hur ett skriftskolläger går till. 
Egentligen kommer inte filmen att handla om skriftskolan i 
första hand utan det är meningen att söka Lekholmens själ. 
Filmen är strukturerad i enlighet med en plan, som uppgjorts 
av jubileumsplaneringsarbetsgruppen och uppbyggd på två 
olika plan, berättar Thomas.
  Han talar om den observerande delen ute på holmen, där 
skriftskolledaren har en central roll. Genom honom behandlar 
Thomas det han vill få fram i filmen.

Äldre och yngre röster
– Intervjudelen består av olika intervjuer med både ungdomar 
och äldre personer samt så kallade holmbor, som kommer 
utanför de egentliga lägren för att vistas på holmen. Jag har 

Film söker Lekholmens själ

Thomas Vikfors vill göra en visuellt tilltalande och stilren 
dokumentär om livet på Lekholmen.
 

ännu inte träffat dem personligen, men jag har en lista med 
namn, som jag fått mig tilldelad. Dessa personer kommer 
att reflektera över det som händer på holmen och lägren där. 
Lekholmsvännernas verksamhet behandlas också.
  – För att filmen skall leva i tiden kommer jag inte att 
fokusera på de gamla kända Lekholmspersonligheterna, som 
berättar roliga historier för var gång de vistas på holmen. Jag 
börjar filma genast i juni månad på Johannes församlings 
skriftskolläger. Filmen kommer att bli 30 minuter lång 
och målgruppen är människor i alla åldrar. Kapellets samt 
prästgårdens traditioner har sin egen plats i filmen.
  – Min vision är, att göra en visuellt tilltalande och stilren 
film, som människor tycker om. Det är också meningen att 
filmen skall visas i FST5. Det här är den största produktionen 
jag gjort hittills. Jag tror att det kommer att kännas bra när 
filmen är färdig.

 Alf Lindberg  

Thomas Vikfors från Kristinestad 
är regissören som kommer att ge-
stalta Lekholmen på vita duken. 
Filmen skall vara färdig nästa år då 
holmen fyller 75.

1936 köpte församlingarna Lek-
holmen i Helsingfors skärgård. 
Holmen togs i bruk 1937 och är 
en del av den arkipelag som fort-
sätter ut från Kallviksudden i östra 
Helsingfors. Holmen blev tidigt ett 
tillhåll för svenska församlings-
ungdomar och är det fortfarande. 
Den tjänar Helsingfors svenska 
evangelisk-lutherska försam-
lingar som lägergård särskilt för 
skriftskolläger. År 2012 fyller Lek-
holmen 75 år.

 

Holme i havsbandet

foto: Therese Westman

foto: Rolf  Blauberg
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Det var en skål för friheten och ett uppseen-
deväckande fängslande av ett par glada 
portugisiska studenter som kom att bli 
den brittiska advokaten Peter Benensons 
personliga startskott till att jobba för 
mänskliga rättigheter i världen. Den 
28.5.1961 fick Benensons artikel om de 
portugisiska studenternas öde ”The forgotten 
prisoners” publicitet, och människors ögon 
började uppmärksamma den uppenbara 
avsaknaden av lika grundrättigheter för 
människor på förvånansvärt många ställen i 
världen, för det var inget vanligt samtalsämne 
på den tiden. 50 år senare kallar vi rörelsen 
som samlat på sig allt mer auktoritet 
och inflytande och blivit en slagkraftig 
organisation Amnesty International.

 Tro på det man gör
Verksamhetsledaren för Amnesty 
Internationals finländska sektion, Frank 
Johansson, förklarar att det Benensons 
reaktion gav upphov till var att människor 
gick samman i lokalsamfund, ofta genom 

skolor och församlingar, och började idka 
hjälparbete och kartlägga var det fanns 
människor i behov av organisationens hjälp.

-I dessa studiecirklar, som man gott 
kunde kalla föregångare till det vi idag 
känner som sociala nätverk, etablerades 
kärnan i organisationens arbetsfilosofi: en 
engagerad skall hjälpa en specifik, utsatt 

människa, ett slags bilateralt samarbete, 
och organisationsmedlemmen jobbar 
med detta offer tills slutresultatet nås. Det 
handlar om ett gediget, långsiktigt arbete, 
men just detta tillvägagångssätt har visat 
sig vara fruktansvärt vinstbringande, menar 
Johansson. 
  Ett iögonfallande drag hos Amnesty är 
en äkta, stark tro på det man vill uppnå, 
det ger i kombination med hjälparbetet 
organisationen skenet av att vara någon sorts 
religion. Egenskapen har fått sociologer att 
kategorisera Amnesty som en ”sekulariserad 
religion”.  Dock specificerar Johansson, att 
organisationen är religiöst opartisk, och det 

EN SEKULARISERAD

Tiggarna på våra gator har gett avigsidan av den fria rörligheten i EU ett ansikte. Vad är skälig 
politik?

måste den vara då medlemmarna kommer 
från länder med avvikande religion och 
kultur. Denna obundenhet kommer till tals 
genom upplysningsfilosofen Voltaire; ”jag 
kan inte tåla din åsikt, men jag kommer göra 
allt som står i min makt för att du ska ha rätt 
att utrycka den”. Detta är organisationens 
styrka: fast man inte delar åsikt kan man jobba 
för ett gemensamt mål som är grundläggande 
mänskligt oberoende av hurudant samhälle 
man lever i. Exempelvis kan Amnesty inte ta en 
rigid ställning i exempelvis kritiken katolska 
kyrkan gett organisationen i abortfrågan 
eller diskussionen om homosexuellas rätt till 
kyrklig vigsel, utan måste strömlinjeforma sin 
åsikt från fall till fall.

Organisationen                     
mot strömmen

Amnesty har genom sitt välmenande arbete 
lyckats hjälpa tusentals människor.  
  - I dag har organisationen professionaliserats 
otroligt mycket likt de flesta andra, men än 
idag är vi noga med exempelvis varifrån vi 

RELIGION

- Demokratiska principer är nödvändiga för implementerandet av mänskliga rättigheter i länder 
som nästan inte alls är sekulariserade,  säger Emelie de la Chapelle.

I 50 år har Amnesty International kämpat för mänsk-
liga rättigheter och det fria ordet. Men än i dag miss-
handlas många till exempel för sin tro. Arbetet fortgår: 
Amnesty präglas i dag av en äkta och stark tro på det 
man vill uppnå.

En engagerad 
skall hjälpa en 
specifik, utsatt 
människa.”
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I skapelseberättelsen gav Gud människan 
i uppdrag att bruka och bevara skapelsen. 
I berättelsen om den yttersta domen säger 
Jesus: Jag var hungrig och ni gav mig inte 
att äta.
 Hur har människan förvaltat Guds 
uppdrag?   Vi har så helt inriktat oss på 
att bruka jordens resurser att vi har glömt 
att bevara den. Vi hotar att utplåna Guds 
skapelse.
  Vad kan vi svara på den yttersta domen? 
Jordens tillgångar räcker för att föda hela 
mänskligheten. Mänskligheten är rikare 
än någonsin. Ändå svälter en tredjedel av 
jordens befolkning varje dag.
  En tredjedel av jordens befolkning brukar 
också mera av jordens tillgångar än vad 
den kan producera.   Nittio procent av 
finländarna hör till dem som konsumerar 
för mycket.
  Om alla människor skulle konsumera 
lika mycket som vi finländare skulle det 
behövas tre jordklot. Vi håller på att göra 
slut på olja och naturgas - också uran är en 
begränsad resurs. Vi tär också för mycket på 
förnybara tillgångar som matjord, vatten, 
skog, fiskbestånd.
  Den främsta orsaken till att människor 
svälter och skapelsen hotas är att vi rika hela 
tiden vill ha mera, att vår ekonomi bygger 
på ständig tillväxt. Därför sprids över jorden 
en rörelse för degrowth, nerväxt.
  Politikerna talar idag mycket om att avskaffa 
fattigdomen och hindra klimatförstöringen. 
Men de håller fast vid att ekonomin måste 
växa också bland oss rika. Det anser 
nerväxtrörelsen vara orealistiskt. Tillväxten 
kan inte ständigt fortsätta i en värld med 
begränsade tillgångar.
  Nerväxtrörelsen vill trygga livet på jorden 
genom att fördela tillgångarna rättvist 
utan ständig tillväxt. Det förutsätter att vi 
som nu konsumerar för mycket drastiskt 
minskar vår konsumtion och den fattigaste 
tredjedelen ges möjlighet till en hållbar 
utveckling.
  Nerväxt kräver svåra politiska beslut. 
Det behövs höjda progressiva skatter, 
miljöavgifter, stärkt grundtrygghet, ökat 
bistånd, rättvisa handelsregler, global 
socialpolitik. Nerväxt har engagerat 
tusentals forskare, politiker och aktivister 
för att skapa sådana alternativ.
  Majoriteten av finländarna inser att ständig 
tillväxt hotar livet på jorden. De inser att 
ökad tillväxt inte längre gör dem lyckligare. 
 Det som kanske främst behövs är 
smittosamma exempel. Enskilda människor 
som hoppar av ekorrhjulet, ekobyar, 
stadskollektiv, återvinningsrörelser, matlag, 
tidsbanker.
  Ni är jordens salt, sade Jesus till sina 
efterföljare. Ni kan inte tjäna både Gud 
och mammon. Bekymra er inte för mat och 
dryck att leva av eller för kläder att sätta 
på kroppen. Sök först Guds rike och hans 
rättfärdighet.

 Ulf Särs

tar emot ekonomiska stöd. Förut ordnades 
basarer, konserter för att samla in medel, och 
man deltog i offentliga evenemang för att få 
synlighet. Idag har organisationen svepts med  
speciellt i tidens relklamhysteri och -praxis, 
även om man fortsättningsvis vägrar ta emot 
statlig finansiering. Jag tror det vore bra att 
ta några steg tillbaka mot de traditionella 
metoderna.  Att organisationer i dagens 
läge generellt förvandlats till kortlivade 
och snabbt agerande ensaksrörelser gör inte 
Amnestys arbete lättare.
  

 - Amnesty har tappert hållit fast vid sin 
ursprungliga linje att arbeta på längre 
sikt, ansvarsfullt och helhjärtat, förklarar 
Johansson. 
  Det är svårt att rekrytera människor då 
dessa i rekryteringsskedet redan möts av 
faktumet att de skall hålla på med ett fall 
i sannolikt mellan fem och tio år. Men, det 
har visat sig att det har varit ett trumfkort 
för organisationen att köra denna policy, 
fortsätter han pillemariskt, vi får inte göra det 
för lätt för oss. Då riskerar organisationen bli 
billig, populistisk och marknadsförande.

Kvinnor och romer aktuella
I Finland har invånarna fått smaka på den 

beska främlingsfientligheten då romerna 
vållat vår politiska ledning huvudbry. De 
omkringvandrande romerna har varit en 
ögonöppnare för följderna av den fria 
rörligheten i EU. Amnesty för för närvarande 
en viktig kampanj angående EU:s förvirrande 
invandrarpolitik. Johansson tror inte att man 
i Finland kan lösa romfrågan genom att 
kriminalisera deras bosättning här. 
  - Här handlar det mera om vad som är 
mänskligt skäligt och tänkbart än om 
rättigheter. Ge dem ett temporärt hem 
istället för att beslagta deras egna läger, det 
tror jag vore mer hållbart i längden, funderar 
han. 

Att bruka och 
bevara skapelsen

Amnesty International i ett nötskal:
- Den största organisationen som arbetar för inrotade 
likamänskliga rättigheter överallt i världen enligt FN:s 
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948
- Har 3 miljoner anhängare
- Organisationen värnar särskilt om frigivande av samvets- 
och politiska fångar, samt utrotande av  dödsstraff, tortyr, 
försvinnanden, politiska mord och övrig kränkning av de 
mänskliga rättigheterna
- Amnestys organisation utgörs av huvudkontoret i 
London under vilket ländervisa sektioner och deras lokala 
undergrupper lyder
- Organisationen är politiskt, ekonomiskt och religiöst 
obunden
-  Vem som helst kan ansluta sig till organisationen eller bli 
månadsdonator
- Samarbetar med olika människorättsdomstolar som 
bakgrundsinformatör och sakkunnig

Frank Johansson tror att religiösa meningsskiljaktigheter ofta finns med på ett hörn då man 
talar om människorättsfångar.

KOLUMN
  Här gäller det dessutom att lobba på EU-
nivå istället för att koncentrera sig på bara de 
romer eller övriga ointegrerade invandrare 
vi har i Finland. En annan viktigt punkt på 
vilken Amnesty jobbar storskaligt är våld 
mot kvinnor och kvinnors rättigheter. Detta 
är en fråga som också i Finland otrevligt nog 
kommit in i vart femte hem och gjort frågan 
konkret och alarmerande. 
  - Vad gäller situationen i arabvärlden i 
revolutionens kölvatten har Amnesty ett 
synnerligen stort ansvar i att ta vara på 
denna historiska möjlighet som nu finns: 
att se till att dessa länder får regeringar 
som implementerar mänskliga rättigheter 
i samhället. Det gäller att smida medan 
järnet är varmt, resonerar Johansson. Han 
framhäver för övrigt, att mänskliga 
rättigheter skall kunna tillgodoses oberoende 
statsskick och regeringsmodell, även om det 
är lättare att åberopa dem om människorna 
själva kan delta i beslutsfattandet.

Religiösa                                                                          
meningsskiljaktigheter

Johansson bekräftar att det finns ytterst få 
personer som sitter fängslade enbart för 
utövning av sin tro.
  - Det enda jag kommer att tänka på är 
tibetanska buddhister som gripits för sin 
religiösa utövning. Men naturligtvis sitter 
också oskyldigt misstänkta muslimer 
fängslade i USA:s krig mot terrorismen och 
demokratisering av världen. Det är vanligare 
att man trakasseras och misshandlas för att 
man hör till en viss religion än att man sitter 
i fängelse. 
  Han påpekar ytterligare att politiskt förtryck 
nog är den vanligaste bakgrundsfaktorn vid 
gripanden, men att de religiösa normerna 
utan tvekan lägger grunden till vad som är 
samhälleligt gångbart och normalt inom den 
ifrågavarande kulturen, och det är det som 
kan te sig främmande i våra ögon. 
  - Dessutom kan man inte nödvändigtvis 
alltid anta att de kristna eller västerländska 
normerna utan undantag är de som man 
skall gå efter, det beror helt enkelt på vad 
man är van vid. Ett som är säkert är dock, 
att mänskliga rättigheter skall vara lika och 
självklara oberoende av religiös övertygelse, 
och där de inte finns skall Amnesty fungera 
som de lokala invånarnas megafon i 
rättfärdighetens namn, säger Johansson med 
eftertryck. 

Text och foto: Sara Henriksson
     

Amnesty har 
tappert hål-
lit fast vid sin 
ursprungliga 
linje: att arbeta 
på längre sikt, 
ansvarsfullt och 
helhjärtat.
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1. I motiveringen för doktorshatten 
beskrivs du som en brobyggare som har 
hjälpt att överbrygga klyftan mellan konst 
och vetenskap och framför allt visat att 
båda kan vara roliga. Hur ser du själv på 
rollen som brobyggare?
– Brobyggandet har varit helt naturligt ända 
sedan jag gjorde mina första tonsättningar 
till Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico-
Philosophicus. Den sviten blev ganska svår 
för allmänheten, men sedermera har jag 
fortsatt med lättare vetenskapliga texter. 
För egen del ser jag hedersdoktorshatten 
som ett tecken på ett ömsesidigt samarbete 
mellan Akademin och mig. Jag är mycket 
glad att ÅA har sett till både sångarrollen 
och mitt stora intresse för vetenskapen. Jag 
har också medverkat som föreläsare och 
seminariedeltagare under 2000-talet, en 
sysselsättning,  som inget annat universitet 
har erbjudit mig.

2. I motiveringen sägs att du har hjälpt 
att göra Finland känt i Sverige, men också 
överbryggat klyftan mellan finsk- och 
svenskspråkig   kultur i Finland. Hur ser 
du på förhållandet mellan det finska och 
svenska i dag?
– Brobyggandet mellan språken har varit 
lika naturligt för mig som det vetenskapliga 

brobyggandet. I Finland har jag umgåtts med 
finlandssvenskar, och sedan 1960-talet med 
riksvenskar i Sverige. Till min stora glädje 
är den finskspråkiga ungdomens attityd till 
svenska språket mycket positivare än man 
kan läsa i pressen. På helt finskspråkiga 
områden, till exempel i Tammerfors, studerar 
man gärna svenska vid universitetet. Jag har 
själv på mina finskspråkiga konserter brukat 
sjunga ett par visor på svenska – och ingen 
har tyckt illa om det.

3. Din sångröst är unik och omisskännlig 
för alla som har hört den.   Hur skulle 
du beskriva din estetik och hur har den 
förändrats med åren?
– Min ”sångestetik” har redan från början 
varit tudelad: dels har jag har velat roa 
människor, dels väcka intresse för de sånger 
jag sjungit, till exempel Schuberts lieder. 
Nuförtiden behöver jag inte sjunga med 

bruten röst, alla tror ändå att jag sjunger så. 
På så sätt lyssnar publiken noggrannare till 
min sång.

4. Inte sällan har du raljerat och provocerat 
i dina sånger. Finns samma behov kvar i dag 
som för trettio år sedan?
– Något behov att provocera har jag inte 
mera. Men somliga blir irriterade ändå. Det 
att jag till exempel komponerar klassiskt får 
somliga att se rött. De försöker hindra mig 
genom att inte ge mig finansiellt stöd, men de 
har inte lyckats stoppa mig.

5. Hur viktigt är samhälleligt ansvar för en 
konstnär?
– Samhället får man inte glömma, men alla 
kan inte behandla samhälleliga frågor. De 
samhälleliga frågorna har jag lämnat åt yngre 
förmågor.

MA Numminen har gjort ett 
långt förvärv som sångare och 
underhållare. Alltid har han 
haft en tanke bakom sina före-
havanden. Helsingfors Extra 
ställde några frågor till artisten 
och tänkaren som nyligen pro-
moverades till hedersdoktor 
vid Åbo Akademi.

–Nuförtiden behöver jag inte sjunga med bruten röst, alla tror ändå att jag sjunger så, säger 
artisten Mauri Antero Numminen. 

Foto: Erkki Talvila

6. Och hur mår avantgarden i dag? Behövs 
den eller har den spelat ut sin roll?
– Avantgarden mår utmärkt idag. I mitt 
eget arbete, särskilt i min musik, använder 
jag ofta avantgardistiska metoder. År 2009 
komponerade till exempel en rapsodisk 
svit  “Svenskans kraft på båda sidor av 
Bottenhavet” som presenterades tre gånger i 
Sverige och tre gånger i Finland. En stor del av 
musiken tonsatte jag normalt vackert, men på 
kvistiga ställen odlade jag atonala tongångar. 
Samma metod använde jag 2010, då jag 
komponerade en kantat för mezzosopran, 
baryton och berättare “Verliebte 
Philosophen, Hannah Arendt und Martin 
Heidegger”, som framfördes i sex städer i 
Tyskland. I februari i år framförde sopranen 
Sirkka Lampimäki och Defunensemblen min 
kantat “Fragen an Ludwig Wittgenstein” på 
Musica Nova -festivalen. I detta verk använde 
jag dels jazz, dels klassisk avantgardestil med 
atonala tongångar.

7. Vilken roll har kyrkan i dagens samhälle? 
Vem borde kyrkan först och främst värna 
om?
– Kyrkans viktigaste roll har alltid varit att 
ta hand om de fattiga och utslagna. I dag har 
kyrkan gjort sin röst hörd bättre än på länge. 
Konkret hjälp behövs ändå mera än nu.

8. Du har också blivit känd som skapare av 
ett oräkneligt antal barnsånger. Hur mår 
barnmusiken och vilken funktion har den?
8) Barnmusiken har gått samma öde till mötes 
som all annan musik: kommersialismen har 
tagit över. Yttre saker och ting tycks betyda 
mera än musiken i sig. Det finns också några 
farliga element med: i vissa sånger utmanas 
barn mot sina föräldrar, sådant minskar barns 
trygghetskänsla.

Frågorna formulerade av Wilhelm Kvist

rasera fördomar
att bygga broar och 
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  -Kantorerna hör till de mest mångsidiga 
musikerna. Kantorn utför ett mångsidigt 
arbete, vilket kan rekommenderas för 
dem som trivs med människor. Teologisk 
klarsyn behövs också: vad är poängen? Jag 
rekommenderar yrket åt   personer som 
känner för att jobba med de stora utmaningar 
som finns inom kyrkan. Verkligheten och 
egna tankar kan vara långt från varandra.

  -Behovet  av kyrkomusiker är stort. 
Ofta arbetar kantorn med mindre 
grupper till exempel sångare och 
instrumentalister. Ungdomarna har sitt 
eget band vid ungdomsgudstjänsterna. 
Modern ungdomsmusik kräver mycket. 
Ungdomsmusiken är svårare att spela än man 
tror.

Olav Söderström från Petrus församling 
är kyrkomusiker. Han har studerat vid 
Sibelius Akademin. Han har jobbat i olika 
repriser sedan 1976 i många församlingar. 
10 år arbetade han i Lärkkulla som ansvarig 
musiklärare. - Det bästa med yrket är att man 
får jobba med musik och världens viktigaste 
budskap: det kristna, säger han.
 -Sommaren är en vilosammare   tid; 
lugnare än annars, menar Olav. Då har vi 
lägerverksamhet för vuxna. På sommaren 
blir människorna glada och stressar av medan 
vintrarna är kalla och mörka. Årstiderna har 
betydelse för människans välmående.
  -Det är roligt när man får feedback ibland. 
Människor har stora förväntningar på 
musiken. Olav trivs med kantorsjobbet. 
Vissa tider är man bunden  på veckoslut och 
kvällar. Jag blev kantor därför att jag kände 
en kallelse att satsa på den utbildningen 
när det begav sig. Jag tycker fortfarande att 
kantorsyrket är viktigt.

Kristet budskap via              
sång och musik

-Det är viktigt med utmaningar i kyrkan, 
som bör fokusera på det väsentliga. Det gäller 
att hitta rätt fokus. Många experiment är på 
gång. Det är en stor utmaning speciellt när 
människan ofta är andligt sett ganska hemlös. 
De har svårt att se poängen med kyrkan 
och därför är musikens roll   mycket viktig. 
Via sången och musiken kan man uppleva 
budskapet fast man kanske inte genast 
reflekterar över det.
  -I församlingen behövs många olika slags 
kantorer beroende på hur församlingen ser 
på sitt eget arbete. Yrket tycks gå i arv via 
bekanta. Olavs familj är väldigt positiv till 
kyrkan.
  Olav jobbar med församlingsmedlemmar i 
alla åldrar. Det är speciellt trevligt att jobba 
med barnen för de är de mest spontana, 
öppna och kreativa, menar han. Kyrkokören 

usiken är mitt liv

Petruskören är trevlig att arbeta tillsammans 
med.
 -Jag planerar alltid musiken tillsammans med 
församlingsborna. Jordfästningen är den 
viktigaste förrättningen. Då är människorna   
öppna och lyssnar. De tar det hela på allvar. 
Vi diskuterar tillsammans med de anhöriga 
psalmer och programmet. I fråga om bröllop 
planerar vi också musiken tillsammans. 
Brudparet föreslår ibland musiken. Förr hade 
kantorn på sitt program mest gudstjänster 
och förrättningar. Uppgifterna är idag fler. 
Nu arbetar man även i samarbete med skolor.

Kantorn bör vara mångsidig
-Kantorn skall vara mångsidig och 
kunna spela allt från enkel till högklassig 
musik. Det är viktigt   att var och en väljer 
tyngdpunkten för sin egen verksamhet och 
står för det. Det här behöver bejakas av 
församlingen, som inte går med på precis 
allt. ”Trendiga församlingsbor” är influerade 
av populärmusiken. Man kan nog spela 
något populärt på gudstjänsten till exempel 
modern andlig musik,  ungdoms-, barn-  eller 
klassisk musik.

Barnen är de 
mest spontana, 
öppna och 
kreativa.”

Foto: Erkki Talvila

Vägkyrkorna öppnar 
sina dörrar för säsongen. 
Vägkyrkorna är lutherska 
och ortodoxa kyrkor 
som under sommaren 
öppnar sina dörrar till 
glädje för turister och 
lokalbefolkningen.
Gemensamt för vägkyr-
korna är att de är beläg-

Vägkyrkorna öppnar dörrarna
na nära någon huvudväg och hör till de vikti-
gaste sevärdheterna på orten.
  I år finns det sammanlagt 279 vägkyrkor. 
Öppettiderna varierar, men kyrkorna är i 
huvudsak öppna 10.6-20.8 klockan 11-16. 
Vägkyrkorna hittar man på webbplatsen 
www.taivaallinentaukopaikka.fi. 
  Man kan söka vägkyrkorna genom att till 
exempel ange en speciell rutt eller skriva in 
kyrkans eller ortens namn.

  Via webbtjänsten hittar du annorlunda 
rastplatser. Det kan vara caféer, restauranger, 
barer, hotell, övernattningsstugor, jordbruk, 
simstränder och vägkyrkor. Gemensamt för 
de himmelska rastplatserna är att de erbjuder 
något annorlunda och äkta, något som 
ger frid och rör våra sinnen. En himmelsk 
rastplats är en viloplats för hela familjen.
  Via webbsajten kan du kontrollera när 
kyrkorna eller de andra rastplatserna är 

öppna. Den erbjuder också möjlighet att 
tipsa andra om en rastplats som är värd att 
besöka. På sidorna finns också förslag till 
vägkyrkorutter, till exempel rutter med 
medeltida kyrkor eller cykelrutter.
Vägkyrkornas webbplats: 
www taivaallinentaukopaikka.fi  
(karta med sökmöjligheter) eller
 www.taivaallinentaukopaikka.fi/svenska  
(svensk presentation)

  -Musiken är mitt liv. Att skriva, komponera 
och planera vår egen församlings verksamhet 
är viktigt för mig. Jag läser också en hel del. 
Jag är intresserad av teologiska frågor. Privat 
reser vi en del. Vår senaste resa var förra 
sommaren till USA. Jag jobbade som kantor 
i en församling  i Charleston tre veckor. Det 
var intressant  att se, att människor i alla åldrar 
deltog i helt vanliga söndagsgudstjänster. 
I gudstjänsterna spelade man traditionell 
anglikansk musik, berättar Olav.

Min dröm är att få                                      
fara till Afrika

-I övrigt   reser vår familj i Europa. Vår 
dröm är att resa till en helt annan kultur 
och dess utmaningar. Min dröm är att se 
församlingar i   Afrika, som inte har samma 
ekonomiska förutsättningar som vi. De har 
inte en kyrkobyggnad och inte heller en orgel 
eller kantor. Den västerländska välfärden: 
den är svår att upptäcka där. Enkelhet och 
inga bekymmer. Vad är det väsentliga i den 
kyrkliga verksamheten frågar jag.

Text och foto: Therese Westman

M
Sommaren är en lugnare 
och vilosammare tid för 
en församlingskantor, sä-
ger Olav Söderström från 
Petrus församling. Han 
tycker att det bästa med 
yrket är att man får jobba 
med musik och världens 
viktigaste budskap, det 
kristna budskapet.

rasera fördomar Olav Söderström tycker efter 35 år i branschen att kantorsyrket fortfarande är viktigt. – Jag kände ett kall att satsa på det här.
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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 Pastorskansliet, 
tfn (09) 2340 7700, Öppet må–fr kl. 10–14
Diakonimott. må–fr enl. överensk.
GUDSTJÄNSTER
Högmässa i Johanneskyrkan varje sö- och helgdag kl. 12
Konfirmationsmässor kl. 12, 21.8 och 4.9
Kvällsmässa i Tomas kyrka varje onsdag kl. 18 
Mässa i Folkhälsans seniorhus söndag kl. 15 14.8
Örtagårdsgudstjänst i koloniträdgården i Brunakärr söndag 
10.7 kl. 14. Servering. De regelbundna högmässorna
i S:t Jacobs kyrka och i Tomas kyrka börjar igen 4.9
MUSIKEVENEMANG
Helsingfors orgelsommar se www.helsingin.urkukesa.fi
Arrangörsförsamlingar: Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, 
Kallion seurakunta och Johannes församling.
Inträdet är fritt, programmet kostar 5 €.
Klavertramp En halvtimme inspiration och
improvisation vid orglarna i Berghälls kyrka varannan 
torsdag kl. 13. Efter musikstunden servering och 
presentation av musiken i Berghällsgården. Böckerman, 
Almqvist. Torsdagar: 23.6, 7.7, 21.7, 4.8 och 18.8
TRÄFFAR OCH SAMMANKOMSTER
Sommarkafé i Hörnan, Högbergsgatan 10, varje måndag
kl. 13–15 under tiden 27.6–8.8
Sommarkafé i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1, varje
onsdag kl. 14 under tiden 1.6– 31.8. Andakt i kyrkan, 
uteservering om vädret tillåter
PILGRIMSVANDRINGAR
Onsdag 29.6 – söndag 3.7 Pilgrimsvandring till Kökar
Start från Rimito, vandring (med följebil). Ankomst 
till Kökar för deltagande i Franciskusdagarna 2–3.7. 
Kontaktperson och ledare: Stefan Djupsjöbacka
e-post stefan.djupsjobacka@evl.fi, tfn (09) 2340 7710.
Anm. till kansliet (09) 2340 7700, senast måndag 30.5.
Torsdag 14.7 kl. 18 Ekumenisk pilgrimsvandring
Start från Johanneskyrkan 
Torsdag 28.7 kl. 18 Ekumenisk pilgrimsvandring.
Start från Johanneskyrkan
Torsdag 11.8 kl. 18 Ekumenisk pilgrimsvandring
Start från Johanneskyrkan. (Se närmare uppgifter i
Kyrkpressens annonsering)

MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Pastorskansliet, tfn (09) 2340 7300, är öppet må–fr kl. 
9–14. Diakonimottagning är ti och to kl. 10–11.
MATTEUSKYRKAN /Åbohusv. 3 Högmässa varje söndag 
kl. 12, även midsommardagen 25.6. To 11.8 kl. 13–15 
lunchmusik och sommarcafé. Frivillig kaffeavgift.
Må 15.8 kl. 18 välsignelse av barn inför skolstarten.
MARIELUNDSKAPELLET i Nordsjö kyrka/
Hamnholmsv. 7
Högmässa 10.7, 17.8 kl. 10, kyrkkaffe.
To 30.6 kl. 13–15 lunchmusik och sommarcafé. Frivillig 
kaffeavgift.
DEGERÖ KYRKA /Rävsundsv. 13 Högmässa 17.7, 21.8 
kl. 10, kyrkkaffe. To 28.7 kl. 13–15 lunchmusik och
sommarcafé. Frivillig kaffeavgift.
ÖSTERSUNDOM KYRKA /Kapellv. 65
Högmässa 3.7, 7.8 kl. 10, kyrkkaffe. To 14.7 kl. 13–15 
lunchmusik och sommarcafé. Frivillig kaffeavgift.

PROGRAM I MATTEUS JUNI–AUGUSTI
Närmare information finns i Kyrkpressen och 
Hufvudstadsbladet, i sommarprogrammet och på Matteus 
hemsida.

PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
SÖNDAGSGUDSTJÄNSTER
I juni, juli och augusti firar Petrus församling 
söndagsgudstjänst kl. 10 i Munksnäs kyrka och kl. 12 i
Åggelby gamla kyrka. Välkommen till sommarkyrkan!
SOMMAR-PULS
En gång i månaden ordnas Sommar- Puls vid Seuris 
(Månsasvägen 21) kl. 17.30. På programmet står
bl.a. grillning, knytkalas och gemenskap. En eftermiddag 
för hela familjen följande onsdagar: 6.7 och 17.8.
SOMMARCAFÉ
Sommarcafé i Malms kyrka varannan onsdag kl. 17.30. 
Saltbit, gemenskap och varierande program. Musik i 
kyrksalen kl. 19. Sommarcafé ordnas onsdag 
29 juni, 13 och 27 juli samt 10 augusti.
Söndag 3.7 kl. 14 friluftsgudstjänst på Björkebo 
sommarhem i Nummela tillsammans med
skriftskolan (läger 2). Predikan Ronny Thylin,
musik Peter Hilli.
MIDSOMMARENS GUDSTJÄNSTER
Midsommardagen lördag 25.6 firas med en gudstjänst kl. 
12 i Åggelby gamla kyrka. Predikan Niklas Bonde,
musik Peter Hilli. Söndag 26.6 högmässa i Munksnäs 
kyrka kl. 10 och högmässa i Åggelby gamla
kyrka kl. 12. Predikan Ronny Thylin, musik Olav 
Söderström.

HELSINGFORS PROSTERI
www.helsingforsforsamlingar.fi
LEKHOLMEN SOMMAREN 2011
De svenska helsingforsförsamlingars lägergård Lekholmen är 
i år öppen 6.6–14.8, stängt under midsommar. Till holmen 
kommer man med turbåten m/s Norsö från Degerö. 
Se www.lekholmen.fi.
Högmässa i regel sö kl. 11 och
veckomässa on kl. 20. Sommaren avslutas med familjemässa 
som Matteus församling står för. Skärgårdsandakt 24.7 och 
31.7.
FÖRSAMLINGARNAS SAMTALSTJÄNST
dejourerar tfn 01019-0072 (fr. utlandet +358 1019 0072)

varje kväll kl. 20–24. Webbaserad hjälptjänst:
http://evl.fi/natjour.  Ring eller skriv när Du behöver stöd!

Församlingarnas PODCAST: www.pod.fi/svenska
SOMMARENS KONSTUTSTÄLLNINGAR         
Didrichsens konstmuseum Granviksgränd 1 ti-sö, on 11-17 
1.6-28.8 Hugo Simberg & Niemenlautta.
Galleria Bronda Annegatan 16 ti-fr 11-17, lö-sö 12-16. 1.6-
5.8 Sommarutställning. 
Galleria Jangva Nylandsgatan 4-6, innergården, ti-fr 11-19, 
lö-sö 11-17. 29.6-17.7 Elina Ruohonen Double målningar.
Galleria Norsu Kajsaniemigatan 9/Fabiansgatan 36 ti, to, fr 
11-17, on 11-19, lö 12-16. 2.6-6.8 Linnut-temautställning.
Galleria Sculptor Södra kajen 12 ti-fr 11-17, lö-sö 12-16.  
8.6-8.7 Shoji Kato.
Galleria Uusitalo Lönnrotsgatan 15 ti-fr 11-17, lö-sö 12-16. 
9.6-3.7 Pekka Parviainen.
Bildkonstakademins galleri Kaserngatan 44 dagligen 11-18. 
16.6-3.7 Eeva Peura.
Bildkonstakademins FAFA-galleria Lönnrotsgatan 35 
dagligen 11-18 16.6-3.7 Hermanni Saarinen.
tm galleria Skillnaden 9 ti-fr 11-17, lö 11-16, sö 12-16. 
29.6-24.7 Erika Adamsson målningar.
Valokuvagalleria Hippolyte Kalevagatan 18 B ti-fr 12-17, 
lö-sö 12-16. 3.6-1.7 Kati Leinonen.
CAFÉ KRYPTAN 
Kyrkogatan 18 är öppet i juni-augusti må-lö 11-17, sö 13-
17. Stängt under midsommar. Förutom café produkter finns 
det konstutställningar att bese. 29.6.–29.7.  Fornkristna 
mosaik kopior från Ravenna.1.–14.8. Konstnär Ágnes 
Zászkaliczky från Ungern 15.–31.8. Konstnär Erja Tulasalo: 
Hiljaisuuden Sali.
SOUVERNIRBUTIK  och CAFÉ KLOCKSTAPELN 
Unionsgatan 29 är öppet under sommaren må-lö 10-17 
och sö 12-18. Förutom café produkter säljer de kyrkliga 
produkter, souvernirer och handgjorda smycken från 
Uganda.
MIDSOMMARELDAR PÅ FÖLISÖN
Fr. 24.6 kl. 18-01. Buss nr. 24 från Skillnaden. Fölisön 
har varit ett av helsingforsarnas populäraste utflyktsmål 
sedan 1880-talet, då stadsborna kom dit med roddbåtar 
för att koka kaffe och äta smörgåsar. Midsommareldarna 
på Fölisön är en traditionell finländsk fest för hela 
familjen. Midsommartraditioner presenteras i form av 
uppvisningar av hantverk, folkdans och spelmansmusik. 
Kvällsprogrammet kulminerar då midsommareldarna tänds 
och midsommardansen börjar.

Sammanställt av Therese Westman

Sommar PM
foto: Therese Westman


