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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. 

foto: Therese Westman

För några veckor sedan såg jag Ari Kaurismäkis nya film Le Havre. Filmen handlar 
om Marcel, en före detta författare, som nu arbetar som skoputsare i en fransk 
by. Han finner sin uppgift i livet då han tar sig an den minderåriga invandraren 
Idrissa, som är på flykt undan polisen.  Marcel hjälper pojken över till London där 
hans mor arbetar. Flera andra personer i filmen visar prov på medmänsklighet och 
kärlek till pojken Idrissa och till varandra. Det som blir ett starkt budskap för mig 
är just medmänsklighet i olika former, en förmåga att se och bekräfta den andra 
och särskilt här fäster jag mig vid hur flyktingpojken blir föremål för detta.    Från 
vår första stund här på jorden är vi beroende av att bli sedda och bekräftade.  
  Det behovet blir inte mindre med åren. Det är ett grundläggande behov för oss 
människor. Vi behöver varandra. En blick eller ett leende kan göra under och just 
i den stunden sker ett möte . Idag är ensamhet ett stort problem i vårt samhälle. 
Det finns många som inte har talat med en annan människa under en hel dag eller 
till och med under flera dagar. 
  Lise-Lotte Johansson har uttryckt det här väldigt fint i dikten ”När en mötesplats 
närmar sig”.
  ”Det är för alltid den största sorgen, källan till vanmakt och ångest: Att inte 
mötas, Att gå förbi. Det är vad vi kommer att ångra mest, när vi en gång ser tillbaka.
Så ofta vi stannade vid ytan när djup ville ropa till djup. Vi var så nära och ändå 
gick oss ögonblicket ur handen. Om vi vågat ställa den fråga som brände inuti. 
Om handen lyssnat till hjärtat och lyfts till en oväntad smekning.
  Så mycket tid vi förlorade, kretsande runt det som ingen brydde sig om. Om 
vi vågat den tystnad där vårt innersta ropar. Fingrar kunde ha flätats samman. 
Outnyttjade oceaner av tröst skulle sprängt alla fördämningar, om vi vågat berätta 
sagan om vårt liv.
  Det som en gång var. Det som länge sov i väntan på att bli. Det är min största 
sorg. Där fryser så många drömmar ihjäl.
  Att vi hastigt och brännande trycker gasen i botten istället för att fyllda av 
förväntan sakta farten och spana längtansfullt när en mötesplats närmar sig”.    
 

Caritha Sjöberg
 Verksamhetsledare för 

Samtalstjänsten i Södra Finland

Mötesplatser

2 Andakt
 Caritha Sjöberg

3 Mårten Lindblom är präst 
 också  efter pensioneringen
 Kristina Fernström

3 Redaktören har ordet:
 Där vi en gång bott
 Alf Lindberg

4-5 Catarina Bärlund-Palm tror på  
 aktivitet och stillhet
 Johanna Metsämäki

6 Magnus Riska är resglad  pastor  
 Alf Lindberg

7 Eva Henricson är stolt kantor
 Therese Westman

8 Höst PM sammanställt av
 Ann-Christine Halmén-Kronlund
 och Therese Westman

Expedition tema för kyrkodagarna
Sista veckoslutet i januari 2012 ordnas gränsöverskridande kyrkodagar i Vasa. 
Kyrkodagarna går under rubriken Expedition och ordnas den här gången 
samtidigt med Ungdomens kyrkodagar.
  – Initiativet till den gemensamma samlingen togs av Ungdomens kyrkodagar 
för att främja möten och förståelse över generationsgränserna. Under 
planeringsarbetet har dagarna utvidgats till att omfatta också teckenspråkiga, 
berättar Maria Sten, branschsekreterare för vuxenarbete och kultur vid 
Kyrkans central för det svenska arbetet. Bland annat kommer man att fira 
teckenspråkig mässa.
  Sten betonar att man inför kyrkodagarna i Vasa satsar speciellt på att nå ut 
med information till språköarna, det vill säga till de svenskspråkiga minoriteter 
som finns i församlingar i finska stift.
  – Vi hoppas att kyrkodagarna blir alla svenskspråkigas mötesplats, säger Sten.
De finlandssvenska kyrkodagarna har hållits med 4-6 års mellanrum sedan 
1923. Ungdomens kyrkodagar som ordnas varje år startade på 1960-talet och 
firade 40-årsjubileum för ett par år sedan. Program och annan information 
finns på webbadressen evl.fi/kyrkodagar.

HE/KT



3 Helsingfors Extra3

mig på gatan och haft sina kompisar att vänta 
medan de pratat en stund med mig!
    Mårten talar gärna om bönen och bibelordet 
som sina ovärderliga kraftkällor.
  

–Jag såg en gång i USA de här orden på en 
bil: The family that prays together, stays 
together (En familj som ber tillsammans, 
håller ihop). Det gjorde intryck på mig. Vi 
har följt det rådet i vår familj. I synnerhet på 
lördagsmorgnar, då vi haft gemensam tid, har 
vi läst texterna från Dagens Lösen och bett 
tillsammans med Anne.
  –I bakgrunden finns ju igen mina föräldrar 
vars kärlek och accepterande åtföljdes av ett 
aktivt böneliv.
 

Stänger av väckarklockan
Hur kommer du att känna dig som färsk 
pensionär?
Mårten ser glad ut och säger att det ska bli 
skönt att få bestämma över sin dag.
  Det första vi gör – Anne blir ju också 
pensionerad kort efter mig – är att stänga av 
väckarklockan.
  –Vi ser fram emot att följa med våra två 
barns och deras familjers liv. Vi har tre 
barnbarn, alla pojkar, 9, 7 och (nästan) 4 år 
gamla.
  –Vi hoppas också att ibland kunna resa till 
varmare länder, en hjälp för mig på grund 
av den typs reumatism jag haft ända sedan 
1970-talet.
  Mårten, som alltid har nära till ett gott 
skratt och är ett fenomen på att berätta roliga 
historier, blir nu allvarlig:
  –Helsingfors samfällighet ordnade en kurs 
för blivande pensionärer så att man skulle 
lära sig att hantera den nya vardagen. Jag 
var med där ett par gånger men hoppade 
sedan av. Den kursen var ingenting för 
mig. Min kallelse är inte i första hand att 
vara präst i Finlands evangelisk-lutherska 
kyrka, utan att vara ett Kristi vittne. Och 
präst är jag ju fortsättningsvis. Jag känner 
i dag en stark känsla av tacksamhet och 
glädje!                                                                                                                                                                                          

 Kristina Fernström

”       

REDAKTÖREN 
HAR ORDET

foto: Therese Westman
Mårten Lindblom tvekar inte en sekund när 
han får frågan vad som varit bäst under de 
trettio kaplansåren i  församlingen:
  –Det är möten med enskilda människor 
såsom de utkristalliserats i samband 
med högmässor, förrättningar och andra 
sammanhang både i och utanför kyrkfolkets 
gemenskap.
  Det sistnämnda handlar framför allt om 
musik och sport. Mårten har sjungit i många 
körer och är inbiten HIFK-supporter, som 
sällan missar en ishockeymatch.
  –Jag är familjepräst för många, säger han 
glad och berättar att han allt emellanåt fått 
höra att han som präst är okonventionell – 
vad det nu kan betyda? För mig har det varit 
viktigt att ha respekt för alla människor, och 
att uppleva gemenskap oberoende om man 
har olika åsikter i en del frågor.
 
Prästkallelse vid diskbänken
Mårtens far var kyrkoherde och hans 
morfar biskop, men den kyrkliga 
familjebakgrunden betydde inte att han 
automatiskt blev personligt troende. Det 
andliga genombrottet skedde på det nordiska 
studentmötet i Lahtis 1965. När han berättar 
om hur frälsningsbudskapet slutligen landade 
i hans innersta, blir han alltjämt rörd. Det 
blev början på något nytt.
  –Det var flera som uppmanade mig att 
börja läsa till präst, men jag nekade bestämt 
eftersom jag inte hade en tydlig kallelse. I 
stället studerade jag sång ett år i USA och 
blev senare merkonom. Jag sjöng också med 
i flera körer och uppträdde som solist på 
olika håll. Jag till och med livnärde mig en tid 
genom sången. Åren gick.
  –Men en dag, ca tio år senare, då jag stod 
vid diskbänken där hemma, kom kallelsen 
då jag minst funderade på den. Det var 
överraskande, men jag visste att på den 
kallelsen vågade jag gå vidare och började 
studera teologi. Fyra år senare blev jag 
prästvigd.  Jag fick bli ett Kristi vittne sådan 
som jag var.
 –Redan under studietiden blev jag 
predikobiträde i Matteus församling och efter 
prästvigningen förordnades jag till tjänst där. 
Efter sammanlagt fyra år i Matteus blev jag 
vald till kaplan i Södra svenska församlingen 
– numera Johannes församling – och har 
arbetat där sedan dess.
 

Tro och musik
För Mårten är musiken en gåva och en viktig 
kanal för evangeliet. Kyrkans musik är en del 
av dess budskap.
  Mårtens körliv började med Sörnäs 

svenska församlings kyrkokör och Chorus   
Sanctae Ceciliae. Sedan kom radions tre 
körer – ungdomskören, symfonikören och 
kammarkören – och ungefär samtidigt med 
den sistnämnda Jubilate-kören, för att nämna 
de viktigaste körerna.
  –För mig har musiken varit mitt livs 
andningshål. Att sjunga i kör är mera än bara 
sången, här finns gemenskap och vidgade 
vyer genom körresor.
  Mårten vill understryka dirigenternas 
betydelse och nämner speciellt Harald 
Andersén och Astrid Riska, som varit 
oerhört viktiga för honom både som musiker 
och människor.
  –Tilläggas bör att mina musikengagemang 
möjliggjorts genom min hustru Anne, som 
tagit hand om hemmet och familjen, säger 
Mårten med värme.
  I ungdomens dagar och sporadiskt senare 
har Mårten och Anne faktiskt sjungit i 
samma musikgrupp, Gospelteamet, som 
leddes av vännen Henrik Perret. Teamets 
tappning av spirituals gick hem hos åhörarna 
och gruppen anlitades flitigt så länge dess 
medlemmar genom studieåren fanns på 
samma ort.
  –Den aktiva tiden var mellan 1966-1973. 
Teamet var en faktor till fördjupning av 
mitt andliga liv, säger Mårten tacksamt och 
vill nämna Henrik Perret och Stig-Olof 
Fernström bland de teologer och vänner som 
betytt mest för honom.
  –Andra påverkare var bl.a. min svärfar Per 
Wallendorff samt Sigtrygg Serenius, som 
öppnade liturgins vittnesbörd för mig.
 

Knepiga visioner
Arbetet i en församling är givande, men det 
gäller att hitta sin plattform, anser Mårten.
  –Jag visste tidigt att jag inte ville syssla 
med administration. Jag hade sett i 
mitt föräldrahem hur krävande och 
ansvarsfullt det var. Visserligen har jag min 
merkonomexamen och har vikarierat som 
kyrkoherde vid behov och det har gått bra, 
men jag har inte velat arbeta med byråkrati.
  –Men det som jag upplevt som 
knepigast har varit att ha visioner. Det 
behövs visioner då man har ansvar för 
församlingsmedlemmarnas andliga fostran. 
På den punkten har jag alltid känt mig kort 
i rocken.
  –Jag har inte heller upplevt mig som en 
utpräglad själavårdare, men åtminstone har 
samtal med människor lärt mig att lyssna. 
Däremot har jag alltid tyckt om att hålla 
skriftskola och till mina stoltaste minnen hör 
möten med f.d. konfirmander som hejdat 

 

Det bästa 
har varit 
mötet med 
den enskilda
 

 
Mårten Lindblom inför pensioneringen:

Författaren och min kurskamrat Kjell 
Westös släktroman ”Där vi en gång gått” 
betydde för honom ett genombrott. 
Beskrivningen av vår huvudstad Helsing-
fors, särskilt kvarteren på norra sidan 
av Långa bron, Sörnäs och trakterna 
av Berghäll, människoöden under 
gånget århundrade, glädje och sorg, 
asfaltgatornas budskap till oss, var bara 
början till ett flertal böcker skrivna i 
kronologisk ordning. Det är en serie 
om vår huvudstad och oss, som en gång 
traskat på dessa gator och gränder, ett 
helt långt drama fram till nutiden. Westö 
beskriver vår huvudstad ur ett intressant 
perspektiv, som ingen annan kommit på. 
Det är därför inte att förundra sig över att 
man nu gjort en film och en TV-serie av 
hans bok.
  Westö skriver med kärlek till sin 
omgivning och sina nära och kära. 
Asfalten, gatorna och gränderna är fyllda 
med minnen, med fotspår av oss som 
en gång levat, älskat, kämpat och gjort 
uppror i dessa kvarter.
  För mig personligen blev Westös text 
levande när jag åkte med treans spårvagn 
från Djurgården, där min son tränat 
rullbräde, mot Berghäll, där vi en gång 
bott. Min son kom hem från träningen 
på kvällen med samma spårvagn och jag 
gick för att möta honom och vi traskade 
tillbaks hem, ibland via ”godisbutiken” 
vid Björnparken.
  Det är den unga debutanten på vita 
duken Jessica Grabowsky, som gör 
huvudrollen som Lucy. Enligt boken och 
manuskriptet är hon från en förnäm släkt. 
Grabowsky har gått Teaterhögskolan för 
fyra år sedan och figurerar nu givetvis 
också i TV-serien ”Där vi en gång gått”.
  Kjell Westös bok har av vissa kritiker 
jämförts med Väinö Linnas ”Här under 
polstjärnan”. Det är mycket sagt det, men 
det förefaller mig som om det skulle ha 
täckning. Det är också en hel del kyrkliga 
tidningar som intresserat sig för Westös 
romaner, trots att Westö inte i och för sig 
skriver om det kyrkliga livet. Jag kan tänka 
mig att orsaken dels är hembygdskänslan 
och kärleken till de anhöriga, släkten 
och till människor av olika slag. Alla 
människor är likvärdiga och han låter alla 
blommor blomma.
  I Westös böcker är ingen herre eller träl 
utan alla är likvärdiga, så som Bibeln 
uttrycker det, ”inför Gud”. Därmed rör 
författaren vid en av de mest gudomliga 
egenskaper hos oss människor, nämligen 
människovärdet. Alla människoliv är 
sköra och det är viktigt att vi erkänner att 
alla är lika värda. 

Alf Lindberg 

Minnen

Helsingfors samfäl-
lighet ordnade en 
kurs för blivande 
pensionärer så att 
man skulle lära sig 
att hantera den 
nya vardagen.

foto: Magnus Lindholm
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Det är tisdag eftermiddag, och i Östersun-
dom skola har de yngsta klasserna nyss 
avslutat skoldagen. I ett klassrum samlas ett 
drygt dussin stojande och ivriga elever för 
församlingens pysselklubb. Catarina Bärlund-
Palm är ny ansvarig familjearbetsledare vid 
Matteus församling sedan ett år tillbaka. 
Hon tänder ett ljus och berättar ur evangeliet 
om den blinde Bartimeus innan barnen får 
börja måla figurerna av trolldeg, som torkat 
sedan förra veckans klubbträff. 
  –Då vi går ut från församlingen till skolor 
och daghem, så vill jag att barnen vet vem 
vi är. Därför är det viktigt att inleda med en 
andakt. Då man tänder ljuset öppnar man 
upp för det stilla, det heliga.  Innan Catarina 
tog emot tjänsten vid Matteus församling var 
hon klasslärare i över tjugo år.

 

–Församlingslivet var bekant för mig, men 
jag upplevde ändå att jag tog ett steg ut i det 
okända. Men här fanns ett välfungerande 
system för arbetet, som utgjorde en bra grund 
att börja jobba i från.
 Kontaktnätet är otroligt viktigt för 
familjearbetsledaren som varje termin 
ska hinna besöka de 18 daghem och 5 
grundskolor som ligger inom församlingens 
geografiska område; från Brändö i väster längs 
metrolinjerna till de tidigare Sibboområdena 
i öster. 
  –Från första början har jag varit välkommen 
överallt. Det arbete som församlingen gör 
upplevs som viktigt och man deltar gärna i de 
evenemang som vi ordnar.  

Daghemmen tog kontakt 
Advent är i antågande och i församlingen 
förbereder man sig för några av årets 
största och populäraste evenemang; 
daghemsbarnens julvandring och dans runt 
granen på gården bakom kyrkobyggnaden i 
Östra centrum. 
  –Till julvandringen klär vi om kyrkans 
utrymmen helt och hållet, till exempel 
klubbrummet får inhysa stallet i Betlehem. 
För två år sedan tog de svenskspråkiga 
daghemmen i östra Helsingfors kontakt och 
funderade om församlingen kunde ordna 
dans runt granen lite närmare än den som 
ordnas på Senatstorget. Nu samlas de alla här, 
berättar Catarina. Listan med dagklubbar, 
familjemässor, läger och morgonsamlingar 
som ordnas inom ramen för Matteus barn- 
och familjeverksamhet får nätt och jämt plats 
på ett A4-papper. 
  –Jag är själv nästan lite överraskad av hur 
mycket församlingen kan erbjuda med de 
resurser som vi har, konstaterar Catarina 
Bärlund-Palm.  

Tillsammans är det roligare 
I arbetet är hon inte ensam, utan för-
samlingen hjälps åt. Kantorn leder musik-

”       ”       
grupperna för knattar, som engagerar upp 
till 60 familjer varje måndag. Efteråt står 
vaktmästaren till hands med familjecafé där 
föräldrar har möjlighet att utbyta tankar med 
varandra. Söndagsskolan och idrottsklubben 
hålls av ungdomar som gått församlingens 
hjälpledarutbildning och ungdomsledare och 
präster besöker skolorna. Catarina upplever 
församlingsarbetet som bäst då många är 
med och ordnar evenemang tillsammans. 
  –Jag funderar ofta hur vi ska nå ut till 
föräldrarna, för oftast är verksamheten på 
barnens villkor. Men den feedback vi får 

visar att det vad barn och föräldrar gör 
gemensamt är mycket uppskattat. Genom 
barnen hittar många vuxna vägen till ett 
aktivt församlingsliv. 
  Ett exempel är familjemässorna där barn och 
vuxna utformar gudstjänsten tillsammans. 
Barnen går med i processionen, deltar i 
textläsning och förbön och de kan också gå 
till nattvarden med sina föräldrar. 
  –Samtidigt som det fostrar barnen till 
delaktighet i mässan så upplever de att de har 
en uppgift och att de blir sedda.  

ETT ÅR I MATTEUS
Catarina Bärlund-Palm vill ge barn och föräldrar möjlighet att stilla sig

Pyssel och aktiviteter där föräldrar och barn gör saker till-
sammans hör till familjearbetets populäraste evenemang. 
Andakten och bönen med tid för stillhet och lugn är ändå lika 
viktig i den jäktiga vardagen, anser Matteus familjearbets-
ledare Catarina Bärlund-Palm efter första året på sin post.
 

Församlingen en trygg plats
Både som lärare och barnarbetsledare 
upplever sig Catarina som en fostrare - men   
i församlingsarbetet ligger betoningen på det 
frivilliga umgänget. 
  –I församlingen är det viktigt att jag som 
människa får komma fram med min tro och 
det känns bra. Jag vill genom mitt arbete 
inge en livstro och en trygghet för både 
barn och vuxna, att alla känner sig sedda 
och att församlingen erbjuder en plats där 
man får vara just den man är utan några 
prestationskrav. En viktig aspekt med barn- 
och familjearbetet är också att erbjuda barn 
och vuxna en möjlighet att stilla sig. 
 

–I dag är vardagen full med happenings. 
Barnen har massor av intressen och ska ofta 
underhållas med något häftigt. Vi vuxna 
måste tänka på att också ge barnen en 
motvikt, stunder av stillhet, och det kan ske 
var som helst, inte bara i kyrkan.  

Bönen med i alla                                     
sammanhang 

Det var ändå det stora musikintresset 
som lockade Catarina Bärlund-Palm från 
klassrummet till församlingen, och då ett 
kantorsvikariat erbjöds tog hon tjänstledigt 
ett år för att leda Klapp och klang-grupperna. 
Under året blev tjänsten som ansvarig för 
barn- och familjearbetet ledig, och Catarina 
tillfrågades. 
  –Jag funderade länge på vad jag skulle göra. 
Förnuftet sade skolan, men den inre känslan 
sade ja till församlingen. 
  Men ända sedan steget till församlingsjobbet 
har hon känt att beslutet var rätt. Möjligheten 
att vid sidan om arbetet få utbilda sig till 
barnarbetsledare har gett henne vidgade 
vyer och mera säkerhet och insikt i 
församlingsarbetet, berättar hon. 
  –Då jag jobbar med en massa olika grupper i 
vardagen upplever jag ibland ett behov av att 
stanna upp och fundera på vad jag egentligen 
jobbar för, vad det är som är målet med mitt 
arbete. Det viktigaste med mitt arbete är 
att förmedla den kristna tron där Kristus är 
mittpunkten. Det här ska hela tiden vara min 
ledtråd. 
  Något som också fått en växande betydelse 
för Catarina är bönen.
  –Bönen är ingenting märkligt, en enkel sak 
egentligen, men den borde vara närvarande i 
all verksamhet som församlingen står för. Det 
är också viktigt att barnen får lära sig att föra 
ett naturligt samtal med Gud, förklarar hon. 
–När jag sätter mig i bilen och kör i väg ut till 
skolor och daghem så stillar jag mig och ber 
för den stund som kommer.

Johanna Metsämäki
 
 

Från första början har 
jag varit välkommen 
överallt. Det arbete 
som församlingen gör 
upplevs som viktigt 
och man deltar gärna i 
de evenemang som vi 
ordnar. 

I församlingen är det 
viktigt att jag som 
människa får komma 
fram med min tro och 
det känns bra. 

Catarina Bärlund-Palm är överraskad över hur mycket Matteus församling kan erbjuda 
barnfamiljer.
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ETT ÅR I MATTEUS
Catarina Bärlund-Palm vill ge barn och föräldrar möjlighet att stilla sig

Församlingens kontakt till barn och familjer bygger på frivillighet. Lotta Klockars och Alva Mollgren tycker att det är roligt att få göra saker tillsammans i pysselklubben.
 

foto: Johanna Metsämäki

Cia Winberg och Matilda Holm målar sina trolldegsfigurer i granna färger. Pyssel hör till familjearbetets populäraste aktiviteter.

Mikael Harjunpää gillar att pyssla. Ännu trevligare är det då det står ett ljus tänt i klassrummet.
 

Att tända ett ljus hjälper både barn och vuxna 
att stilla sig.



6Helsingfors Extra

Biskop Mikko Heikka delade ut de 
gyllene förtjänsttecknen för diakoni- och 
samhällsarbete till diakonissan Karin 
Degerman samt pastor Raija Korhonen. 
Peter Hilli erhöll medalj för 30 års arbete.
  Det har gått över tjugo år sedan en 
svenskspråkig kyrkligt engagerad arbetstagare 
inom diakonin och samhällsarbetet tilldelats 
det gyllene förtjänsttecknet. Under 

diakonidagarna i Uleåborg 26-28 september 
erhöll diakonissan Karin Degerman från 
Matteus församling detta förtjänsttecken, 
som erkänsla för en speciellt förtjänstfull 
verksamhet i kyrkans diakoni- och 
samhällsarbete. Detta förtjänsttecken delades 
ut för första gången år 1967. Framtill år 2011 
har bara en handfull svenskspråkiga personer 
fått tecknet.

  Det var biskopen i Esbo stift Mikko Heikka, 
som delade ut förtjänsttecknet till Karin 
Degerman och samtidigt erhöll även pastor 
Raija Korhonen från Helsingfors kyrkliga 
samsällighets diakoni- och samhällsarbete   
förtjänsttecknet.
  Den 5 oktober 2011 utdelades 
förtjänstmedaljerna för 30 och 40 års 
arbete inom kyrkan i Helsingfors. Kantor 

Nya förtjänsttecken delades ut
Peter Hilli från Petrus församling erhöll 
förtjänstmedaljen för 30 års arbete. Medaljen 
för 40 års arbete tilldelades två personer, 
kaplanen i Lauttasaaren seurakunta Helena 
Haataja och arbetsledaren vid Sandudds 
begravningsplats Martta-Liisa Lång.

Alf Lindberg

Magnus Riska 
“Att nå de onådda”   

Sånings-
mannen

– Missionsarbetet är speciellt viktigt i länder där det inte finns kristna församlingar sedan 
tidigare, säger Magnus Riska. Foto: Erkki Talvila.

Magnus Riska har gått i teologie doktor Per Wallendorffs 
fotspår. Riska skrev liksom Wallendorffs doktorsavhand-
ling om Dödahavsrullarna. Han har också arbetat fem år 
bland annat i missionsföreningen Såningsmannen och 
söker nu nya utmaningar ute i församlingarna.
 
Magnus Riska är uppvuxen i Berghäll 
och började studera teologi år 1983. Han 
blev prästvigd 1991 och har doktorerat 
i exegetik. Hans andliga hem har varit 
i den så kallade femte väckelsen, bland 
annat i studentmissionen. Riska är också 
en av de svenskspråkiga präster i Borgå 
stift som valt att tjänstgöra i någon av våra 
kristna föreningar. Han är utbildningschef 
och en av de få svensktalande anställda i 
missionsföreningen Såningsmannen.
  -Vi som arbetar i Såningsmannen 
upplever att det är strategiskt viktigt med 
pionjärarbete i länder där det inte finns 
kristna församlingar. Vår förening har 
några svenskspråkiga missionärer bland de 
inalles trettiofem missionärerna. Sextiofem 
personer arbetar i vår förening som har sitt 
kansli i Dickursby. Sedan 1970-talet har vi 
också haft ett nära samarbete med de kristna 
väckelserörelserna i Norden, säger Riska.
 

Från Japan till Mongoliet
- Vår förening bedriver missionsverksamhet 
bland annat i Bangladesh, Japan och 
Mongoliet. Vi verkar även bland muslimer 
och judar, berättar Riska som i fem års tid 
arbetat med att rekrytera och utbilda nya 
missionärer.
  Magnus Riska har själv varit ute på 
missionsfältet. Han reste första gången till 
Israel år 1996. På ort och ställe började 
han arbeta med sin doktorsavhandling om 
Dödahavsrullarna. Magnus bodde med 
sin familj två år i Jerusalem och blev där 
tillfrågad om han önskade bli kyrkoherde 
i Immanuelkyrkan i Tel Aviv. Och det ville 
han. Han tjänstgjorde där tre år varefter han 
kom till dåvarande Helsingfors Prosteribyrå 
som präst. Under den tiden doktorerade han 
och så bar det av igen till Israel år 2003 för 
att arbeta med forskning på Caspari-centret.
  Det har blivit mycket resande för Magnus, 

men han säger att han har trivts bra på 
Såningsmannen. Efter att hans fru gick 
bort har Magnus ingått ett nytt äktenskap 
med en av Helsingforsförsamlingarnas 
diakonissor Gunilla Meinander. Efter en 
alterneringsledighet innevarande år menar 
Riska att han är redo för att börja arbeta med 
något nytt. Han har därför sökt prästtjänst 
ute i en församling.

Alf Lindberg

• Såningsmannen är 
en evangelisk-luthersk 
missionsförening som 
har valt att fokusera på 
yttremission. Så gott 
som all verksamhet 
i hemlandet är kon-
centrerad på att stöda 
den.
• I föreningen arbetar 
65 personer, varav 35 
är missionärer.
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Magnus Riska 
“Att nå de onådda”   

Sånings-
mannen

Kantor Eva Henricson trivs bra med sitt 
yrke. Hon fungerar som kantor i Johannes 
församling, som har en stark gemenskap 
mellan kantorerna.
  – En skön och mindre arbetsam sommar 
ligger bakom oss. Kantorsyrket är nämligen 
säsongsbetonat. Nu när hösten kommit har 
vi en inkörstid, då församlingens verksamhet 
planeras. Under sommaren är gudstjänsternas 
antal mindre och då hamnar den som är i tjänst 
att rycka in medan kollegerna är på semester. 
På sommarcaféet där församlingen anordnar 
musikprogram och håller andakter får man 
god kontakt med församlingsmedlemmarna, 
berättar Henricson.
  Vigslarnas antal stiger på sommaren i alla 
församlingens kyrkor, Johanneskyrkan, 
Gamla kyrkan, Tempelplatsens kyrka, 
Sveaborgs kyrka samt Domkyrkan, som är 
stadens mest populära vigselkyrkor. Den 
svenskspråkiga kantorn spelar på vigseln när 
bruden är svenskspråkig.
  –  Under höst- och vårterminen planerar 
vårt arbetslag församlingens verksamhet på 
så kallade medarbetarkonferenser, berättar 
Eva. 
  Redan i november förbereds advents- och 
jultiden. Olika körevenemang planeras 
tillsammans med körmedlemmarna. Efter 
julhelgen blir det igen en lugnare period, 
även om påskförberedelserna börjar redan i 

Eva Henricson

februari.
  Eva tycker att kyrkan är en bra arbetsgivare 
med en stark social arbetsgemenskap.
  – Kantorskåren är så liten i Borgå stift att 
vi känner varandra bra. Dessutom tycker 
jag att vi har ett gott samarbete i våra 
församlingar såväl mellan arbetstagare som 
församlingsmedlemmar, säger Eva.

”Tappa inte traditionen”
Henricson erhöll sin kantor-organistexamen 
från Sibelius-Akademin 1981. Hon är född 
i Helsingfors och har bott i Ekenäs 27 år. 
Hon har två vuxna söner och tycker att 
kantorsyrket passar bra för barnfamiljer.
  – Själv har jag upplevt att jag under mina 
lediga dagar kunde sköta mina familjära 
ärenden. Familjelivet pulserade bra i denna 

rytm. 
  Eva anser att musiken är ett ofattbart viktigt 
medium.
  – Där orden tar slut där tar musiken vid, 
menar Eva som vill föra församlings- och 
kyrkomusiktraditionen vidare till nya 
släktled.
  – Man får inte tappa traditionen bara för att 
man är trendig.
Eva jobbar mest med körsång och musik med 
barn.
  – Det är viktigt att hålla kvar barnens 
intresse för kyrkan och det budskap den för 
fram. Det är också utmanande att få barnen 
att hänga med i kyrkans verksamhet. Det 
råder en brist på körmedlemmar i våra körer 
och därför måste vi lära oss att marknadsföra 
verksamheten bättre, säger hon.
  Eva menar att ”djungeltelegrafen” är bästa 

Att vara kantor i en församling är ett mång-
sidigt arbete där man kan förena sin hobby 
med sitt jobb. Helsingfors Extra träffade kan-
tor Eva Henricson från Johannes församling, 
som tycker att kontakten med olika män-
niskor är viktig och ger energi för arbetet.

sättet att informera om församlingen. 
Bland annat har hon lyckats samla närmare 
hundra sångare till församlingens barn- och 
vuxenkörer.

Uppdatering av kunskap
I dag då tekniken avancerat i snabb takt 
skriver Eva själv noter på sin dator. Ibland 
får hon kämpa med byråkratin som tar för 
mycket av hennes arbetstid. I dag måste 
man också fortbilda sig för att hänga med i 
svängarna.
  – Vi kantorer är stolta över vår gudstjänst och  
kyrkomusikkultur, som är unik för oss. Varför 
skulle vi enbart följa trender? Det är viktigt 
för oss kantorer att framföra levande musik: 
akustisk musik med akustiska instrument, 
orgel, blåsinstrument, stråkinstrument, 
violiner. Till min musiksmak är jag allätare. 
Jag ser i kyrkomusiken en otrolig musikalisk 
rikedom och en enorm källa att ösa ur. 
  Eva tycker om att ströva ute i naturen och 
plocka bär och svamp på sin fritid. Dessutom 
tycker hon om att handarbeta och sköta 
hemmet samt renovera. Hon rekommenderar 
kantorsyrket till alla dem som känner sig 
hemma i kyrkan och tycker om att göra 
musik.         

Text och foto: Therese Westman
 

Där orden tar slut tar musiken vid

Eva Henricson betonar vikten av tradition inom kyrkomusiken.
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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

foto: Therese Westman

Sammanställt av 
Ann-Christine Halmén-Kronlund, Therese Westman

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Hösten 13.11-4.12.2011
Pastorskansliet (tfn 09-2340 7700) är öppet må-fr kl. 10-14. 
Diakonimottagning må-fr enligt överenskommelse.
Sö 13.11 kl. 12 högmässa i Johanneskyrkan. Djupsjöbacka. 
Mårten Lindbloms avskedspredikan. Johannes kantori. Kaj-
Erik Gustafsson, Chorus Sanctae Ceciliae. Kyrkkaffe.
Ti 15.11 kl. 12 lunchmusik i Gamla kyrkan.
On 16.11 kl. 18 kvällsmässa i Gamla kyrkan. Ray, Almqvist.
To 17.11 kl. 19-21 regnbågscafé i Hörnan i Högbergsgården. 
Ray, Almqvist.
Sö 20.11 kl. 10 högmässa i S:t Jacobs kyrka. Sundström, 
Enlund. Kyrkkaffe.
Sö 20.11 kl.10 högmässa i Tomas kyrka. Sundblom-
Lindberg, Löfman. Kyrkkaffe.
Sö 20.11 kl. 12 högmässa i Johanneskyrkan. Sundström, 
Djupsjöbacka, Böckerman, Enlund, Löfman. Ensemblen 
Groppo. Kyrkkaffe.
Sö 20.11 kl. 15 nattvardsgudstjänst i Folkhälsans seniorhus. 
Sundblom-Lindberg, Böckerman.
Ti 22.11 kl. 12 lunchmusik i Gamla kyrkan.
Ti 22.11 kl. 13 Träffpunkt för seniorer och daglediga. 
Adventsutfärd till Esbo. Start från Kiasmas turisthållplats kl. 
11. Pris 15 euro. Anmälan senast 15.11 till Päivikki Ahonen 
(paivikki.ahonen@evl.fi, tfn 09-2340 7717)               
 

MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Hösten 13.11-4.12.2011
Pastorskansliet (tfn 09-2340 7300) är öppet må, ti, to, fr  kl. 
9-14 samt on kl. 12-18. Diakonimottagning må kl. 9-10, ti 
kl. 10-11 och to kl.12-13.
Sö 13.11 kl. 12 familjemässa i Matteuskyrkan. Rönnberg, 
Lankinen. Kyrkkaffe och saft.
Sö 13.11 kl. 10 högmässa i Marielundskapellet. Forsén. 
Kyrkkaffe.
Lö 19.11 kl. 10-12 i Matteuskyrkan. Adventspyssel för 
hela familjen. Möjlighet att pyssla julklappar till släktingar 
eller dekorationer till hemmet. Materialet fixar vi gratis. 
Kom med hela familjen, med en kompis eller på egen hand. 
Församlingens hjälpledare finns på plats för att hjälpa till 
när det behövs. Vi avslutar med en gemensam sång- och 
andaktsstund (2 vån). Ingen anm.
Lö 19.11 kl. 10-10.45 i Matteuskyrkan. Klapp & klang (9 
mån-4 år med vuxen) med Anna Brummer (2 vån). Ingen 
anm.
Sö 20.11 kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan. Hallvar, 
Malmgren. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 20.11 kl. 10 högmässa i Degerö kyrka. Hallvar, 
Malmgren. Kyrkkaffe.
Sö 27.11 kl. 12 festmässa på 1 Avent i Matteuskyrkan. 
Forsén, Malmgren, Lankinen, Matteus kyrkokör.
On 30.11 i Matteuskyrkan ”Vägen till Betlehem”. 
Julvandring för barnfamiljer och andra intresserade. 
Vandrarna möts av änglar, herdar, de vise männen, Maria och 
Josef och Jesusbarnet i krubban. Start kl. 17.45, 18.15, 18.45, 

19.15. Ingen förhandsanmälan. Ingång via kyrkan.
Sö 4.12 kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan. Hallvar. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Sö 4.12 kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka. Hallvar. 
Kyrkkaffe.
Sö 4.12 kl. 17 julkonsert i Östersundoms kyrka. 
Östersundom sångkör, dir. Kira Lankinen. Fritt inträde.
 

PETRUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/petrus
Hösten 13.11-4.12.2011
Pastorskansliet (tfn 2340 7100) är öppet må, ti, to, fr 
kl. 9-13, on kl. 13-17. Diakonimottagning må-fr enligt 
överenskommelse.
Sö 13.11 kl. 10 högmässa i Munksnäs kyrka. Björk, Varho.
Sö 13.11 kl. 10 högmässa i Åggelby gamla kyrka. Sandell, 
Heikki Alavesa.
Ti 15.11 kl. 19 förbön och tack i Munkshöjdens kyrka. 
Ulla-Christina Sjöman, Thylin, Söderström. Barnpassning. 
Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
To 17.11 kl. 19 Vesper i Åggelby gamla kyrka. Sandell, 
Varho.
Sö 20.11 kl. 10 högmässa i Åggelby gamla kyrka. Sandell, 
Varho.
Sö 20.11 kl. 12 högmässa i Malms kyrka. Kass, Varho.
Sö 20.11 kl. 15.30 lilla julsfest för hela familjen i Månsas 
kyrka. Björk, Kass m.fl. Knytkalas.
Sö 20.11 kl. 16 barnens gudstjänst och fest i Södra Haga 
kyrka. Thylin, Söderström. Eftiserna medv. Serv.
Sö 27.11 kl. 10 gudstjänst i Munksnäs kyrka. Lassus, Bonde, 
Björk, Söderström, Varho. Konfirmanderna på Lekholmen-
lägret 2011 deltar.
Sö 27.11 kl. 12 högmässa i Malms kyrka. Kass, Thylin, 
Hilli, GUF-kören medv. Skriftskolstart för konfirmander på 
Björkebo 2012.
Sö 27.11 kl.12 högmässa i Kårböle kyrka. Lassus, Bonde, 

Björk, Varho.
Ti 29.11 kl. 19 förbön och tack i Munkshöjdens kyrka. Ulla-
Christina Sjöman, Ulf Emeleus, Söderström. Barnpassning. 
Kyrkdörrarna öppnas kl. 18.30.
Sö 4.12 kl. 10 högmässa i Munksnäs kyrka. Bonde, Varho.
Sö 4.12 kl. 10 högmässa i Åggelby gamla kyrka. Sandell, 
Hilli.
Sö 4.12 kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Månsas kyrka. Björk, Kass 
m.fl. Tema: Andens frukter – mildhet och självbehärskning. 
Pizzamingel.
 

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   Välj själv en signatur och ett lösenord. Ring eller 
skriv när Du behöver stöd!
Huvudstadsregionens församlingars PODCAST: Aktuellt 
från kyrka och församling. Flera nya inslag varje vecka. 
Lyssna på mer info www.pod.fi/svenska
 

DEUTSCHE GEMEINDE
dg.kanzlei@evl.fi
Hösten 13.11-4.12.2011
Kansliet (tfn 09-68698510) är öppet må-fr 10-13. 
Diakoni telefontid må-fr kl. 9-10.
So 13.11 11.00 Uhr Gottesdienst zum 
Volkstrauertag (Katja Röker).
So 20.11 11.00 Uhr Gottesdienst zum 
Ewigkeitssontag (Panzig).
So 27.11 11.00 Uhr Familiengottesdienst 
zum 1. Advent (Panzig).
So 4.12 11.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
zum 2. Advent (Panzig).

Höst pm
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