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ANDAKT

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. Pärmbild Wilhelm 

Kvist. Layout Roosa Salminen. 

Känn tillit
 
Var och en av oss har sin egen verklighet som inte ens våra allra närmaste 
helt kan leva sig in i. Varje människa har fått sin beskärda del av sorger och 
bekymmer – det är en del av livet. Oro kan också vara en del av vår verklighet. 
Vi oroar oss för smått och stort, för sådant som händer i vår närmaste 
omgivning, kanske för sådant som händer långt borta. Oro kan dock sällan 
bidra med någonting bra i vårt liv. Oron tär på oss både fysiskt och psykiskt.
  Alltid kan vi ändå inte undvika oroskänslan. Då är det en tröst att minnas: 
”Känn ingen oro”(Joh. 14:1). Vi kan tryggt förlita oss på att vi inte är ensamma 
med våra bekymmer utan i stället känna tillit till det stöd vi har. Vi kan kanske 
då också ta del av oron hos våra närmaste och våra vänner och ge dem av vår 
tillit. Du förlorar inget när du med ditt ljus tänder ett ljus åt en annan säger ett 
danskt ordspråk som citeras i Birgittasystrarnas lilla skrift ”Ty du är med mig”.
Låt inte din egen eller andras oro få grepp om ditt liv utan  minns ”Vem av er 
kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd” ( Matt.6:27).
 

Gunvor Brettschneider

Prosten och kontraktsprosten emeritus Torvald Sandvik avled den 27 augusti 
i en ålder av 78 år. Prosten Sandvik gjorde ett fyrtio år långt prästvärv bland 
annat som kyrkoherde i Tomas församling och kontraktsprost i Helsingfors 
prosteri samt chef för Helsingfors Prosteribyrå, som han var med om att 
grunda. Prosteribyrån finns numera som en självständig svensk enhet inom 
Helsingfors kyrkliga samfällighet.
  Torvald Sandvik föddes den 4 februari 1934 i Kronoby, men bodde de aderton 
första åren i Larsmo då hans far blev kyrkoherde där. Efter studentexamen 1953 
började Torvald Sandvik studera teologi vid Åbo Akademi. Han prästvigdes år 
1957. Efter att ha tjänstgjort i olika prästtjänster blev han år 1976 kyrkoherde i 
Tomas församling, vilket han var  ända fram till pensioneringen 1997. Från år 
1979 fungerade Sandvik som kontraktsprost i Helsingfors prosteri och var med 
om att omorganisera det gemensamma svenska församlingsarbetet genom 
grundandet av Helsingfors prosteribyrå som knöts till prosteriet genom ett 
beslut i Gemensamma kyrkofullmäktige  den 19 november 1987 och trädde i 
kraft den 1 januari 1988.  Sandvik fungerade sedan som chef för prosteribyrån 
från 1988 fram till 1997.
  Torvald Sandvik fungerade också som religionslärare i Munksnäs svenska 
samskola i   tjugo år. Under sin tid som ordförande för Tomas församlings 
diakonistiftelse S:t Tomasstiftelsen, lät Sandvik renovera och bygga ett kapell, 
Saarenpää kapell, ute vid Lojosjön, där församlingen ägde en lägergård. Torvald 
Sandvik hade talrika tjänste- och förtroendeuppgifter inom våra församlingar 
samt den kyrkliga samfälligheten.
  Sin uppgift som kontraktsprost sammanfattade Torvald Sandvik som att lik 
en herde gå före sin hjord samt leda den. I början av sitt mandat gick Torvald 
Sandvik in för gemensamma samlingar i prosteriet i enlighet med sin uppgift 
att föra samman och samla, men ibland var han också tvungen att dra samman 
eller spara, varför prosteriet klarade av också de ekonomiskt svåra tiderna.
Torvald Sandvik vann sina medarbetares uppskattning under tiden som chef  
för Helsingfors Prosteribyrå.

Alf Lindberg
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REDAKTÖREN 
HAR ORDET

Mariinskijteaterns kör från S:t Petersburg.

Kyrkans nya image
– en enklare och 
effektivare kyrka
Skall kyrkan satsa på de sociala 
medierna? Många personer har ställt den 
frågan. Hur skall kyrkan kunna överleva 
i en situation då medlemsantalet sviktar 
och nyhedendomen står inför dörren? Är 
inte Jesus ett bra brand eller varumärke? 
Ja, Jesus är ett bra brand, säger författaren 
Lisa Sounio, som nyligen höll ett föredrag 
om hur man skall föra fram kyrkan på 
rätt sätt?
  Kyrkans styrka är i dess budskap: en 
tröst för människorna, en värdegrund 
i enlighet med vilken man kan leva sitt 
liv, en gemenskap men framförallt en 
mening i livet samt en framtid och ett 
hopp för att uttrycka saken på gammalt 
vis i enlighet med pastor David Klemetz. 
Han skrev en bok, Framtid och hopp, som 
publicerades redan i slutet av 1960-talet.
  I dag är nyckelorden interaktion och 
sociala medier. Vad är det? Ordet sociala 
medier betecknar aktiviteter, som 
kombinerar teknik, social interaktion och 
användargenererat innehåll. Uttrycket 
står för så kallade webb 2,0-webbplatser, 
där de mest kända och använda är 
Facebook, Twitter, Linkedin samt 
Google. Dessutom kan man innefatta 
internetforum, sociala nätverk, bloggar 
samt poddradio i uttrycket.
  Frågan är  om kyrkan skall vara med i de 
sociala medierna. Svaret är definitivt ett 
ja. Kyrkan får inte falla av utvecklingen 
och den har inte heller gjort det, även om 
det finns många tvivlare. Det finns risker 
med allt, ett barn eller en ungdom kan få 
spelmani med   sin playstation..Det kan 
vara ”farligt” att ge ut sig själv och sin 
personlighet till exempel på Facebook. 
Motargumenten är många.
  Det stora flertalet församlingsmed-
lemmar är dock med i de sociala 
medierna och vid kyrkostyrelsen har 
man tillsatt arbetsgrupper för att utveckla 
”andligt liv på webben”. För den yngre 
generationen är det lättare att smälta allt 
det nya. Men det är också många äldre, 
som förstått vilka nya möjligheter de 
sociala medierna kan ge åt kyrkan.
  Man har nog förstått i våra tre svenska 
församlingar Johannes, Matteus och 
Petrus, att det gäller att bygga upp ett 
brand kring kyrkans budskap, inte enbart 
som grafisk framställning. Men det 
gynnar också församlingarnas sak, när 
de kan uppvisa ett gemensamt grafiskt 
ansikte utåt.
  Nu gäller det att föra budskapet vidare 
på rätt sätt, enklare, effektivare och inte 
minst roligare. Och det handlar klart 
också om att göra det hela lättare. Att klä 
av sig den tunga byråkratin, eller som 
vår egen biskop Björn Vikström har sagt: 
framtidens kyrka har lättare kläder.

Alf Lindberg

– Det är inte alltid som människor tycker 
om att bli påminda om intolerans och 
gamla invanda föreställningar. När det 
gäller positiv och negativ feedback för 
mina skämtteckningar i tidningen Kirkko 
& Kaupunki är fördelningen i regel 
”fifty fifty”, säger skämttecknaren och 
konstnären Ville Ranta när Helsingfors 
Extra träffar honom i samband med hans 
utställning i domkyrkans krypta.
  Att det här stämmer intygar flera 
anställda vid församlingarna. Kommuni-
kationsdirektör Seppo Simola försvarar 
dock Ranta som har ett givet utrymme på 
tidningen Kirkko & Kaupunkis sista sida.
  Redaktör Timo Harakka och Gemen-
samma kyrkofullmäktiges ordförande 
Kaisa Raittila visade under sina 
anföranden vid vernissagen i kryptan sitt 
stöd för Ranta. De framhävde i sina tal att 
man i en evangelisk-luthersk kyrka, där 
reformatorn Martin Luther fortfarande 
är en förebild för kyrkfolket, också kan 
protestera mot orättvisor. Det är de gamla 
intoleranta föreställningarna man önskar 
få bort från församlingarna.
  Trots att Ville Ranta ofta ställt upp för 
de svaga genom sina teckningar drar han 
sig inte för att också dela ut ris åt olika 
minoritetsgrupper. Ranta förnekar ändå 
att teckningarna skulle vara politiska i sig.
Trots att många anser att Rantas motiv 
ofta är alltför intrikata, har han också 
många förespråkare. Rantas teckningar 

kan sägas innehålla en klar samhällskritik, 
som handlar om att kyrkan på många 
punkter borde följa med sin tid och överge 
gamla förlegade föreställningar som hör 
till historien.

Alltjämt kristen
Ville Ranta, som bor i Uleåborg och i 
mångt och mycket har blivit konfronterad 
med de gamla väckelserörelserna, har 
övergett sin ortodoxa tro men kallar sig 
alltjämt utan tvekan för kristen. Under 
vernissagen var det många nyfikna 

Skämttecknaren och konst-
nären Ville Rantas ofta in-
trikata teckningar fokuserar 
på intolerans i kyrkan och 
samhället. Men alla är inte 
tagna av hans budskap.

rör om i kyrkan

Skämttecknaren Ville Ranta skämtsamt avporträtterad av Alf Lindberg.

Ville Ranta
Konstnären 

personer som ville diskutera med Ranta.
Programmet i kryptan avslutades med en 
progressiv programpunkt, då musikbandet 
Don Jusa & kapinaliitto stämde upp med 
sin moderna rockstänkta musik. Då 
framförde en del av damerna vad man kan 
kalla en liturgisk dans framför publiken.
  Ville Rantas utställning ”Menings-
brytningens etik” visades i september 
i domkyrkans krypta och utgjorde ett 
led i tidningen Kirkko & Kaupunkis 
70-årsjubileum.

 Alf Lindberg
 

Nästa år har det förflutit 200 år 
sedan tonsättaren Richard Wagner 
föddes. Wagner kommer därför att 
uppmärksammas som ett av temata på 
kyrkomusikfestivalen Klang i kyrkan 
2013. 
  I det här skedet är det klart att 
till exempel Mariinskijteaterns kör 
från Sankt Petersburg uppträder på 
kyrkomusikfestivalen tillsammans med 
Murtosointu och Dominante-körerna.  
Dessutom kommer vokalensemblen 
Heinavanker från Estland att gästa våra 
kyrkor. 
  Planeringen av kyrkomusikfestivalen 
Klang i kyrkan 2013 är i full gång. 
Preliminärt ordnas Klang i kyrkan nästa 
gång den 20-27 april 2013. HE

Helsingfors kyrkliga samfällighet 
investerar totalt 70 miljoner euro under 
de tre kommande åren. Storleken på 
investeringarna beror delvis på utfallet av 
planerade fastighetsaffärer.
  Största enskilda investeringen utgörs 
av saneringen och tillbyggnaden av Tölö 
kyrka, som beräknas kosta nio miljoner 
euro.
  Samfällighetens intäkter beräknas nästa 
år till 126 miljoner, varav 96 miljoner är 
skatteintäkter.
  Gemensamma kyrkorådet godkände 
budgetförslaget under sitt möte 
förra veckan. Budgeten går nu på 
remissrunda och godkänns slutligen av 
kyrkofullmäktige i december. HE

foto: Alf Lindberg

Samfälligheten investerar 
trots njugga tider

Wagner tema på Klang i kyrkan
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RONCESVALLES–SAHAGÚN. På en 
sten längs pilgrimsvägen El Camino de 
Santiago har en eftertänksam själ med 
krita ristat in ett citat av den japanska 
poeten Haruki Murakami: “Pain is 
inevitable, suffering is optional” (Smärtan 
är ofrånkomlig, lidandet är frivilligt). 
Den här tanken, som till en början känns 
både cynisk och hånfull, kommer att bli 
en av mina viktigaste ledstjärnor när jag 
går längs den uråldriga pilgrimsvägen 
som är tänkt att slutligen leda mig fram 
till Santiago de Compostela på Spaniens 
västkust.
  Under medeltiden var Santiago de 

Compostela ett populärt resmål och flera 
av byarna längs vägen har uppstått för att 
inkvartera övernattande pilgrimer. Under 
många år låg Jakobsleden i glömska, men 
senast då Unesco 1993 upptog vägen 

på listan över världsarv och Spanien 
med EU-medel började se potentialen 
i pilgrimsvägen som turistmål inleddes 
caminons renässans.
  I dag är caminons popularitet på stadigt 
uppåtgående. Speciellt populär är vägen 
under de heliga åren, det vill säga varje 
gång som den 25 juli, Sankt Jakobs 
helgondag, infaller på en söndag. Senast 
det skedde var 2010, då 272 000 pilgrimer 
nådde Santiago till fots. Nästa heliga år 
infaller 2021. Att pilgrimsvandringen 
går just till Santiago beror på att aposteln 
Jakobs stoff tros ha fraktats dit efter att han 
led martyrdöden år 44 efter Kristus.
 

Franska vägen populärast
Till Santiago går flertalet rutter, men 
populärast är Camino Francés. Längs 
den franska vägen går alla de som börjat 
sin vandring i Paris, Vezelay, Le Puy eller 
Arles. Tre av rutterna går via Saint-Jean-
Pied-de-Port i sydvästra Frankrike och 
senast i Estella–Lizarra i kungadömet 
Navarra i norra Spanien har alla fyra vägar 
förenats.
  Saint-Jean-Pied-de-Port är den punkt 
där de allra flesta i dag inleder sin 800 

Ett uråldrigt fenomen som varierat i popularitet ge-
nom tiderna upplever ett sällan skådat uppsving: 
Pilgrimsvandringen tilltalar hundratusentals män-
niskor i dag, men av olika orsaker. Wilhelm Kvist rap-
porterar från vägen mot Santiago de Compostela.

Genom smärta till sinnesro
kilometer långa vandring mot Santiago 
och redan under första dagen bestigs 
Pyrenéerna. Det är också här som de flesta 
knäskadorna inträffar, när stigen efter en 
stegring på 25 kilometer stupar brant ner 
i en dal. Här på den spanska sidan om 
bergen finns Roncesvalles, där den första 
övernattningen sker. Själv inleder jag min 
vandring här.
  Men alla vandrar inte av religiösa skäl. 
När man ansöker om pilgrimspasset, 
som ger rätten att övernatta i härbärgena 
längs vägen, frågas man om man vandrar 
av religiösa, spirituella, kulturella eller 
sportsliga skäl. I mitt fall blir det ett krux i 

Ensam eller i sällskap? Jakobsleden passar nästan vem som helst som är tillräckligt motiverad att gå.

Alla gör sin egen vandring – i egen takt.
Den gula snäckan märker ut skyltarna på 
vägen mot Santiago.
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Att göra pilgrimsvandringar är ett 
universellt religiöst fenomen. I de 
gamla österländska religionerna (bl.a. 
hinduismen) och i mellanöstern-
religionerna (judendom, kristendom och 
islam) har vallfart till helig ort funnits 
med i bilden ända från början. Den 
fascinerande och skrämmande heligheten 
– människans möte med det numinösa – 
har alltid en direkt geografisk anknytning. 
Muslimerna vallfärdar till Mecka, judarna 
till Jerusalem och kristna till Lourdes, 
Rom, Jerusalem och Santiago. Eller till 
andra platser där människor på ett speciellt 
sätt har erfarit mötet med Heligheten.
  I vår finländska tradition har pilgrims-
vandringarna legat nere ända sedan 
reformationstiden. Dessa kom alltför 
mycket att förbindas med helgondyrkan 
och det man kallade vidskeplig magi. Man 
tyckte inte att det var så viktigt att färdas 
långa vägar eftersom mötet med Gud 
kunde ske var som helst. Nu femhundra år 
senare upplever pilgrimsvandingarna en 
renässans. Det finns säkert många orsaker 
till att så är fallet men det är inte svårt 
att peka på åtminstone några bidragande 
faktorer.
  Vår lutherska tradition har ända från 
början varit en kognitiv fromhet. Det är vår 
hjärna som har varit central. Genom våra 
sinnen bearbetar hjärnan impulserna och 
det är dessa tankar och ord, reflektioner 
och tankemässiga processer som är 
grunden för andligheten. Man sitter i en 
kyrkbänk, lyssnar och idisslar tankarna 
och fattar beslut på basen av det man 
hört. Fromheten är därför väldigt mycket 
en hjärnans fromhet – kommunikation 
med ord och poängterandet av tron som 
försanthållande, ett ställningstagande 
till kognitiva trosutsagor. De övriga 
funktionerna hos oss människor har inte 
riktigt fått plats. Känslor och emotionella 
svallvågor har nog sin givna plats men ofta 
blir man nog också varnad för ”känslornas 
bedräglighet”. Kroppen har däremot 
inte haft någon plats i andligheten. Den 
har bara gjort sig pinsamt påmind när 
kyrkbänken är   hård och obekväm. Då 
är kroppen bara i vägen och hindrar 
fromheten att blomma ut.
  Den helhetsbetonade mänskosynen har 
påmint oss om kroppens betydelse också 
i religiösa sammanhang. Också kroppen 
ber. Därför har pilgrimsvandringen 
genomlevt en renässans också hos oss 
de senaste tio-femton åren. Vi har märkt 
att John Bunyans klassiska andaktsbok 
”Kristens resa” inte bara är en tankens 
resa utan hela vårt jag tar del i läsningen, 
på samma sätt som den andliga livsresan 
också är fysisk.
  Därför säger man att den yttre resan – 
beslutet att gå vandringen och att ta de 
första stegen – samtidigt är en inre resa. Den 
fysiska ansträngningen engagerar hela vår 
varelse, så att vi erfar hur allt hör samman. 
Människor i vår egen andliga tradition har 
upplevt vandringens förnyande kraft i det 
andliga livet. Det finns en djup visdom i de 
gamla religionernas skattkammare som vi 
har orsak att ta vara på.

Stefan Djupsjöbacka
Kontraktsprost, kyrkoherde 

i Johannes församling

KOLUMN

Pilgrimsvandringen 
– en yttre och inre resa

Genom smärta till sinnesro

varje ruta, för hur kan man skilja på dessa? 
Hit har jag ju kommit på äventyr och av 
kärlek till Spanien, lockad av en vän som 
hade gått en bit med sina föräldrar sju år 
tidigare!
 

“Varje pilgrim en gåva”
Övernattningarna i härbärgena eller 
alberguerna som de kallas kostar mellan 
fyra och tio euro per natt, men det är 
anmärkningsvärt hur olika pilgrimer 
bemöts. För somliga är härbärgena som 
lågprishotell, medan andra tar allvarligt på 
uppgiften att välkomna de heliga.
 

 I Roncesvalles ordnas första kvällen 
en pilgrimsmässa där caminanterna 
välsignas inför avfärden. Redan följande 
morgon är prästen uppe i ottan och hälsar 
alla avgående pilgrimer med det brukliga 
“buen camino”. I Carrión de los Condes 
förklarar man att varje pilgrim är en 
gåva – uppenbarligen ser man ett värde 
i att somliga vill gå för Gud. I Grañon 
övernattar jag i ett härbärge som inte 
uppbär någon avgift. I stället finns här 
en stor kista där det står “ge vad du kan 
– ta vad du behöver”. Alla deltar i en stor 
gemensam middag och hjälper till att laga 
maten och diska efteråt. Ett praktexempel 
på den familjära stämningen längs 
caminon.
 

Varje vandring unik
Alla har en egen vandring att göra och 
alla promenerar i sin egen takt. Vissa går 
hela vägen till Santiago och vidare till 
Kap Finisterre vid Atlantens kust, 880 
kilometer från Saint-Jean-Pied-de-Port, 
andra går en kortare bit. Speciellt bland 

spanjorer har det blivit vanligt att avverka 
ett par veckor åt gången. Vandringen kan 
göras ensam eller i sällskap, med en vän, 
med sin käraste eller sitt barn. För många 
har vandringen blivit ett sätt att ta timeout, 
kanske från jobbet eller studierna eller en 
trasslig livssituation.
  Och till och med den som inte kan gå 
kan göra sin vandring. På caminon återges 
berättelsen om hur en rullstolsburen 
person som hela sitt liv hade drömt om 
att gå vägen till sist bars över bergen av 
några hjälpsamma människor som ville 
hjälpa personen att förverkliga sin dröm. 
Jag stöter också på en holländare som har 
gått med sin hund från norra Frankrike, 
en svenska som startat sin vandring i 
Danmark och en tysk cyklist som startat 
hemma i Kiel.
 

Är vandringen mödan värd?
Men tillbaka till smärtan. Är det verkligen 
värt att trötta ut sig så att benen knappt 
bär och att gå med blåsor stora som små 
plommon på fötterna? Är det värt att 

känna hur ryggsäckens remmar skaver 
mot axlarna och uppleva hur vägen aldrig 
tar slut? Att frivilligt utsätta sig för dylik 
smärta kan te sig som ett lyxproblem, 
något som bara pilgrimer i privilegierade 
i-länder tampas med, men smärtan tar sig 
många uttryck.
  Det finns en andlig dimension i att trötta 
ut sig fysiskt och det finns ett värde i att 
använda de ben som en givits – för visst 
vore det nästan synd att inte använda 
dem. I bästa fall kan smärtan hjälpa att 
styra bort koncentrationen från vardagliga 
bekymmer, när fokus läggs på elementära 
aktiviteter såsom att sova, äta och vandra. 
Å andra sidan kan en mekanisk rörelse 
också öppna upp för nya tankar. Också 
det att lämna saker, kläder och böcker 
längs vägen kan ses som en metafor för att 
lägga åt sidan bördor och stenar. Allt det 
överflödiga kan lämnas åt sidan, bit för bit.
Men smärta är inte samma som lidande. 
För att återge Murakami: Smärtan är 
ofrånkomlig, lidandet är frivilligt.
 

Text och foto: Wilhelm Kvist

”
 

För somliga är 
härbärgena som 
lågprishotell, medan 
andra tar allvarligt 
på uppgiften att väl-
komna de heliga.

Vallmon är en ofta förekommande blomma längs vägen till Santiago.

Mötet med andra vandrare är något av det värdefullaste längs pilgrimsvägen.
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Taizé är knappast det enda svaret på en 
trons transformation i praktisk handling, 
men alldeles uppenbart ett svar. Ett 
mycket lågmält svar dessutom – inte 
en banderoll eller ett trosvisst traktat 
så långt ögat når, inte en högtalare så 
långt örat hör. Jo, naturligtvis en viss 
marknadsföring och information på ort 
och ställe, där det händer. Som till exempel 
i Helsingfors centrum sista dagarna i 
september i år. Tretusen unga vuxna från 
tjugofem länder samlades för bön och 
lovsång och samtal, för gemenskap. Men 
inte ens tusenfemhundra ungdomars 
köande till Uspenskijkatedralens 
ekumeniska kvällsbön på lördag kväll 
får decibelmätaren att darra. I stället är 
det högtalarna på kyrktrapporna som 
fyller Skatuddens kvällsluft med lågmäld 
meditativ sång i en suggestiv långsam rytm 
samtidigt som en frivilligarbetare med stor 
korg i famnen går omkring och delar ut 
nattvardsbröd. Taizé andas stillhet, närhet, 
innerlighet. Och, när det gäller många av 
dessa unga människor – en uppsluppenhet 
och glädje som bubblar inifrån. Som 
ganska trogen söndagsmässbesökare i 
översta medelåldern känner jag ett litet 

sting av avund i mitt meningssökande: 
vad har jag gått miste om, vad är det jag 
inte förstått?
  

Mycket. Som till exempel att tron trivs i 
det trånga mellanrummet inte bara mellan 
olika trossamfund utan också i min 
splittrade personlighets många håligheter 
och kamrar. Och att det är en tro som är 
fri från grötmyndiga deklarationer och 
auktoritativa utfästelser. När Broder Roger 
tillsammans med sju kristna medbröder 
i påsktid år 1949 i byn Taizé i Burgund 
beslöt att, ogifta och i stor enkelhet, leva 
tillsammans var det ett svar bland annat 
på den splittring kriget hade fört med 
sig både på det personliga och kollektiva 
planet. En av de första åtgärderna var att 
ta hand om och gömma judiska flyktingar. 
Redan i ett tidigt skede levde man mitt 
bland det fattiga i samhället, senare har 
denna praktiska trosutövning via många 

och tillvarons trasighet

efterföljare spridit sig till Asien, Afrika, 
Nord- och Sydamerika. Då, i slutet av 
1940-talet, var ekumeniken i bästa fall 
bara ett understruket ord i någon framsynt 
kyrkopolitikers festtal, idag innesluts både 
protestanter, lutheraner och katoliker i 
Taizés öppna krets. Under det kalla krigets 
dagar utsträckte sig Taizébrödernas 
pilgrimsresor allt oftare till de lidande  och 
sökande i det forna östeuropa, fortfarande 
lågmält och försynt men aktivt och 
medvetet. Idag reser tiotusen ungdomar, 
de flesta i åldern 17-35 år, till Taizé för att 
där under en vecka dela de i dag hundra 
brödernas vardag i bön och dialog.
   Hur kan Taizé berika församlingslivet 
hos oss? Taizémässor med de 
karaktäristiska Taizé-sångerna är redan nu 
ett åtminstone sporadiskt återkommande 
inslag på många orter. Kanske kunde 
man dock betydligt mera ta fasta på 
det lågmälda, det meditativa och det 
lyssnande både som en del i vanliga 
mässor men också som det huvudsakliga 
innehållet i åldersöverskridande, 
regelbundet återkommande ekumeniska 
sammankomster. Rädslan för andra 
människor – ofta en spegling av 

oförsonliga drag i den egna personligheten 
– kan överbyggas i ett sammanhang där 
insidan betonas mera än hudfärg och 
utseende. Taizé står för denna försoning 
både med oss själva men också med 
våra medmänniskor, inte minst med de 
invandrare vi skulle må så bra av att ha i vår 
närhet. Fri från teologiska spetsfundigheter 
och enkelriktad kommunikation erbjuder 
Taizé ett sammanhang och en situation 
som bygger på det aktiva lyssnandet 
och ett konkret med-lidande och med-
glädjande. Paradoxalt nog verkar detta 
samtidigt leda till en mognad och 
fördjupning av den egna personligheten, 
någonting som borde uppmuntra egoisten 
även i mig. När det yttre trycket ytterligare 
ökar, när samhällsekonomin rämnar, de 
sociala stödordningarna krackelerar och 
miljöproblemen når upp till våra egna 
höghustrappor, kommer det att bli annat 
ljud i skällan. Och senast då kommer vi 
alla lidande att tacksamt samlas i tystnad 
och gemenskap, kanske också upprepande 
sjunga i sann Taizéanda: Stanna här och 
vaka med mig. Men varför vänta?   

Text och foto: Mao Lindholm

Vardagen är fylld av ord och 
långa meningar, högljutt 
prat och snabba rörelser. 
Även kyrka och församling 
fyller, i all välmening, sina 
sammankomster mången 
gång med regelrätt retorik, 
ibland även med monolo-
ger. God vilja finns det gott 
om, och av ord ett överflöd. 
När sedan, programenligt, 
även kärlekens budskap 
ska praktiseras snavar man 
lätt mellan prydliga stolrader 
eller halkar på nerfallna af-
fischer. Med administratio-
nen och logistiken som hu-
vudsaklig ledstjärna falnar 
glöden snabbt och menig-
heten söker sig i sin själv-
bevarelsedrift självklart mot 
nödutgångarna. Av kristen 
kärlek inte många spår när 
verksamhet blir värksamhet.

Taizé

”
 

Taizé andas 
stillhet, närhet, 
innerlighet. 

Taizérörelsen samlar tusentals ungdomar för stillhet i vardagen, även i Helsingfors.
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Ida Strandberg har vikarierat som 
informationssekreterare vid Johannes 
församling i två månader.    
  – Det är verkligen en förmån för 
församlingen att det finns en sådan här 
tjänst, säger hon.      Stranberg tycker att 
det är mycket viktigt med information och 
kommunikation för en församling i en stor 
stad.     
  – På en mindre ort kanske man springer 
på varandra i butiken eller så men här 
träffar man nödvändigtvis inte folk lika 
ofta.
  Som yngre gick Strandberg i konstskola 
och hon tycker att jobbet som 
informationssekreterare är roligt eftersom 
hon nu får jobba med bilder och texter.
  – Det är ganska mycket klipp och klistra, 
lite som att pyssla, säger hon.
  Johannes Församling har en egen 
hemsida och en Facebook-sida men störst 
är nog J-tidningen med både korta och 
långa artiklar samt kalendern på de sista 
sidorna.
  – Jag skulle önska att tidningen skulle få 
mer unga vuxna läsare i framtiden men 
det är svårt eftersom konkurrensen är 
hård, säger Strandberg.     

  Hon är själv aktiv på Facebook och 
försöker skriva ett inlägg varje dag. På 
den virtuella anslagstavlan, som man 
kan kalla den, gör Strandberg reklam för 
evenemang och publicerar bilder från 
olika tillställningar. Tempot måste vara 
högt och innehållet nytt hela tiden, säger 
hon.    
 – Jag använder datorn till allt, 
säger Strandberg och visar upp 
veckoprogrammen som hon har 
designat på dator och sen hängt upp på 
anslagstavlorna vid alla kyrkor.
 

En modern församling
Strandberg säger att kyrkan måste hänga 
med sin tid. 
  – Om folket är på webben, varför skulle vi 
inte vara där också?
  Hon tror att en del medlemmar kan tycka 
att det är lättare att kommunicera via mejl 
istället för att knacka på församlingens 
dörr. Att vara aktiv via många olika 
informationskanaler är tidskrävande 
men är något vi måste jobba på, säger 
Strandberg. Hon tycker att det finns en 
positiv inställning till sociala medier inom 
församlingen.    
  – För mig känns den här församlingen 
modern, många har till exempel egna 
Facebook-sidor för sina aktiviteter.
  Strandberg är ganska ny på sin tjänst 
och har inte någon direkt strategi för 
framtiden ännu. Däremot har hon en del 
idéer på lager. Bland annat tycker hon 
att församlingen skulle kunna skriva en 
gemensam blogg, något hon fick upp 
ögonen för i samband med en utbildning 
inom projektet ”Andligt liv på webben”.
  – Det är viktigt att inte bara jag som 

informationssekreterare syns och hörs 
utan hela församlingen, säger hon. 

Positiv inställning
Till kontoret på Högbergsgatan har det nu 
flyttat in en relativt ung medarbetare som 
är envis men jättepositiv, säger hon själv. 
  – Jag har fått höra att man inte kan vara så 
positiv som jag är men egentligen förstår 
jag inte det resonemanget. Det är ju bra att 
alltid försöka se det goda i saker och ting.
  Strandberg hoppas kunna bidra med nya 
tankar och idéer.
  – Jag har kommit hit med öppna ögon.
  Strandberg har inte jobbat på någon 
annan församling tidigare och hon tycker 
att det är intressant att få insyn i hur 
administrationen sköts. Hittills har hon 
till exempel hunnit lägga märke till hur 
mycket tid prästerna sätter ner på att 
skriva sina predikningar.  
  – Som präst har man verkligen ett ansvar, 
skulle jag vara i deras skor skulle jag vara 
nervös!

och tillvarons trasighet

Namn: Ida Strandberg 
Född: 1987 i Nykarleby 
Familj: Mamma och två 
bröder, mammas man samt 
bonussyster. 
Utbildning: Filosofie 
magister inom 
religionsvetenskap från 
Umeå universitet.
Har jobbat som: Fältledare 

  Strandberg säger att informations-
sekreterarens största orosmoment är att 
publicera fel datum eller klockslag.
  – Som tur är mitt jobb inte så stressigt. 
Jag hinner planera och göra saker i god 
tid. Flytten till Helsingfors kom inte som 
en överraskning för dem som känner 
Strandberg.
  – Jag har flyttat runt så mycket att ingen 
var speciellt förvånad över att jag hade 
hittat ett jobb på en ny ort. Mamma blev 
till och med väldigt glad när jag berättade 
eftersom hon älskar den här staden, säger 
Strandberg.  Efter två månader som 
nyinflyttad har hemsysslorn fortfarande 
inte högsta prioritet.
  – Det finns alltid något roligt att göra här 
att jag knappt är hemma på kvällarna.
  Strandberg har bland annat tagit 
upp körsången igen och sjunger nu i 
församlingens gospelkör.
  – Man är på så gott humör efter 
övningarna, jag hade glömt hur otroligt 
roligt det är, säger hon.

Text och foto: Mirjam Heir 
          

Optimismen 
flödar i Johannes församlings information

FAKTA

vid SÖU, handledare vid 
Oravais flyktingförläggning och 
forskningsassistent.
Tycker om: Att läsa böcker 
och resa. Jag var bland annat 
i Sydafrika  för en tid när jag 
studerade.  
Det bästa med hösten: 
Regnet eftersom jag har en ny 
regnjacka.

Nyanställda Ida Strandberg 
har äntligen hittat en stad hon 
kan tänka sig att stanna i. Job-
bet som informationssekrete-
rare vid Johannes församling 
har tagit fram den konstnärliga 
ådran i henne.
– Jag tror många skulle tycka 
om det här jobbet.

Ida Strandberg utstrålar optimism 
och positiv energi i sitt jobb som
informatör vid Johannes församling.
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 A
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

http://evl.fi/natjour

JOHANNES FÖRSAMLING

JOHANNESKYRKAN
Lö 3.11 KL.12 Mässa till de dödas minne. 
Djupsjöbacka, Ahonen, Johannes kantori.
Sö 4.11 Kl.12 Högmässa. Djupsjöbacka, Audas, Löfman, 
Kampin Laulu. Kyrkkaffe.
Sö 11.11 Kl.12 Högmässa. Ray, Ahonen, Almqvist. 
Kyrkkaffe. Kl.14 Vernissage Hildegard von Bingen – 
utställning. Johanneskyrkans krypta.
Sö 18.11 Kl.12 Högmässa. Busck-Nielsen, Lindström, 
Enlund, Svenska Oratoriekören.
Må 19.11 Kl.19 Katakombmässa i Johanneskyrkans 
krypta. Busck-Nielsen, Lindström, Ray, Böckerman.
To 22.11 Kl.21 Taizémässa i Mariakapellet, 
Högbergsgatan 10 D. Audas.
Sö 25.11 Kl.12 Högmässa. Audas, Sundblom-Lindberg, 
Almqvist, Manifestum. Kl. 18 Kaj-Erik Gustafssons 
70 - års festkonsert. Revalia Male Chamber Choir, dir. 
Hirvo Surva, Chamber Choir Voces Musicales, dir. 
Kaspar Mänd, Jaanika Kuusik, sopran, Sixten Enlund, 
orgel, Kaj-Erik Gustafsson, orgel.
S:T JACOBS KYRKA
Sö 4.11 Kl.10 Högmässa. Djupsjöbacka, Enlund. 
Kyrkkaffe.
Sö 11.11 Kl.10 Högmässa. Ahonen, Löfman. Kyrkkaffe.
Ti 13.11 Kl.19 Kvällsmässa med förbön. Lindström, 
Gertrud Strandén, Eivor Norrbäck.
Sö 18.11 Kl.10 Högmässa. Ahonen, Enlund. 
Söndagslunch.
Sö 25.11 Kl.10 Högmässa. Sunblom-Lindberg, Löfman. 
Kyrkkaffe.
GAMLA KYRKAN
Sö 4.11 Kl.18 John Rutter: REQUIEM-mässa. 
Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds kör och en 
instrumentalensemble. Audas, dir. Almqvist, Enlund.
Ti 6.11 Kl.12 Lunchmusik. Enlund.
On 7.11 Kl.18 Kvällsmässa. Lindström, Almqvist.
Ti 13.11 Kl.12 Lunchmusik. Pekka Suikkanen.
On 14.11 Kl.18 Kvällsmässa. Busck-Nielsen, Böckerman, 
Enlund.
Ti 20.11 Kl.12 Lunchmusik. Enlund
On 21.11 Kl.18 Kvällsmässa. Busck-Nielsen, Almqvist.
Ti 27.11 Kl.12 Lunchmusik. Pekka Suikkanen.
On 28.11 Kl.18 Kvällsmässa. Busck-Nielsen, Böckerman, 
Enlund.
TOMAS KYRKA
Sö 11.11 Kl.17 Kvällsmässa. Ray, Almqvist.
Sö 18.11 Kl.17 Kvällsmässa. Ray, Böckerman.
Sö 25.11 Kl.17 Kvällsmässa. Audas, Böckerman.
SENIORHUSET
Sö 11.11 Kl.15 Gudstjänst. Lindström, Löfman.

MATTEUS FÖRSAMLING

Matteus hemsida: www.matteus.fi
MATTEUSKYRKAN, Åbohusv. 3
Lö 3.11 kl.12 högm, Rönnberg, Brummer. Kyrkkaffe.
Sö 4.11 kl.12 högm, Hallvar, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
Ti 6.11 kl.18.30 Svenska dagen konsert. Barn och 
ungdomar från Östra Helsingfors musikinstitut, Anna 
Brummer och Stefan Forsén medverkar. Servering till 
förmån för Kyrkans Utlandshjälp.
Sö 11.11 kl.12 högm, Ahlfors, Brummer. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
On 14.11 kl.8.30-9.00 morgonmässa, Forsén.
Sö 18.11 kl.12 familjemässa, Rönnberg, Anders Forsman, 
Matteus Barnkör. Kyrkkaffe, saft och bröd.
Lö 24.11 kl.10 –10.45 Klapp & klang (9 mån-4 år med 
vuxen) med Anna Brummer(2 vån). Ingen anm.
Lö 24.11 kl.10-12 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 
andaktstund (2 vån). Ingen anm.
Sö 25.11 kl.12 högm, Forsén, Brummer. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe.
Sö 25.11 kl.18: ”Härlighet” kvällsmässa, Forsén, Daniela 
Forsén, Staffan Strömsholm. Kvällste i Matteussalen.
BOTBYGÅRDS KAPELL, Botbygårdsvägen 5
Lö 3.11 kl.18 nattvardsgudstjänst med parentation, 
Forsén, Hallvar, Ahlfors, Rönnberg. Brummer, Carolina 
Edström cello.
ÖSTERSUNDOM KYRKA, Kapellv. 65
Sö 4.11 kl.10 högm, Ahlfors, Anders Forsman. Kyrkkaffe.
MARIELUNDSKAPELLET, I NORDSJÖ KYRKA 
Hamnholmsvägen 7
Sö 11.11 kl.10 högm, Rönnberg, Brummer. Kyrkkaffe.
DEGERÖ KYRKA, Rävsundsvägen 13
Sö 18.11 kl.10 högm, Hallvar, Anders Forsman. 
Kyrkkaffe.

PETRUS FÖRSAMLING

Månsas kyrka, högmässa kl.10 följande söndagar: 4.11, 
18.11 och 25.11. Högmässa också på alla helgons dag 
lördagen 3.11 kl.10. Minnesgudstjänst lördagen 
3.11 kl. 15.
Aftonsång söndagen 11.11 kl.18.
Bibelträff 12.11 och 26.11 kl.18.
Dagscafé 13.11 och 27.11 kl.13. Dagscafé är en träff för 
dagslediga med andakt, litet program och samtal om 
livets allehanda kring kaffekoppen.
Munksnäs kyrka, högmässa kl.10 varje söndag i 
november.
Kårböle kapell, högmässa 4.11 kl.12.
Munkshöjdens kyrka, Förbön och tack 13.11 och 
27.11 kl.19.
Malms kyrka, bibelstudium i Markusrummet 4.11 och 
18.11 kl.18.
Puls-gudstjänst, varje söndag kl. 15.30 I Månsas kyrka, 
Skogsbäcksvägen 15. Puls är en gudstjänst för alla. Kom 
med du också! Söndagsskola för barnen och pizzamingel 
efteråt för alla.
Familjegudstjänst, söndagen 25.11 kl.16. i Södra Haga 
kyrka, Vespervägen 12. Servering och basar till förmån 
för eftermiddagshemmen.
Ungdomssamling, 3.11 och 17.11 kl.19. På Lukascentret, 

Vespervägen 12 A.
Kvinnobrunch, i Månsas församlingssal lördag 17.11 
kl.10.30.
Bibelkväll, 20.11 kl.16.45 i Hagasalen, Vespervägen 
12 A.  Tema: “Tidens tecken”, talare: kantor Olav 
Söderström.
 
DEUTSCHE GEMEINDE

Deutsche Kirche  So 4.11. 11 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst (Panzig), Kinderkirche So 
11.11. 11 Uhr Gottesdienst (K. Röker) So 18.11. 11 Uhr 
Gottesdienst zum Volkstrauertag (Panzig) So 25.11. 11 
Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag (Panzig) So 
2.12. 11 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent 
(Panzig)
 

RIKSSVENSKA OLAUS PETRI 
FÖRSAMLINGEN

Lö 3.11 kl.11 Högmässa, Timo Viinikka, Hanna 
Laakkonen-Yang Schola Olaus Petri medverkar, dir. 
Valter Maasalo
Sö 4.11 kl.11 Högmässa, Ola Byfält, Mauriz Brunell
Lö 10.11 kl.18 Helgsmålsbön – Musikandakt, Hanna 
Varis, orgel  J.S. Bach – Kimmo Nevonmaa – Juho 
Miettinen
Sö 11.11 kl.11 Högmässa, Timo Viinikka, Hanna 
Laakkonen-Yang
Lö 17.11 kl.18 Helgsmålsbön - Konsert med Chorus 
Sanctae Ceciliae, dir. Dag-Ulrik Almqvist
Sö 18.11 kl.11 Högmässa, Ola Byfält, Hanna Laakkonen-
Yang
Lö 24.11 Obs! Ingen musikandakt
Sö 25.11 kl.11 Högmässa, Timo Viinikka, Hanna 
Laakkonen-Yang
 

sammanställt av Ann-Christine Halmén-Kronlund
3.11-30.11.2012
Pm 

John Rutters REQUIEM-mässa i Gamla kyrkan den 
4.11 kl. 18. Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds 
kör och en instrumentalensemble. Audas, dir. 
Almqvist, Enlund.
   Kaj-Erik Gustafssons 70 - års festkonsert i 
Johannes-kyrkan den 25.11 kl.18. Revalia Male 
Chamber Choir, dir. Hirvo Surva, Chamber Choir 
Voces Musicales, dir. Kaspar Mänd, Jaanika Kuusik, 
sopran, Sixten Enlund, orgel, Kaj-Erik Gustafsson, 
orgel.
  Leva och Lära   gruppen samlas i Församlingarnas 
hus Tredje linjen 22 tisdag 27.11 kl.13-16 rum 427 
(Silvennoinen). Gruppen delar livserfarenheter, ger 
och får stöd samt uppmuntran genom skapande 
verksamhet och samtal. Ledare Ulla Gripenberg och 
Ansvarig ledare Kristina Jansson-Saarela tfn 09-
23402540.
   Julevangeliet, Tomas kyrka Rönnvägen 16 onsdag 
28.11. kl.19. 


