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V e r k s a m h e t e n  2 0 1 3 

Verksamhetsplanen som godkändes på senaste årsmöte var uppbyggd enligt 
de uppgifter föreningen noterat i sina stadgar. Nedan en sammanställning av  
föreningens uppgifter och noteringar om vad som gjorts under 
verksamhetsåret. 

1) utgöra en föreningslänk mellan svenska kyrkomusiker inom den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

- Kyrkomusikdagarna för år 2014 har planerats med tillsammans med en 
arbetsgrupp bestående av Pia Bengts, Niels Burgmann, Nina Kronlund, 
Reidar Tollander och stiftssekreterare Jan Hellberg. 

- En långtidsplan för Kyrkomusikdagarna 2015-2019 har uppgjorts i samråd 
med stiftssekreterare Jan Hellberg. 

- KMF:s styrelse har träffat Helsingforskantorerna 28.5.  

- KMF:s ordförande besökte kantorerna på Åland i september. 

2) i samarbete med förbundet bevaka sina medlemmars förmåner och 
rättigheter

- flera kantorer har fått hjälp av förbundets expertis under året. 

- den nya tjänstemannalagen som bl.a. innebär att församlingarna själva 
lediganslår kantorstjänsterna har inneburit åtgärder av KMF både i enskilda 
fall och på allmänt plan. 

3) i samarbete med förbundet ombesörja och utveckla den fackliga 
informationsspridningen till sina medlemmar

- KMF:s webbplats på www.kyrkomusiker.fi har uppdaterats och statistiken 
visar att sidan är ovanligt välanvänd med 150-250 besök per månad (40-120 
unika besökare/månad) och 300-1200 sidladdningar/månad. 

- En facebookgrupp har grundats för kyrkomusiker i Borgå stift.  

- Två cirkulär har postats till medlemmarna. 



4) utveckla sina medlemmars yrkeskunskap och –skicklighet

- Kantorsmanskören som grundades på kyrkomusikdagarna 2013 har haft en 
övningsperiod i Tammerfors samt medverkat i prästvigningen i Borgå 
24.10.2013. 

- KMF har under året diskuterat personalutbildningen med stiftssekreterare 
Jan Hellberg. Arbetet med att forma personalutbildningen så att den gagnar 
kyrkomusikerna på bästa sätt fortsätter. 

- En kalender med kyrkomusikevenemang har fått sin början på 
www.kyrkomusiker.fi. På sidan hittas också länkar till både nationella och 
internationella kurser och festivaler.

5) verka för befrämjandet av kyrkomusik

- KMF har aktivt ansökt om understöd för uppförandet av Händels Messias 
på kyrkomusikdagarna 2014. Understöden som erhållits är totalt 10750 €. 

Man kan konstatera att de uppgifter som noterats i verksamhetsplanen har 
förverkligats. Jag vill tacka styrelsen och föreningens funktionärer och ett 
flertal aktiva enskilda medlemmar för ett fint samarbete! 

Efter mitt första år som ordförande kan jag konstatera att föreningen har en 
viktig roll som jag hoppas att vi tillsammans utvecklar framåt för att på bästa  
sätt stöda det viktiga arbete vi kantorer gör i församlingarna.   

Med önskan om ett gott nytt och välsignat år 2014!

Reidar Tollander, ordförande

   



KYRKOMUSIKERFÖRENINGEN r.f.

Vid verksamhetsårets slut per 30.11.2013 hade föreningen sammanlagt 66 
yrkesaktiva, till Finlands Kantor-organistförbund anslutna medlemmar, 6 
hedersmedlemmar och 7 understödande medlemmar. De pensionerade 
medlemmarna var 37. Se medlemsmatrikeln i slutet av årsberättelsen. 

Föreningens styrelse 2013

Ordförande Reidar Tollander, Borgå

Vice ordförande Maria Ellfolk-Lasén, Kronoby

Sekreterare Niels Burgmann, Ekenäs

Kassör Nina Kronlund, Esbo

Medlemmar Birgitta Forsman, Åbo

  Kristina Klingenberg, Karleby

  Paula Sirén, Tammerfors

Suppleanter Dan Andersson, Vasa

  Pia Bengts, Esbo

  Michael Wargh, Replot

Verksamhetsgranskare Peter Hilli, Helsingfors

 Heikki Alavesa, Esbo



Styrelsens har under året sammankommit tre gånger utöver det 
konstituerandet mötet efter årsmötet i samband med kyrkomusikdagarna. 
Arbetsutskottet bestående av föreningens ordförande, vice ordförande och 
sekreterare har sammankommit i form av olika informella "e-postmöten". 
Arbetsgruppen för planeringen av kyrkomusikdagarna har haft två 
arbetsmöten. 

Medlemsavgiften i Finlands Kantor-organistförbund, som är medlemsförbund 
i Kyrkans Akademiker AKI r.y. har under året varit 1,2 % av 
bruttoinkomsten, inkluderande medlemsavgiften till arbetslöshetskassan 
Erko. Föreningens medlemsavgift har varit 30 € för egentlig medlem och 20 
€ för understödande medlemsamt. För pensionerade- och studerande 
medlemmar har medlemsavgiften varit 0 €. Pensionärerna har haft möjlighet 
att ge ett frivilligt understöd. 

KMF:s representanter

Kyrkosångsförbundets musiknämnd  Anna Maria Böckerman

    Eric-Olof Söderström

Martin Wegelius institutets styrelse  Pia Bengts

   Niels Burgmann, suppleant

AKI:s fullmäktige   Pia Bengts

FKOF:s styrelse (KMF:s suppleantplats)   Niels Burgmann

Nordiska kyrkomusikrådet (KMF:s mandat)  Pia Bengts

Övrig representation

Kyrkans delegation för orgelärenden  Sixten Enlund

Ordförande för valnämnden för AKI:s fullmäktigeval  Mikael Helenelund

Ordförande på KFOF:s fullmäktige  Pia Bengts



Hedersmedlemmar

Göran Blomqvist, Borgå - hedersordförande  1993

Sixten Enlund, Helsingfors - hedersordförande 2002

Kaj-Erik Gustafsson, Esbo  1993

Mikael Helenelund, Borgå - hedersordförande 2013

Rainer Holmgård, Korsholm - hedersordförande 2002

Björn-Olof Mårtensson, Åbo  2002
 

In memoriam

-



Borgå stifts Kyrkomusikdagar 2013

Årets Kyrkomusikdagar arrangerades 8.-10.1.2013 i Borgå stifts nordligaste 
församling, Karleby. Dagarna samlade 70 deltagare varav några var 
kyrkomusikstuderande från Sibelius-Akademin och Yrkeshögskolan Novia. 
Stiftssekreterade Jan Hellberg öppnade dagarna varefter kyrkoherde Peter 
Kankkonen hälsade oss välkomna till staden som är landets största 
mjölkproducent. Värdkantorn Kristina Klingenberg höll en psalmandakt under 
vilken fick vi se fina målningar av Lennart Segerstråle. Målningarna var fulla 
av uttryckskraft. Före eftermiddagskaffet var det dags för oss att lyssna på 
första delen av musikpedagog Malin Storbjörks föreläsning med temat “Musik 
från alla tidsåldrar för alla åldrar”.

Wessmans och Gehrmans representanter var på plats som vanligt och 
deltagarna kunde bekanta sig med nya noter, också genom att sjunga själva 
tillsammans. Kyrkosångsförbundet höll sitt årsmöte och därefter hade stiftets 
kantormanskör ett konstituerande möte. Hoppas att vi får höra nya manskören 
sjunga eventuellt under nästa års Kyrkomusikdagar! Första dagen avslutades 
med en riktig fin konsert “Orgeln som orkestern” i Gamlakarleby stadskyrka. 
Vi fick höra värdkantorn Christian Ahlskog spela med en kammarorkester. 
Programmet bestod av många fina kompositioner t.ex. av Mozart, Krebs, 
Guilmant och Brixi. Orgeln i Gamlakarleby stadskyrka är på riktigt som en 
orkester själv med många färggranna och vackra stämmor. Helhetsintrycket är 
otroligt fint! Christian är mästare på att få det bästa ut av instrumentet. 

Dagarnas huvudgäst var neurolog Jan Fagius från Sverige. Han har forskat 
inom klinisk neurofysiologi och har körsång och flöjtspel som hobbyn. Han 
höll en föreläsning med temat “Intryck – avtryck: Hur tar vår hjärna emot 
musik, och vad sätter den för spår?”. En mycket ingående föreläsning men 
intressant! Det var lätt att följa med och lära sig någonting om komplicerade 
funktioner och “musikens plats” i hjärnan. Efter lunchen kom Malin på nytt 
och hon hade elever från Kronoby gymnasium med sig. Man fick pröva på 
roliga rytmiska grejer med dom. Andra dagen fortsatte med Christians 
seminarium “Orgelrepertoar för gudstjänsten”. Han hade en bunt orgelnoter 
som han hade hittat under årens lopp och vi fick höra många exempel på musik 
som man kunde använda under gudstjänsterna. Väldigt inspirerande! Turvis 
med orgelrepertoaren fick man höra Margareta Puiras tala om personalvård. 
Mycket viktiga saker om de anställdas rättigheter men även skyldigheter. Inte 
så mycket nytt men verkligen bra att sådana saker tas upp då och då. 



På kvällen samlades alla till Karleby sockenkyrka för att fira Gammalkyrklig 
mässa. Sällan upplever man någonting lika stämningsfullt! Bara levande ljus – 
så vackert!  Ingen orgel, människoröster räckte bra till. Delvis var texterna på 
latin. Därefter fick vi beundra igen: Medeltida middag som man hade dukat i 
Kyrkobackens församlingshem, bjöd på härligheter för alla sinnen. Levande 
ljus igen, värdinnor klädda i dåtidens dräckter, medeltida sånger som musik 
och alldeles härlig mat! Knäckebrödstallrik med olika sorters fisk, 
revbensspjäll, kycklingvingar, randig rotfruktlåda… Alla blev säkert mätta och 
var nöjda med den oförglömliga middagen!

Dagarna avslutade som vanligt med Kyrkomusikerföreningens årsmöte. Pia 
Bengts lämnade sin plats som ordförande och Reidar Tollander från Borgå blev 
vald till föreningens nya ordförande.  Tack till alla som arrangerade dagarna i 
Karleby och tack till alla deltagare. Året 2014 träffas vi i södra Finland, i Esbo.

Paula Sirén
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