
 
 

         Cirkulär 1/2015 

 
Bästa kolleger! 
 
Hoppas att ni alla har haft fina sommarsemestardagar!  För det första vill jag tacka alla som 
ansvarade och medverkade till de fina kyrkomusikdagarna i Ekenäs. Nästa år har vi glädjen att 
åka till Åland 12-14.1.2016.  
 
En arbetsgrupp har under våren funderat på kyrkomusikernas personalutbildning i Borgå stift 
och kommit fram till att vi skall koncentrera oss på en kurs per år med fokus på att musicera 
tillsammans. Den första kursen blir 29-31.8 i Vasa. Målsättningen är att augustikurserna blir en 
årligen återkommande händelse som gagnar både kyrkomusikerna som kyrkomusiken överlag. 
Tanken är att den musik som bearbetas under kurserna framförs på följande års 
kyrkomusikdagar. Kyrkomusikdagarna är ett etablerat forum dit många kyrkomusiker hittar. 
Finns det möjlighet att vi skulle ha två evenemang i framtiden som skulle höra till 
kyrkomusikernas stamrepertoar? 
 
Det nordiska kyrkomusiksymposiet arrangeras nästa gång i Göteborg 8-11.9.2016 under temat 
"Kyrkomusikens kraft". Mer info finns på www.nks2016.se. Det här betyder att år 2016 kommer 
att vara händelserikt med kyrkomusikdagar på Åland, personalutbildningdagar i Vasa och 
kyrkomusiksymposium i Göteborg. Jag tror att dessa tre evenemang bildar en fin helhet och 
hoppas att det skulle lyckas både budget- och tidsmässigt för så många som möjligt att delta. 
Om inte församlingens budgetmedel räcker för deltagandet skall vi inte glömma varken 
förbundets stipendier som skall sökas före utgången av mars eller alla andra fonder som väntar 
på bra ansökningar.  
 
Sist men inte minst kan vi glädjas åt att en av kantorerna i Borgå stift blev vald till Årets kantor 
2015. KMF gratulerar Elsa Malmgren storligen till utmärkelsen och tackar för den positiva 
publicitet utmärkelsen har medfört.  
 
Med hopp om en solig höst, 
 
Reidar Tollander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kyrkomusikerföreningens styrelse 2015  

 
Ordförande 
Reidar Tollander 
040-5632091 
reidar.tollander@evl.fi 
 
Viceordförande 
Birgitta Forsman 
040-3417487 
birgitta.forsman@evl.fi 
 
Sekreterare  
Niels Burgmann 
044-755 3628  
niels.burgmann@evl.fi 
 

Kassör 
Maria Ellfolk-Lasén 
050-3205683 
maria.ellfolk@evl.fi  
 
Styrelsemedlemmar  
Anders Forsman 
Nina Kronlund 
Paula Sirén 
 
Ersättare 
Dan Andersson 
Pia Bengts 
Michael Wargh

 
 
 
 
 

Kyrkomusikerföreningens representation 2015 

 
- Kyrkosångsförbundets musiknämnd 
Eric-Olof Söderström och Anna Maria Böckerman 
 
- Martin Wegelius-institutets styrelse 
Reidar Tollander, ersättare Nina Kronlund 
 
- AKI:s fullmäktige 
Reidar Tollander, ersättare Paula Sirén och Maria Ellfolk-Lasén 
 
- KMF:s suppleantplats i FKOF:s styrelse 
Pia Bengts 
 
- KMF:s plats i Nordiska kyrkomusikrådet 
Pia Bengts 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Kalender 

 

2-3.10.2015 
Kantorsmanskörsturné i Esbo. 
Mer info på  www.kyrkomusiker.fi/kantorsmanskoren/ 
 
12-14.1.2016 
Kyrkomusikdagar i Mariehamn 
 
29-31.8.2016 
Personalutbildningsdagar för kyrkomusiker på EFO - Vasa Campus. 
"Mässmusik för konsert- och gudstjänstbruk" 
mer info i Borgå stifts personalutbildningshäfte 2016.  
 
8-11.9.2016 
Nordiskt kyrkomusiksymposium i Göteborg 
www.nks2016.se 
 
2017 
Kyrkomusikdagar i Kristinestad 
 
19-21.5.2017 
Kirkon musiikkijuhlat - Kyrkans musikfest  
 
2018 (obs! årtalet ändrat) 
Barnkörsstämma i Esbo 
 
2018 (Kristihimmelsfärdshelgen) 
Nordisk kyrkosångsfest i Danmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kyrkomusiker.fi/kantorsmanskoren/
http://www.nks2016.se/


 
 

Kantorsdagarna i Uleåborg 

 
Jag sitter ensam på tåget från Helsingfors och ser det vintriga landskapet svepa förbi. 
Jag är på väg till Uleåborg på kantorsdagarna, med 450 anmälda deltagare. 
 
Pia Bengts 
A-kantor, Esbo svenska församling 
 
Det är med lite blandade känslor jag har åkt iväg. På våra svenska kyrkomusikdagarna 
som ordnas en gång per år i Borgå stift brukar det vara 70-80 deltagare, och där känner 
jag alla, och nu undrar jag hur många jag känner här. Men jag har heller aldrig besökt 
Uleåborg tidigare, så det ska bli roligt att se staden. 
 
Viktigt och aktuellt 
Efter att jag hade kommit fram sökte jag mig till Teatteri där det mesta av programmet 
hölls. Och döm om min förvåning när det kom emot en massa vänner och bekanta, jag 
känner ju faktiskt väldigt många här! Jag hittade min kollega Elsa i vimlet och snart 
fortsatte programmet inne i den fullsatta salen. Ämnet är synnerligen viktigt och 
aktuellt– vad är kantorns ställning i framtidens kyrka. Kantorns ställning i vår kyrka 
har försvagats de senaste åren, det är viktigt att föra diskussion om hur och i vilken 
riktning man borde försöka påverka kantorernas tjänsteställning i framtiden. Diakon 
eller icke diakon – det är frågan. 
 
Givande program och fin samvaro 
Följande dag fortsatte med ett intressant föredrag ”Joustava mieli” på förmiddagen 
som var lätt att följa när föreläsaren var tydlig och använde sig av en överskådlig 
powerpoint. Man skulle gärna ha lyssnat ännu mera till honom. På eftermiddagen 
följde de olika arbetspassen, jag deltog i Heliga danser/ Pyhä tanssi. Vi sjöng och 
rörde oss till musik, jag kunde förstås inte alla finska sånger och psalmer som sjöngs 
utantill där (som alla andra kunde), men jag kunde dansa med. Sista dagen på väg till 
festhögmässan i domkyrkan hann vi upp en finsk kollega från Helsingfors. Han 
undrade varför det var flaggdag. Jag svarade att det är Runebergsdagen. Då började 
han recitera Rundebergs dikt ”Den första kyssen” på klanderfri svenska. Det kändes 
mycket trevligt, tack Jukka! Efter högmässan var det dags för avslutningsfesten i 
Teatteri, som för mig var en av kantorsdagarnas höjdpunkter, eftersom jag visste på 
förhand vem som skulle bli årets kantor – min kollega Elsa! Det var festligt att få höra 
och se Elsa bli utnämnd till årets kantor inför mera än 400 kantorskolleger. Det kändes 
också fint att FKOF:s ordförande Eero Annala presenterade en del av sitt tal på 
svenska, Elsa har jobbat i Esbo svenska församling i mera än 25 år, och vi har varit 
kolleger så länge. Allt som allt var jag väldigt glad över att jag deltog i Kanttoripäivät, 
det var givande program och fin samvaro med kollegerna från hela landet. 
 
(texten ingick i Crux 2/2015) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aktuellt från Kyrkans arbetsmarknadsverk som berör kantorer 

 
För tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare i det allmänna lönesystemet 
justeras grundlönerna med 0,4 procent 1.8.2015. Minimilönerna för kravgrupperna i 
det allmänna lönesystemet justeras på motsvarande sätt med 0,4 procent 1.8.2015. 
 
De justerade lönerna betalas senast inom två månader efter att justeringen har trätt i 
kraft. I stora församlingar, kyrkliga samfälligheter och församlingar som övergår till 
Kyrkans servicecentrals system där ovannämnda tidsfrister av uträkningstekniska skäl 
inte kan iakttas betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader efter 
ikraftträdandet. 
 
För deltidsanställda tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare justeras den 
lön för full arbetstid som utgör beräkningsgrund för deltidsprocenten. 
 
(Källa: Kyrkans arbetsmarknadsverk, cirkulär 18.6.2015) 
 
 
 

Noter till www.kyrkomusiker.fi 

 
Notbiblioteket på www.kyrkomusiker.fi har redan några bidrag och fler är välkomna! 
Har du komponerat körmusik, orgelmusik, förspel, psalmarrangemang etc. som du 
kunde tänka dig att publicera? 
 
Skicka gärna in noter per e-post reidar.tollander@evl.fi. eller på papper med vanlig 
post. 
 
 

Rådgivning i arbets- och avtalsrelaterade frågor 
 
Kontakta i första hand AKI:s kansli vardagar kl 9 - 15 per tfn 09 4270 1503 eller e-post 
edunvalvonta@akiliitot.fi . Om frågorna är av mer juridisk art ger kansliet 
kontaktuppgifter till en jurist.  
 
Juridisk rådgivning i privata ärenden: Advokatbyrå Juridia Bützow Oy vardagar kl. 
10-16 tfn 010 6841300. Förbered dig på att uppge ditt i medlemsnummer i AKI.   
 
 

KMF:s medlemsmatrikel  

 
Meddela gärna ändringar i adresser och tjänsteförhållanden till Reidar Tollander, 040-
5632091, reidar.tollander@evl.fi 
 
 
 
 
 
 

mailto:edunvalvonta@akiliitot.fi


 

Medlemsavgift 2015  

 

Medlemsavgiften på Kyrkomusikerföreningens årsmöte fastställdes enligt följande: 

• 30 euro för egentliga medlemmar 

• 20 euro för understödande medlemmar 

• frivilligt understöd för pensionerade och studerande medlemmar 

 

Medlemsavgiften till egentliga medlemmar skickades per e-post 12.2.2015. Vänligen 

kontrollera att din medlemsavgift är betald.  

 

Medlemsavgiftsfakturor till understödande medlemmar, studeranden och pensionärer 

är bifogad i detta cirkulär.  

 

På frågor om räkningarna svarar KMF:s kassör 

Maria Ellfolk-Lasén 

maria.ellfolk@evl.fi 

050-3205683 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         www.kyrkomusiker.fi      


