En fest för hela församlingen, en fest för alla!

Olaus Petri 100 år
Se med hjärtat - det viktigaste är osynligt för ögonen
En av de mest välkända franska sagorna är “Lille prinsen” av Antoine de
Saint-Exupéry. I boken möter prinsen en mycket klok räv. En dag väljer räven att
avslöja sin hemlighet för honom: ”det är bara med hjärtat som man kan se rätt; det
som är viktigast är osynligt för ögonen.”
Rävens hemlighet må vara enkel, men det är ändå svårt för de flesta av oss att inse
detta. Det viktigaste i livet är osynligt för våra ögon, som kärlek, vänskap, och
omsorg. Advents- och jultiden vill hjälpa oss att mer våga se med hjärtat och även
upptäcka hur den osynlige Guden blir synlig i det lilla Jesusbarnet.
Du kan i detta nummer läsa om och se bilder från det stora 100-årsfirandet av
församlingen i mitten av oktober. Jag vill här passa på att tacka alla som på olika sätt
bidragit till planering och genomförande av jubileet - anställda, förtroendevalda,
volontärer och inbjudna gäster. Tillsammans skapade vi ett oförglömligt minne av,
som Marit Ingves skriver, ett ”välbesökt jubileum i höstsolens sken”.
Firandet i församlingen är dock ännu inte över. På första advent (27 nov) direktsänds
högmässan från OP i Yle (kl 12). På andra advent (4 dec) firar vi att Olaus Petri
kyrka fyller 90 år. Efter högmässan äter vi en god kyrklunch och Fredrik Santell
berättar mer om vår kyrka. Båda dessa söndagar är bra tillfällen att besöka OP och
på samma gång även ta med sig vänner och bekanta för att sjunga älskade psalmer
och lyssna till vacker körmusik.
“Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig.
I dag vill han dig gästa och sitt förbund befästa.
Hosianna, pris och ära! Vår konung är nu nära.”
(Svensk psalm 104:4)
Välkommen att fira advent och jul i OP!
Jan Olov Fors
kyrkoherde i Rikssvenska Olaus Petri församlingen

Välbesökt jubileum i höstsolens sken
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Solen skiner från en klarblå himmel, det är en varm och vacker höstdag då Olaus Petri
församling firar 100 år. Dagen, den 19 oktober valdes för det var just då det förflutit ett sekel
sedan rikssvenska föreningar i Finland samlats för att grunda en landsomfattande församling
med säte i Helsingfors. Trots att det är mitt i veckan, onsdag och höstlov deltar närmare 140
personer i de olika evenemangen med start på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo klockan
tio och en fullspäckad dag som avslutas med festmiddag 12 timmar senare i
församlingssalen där det hörs många glada skratt och tillrop.
För Olaus Petris medlemmar och
församlingens vänner är det flera
kära återseenden och speciellt
stor glädje väcker närvaron av två
tidigare kyrkoherdepar: Jarl och
Barbro Jergmar samt Timo och
Maria Viinikka. På plats finns
dessutom Folke Forsman som
inom församlingen fört den
steniuska
musiktraditionen
vidare. Och ingen fest i OP utan
Torsten Stenius “Lovsång till
kärleken” som genom åren mer
eller mindre blivit församlingens
“nationalhymn”.
Mingel i prästgården efter jubileumsmässan. Foto: Horst Bacia

Många på plats för att fira OP:s 100-årsjubileum. Foto: Juha Laitalainen/Töölöläinen

Och sällan fylls mittgången i kyrkan av så många
på väg till nattvarden som under själva
jubileumsmässan med ärkebiskop Tapio Luoma i
predikstolen, kyrkosekreterare Cristina Grenholm
och biskop Bo-Göran Åstrand som liturger.

Ärkebiskopen talar i sin predikan om vikten
av att få tala sitt modersmål. På morgonen
har hans kolleger på Hanaholmen
diskuterat några av de utmaningar kyrkan
står inför i mötet med de monoteistiska systerreligionerna, bland annat hur den lutherska
kyrkan hanterar att den inte mera, på samma sätt som förr, är ensam i ett mångkulturellt
samhälle.
Seminariet utarbetades i samarbete med Hanaholmen och inleds med en diskussion mellan
professor Henrik Meinander och teologiedoktor Fredrik Santell. Utgångspunkten är
Santells bok “En kyrka för hela livet”. Tillsammans sätter de den rikssvenska
församlingens öden i ett större sammanhang och Finlands historia. Santells bok är OP:s
jubileumsskrift och utgiven med Fredagssällskapets stöd.

Henrik Meinander i samtal med Fredrik Santell. Moderator Marit Ingves.
Sidans foton: Horst Bacia

Svenska statens hälsning framförs av ambassadör Nicola Clase. Hon talar bland annat om
de nära relationerna mellan ambassaden och OP speciellt under den tiden då kyrkoherden
ännu var en så kallad ambassadpräst. Den sista i raden av dem är Jarl Jergmar.

Nicola Clase och Jarl Jergmar. Foto: Horst Bacia
Dagen flyter utan större missöden - frånsett att
festpubliken i bussen från Hanaholmen plötsligt är
på väg västerut i stället för att åka in till stan.
Chauffören tar fel på två beställningar. Men fram
kom alla till Minervagatan 6 och rundvandringar
såväl i kyrkans alla skrymsle och vrår, liksom
prästgården
med
bland
andra
Johan
Koivistoinen Bolin och Kristian Thulesius som
guider. Senare, och efter den högtidliga mässan
är det dags för bubblor i prästgården. Och innan
alla bänkar sig till bords erbjuds alla möjligheten
att trappa ner i en så gott som helt mörklagd kyrka
då Olli Saari improviserar kring George
Gershwins “Summertime”.

Olli Saari vid orgeln. Foto: Horst Bacia

Jubileet till ära komponerar George Parris ett
introitus. OP-kören leds av Riku Laurikka. Under
mässan sjungs psalmerna “Gud vår Gud”, “Jag
lyfter ögat mot himmelen” och “Härlig är
jorden”. Utöver Stenius “Lovsång till kärleken”
sjunger kören också hans “Gud dig lovar man i
stillhet”. Under postludiet spelar Olli Saari ännu
Dieter Buxtehudes “Toccata i d-dur”.
Text: Marit Ingves
Olaus Petri-kören. Foto: Horst Bacia

Tre kyrkoherdar; Jarl Jergmar, Timo Viinikka och
Jan Olov Fors. Foto: Roger Johansson

Specialbeställda servetter till
jubileumsmiddagen.

Jubileumsmiddagens välsmakande förrätt. Bild: Jan Olov Fors

Kyrkoherden tillsammans med ärkebiskopen.
Foto: Juha Laitalainen/Töölöläinen

Julklappstips!
Jubileumsboken “En kyrka för hela livet”, skriven av
Fredrik Santell, är en perfekt julklapp till alla OP
vänner. Den finns att köpa i OP och kan också
beställas från kansliet (beställaren står för
postkostnaderna). Priset på boken är 10€ och kan
betalas kontant eller till församlingens bankkonto
FI37 4055 3110 0005 02. Fredagssällskapet har
bidragit till jubileumsskriftens tillblivelse.

Gudstjänster under advent
1:a sön i advent (27.11) OBS! kl.12.
2:a sön i advent (04.12) kl. 11.
3:e sön i advent (11.12) kl. 11.
4:e sön i advent (18.12) kl. 11.

TV-gudstjänst. Högmässa. Olaus Petri-kören medverkar.
Högmässa. Olaus Petri kyrka fyller 90 år. Fredrik Santell,
präst. Olaus Petri-kören medverkar. Kyrklunch.
Högmässa. Solister ur Schola.
Högmässa.

Adventskonsert
Ons 30.11 kl 19.00 Olaus Petri-körens adventskonsert. Fritt inträde.

Smyckeskvällar
Ons 23.11 kl 18 och ons 7.12 kl 18. Vi tillverkar smycken (aluminiumtråd och silver) tillsammans med
Marit Ingves.

Gudstjänster under jul
Julafton (24.12) kl. 11.
Julafton (24.12) kl. 16.
Juldagen (25.12) kl. 11
Annandag jul (26.12) kl. 12

Barnens julbön. Sussi Isaksson medverkar.
Julbön. Olaus Petri-kören medverkar.
Juldagsmässa med julens musik.
Sammanlyst med Johanneskyrkan.

Gudstjänster under nyår och trettonhelg
Nyårsafton (31.12) kl. 16.
Nyårsdagen (01.01) kl. 12.
Trettondedag jul (06.01) kl. 16.

Nyårsbön.
Högmässa sammanlyst med Johanneskyrkan.
Julspel och julfest. Olaus Petri-kören medverkar.

Gudstjänster under januari
Varje söndag högmässa kl 11.00.

Lördagskonsert varje helgfri lördag kl 16.00.

Rikssvenska Olaus Petri församlingen, Minervagatan 6, 00100 Helsingfors. Kansliet
nås måndag-fredag kl. 10-12 på numret 050 417 9234, e-post olauspetri@evl.fi.
Kyrkoherde

Jan Olov Fors, tfn 0400 265 545, jan.olov.fors@evl.fi

Organist

Olli Saari, olli.saari@evl.fi

Ledare för barnarbetet Susanna Isaksson, tfn 050 560 9157, susanna.isaksson@evl.fi
Ekonomichef
och kansliansvarig

Nina Nordström, tfn 050 417 9234, nina.nordstrom@evl.fi

Hemsida

www.olauspetri.fi

Facebook

Rikssvenska Olaus Petri församlingen – den sjungande kyrkan

Ämbetsbevis och släktutredningar beställs från Kustens och Ålands centralregister,
tfn 040 759 1204 må-ons 9-11.30 och 12-15.

