En fest för hela församlingen, en fest för alla!

Olaus Petri 100 år

Som ett träd förgrenad till andra
Renoveringen av kyrkan blev klar förra hösten och under våren har renoveringen av
prästgården färdigställts. För dig som ännu inte hunnit se resultatet kom gärna på en
gudstjänst eller bara hör av dig så visar vi dig gärna runt i kyrkan och de anslutande
lokalerna. Ambitionen är också att prästgårdens trädgård nu ska återställas till dess
ursprungliga skick. Nytt gräs har såtts, gamla buskar ansats, vackra blommor och
några nya träd har planterats.
Trädgården är en plats där vi kan samlas för att dricka kyrkkaffe, grilla korv eller bara
sitta och njuta av växtligheten. Sommaren är en tid för rekreation. Vi behöver alla då
och då stanna upp, vila och hinna ikapp oss själva. Ordet rekreation kommer från
latinet och betyder ”återskapelse”. Det finns olika saker som kan få oss att känna oss
återskapade och rekreerade. Det kan vara att få göra en efterlängtad resa, bada i
havet, sjunka ner i en god bok eller bara få ströva omkring i skog och mark.
I detta nummer kan du läsa en intervju med vår vikarierande organist Olli Saari. OPbladet innehåller vidare information om församlingens 100-årsfirande (19 oktober) och
den kommande jubileumsskriften ”En kyrka för hela livet genom hundra år” skriven av
prästen och teologie doktorn Fredrik Santell. Några rader om det förestående
församlingsvalet i höst finns också att läsa.
För att välkomna sommaren anordnar vi en fest för små och stora tisdag 14 juni.
Kyrkan håller stängt i sommar under en månad (4 juli-6 augusti) och då sammanlyser
vi våra gudstjänster till Johanneskyrkan. Denna sommarhälsning från mig till såväl
gamla som nya församlingsmedlemmar avslutas med några rader ur bönen ”Trädet”
av Stefan Edman:
“Gud, jag vill växa som trädet
med knoppar som öppnas,
med blommor som doftar
ständigt förgrenad
till systrar och bröder.”

Jan Olov Fors,
kyrkoherde Rikssvenska Olaus Petri församlingen

Musikalisk spis med nästan bästa akustiken
Ramarna för den musikaliska verksamheten i Olaus Petri är verkligen mycket bra! Flygeln är
fin, liksom orgeln. Det är enbart kyrkan i Pauls församling i som har bättre akustik än vi i
Helsingfors. Det omdömet fäller Olli Saari, Olaus Petris nuvarande organist. Han är stolt att
få sitta på läktaren, vid det drygt 50 år gamla Hammarberg-instrumentet med sina 26
stämmor och låta musiken flöda ut över det stora kyrkorummet. Han är likaså stolt över att
han dagligen lär sig allt mer svenska. Det går bättre och bättre, tycker han, men tillägger:
bara jag inte är för trött.
Vi är bänkade i det nya samtalsrummet i den renoverade prästgården, en lördag efter musikandakten
som numera är klockan 16.00. Olli Saari har just avslutat en koralfantasi av Dieter Buxtehude. Vi
talar om tysk barockmusik, men före Johann Sebastian Bach. Och även om OP-organistens
favoritmusik och inspiration egentligen kommer från 1900-talets franska komponister, skvallrar hans
musikval just den här dagen om att han tycker om då det svänger. Och riktigt medryckande är det ju
ibland då Olli Saari, efter söndagens högmässa avslutar med jazz och visar att också tango går att
spela på orgel. I barndomshemmet i Gamla Karleby fanns det inte mycket plats för populärmusik. Till
allas vår glädje tar han ibland - som omväxling - igen det.
Den nu 32-årige organisten ville redan som 9-åring bli pianist, men som livet nu är blev det i
slutänden att sitta vid orgeln. Han arbetar sedan två och ett halvt år som vikarierande organist, halvtid
på Minervagatan och resten av tiden som vikarierande lärare vid Sibelius Akademin och är själv en av
akademiens adepter. Till en början studerade han teoretisk komposition och sedan orgel under Pertti
Peitsalo. Han har också skaffat sig behörighet som
lärare.
Olli Saari är alltså inte enbart organist. Han är
också kompositör. För en större allmänhet blev han
känd då Ryssland anföll Ukraina. På akademiens
Facebook sida föddes tanken, att till stöd för det
krigsdrabbade landet, tonsätta Eino Leinos dikt
“Terve Ukraina” (Hej Ukraina) från 1917. Olli tog sig
an utmaningen. En timme senare var han färdig.
-Jag läste igenom dikten. Verket skulle framföras
av en större kör. Melodin måste vara lätt att både
lära sig och att framföra. Jag sökte inom den
nationalromantiska stilen, berättar han. Ett dygn
senare sjöng drygt 150 korister hans verk utanför
den ryska ambassaden, omringade av hundratals
demonstranter som protesterade mot det brutala
anfallskriget. Idag sprids dikten med hans
komposition runt världen och den har haft över 100
000 besökare på nätet.
(https://www.youtube.com/watch?v=QOdxjCVcJNk)
I prästgården kommer vi tillbaka till musikandakten i kyrkan, till hur fina de musikaliska ramarna är
för OP och vad vi kallar “Den sjungande kyrkan”. Olli Saari är glad att församlingen satsar mycket på
musiken. Den fina akustiken lockar dessutom utomstående körer och speciellt jultid är kalendern full.
Men. Olli Saari tycker det är synd, liksom säkert många med honom, att få hittar till OP och
musikandakterna, trots att kyrkan ligger så centralt. Det här är något han påmindes om också den här
lördagen. Vi var bara fem personer på plats då han spelade. Trots det var applåderna rungande.

-Vi bör ingå i ett större nätverk, samarbeta med så många institutioner som möjligt, funderar han.
Jag ser också gärna att vi hyr ut OP och erbjuder de goda betingelserna till fler studeranden - då det
finns hål i kalendern, säger Olli Saari innan han försvinner hem till sina två barn och hustrun,
sopranen Tiia Saari. Text, bild: Marit Ingves

Tre viktiga datum att skriva in i kalendern!
Olaus Petri jubileumsår kulminerar i höst. Den 19 oktober är det 100 år sedan församlingen
grundades. Vi firar med festgudstjänst och mottagning sen eftermiddag och börjar dagen
med ett jubileumsseminarium på Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. Men i
höst hyllar vi inte enbart hundraåringen, utan också en 90 årig kyrka och kyrkofastighet,
under högmässan den andra advent, 4 december. Och som det heter, är alla goda ting tre.
Redan första advent, den 27 november televiserar Yle högmässan från OP. Ni är hjärtligt
välkomna till evenemangen under devisen “En fest för församlingen, en fest för alla! “
Jubileumsåret till ära publiceras också församlingens historia “En kyrka för hela livet genom
hundra år“ skriven av Fredrik Santell. Han är präst och kyrkohistoriker och beskriver OP:s tillblivelse
som en fråga av största politiska och samhälleliga betydelse. Tillskyndare till projektet, var bland
annat OP:s nuvarande hyresgäst Svenska Gillet.
I boken får vi träffa många människor och händelser som genom de 100 åren präglat församlingen
och dess liv. Fredrik Santell skildrar Finlands geopolitiska läge och det kalla kriget och hur också det
kunde påverka kyrkoherdens arbete, genom portarna lär det ha slunkit en och annan spion och
sådana som smugglat biblar till de forna öststaterna.
Festskriften är också utgångspunkten för jubileumsseminariet på Hanaholmen: “Ett brobygge
mellan Sverige och Finland, Olaus Petri 100 – mer än en församling; i vardag, fest och
fara”.Tillsammans med professor Henrik Meinander sätter Santell den rikssvenska församlingen i ett
större sammanhang i Finlands historia. Under seminariet diskuteras dessutom några av de
utmaningar och de möjligheter som kyrkan i Sverige och i Finland ställs inför i dagens mångkulturella
och mångreligiösa samhälle. Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella
kansli, samtalar tillsammans med Bo-Göran Åstrand, biskop för Borgå stift, om mötet mellan
kristendom och de två systerreligionerna, judendom och islam.

Församlingsvalet 2022. Under hösten ordnas det församlingsval för att utse medlemmar
i kyrkofullmäktige för perioden 2023-2026. Valdagen är 20.11.2022. Rösträtt i valet har alla
församlingsmedlemmar som fyllt 16 år och som har sin hemkommun i Finland. Rätt att
ställa upp som kandidat har en konfirmerad församlingsmedlem som fyllt 18 år. Senast
15.9 kl 16 skall valmansföreningarnas stiftelseurkunder med kandidatlistor och bilagor
lämnas in till pastorsexpeditionen. Mera info om hur man bildar en valmansförening finns
på sidan www.forsamlingsvalet.fi.

Kalendarium sommaren 2022
Heliga trefaldighets dag (12 juni) kl. 11

Högmässa.

1:a sön efter trefaldighet (19 juni) kl 11

Högmässa med vuxenkonfirmation. Ceciliakören
och Suomikuro från Luleå medverkar.

Midsommardagen (25 juni)

Sammanlyst till Johanneskyrkan.

Johannes Döparens dag (26 juni)

Högmässa.

3:e sön efter trefaldighet (3 juli) kl 11

Högmässa. Juho Kopperoinen från Gammallaestadianerna
predikar. Jan Olov Fors, liturg.

OBS! Söndagarna 10 juli, 17 juli, 24 juli och 31 juli är högmässorna sammanlysta till Johanneskyrkan.
8:e sön efter trefaldighet (7 aug) kl. 11

Högmässa.

9:e sön efter trefaldighet (14 aug) kl.11

Högmässa.

10:e sön efter trefaldighet (21 aug) kl. 11

Högmässa

11:e sön efter trefaldighet (28 aug) kl. 11

Högmässa. Lars-Olof Ahlfors, präst.

12:e sön efter trefaldighet (4 sep) kl. 11

Högmässa

13:e sön efter trefaldighet (11 sep) kl 11

Konfirmationsmässa.

Under sommaren gör lördagskonserterna uppehåll - första lördagskonserten lördag 3 sept kl 16.
Sommarfest för hela familjen, tisdag 14 juni kl.17. Korv och bröd, kaffe, saft, glass, ballonger och mete.
Sångstund direkt kl 17 med barnverksamhetens musiklek.
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
Nina Nordström, tfn 050 417 9234, nina.nordstrom@evl.fi
och kansliansvarig
Hemsida

www.olauspetri.fi

Facebook

Rikssvenska Olaus Petri församlingen – den sjungande kyrkan

OBS! Under sommaren har Jan Olov och Nina semester samtidigt under tiden 11-17.7, annars är någondera
anträffbar. Ifall kansliets nummer inte svarar kan man ringa Jan Olov och vice versa. Kansliets e-post kollas minst
en gång/vecka.
Ämbetsbevis och släktutredningar beställs från Kustens och Ålands centralregister, tfn 040 759 1204 må-ons 911.30 och 12-15.

