En fest för hela församlingen, en fest för alla!

Olaus Petri 100 år

”För att jag gärna ville tro.”
Ibland känns det svårt att få tid att sätta sig ner och läsa en bok. Då kan ljudboken vara ett
alternativ. Du kan lyssna medan du gör något annat, som när du diskar eller går på
promenad. En bok som jag nyligen återläst genom att lyssna till den som en ljudbok är
romanen Barabbas av Pär Lagerkvist. Enligt många så var det just den boken som blev
avgörande för att han fick Nobelpriset i litteratur i början av 1950-talet.
Romanens huvudperson är Barabbas, den dödsdömde fången som på folkets begäran
friges istället för Jesus. Barabbas benådas och Jesus korsfästs. Lagerkvist beskriver hur
Barabbas motvilligt fortsätter att fascineras av Jesus. Han längtar efter att tro på honom.
Samtidigt som han grubblar och kämpar med sitt tvivel. En dubbelhet som tydliggörs när den
romerska ståthållaren frågar honom varför han ristat in ”Christos Iesus” (Kristus Jesus) på
sin slavbricka. Barabbas svarar utan att se upp: ”För att jag gärna ville tro.”
Vi är nog många som i likhet med Barabbas gärna vill tro, men som liksom honom, särskilt i
tider av oro och rädsla, kämpar med vårt tvivel. Flera av söndagarna under tiden fram till
påsk behandlar sådant som tvivel, ondska och lidande.
Vi har nu också inlett OP:s jubileumsår som kulminerar i en festgudstjänst den 19 oktober.
Under våren hoppas vi dessutom kunna - när restriktionerna lättar - ha så kallade
”Braskvällar i prästgården”. Kvällar med föredragshållare, som reflekterar över ämnen som
på olika sätt berör våra liv och kristen tro. Under våren är, till exempel Ebba Witt Brattström
och Sofia Torvalds inbjudna.
“Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär.
Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här.
Jag skulle vilja våga tro att kärlek är
den makt som ändå världen bär.”
(Svensk psalm 219:1)
Jan Olov Fors,
kyrkoherde Rikssvenska Olaus Petri församlingen

Blomstrande barnverksamhet trotsar pandemin
Barnverksamheten är dörren till kyrkan. Det är viktigt att den dörren öppnas rätt! Det säger
Sussi Isaksson, ledare för barnverksamheten i Olaus Petri sedan 2017. Det är hon som
byggt upp en imponerande verksamhet i församlingen, en verksamhet som nu, pågrund av
pandemin tvingats på sparlåga. Men den ligger inte helt nere, den som mycket annat i
samhället utspelas på nätet. Idag är Sussi och hennes medarbetare, handdockan Ludde,
gitarristen Macke Andergård och allt i allo Alice Lund kända utöver de barngrupper de
jobbat med på Minervagatan 6. Nu nås också de församlingsbarn som inte bor i Helsingfors.
Och många fler.
Det är ingen tillfällighet att Sussi sökt sig
till OP. Hit kom hon själv redan som barn
med
mamma
Synnöve som sjöng i
kyrkokören. Här har
hon varit med i
julspelet och spelat
blockflöjt samt fått
niga för kungen. Som
vuxen utbildade hon
sig
till
barnträdgårdslärare
och har dessutom
gått
kyrkans
utbildning för barn
och familjer. Hon
dansar och sjunger.
Barnen är framtiden,
är Sussis motto. Och
för fyra år sedan
började
hon
förverkliga sin vision i
OP, att med hjälp av bibliska berättelser,
musik och lek inspirerade av Jesus liv
göra barn förtrogna med kyrkan i
allmänhet och församlingen i synnerhet.
Det är hennes sätt att öppna dörren, att
sänka tröskeln för barn och en
föräldrageneration som inte är vana att gå
i kyrkan.
Min stora dröm idag är att få återgå till
som det var före mars 2020, att vara
tillsammans med barnen, men också med
deras föräldrar. För dem är det också

viktigt att få umgås och prata med
varandra, säger Sussi och fortsätter: Här
möttes
alla
möjliga
människor och det är
inte ovanligt att också
föräldralediga
pappor
gärna dyker upp.Ibland
har vi haft dagisgrupper
på besök, men vi har
också åkt ut till olika
dagisar. Och vi ska inte
heller glömma alla faroch morföräldrar som
regelbundet
kommer
med sina barnbarn till
musikleken.
Hon älskar sitt jobb.
Och barnen henne och
hunden
Ludde,
handdockan som en
gång var sonens. För
en del av barnen hör
stunderna i OP till de bästa i veckan.
Sussi visar stolt en video som lilla Lykkes
mamma skickat till henne: Lykke framför
paddan lekande i
takt till tonerna av
Kalinka. Det går att
vara del av Olaus
Petris
barnverksamhet
också på distans.
Och av bilden att
döma är det också
roligt. På sitt sätt.

Statistiken talar sitt tydliga språk,
barnverksamheten i OP , trots pandemin
är på rätt väg och fyller ett tomrum och
behov i dagens samhälle. Sång och
musikstunderna i församlingssalen före
Coronan lockade upp till 60 besökare. Då
OP bjöd på mat en gång i månaden var
antalet närvarande uppe i 100. Dörren till
församlingssalen gick 5188 gånger under
2019.
Siffrorna från nätsidorna är i en helt annan
klass. Det finns till exempel 24 stycken
musikvideon på YouTube, under rubriker
som Ludde Goes Youtube och Barn i
Olaus Petri. De hade 2021 sammanlagt
72
399
visningar.
Videorna
har
producerats med hjälp av pengar från
Nylands Svenska Ungdomsförbund och
gjort
det
möjligt
att
skapa
ett
professionellare
och
lättillgängligare

material. Barnverksamheten i OP har en
egen FaceBook-sida. Den heter också
Barn i Olaus Petri. Barnverksamheten i
OP hittas dessutom på nätet under
rubriken Musiklek live. Och som alltid:
alla är hjärtligt välkomna!
Men allt är inte perfekt. Det återstår att
göra. En del av Sussis vision är att
tillsammans med kyrkoherden Jan Olov
Fors också hitta den rätta formen för
familjegudstjänster, där alla trivs, såväl
unga som gamla. De första stegen mot det
nya togs under julen då barnen hade sin
julbön mitt i dagen. Och eventuellt är det
så småningom dags att återgå till det
normala: möjligheten till babyrytmik och
musiklek i Olaus Petri.
Text: Marit Ingves Bilder: Sussi Isaksson

OP:s nye vaktmästare heter Roger Johansson! Välkommen! Ett känt ansikte
och en gammal bekant för många. Han har redan under de senaste
månaderna ställt upp och hjälpt till med vaktmästarsysslorna och han är aktiv i
Svenska Gillet. Roger kommer ursprungligen från Kalix, i Norrbotten. Han har
bott 20 år i Finland, har hustru, hund och två vuxna barn. Rogers
arbetsuppgifter är bl.a. att vara vaktmästare och husfar under kyrkliga handlingar, ansvara
för städning och fortlöpande översyn av fastigheten, ansvara för bokningar av församlingens
utrymmen samt kyrkliga handlingar.

Kalendarium våren 2022
Fastlagssöndagen (27 feb) kl. 11
Fastan
1:a sön i fastan (6 mars) kl. 11
2:a sön i fastan (13 mars) kl. 11
3:e sön i fastan (20 mars) kl. 11
Jungfru Marie Beb (27 mars) kl. 11
5:e sönd i fastan (3 april) kl. 11
Stilla veckan och påsken
Palmsöndagen (10 april) kl. 11
Skärtorsdagen (14 april) kl. 18
Långfredagen (15 april) kl. 11
Påskdagen (17 april) kl. 11
Annandag påsk (18 april) kl. 11
Tiden efter påsk
2:a sön i påsktiden (24 april) kl 11
3:e sön i påsktiden (1 maj) kl 11
Lör 7 maj kl 16.
4:e sön i påsktiden (8 maj) kl 11
5:e sön i påsktiden (15 maj) kl 11
Bönsöndagen (22 maj) kl. 11
Kristi himmelsfärd (26 maj) kl. 11
Sön före pingst (29 maj) kl. 11
Pingst
Ons 1 juni kl. 18
Lör 4 juni kl 16
Pingstdagen (5 juni) kl. 11

Högmässa. Olaus Petri-kören medverkar.
Högmässa. Schola medverkar.
Temamässa. ”Jobs bok” av Oskar Lindberg.
Kristian Thulesius, recitation. Olli Saari, orgel.
Högmässa
Högmässa. Olaus Petri-kören medverkar.
Högmässa.
Högmässa. Fredrik Santell, gästpredikant. Under kyrkkaffet
berättar han om församlingens 100-åriga historia.
Skärtordagsmässa. Kvartett ur Olaus Petri kören medverkar.
Långfredagsgudstjänst. Olaus Petri-kören medverkar.
Påskdagsmässa. Onni Thulesius, gästpredikant. Olaus
Petri-kören medverkar.
Konsert. Toner i ljus och gestalt (Voices in Light), gregorianik
möter folkmusik. Sofia Lindroos och Marianne Maans.
Högmässa.
Högmässa.
Vårkonsert. Karolinakören från Stockholm.
Högmässa. Karolinakören medverkar.
Högmässa.
Högmässa. Efteråt picknick i prästgårdens trädgård.
Högmässa. Schola medverkar.
Högmässa.
Olaus Petri-körens pingstkonsert.
Konsert med kören Cantate från Stockholm.
Högmässa. Olaus Petri-kören medverkar.

Lördagskonsert varje helgfri lördag kl. 16.
Oftast orgelmusik, men ibland körsång eller annan typ av musik.
Braskvällar i prästgården - onsdagar kl 18.30
Ons 16.02 Tro och tvivel - Sofia Torvalds, författare och journalist.
Ons 23.03 Den heliga Birgitta - Ebba Witt Brattström, författare och professor emerita i nordisk
litteratur vid Helsingfors universitet.
Ons 27.04 Mysteriernas villa och Pompejis fresker - Ove K. Eriksson, Italienkännare och
universitetslektor vid medicinska fakulteten i Helsingfors.
“Se Ljusets kämpaskara!” - Mikael Busck-Nielsen, präst och konstvetare. Datum meddelas
senare.
I maj planeras en bokrelease av den jubileumsbok som prästen och teologie doktorn Fredrik Santell
skrivit om Olaus Petri församlings 100-åriga historia.
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.
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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.

