En fest för hela församlingen, en fest för alla!

Olaus Petri 100 år

En kyrka för hela livet och framtiden
“Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges”, Dessa ord har sitt ursprung
hos den danske filosofen Sören Kierkegaard. Vid det stundande 100-årsjubileet får vi möjlighet att
stanna upp och blicka tillbaka på det som hänt i Olaus Petri församling genom åren. Detta ger oss
viktiga pusselbitar för att kunna möta framtiden med dess möjligheter och utmaningar. Det
inspirerar oss att lära av historien och påminner oss samtidigt att vi som församling måste leva i
nuet och ”framlänges”.
I detta nummer finns information om hur du kan anmäla dig till festligheterna den 19 oktober: “En
fest för hela församlingen, en fest för alla!”. Det blir en heldag som bland annat innehåller
seminarier på Hanaholmen, festgudstjänst i kyrkan samt mottagning och middag i
församlingssalen. Men redan nu kan du ta del av den vackra och innehållsrika jubileumsboken
“En kyrka för hela livet”. Huvuddelen av boken är skriven av teologie doktorn och prästen Fredrik
Santell. Jubileumsboken är i princip en gåva från församlingen, men ett frivilligt bidrag för den tas
tacksamt emot.
Vår populära barnverksamhet med babyrytmik och musiklek har redan dragit igång. Det finns nu
också möjlighet att anmäla sig till församlingens konfirmationsundervisning (skriftskola) och det
tillhörande lägret nästa år. Du hittar i detta OP-blad fina ögonblicksbilder från sommarens
konfaläger (skribaläger) i Stockholm. Vi fortsätter med våra “Braskvällar i prästgården” och
lördagskonserter i kyrkan. Nytt för hösten är bland annat en samtalsgrupp om kristen tro och
“Brasrums Broderarna”, en grupp för handarbete och pyssel.
Vi har en fullspäckad höst framför oss. Kom och fira att församlingen fyller 100-år! Kom och ta del
av gudstjänster och vår övriga verksamhet! Kom och var med och gör OP till en välkomnande
gemenskap! En mötesplats för människor i vardag och fest. Kort sagt, en kyrka för hela livet och
framtiden. Den svenska poeten Hjalmar Gullberg skriver i sin dikt “Människors möte” så här:
“Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.”
Jan Olov Fors,
kyrkoherde Rikssvenska Olaus Petri församlingen

INBJUDAN: Vårt bästa OP firar 100 år! Anmäl Dig till festligheterna nu!
Ni är alla hjärtligt välkomna! Då vi i Olaus Petri beslöt att fira församlingens sekelgamla tillblivelse slog vi
fast att vi vill göra det under devisen “En fest för hela församlingen, en fest för alla!”. Det betyder att Du alla medlemmar, aktiva såväl som eventuella “soffliggare”, liksom församlingens vänner - tas emot med
öppna armar då det beger sig den 19 oktober. Det blir festgudstjänst, mottagning och middag, men redan
på morgonen inleder vi med ett seminarium på Hanaholmen med utgångspunkt i vår jubileumsbok:“En
kyrka för hela livet”. Dessutom har du möjlighet att delta i en guidad rundvandring i OP, liksom att varva ner
under en minikonsert före vi sätter oss till bords och eventuellt träffar till exempel vänner från förr!
Förberedelserna är på slutrakan och ju mer vi vet om hur många som är på kommande, vad Ni vill äta kött eller vegetariskt - desto perfektare blir arrangemangen! Anmälan och betalning till middagen senast
den 30 september. Ett kuvert kostar 25 euro och ska betalas in på kontot FI37 4055 3110 0005 02 och
kom ihåg att i meddelandefältet skriva in Middagen. Först till kvarn mal och klädseln “smart casual”.
Anmälan till middagen: olauspetri@evl.fi
Seminariet på Hanaholmen kräver också förhandsanmälan. Anmälan till Hanaholmen:
https://www.hanaholmen.fi/sv/event/olaus-petri-100/ Ifall du äter lunch på Hanaholmen bör Du betala
den i samband med anmälan. Det är också möjligt att boka övernattning till specialpris på
Hanaholmen under jubileet. Kontakta receptionen: reception@hanaholmen.fi eller tel. +358 9 435020,
kod Olaus Petri. Kvoten gäller till den 3 oktober.
Om Du har frågor eller behöver hjälp kontakta: olauspetri@evl.fi
Så här firar vi den 19 oktober 2022:
Ett brobygge mellan Sverige och Finland
Olaus Petri – mer än en församling; i vardag, fest och kris

Seminariet öppnas av Hanaholmens VD Gunvor Kronman kl. 10.00.
Del 1 - kl. 10.05 - 11.00: Utgångspunkten är teologie doktorn och kyrkohistorikern Fredrik Santells
forskning kring den svenska utlandskyrkan. Tillsammans med professor Henrik Meinander sätter Santell
den rikssvenska församlingen och dess öden i ett större sammanhang och Finlands historia.
Kaffe serveras kl. 11.00 - 11.30.
Del 2 - kl. 11.30 - 12.30 Under den andra delen av seminariet diskuteras 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.
Utrymme för frågor från publiken finns under båda delarna. Själva seminariet avslutas med möjlighet till
gemensam lunch (betalning vid anmälan till seminariet) i Hanaholmens restaurang PLATS kl. 12.30.
En buss avgår från Hanaholmen till Olaus Petri kl. 13.30. Reservera en plats i bussen på förhand.
Möjlighet till guidad rundvandring i den nyrenoverade unika kyrkofastigheten på Minervagatan 6 kl.
14.15
Festgudstjänst kl 15.30 Predikan av ärkebiskop Tapio Luoma, liturg biskop Bo-Göran Åstrand och
Cristina Grenholm. Olaus Petri-kören under George Parris medverkar, liksom Olli Saari på orgeln.
Genast i anslutning till gudstjänsten mottagning i församlingssalen fram till 18.30 då vi förflyttar oss
tillbaka i kyrksalen där vi bjuds på mera musik innan vi samlas till gemensam middag kl.19.00 i
församlingssalen.

Jubileumsboken är här! Du får den från OP!
Fredrik Santells bok “ En kyrka för hela livet” om Olaus Petri församlingen har kommit ur tryck!
Den finns att få i OP och kan också beställas från kansliet
(beställaren står för post kostnaderna ca 10€). I sin beskrivning
av boken skriver förlaget Artos om OP som en betydelsefull och
spännande mötesplats mellan Sverige och Finland under
församlingens första hundra år. “Den här jubileumsboken har
tillkommit som en del av ett fördjupnings- och visionsarbete i
anslutning till jubileet och med församlingens nu- och framtid i
fokus…Genom den här boken sätts Rikssvenska Olaus
Petri-församlingen i ett historiskt kontinuitetsperspektiv, från dess
identitet och funktion som utlandsförsamling i Svenska kyrkan till
dess nuvarande status som rikssvensk församling inom den
evangelisk-lutherska kyrkan i finland och Borgå stift.”
“En kyrka för hela livet” är i princip en gåvobok, men ett frivilligt
bidrag på 10 euro per bok tas emot med glädje. Du kan betala
kontant då du kommer till OP, men också in på konto FI37 4055
3110 0005 02 kom då ihåg att skriva Boken i meddelandefältet. Fredagssällskapet har bidragit till
jubileumsskriftens tillblivelse.

Församlingsval
Som vi skrev i förra OP-bladet så ordnas det församlingsval under hösten, 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. I tidigare församlingsval har vi fått in endast en stiftelseurkund. Skulle det
gå så även i år så innebär det att det blir sämjoval och ingen röstning kommer i sådana fall att
ske. Följ med vår hemsida där vi uppdaterar situationen under fliken “nyheter”.

Kyrkpressen
Kyrkorådet beslöt redan 2021 att inte längre beställa på Kyrkpressen per automatik till alla
församlingsmedlemmar. Den som saknat tidningen och skulle vilja ha Kyrkpressen hem i
postlådan får den så att församlingen betalar prenumerationen. Vill man ha tidningen skall man
skicka sitt namn och sin adress till olauspetri@evl.fi med en kort kommentar att man önskar
beställa Kyrkpressen. Man kan alltså inte vara direkt i kontakt med Kyrkpressen ifall man vill att
församlingen betalar för prenumerationen.

Höstens återkommande verksamhet
Babyrytmik för 0-1 åringar, onsdagar kl 10-12. Babyrytmiken är
avsedd för de allra minsta. Då flyger, hoppar, gungar och njuter
bebisarna i famnen på mamma eller pappa. Efteråt blir det servering
och föräldrarna kan utbyta tankar och få stöd av varandra. Ledare:
Sussi Isaksson.
Musiklek, fredagar kl 10-12. Vi sjunger, dansar, leker och spelar på
rytminstrument med massor av rekvisita. Vi har många rörelse- och
sånglekar. Alla glada barn med föräldrar eller far- och morföräldrar
är hjärtligt välkomna. Efteråt dricker vi kaffe och saft, äter smörgåsar och umgås. Ledare: Sussi
Isaksson.
Brasrums Broderarna, varannan torsdag kl 10-12. Ta med
pyssel så träffas vi i prästgårdens brasrum i Olaus Petri
trädgården)för handarbete och samtal. Ingen föranmälan, det
torsdag 22 september och avslutar terminen torsdag 1
stina.sarkka@pp1.inet.fi

dig ditt egna handarbete eller
(Minervagatan 6, ingång från
är bara att komma. Vi startar
dec. Ledare: Stina Särkkä,

Samtal om kristen tro, vissa onsdagar kl 18.30-20. Vi utgår i våra samtal från boken “Jesus,
min Herre och min Gud” av prästen Bo Brander. Boken är en undervisning om den kristna tron
sådan den formats och funnits genom historien och så som den kommer till uttryck i dagens värld.
Vi träffas i prästgårdens brasrum i Olaus Petri (Minervagatan 6, ingång från prästgårdens
trädgård). Följande fyra onsdagar: 12 okt, 26 okt, 9 nov och 23 nov. Ledare: Jan Olov Fors,
teologie doktor, kyrkoherde.
Braskvällar i prästgården, vissa onsdagar kl 18.30-20.
Onsdag 28 sept - “Se Ljusets kämpaskara” - prästen och konstvetaren Mikael Busck-Nielsen
berättar om S:ta Mikaels Brödraskap och ungdomsarbetet i OP 1945-1969.
Onsdag 16 nov - Mysteriernas villa och Pompeijs fresker - Italienkännaren och
universitetslektorn Ove K. Eriksson visar bilder och berättar om vilka historiskt intressanta saker
som finns att upptäcka på Pompeji.
Föredrag och samtal i samband med kyrkkaffet
Sön 9 okt efter högmässan kl 11 i samband med kyrkkaffet: Charlotte Lautmann, journalist och
fotograf, berättar utifrån sin bok “Farfars båtar” den spännande historien om det
svenska/gotländska rederiet som var med och startade Ålands- och Finlandstrafiken inom
Vikinglinjen 1959.
Smyckeskvällar
Vi fortsätter tillverka smycken (aluminiumtråd och silver) den 23.11 kl. 18.00 tillsammans med
Marit Ingves, liksom den 7.12 samma tid.

Ekonomiskt bidrag
Församlingen brukar tilldelas medel ur Wahlforska fonden att utdelas som understöd till
behövande. Man kan söka för egen del eller för annans räkning. Söker man för annans
räkning skall vederbörande vara införstådd med detta. Ansökan skrivs informellt, men en
redovisning av den sökandes ekonomiska situation och livssituation bör bifogas.
Ansökningarna läses av församlingens kyrkoherde, det är alltså endast han som vet vilka
personer som sökt.
Ansökan skickas till kyrkoherde Jan Olov Fors, Minervagatan 6, 00100 Helsingfors eller
per e-post jan.olov.fors@evl.fi och skall innehålla adress, telefonnummer, kontonummer
och eventuell e-postadress. Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast den 31
oktober 2022. Mera information ges av Jan Olov Fors 0400 265 545.

Konfaläsning - skriba - i Olaus Petri!
Under det år då du fyller 15 år (eller senare) har du möjlighet att få
konfirmandundervisning (skriftskola). Vi samtalar med varandra om livets stora frågor och
vad kristen tro innebär. Vi välkomnar även ungdomar som inte är medlemmar av Olaus
Petri församling.
Vi träffas första gången på första advent (27 nov) och därefter ca en gång i månaden
efter gudstjänsten på söndagen. Konfirmationsläger i Stockholm i mitten av juni,
11.6-18.6. Avgiften för lägret är 120€ för medlemmar och 150€ för den som inte är
medlem i OP. Själva konfirmationsundervisningen är gratis. Ifall avgiften medför
svårigheter för er, ber vi er ta kontakt med oss. Konfirmation 27.8.2023 i Olaus Petri
kyrkan.
Anmälan senast 31.10.2022 till: jan.olov.fors@evl.fi.

Ögonblicksbilder från konfaläger (skribaläger) i Stockholm

Sedan första advent förra året har konfirmanderna i vår församling träffats en gång i
månaden på söndagarna. Höjdpunkten på konfaläsningen (skribaskolan) och det vi alla
längtade efter var att få åka på läger en vecka i början av augusti.

Förväntansfulla steg vi ombord på Viking Lines Amorella som tog oss till Stockholm. Det
blev lärorika och minnesfulla dagar för oss alla. I Stockholm bodde vi på ett enklare hotell
vid Fridhemsplan och i Kungsholms kyrka hade vi varje dag morgonböner och lektioner.

Utifrån Bibelns berättelser samtalade vi om kristen
tro och hur den hör ihop med de livsfrågor som vi
människor bär på. På eftermiddagarna gav vi oss ut
på upptäcktsfärd i storstaden antingen till fots eller
med buss eller tunnelbana. Vi besökte olika kyrkor,
stannade till vid stora synagogan, gjorde en
sightseeingtur i båt, men hann också göra roliga
saker, som till exempel vara med på “Allsång på
Skansen”. Varje dag avslutades med att vi åt middag
tillsammans på någon trevlig restaurang innan vi
samlades till aftonbön på hotellet.
Sussi Isaksson som var en av ledarna på lägret
sammanfattar veckan i Stockholm på följande sätt
på FaceBook: “Härligt skribaläger (konfaläger) i
Stockholm med 6 ljuvliga ungdomar (14 åringar) i en
hel vecka. Vi hann med Allsång på Skansen,
ABBA-museet, lektioner med t ex drama, Kungsholms kyrka, Gröna Lund, Slottskyrkan,
Pride och Storkyrkan. Med ungdomar både från OP och andra församlingar. Berätta
gärna för vänner och bekanta att vi åker varje år till Stockholm på skribaläger och bor på
Kungsholmen. Välkommen med, det var jätteroligt!”
Riktlinjer för Svenska kyrkan
konfirmandarbete
• kunskap om och erfarenhet av att kristen tro
och kyrkans liv handlar om människans
livsfrågor
• kunskap om och erfarenhet av kristen tro
genom Bibelns berättelser, trosbekännelsen, de
tio budorden, gyllene regeln och
missionsbefallningen
• förtrogenhet med gudstjänst, andakt och bön
• redskap att forma en trygg identitet och
utvecklas andligt och känslomässigt
• erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen
och i församlingen
• redskap att gestalta kyrkans budskap och
närvaro i samhället, världen och i relation till
skapelsen
• redskap att relatera kristen tro till andra
livsåskådningar samt att visa respekt mot
människor med annan övertygelse

Kalendarium hösten 2022
September
Sö 18.9 kl. 11
Sö 25.9 kl.11

14 sön e trefaldighet
15 sön e trefaldighet

Oktober
Sö 2.10 kl.11

Den Helige Mikaels dag

Högmässa. Kören Schola.
Högmässa. Stefan Djupsjöbacka.

Sö 23.10 kl.11
Sö 23.10 kl. 18
Sö 30.10 kl.11

Högmässa. Olaus Petri-kören. Onni
Thulesius, predikan.
Tacksägelsedagen
Högmässa. Efter kyrkkaffet föredrag:
“Farfars båtar“, Charlotte Lautmann.
18:e sön e trefaldighet
Högmässa. Kören Schola.
Jubileumsmässa
Ärkebiskop Tapio Luoma, predikant.
Biskop Bo-Göran Åstrand och Cristina
Grenholm, liturger. Olaus Petri-kören.
19 sön e trefaldighet
Högmässa. Lars-Olof Ahlfors
Jubileumskonsert, Ville Urponen (orgel)
20 sön e trefaldighet
Högmässa.

November
Lö 5.11 kl.18

Alla helgons dag

Sö 6.11 kl. 11
Sö 13.11. kl. 11
Sö 20.11 kl. 11
Sö 27.11 kl. 11

Sön efter alla helgon
Sön före domssöndagen
Domssöndagen
1:a sön i advent

Ons 30.11 kl. 18

Olaus Petri-körens adventskonsert

December
Sö 04.12 kl. 11

2:a sön i advent

Sö 9.10 kl. 11
Sö 16.10 kl. 11
On 19.10 kl.15.30

Kvällsmässa med ljuständning.
Olaus Petri-kören.
Högmässa.
Högmässa.
Högmässa. Schola.
Högmässa, TV-gudstjänst,
Olaus Petri-kören.

Kyrkmässa. Kyrkan 90-år.
Fredrik Santell, Olaus Petri-kören.
Kyrklunch.

Lördagskonsert varje helgfri lördag kl 16.00. Oftast orgelmusik, men ibland körsång eller
annan typ av musik
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.

