Congregational Music Review/ Seurakunnan musiikkikatsaus 2018
There has been a wide variety of music at St. Andrews church this past year (2018). The music
at our services has been lead by our choirs, along with many vocal and instrumental soloists.
Our choirs continue to be small groups, but each member is active week to week at rehearsals
and Sunday performances. There has also been a small group of musicians weekly at our
Thursday prayer group (accordion and violin), which greatly enhances the experience.
Combined services this year, which bring the English/ Finnish speaking congregations together,
have been well attended, and we have had a nice group of musicians with us at our services
presenting the ‘Mass of Silence’. St. Andrews music concerts were very well attended last year,
especially around the Christmas season, which saw the church full of people for each concert.
Our accordion Sundays have also been a nice change and have been well attended.
St. Andrews “Light and Joy” gospel evenings-in cooperation with Kotikirkko, continue to be a
success this year, with attendance very strong.

St. Andrews kirkossamme on ollut iso valikoima musiikia viimeisen vuoden aikana. Musiikki
jumalanpalveluksissamme on ollut monipuolista. Jumalanpalveluksien musiikki on koostunut
pääasiassa kuorojen ja laulusolistien esityksistä. Kuorot ovat edelleen pieniä, mutta kaikki
jäsenet ovat olleet paikalla harjoituksissa viikoittain, sekä sunnuntaiaamuisin esiintymässä.
Torstaiaamun rukouspiirissä on ollut usein hanurin ja viulun soittoa sekä virsien laulua.
Kaksikieliset jumalanpalvelukset tänä vuonna ovat olleet hienoja. Erityisesti
hiljaisuudenmessussa on ollut mukana hyvä ryhmä soittajia (hanuri, piano, basso, huilu, ja
laulu). Musiikkikonsertit on täyttäneet kirkon penkit, varsinkin joulun aikaan, jolloin
tilaisuuksissa oli yli 200 ihmistä. Meidän kansanlaulu/hanurimessu oli jälleen hieno ja sai kirkon
täyteen ihmisiä.
St. Andrewn ja Kotikirkon Valon ja Ilon illat, jotka pidetään vuorotellen molemmissa kirkoissa,
ovat ollut mahtavia 2018-vuoden aikana. Iloissa on ollut paljon ihmisiä paikalla.
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