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Statusuppdatering

I och med de sociala mediernas inmarsch och kanske 
främst genom Facebook, har vi fått nya vanor och en-
del nya ord. Det finns en skämtbild med en präst som 

viger ett par och säger: Jag förklarar er för man och hustru. 
Ni kan nu uppdatera er facebook status. 

En del i den information som facebook erbjuder sig att 
förmedla är vilken religion man bekänner sig till. Som 
präst i evangelisk-luherska kyrkan i Finland är det lätt för 
mig att ange min status på den här punkten. Men jag vet 
att det inte är så enkelt för alla. 

I många delar av världen utgör den religion en person 
bekänner sig till, en väsentlig del av den personens tro-

värdighet. Det är väl därför det ingår i facebook.  Att inte vilja ange sin status på den här 
punkten uppfattas både oartigt och som något som inverkar menligt på trovärdigheten i 
många samhällen.

 I vår del av världen har det blivit någonsorts mantra (= en återkommande upprepad 
fras) att religion är en privatsak och att samhället inte skall beakta religiösa frågor. Per-
sonligen finner jag det både märkligt och litet kränkande. Om majoriteten av en grupp 
bekänner sig till en viss religion så är det väl inte fel att deras religion beaktas, t.ex. när det 
gäller skolornas julfester. Tvärtom är det ju respektlöst mot dem om inte deras religion 
överhuvudtaget får märkas.

En viktig fråga är om inte medvetenheten om vilka värden, trosuppfattningar och läror 
som har format samhället och samhällsmoralen, är en väsentlig del av vår bildning. Bi-
ståndsarbetare och fredsmäklare i vår oroliga värld rapporterar om hur viktigt det är att 
förstå religionen hos de folk och grupper som är i konflikt med varandra om man skall 
medla. Tänk om oroligheterna i vårt eget samhälle: skolvåld, arbetsplatsmobbning och 
sexuella kränkningar m.m. också skulle komma närmare sin lösning om man också var 
medveten om de inblandades status när det gäller religion. Visst måste var och en själv få 
välja vad den tror på. Men det är inte fel att öppet redovisa för det. Tvärtom. Det är att visa 
respekt för de andra som lever i samma värld. Fast egentligen tror jag att statusen inte är 
problemet. Jag tror att medvetenheten om vad man på riktigt tror och vill bekänna är den 
springande punkten. Den medvetenheten uppnås aldrig om man inte behöver svara på 
frågan: Vad är din religion? Vad tror du på? 

Påsken uppmanar oss att ta ställning till Jesus. Han undvek aldrig att ta ställning i tros-
frågor. Kanske han kan tjäna som föredöme för oss. Å andra sidan dödades han på grund 
av det.

Din kyrkoherde Stefan
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Matteus församling är med i ett nät-
verk som består av olika aktörer inom 
svenskspråkig seniorverksamhet i 
Östra Helsingfors. Nätverket har star-
tats av Svenska socialservicecentralen 
som bjöd in olika aktörer till en träff.  
Man vill ta fram olika aktiviteter som 
redan finns för äldre och samtidigt 
fråga seniorerna vilka önskemål de 
har med tanke på nya aktiviteter.

Under våren ordnas tre olika tillfällen 
med program, samvaro, information 
och servering.

Nätverket Senioröst

Har du svårt att komma på 
egen hand kontakta
Christine Westerholm
Tel. 050-4070181
Cecilia Forsén
Tel. 050-3803976

Varje år genomför församlingarna i vår kyr-
ka Finlands största insamling – Gemensamt 
Ansvar. Presidenten är insamlingens be-
skyddare och öppnar den högtidligt med ett 
tal i TV den första söndagen i februari. Varje 
år har insamlingen ett speciellt tema och de 
pengar som samlas in stöder i enlighet med 
temat både nödlidande här hemma i Fin-
land och i ett utvecklingsland någonstans 
ute i världen. Det här är insamlingens styrka 
– att kunna hjälpa både nära och långt borta.

I år är temat ensamma åldringar. Förutom 
att vi uppmanas att stöda ensamma åld-
ringar här hemma i Finland och i Kambodja 
med pengar till olika projekt, så uppmanas 
vi att fundera över vår egen ålderdom; hur 
vill jag leva när jag är 80, 90 kanske 100 år 
gammal? Vill jag sitta ensam i min lägenhet 
i åttonde våningen och vänta på att någon 
ringer på dörren? Vill jag bo på ett hem där 
jag får hjälp med det jag inte klarar av och 
kan prata med andra som är i samma situa-
tion? Eller kanske jag vill bo med min dot-
ter och hennes katt ute på landet i en liten 
stuga?

Oberoende av hur du drömmer om att du 
skulle vilja ha det när du blir gammal så kan 
jag nästan säkert säga att du vill bli sedd som 
den du är, du vill bli bemött med vänlighet 
och respekt, du vill ha trevliga människor 
omkring dig som är intresserade av hur du 
mår och som lyssnar på dig. Och du vill kun-
na göra något för de människor som finns 
nära dig. Det här vill vi alla, oberoende om 
vi är gamla eller unga. Vi vill leva i en gemen-

skap där vi får och ger i en anda 
av respekt och omsorg.

Det är det här som 
livet handlar om och det 

är det 
här 
som 

dia-
koni 

hand-
lar om. 

Ordet 
diakoni 

betyder att 
tjäna, eller med 

ett vardagligare 
ord, att hjälpa. 
Ett motto för 

diakonin kunde vara den gyllene regeln: 
”allt vad du vill att människorna ska göra 
för dig, det ska du göra för dem.” Vill du att 
någon ska lyssna på deg så lyssna du på din 
medmänniska. Vill du att någon ska hjälpa 
dig med det du inte klarar av, hjälp du din 
granne eller vän med det som du kan.

I församlingen har vi diakoniarbetare som 
är utsedda att ansvara för och organisera 
diakonin. Någon kanske tänker: ”ok, då be-
höver inte jag fundera på den saken.” Men 
så enkelt är det inte. Visst har diakoniarbe-
tarna en särskild uppgift att hjälpa dem som 
är i nöd och på ett speciellt sett veta hur det 
här ska skötas men för att kunna hjälpa på 
bästa möjliga sätt behövs alla. Församlingen 
ska vara en diakonal församling dit alla är 
välkomna och där alla blir sedda och hörda, 
inte bara i den verksamhet som diakoniarbe-
tarna ansvarar för utan i allt det som försam-
lingen gör. Som kyrka och församling och 
församlingsmedlem, som människa har vi 
ett särskilt uppdrag i att se varandra och göra 
livet lättare att leva för varandra. Vi ska hjäl-
pas åt. Här har vi en förebild och inspiration 
i kyrkans ledare, nämligen Jesus Kristus. Så 
som han bemötte människor, såg deras nöd 
och frågade: ”vad vill du att jag ska göra för 
dig?” - så ska vi bemöta varandra.

I insamlingen Gemensamt Ansvar upp-
manas vi att vara vardagsänglar för varandra. 
Gemensamt Ansvar bjuder in änglar till folk-
rörelsen för medmänsklig kärlek. På vilket 
sätt vill du hjälpa? Jag drömmer om en för-
samling som är öppen för alla, där den som 
är smutsig och illa medfaren får ett mål mat 
och en vänlig klapp på axeln, där den som är 
sjuk och har ont får hjälp att hitta rätt i sjuk-
vårdsdjungeln men också ett erbjudande 
om förbön. Det finns inget vackrare än att se 
en människa be tillsammans med en annan. 
Jag drömmer om en församling där en ung 
kille hjälper den gamle mannen med kaf-
fekoppen. Jag ser en medelålders dam sitta 
i ett djupt samtal med en ung kvinna, jag ser 
ett par karlar tillsammans reparera barnens 
cyklar och jag ser en församling som tillsam-
mans i alla åldrar samlas till gudstjänst i bön 
och tacksamhet över att vi tillsammans med 
varandra och vår Herre och Frälsare får leva 
vårt liv här på jorden.

 
Jag hoppas du vill vara med!

Gospel handlar om glädje, gemenskap och 
ett budskap. Vill du veta hur det känns att 
sjunga i en gospelgrupp? Nu har du chansen.

Matteus har en ny gospelgrupp, som 
uppträdde för första gången i årets första 
kvällsmässa 27.1 med två sånger och 14 
sångare. Gospelgruppen bygger på ett 
workshopkoncept: på eftermiddagen före 
kvällsmässan samlas villiga sångare i Matte-
uskyrkan för att tillsammans med Daniela 
Forsen och Staffan Strömsholm öva in ett 
par gospelsånger, som de sedan sjunger 
samma kväll i kvällsmässan. 

– Vi övar på söndagen från halv tre till 
halv sex. Eftersom dagen är lång, tar vi en 
smörgåspaus nån’stans mitt i. Och klockan 
sex börjar kvällsmässan, säger Daniela.

Staffan och Daniela arbetar för att allt 
fler ska få uppleva glädjen med att sjunga 
tillsammans. Därför är också gospelwork-
shoparna öppna för alla som vill känna hur 
musiken klingar i både kropp och själ.

– Det ska inte vara något hinder att man 
inte har sjungit tidigare. Det är inte det vik-

tigaste att träffa rätt ton varje gång, berättar 
Daniela. 

– Det är faktiskt mycket viktigare med 
sväng och feeling, betonar Staffan.

Gospel härstammar från afroamerikansk 
musik. Den skapades av afrikaner som för-
des som slavar till Amerika. De kombine-
rade sina egna rytmer och melodier med 
innehåll från den nya, vita, kristna kyrkans.

– Det bästa med gospel är att den har en 
annorlunda energi än andra musikstilar. 
Det är kanske budskapet som gör det, sä-
ger Daniela.

Typiskt för gospel är en betoning på 
glädje, hopp och frihet. 

– Det är inte alltid helt klart om den fri-
hetslängtan som många av sångerna talar 
om avser frihet från slaveriet eller om den 
himmelska friheten.

TEXT OCH FOTO: LEIF PIETILÄ

Gospel för kropp och själ

Läs texten i sin helhet på www.matteus.fi

Gemensamt Ansvar
 - att leva tillsammans

Gårdsbacka servicecentral ti 5.3 kl 
14.00
Tema: Ensamhet
Föredrag av Hilkka Olkinuora: Frivillig 
och ofrivillig ensamhet
Allsång med Klaus Pennanen
Nordhuset i Nordsjö ti 2.4 kl 14.00
Tema: Kultur som kraftkälla
Allsång med Klaus Pennanen
Stoa och Matteussalen to 16.5 kl 14.00
Tema: Balans i livet
Balansbana, föredrag om matlust
Kaffeservering, musik i Matteussalen

Alla är välkomna, 
ingen anmälan behövs. 
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ADRESSER

Matteuskyrkan, Åbohusv. 3
Matteussalen, Åbohusv. 3, 2 vån.
Marielundskapellet i Nordsjö kyrka,  
Hamnholmsv. 7
Degerö kyrka, Rävsundsv. 13
Östersundom kyrka, Kapellv. 65
Botbygårds kapell, Botbygårdsvägen 5

FEBRUARI-MAJ

NATTVARDEN
Glutenfritt bröd och alkoholfritt vin finns tillgäng-
ligt i våra högmässor för den som  ber om det.

Rätt till ändringar förbehålles.  Se närmare 
annonsering i Kyrkpressen och Hufvudstads-
bladet.

Nästa MATTEUS-bilaga  
ingår i Kyrkpressen 
16.5.2013

FEBRUARI
Sö 17.2  1 s i fastan
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 24.2  2 s i fastan
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan. Radiering.  
Matteusdagen firas.

MARS
Sö 3.3  3 s i fastan
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 14.30-17.30 Matteus Gospel i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan.  
Efteråt kvällste i Matteussalen.
Sö 10.3  4 s i fastan
kl. 10 knattekyrka i Marielundskapellet i Nordsjö 
kyrka. Brödförsäljning vid kyrkkaffet till förmån 
för missionen.
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan. Brödförsäljning 
vid kyrkkaffet till förmån för missionen.
On 13.3 
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
Lö 16.3
kl. 10-12 påskpyssel i Matteussalen
Sö 17.3  Marie bebådelsedag
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan. Lunch till för-
mån för Gemensamt Ansvar –insamlingen.
Må 18.3 
kl. 19 meditativ musikandakt i Matteuskyrkan, 
efteråt teservering, se s. 4
Lö 23.3
kl. 16 Musik under fastetiden i Matteuskyrkan
STABAT MATER
Studerande vid Sibelius-Akademins oratoriestudio 
och seminarium framför passionsmusik
Aapo Häkkinen orgel, Gustav Djupsjöbacka piano
Kursledare prof. Monica Groop
Sö 24.3  palmsöndag
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Må 25.3  
kl. 19 Matteuskyrkans Påskstig, se s. 4
On 27.3
kl. 19 passionsmusik i Matteuskyrkan
STABAT MATER
musik av Arvo Pärt m.fl.
Matteus vokalensemble & instrumentalister
To 28.3 skärtorsdag
kl. 20 nattvardsgudstjänst i Matteuskyrkan
Fr 29.3  långfredag
kl. 12 gudstjänst i Matteuskyrkan
kl. 15 musik vid Jesu dödsstund i Botbygårds ka-
pell, musik av Couperin, Frescobaldi, Schütz m.fl
Sanna Vuolteenaho & Anna Brummer sopran
Eero Palviainen luta, teorb
Sö 31.3  påskdag
kl. 12 festmässa i Matteuskyrkan

APRIL
Må 1.4  annandag påsk
kl. 14.30-17.30 Matteus Gospel i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan. Efteråt 
kvällste i Matteussalen.
Sö 7.4  1 s e påsk 
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 familjemässa i Matteuskyrkan 
Må 8.4
kl. 18.30 Pigga pianon och vilda violiner i Matte-
uskyrkan, Östra Helsingfors musikinstituts elever 
sjunger och spelar. Servering till förmån för Ge-
mensamt Ansvar –insamlingen.
On 10.4 
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
Sö 14.4  2 s e påsk
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet i Nordsjö 
kyrka 
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 21.4  3 s e påsk
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
Sö 28.4  4 s e påsk
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

MAJ
Sö 5.5  5 s e påsk
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 14.30-17.30 Matteus Gospel i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan. Efteråt 
kvällste i Matteussalen.
On 8.5
kl. 8.30 morgonmässa
To 9.5 Kristi himmelsfärdsdagen
kl. 12 flerpråkig högmässa med Vartiokylän  
rovastikunta
Sö 12.5  6 s e påsk
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet i Nordsjö 
kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
On 15.5
kl. 18 Matteusmusikens vårkonsert i Matteuskyr-
kan
Sö 19.5 pingstdagen  
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan. De nya hjälple-
darna välsignas.
kl. 12 uppvaktning vid hjältegravarna på Brändö, 
Vilan
kl. 13 uppvaktning vid hjältegravarna i Östersun-
dom
Sö 26.5  treenighetssöndagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

FOTO: SXC

FÖRSAMLINGENS PROGRAM

VERKSAMHET FÖR BARN
Gung & Sjung
Klapp & Klang
Mera information ger Anna Brummer
050-380 3975
Dagklubb (3-6 år)
Nordsjö, Sjökortsgränd 6, tel. (09) 2340 7331
må, on, to, fr kl. 9.30 – 12.30
Ledare: Marianne Bergström
Familjeklubb
Nordsjö, Sjökortsgränd 6, tel. (09) 2340 7331
tisdag två grupper: kl. 9.30-12 eller 13.00-15.30 
Ledare: Marianne Bergström
Lördags Klapp & Klang
Följande lördagar: 16.3, 20.4, 18.5 kl. 10.00-10.45 (9 mån-
4 år med vuxen)
Plats: Matteussalen, 2 vån
Ledare: Anna Brummer
Ingen förhandsanmälan.
Söndagsskola (från 4 år)
följande söndagar: 24.2,17.3, 31.3, 21.4, 5.5, 19.5
kl. 12 i Matteuskyrkan 
Musikverkstad
Följande lördagar: 20.4 och 18.5 kl. 10.00-10.45 (5-9 år 
med eller utan vuxen)
Plats: Matteussalen, 2 vån
Ledare: Catarina Bärlund-Palm
Ingen förhandsanmälan.
Sportklubb (7-12 år)  
Ungdomsgården Rastis utrymmen, 
Fjärdstråket 6 (Häng och Fläng)
varje tisdag kl. 15-16 

Klubbarna kostar ingenting, ingen anmälan.
Klubbarna dras av församlingens ungdomar.
Ansvarig är Catarina Bärlund-Palm, tel. 050-380 3936

UNGDOMSARBETE 
För övrig ungdomsverksamhet, kolla hemsidan eller 
Matteus ungdom på http://www.facebook.com/mat-
teus.ungdom

UNGA VUXNA 
Innebandy
Måndagar kl.18-19.30 i Rastis, Nordsjö, Fjärdstråket 6. 
Ingång från gårdssidan, Rastis ungdomsgård.
Egen klubba med.
Kontaktperson: Sabina Ekholm 
tel. 050-320 6609
Tonja   (09) 2340 7330 eller 050-380 3988

MUSIK 
Det finns körer för både barn och vuxna.
Mera info:
Barnkören: Daniela Forsén, tfn 050-414 7860
Kyrkokören: Anders Forsman, tfn 050-433 5578

ÖVRIGA GRUPPER
Torsdagsträffen
En grupp för dig som vill ha trevlig gemenskap med sång 
och samtal. Kaffeservering. 
Varannan torsdag kl. 13. 
Matteussalen
Samling för män
Diskussionskväll en fredag 
i månaden kl. 19-21:
15.2, 22.3, 19.4, 17.5
Matteussalen
Kvinnor mitt i livet
kl. 18-21 följande måndagar: 
25.2, 18.3 (kl. 19), 29.4
Info ger Gun Erikson-Blomfelt
tel. 050-364 4096
Matteussalen
Motionsgymnastik för damer 
Botby kyrka, Stenportsvägen  5.
onsdagar kl. 19.00 
Ledare: Veronica Renwall
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Vi är till för dig!
Matteus försaMling  
Åbohusvägen 3,  
00900 Helsingfors
tfn (09) 2340 7300
Webbsidan www.matteus.fi

Carita  
Riitakorpi  
diakonissa

(09) 2340 7328
050-380 3986

Catarina  
Bärlund-Palm 

familjearbetsledare
(09) 2340 7333
050-380 3936

Cecilia  
Forsén 

diakonissa
(09) 2340 7327
050-380 3976

Johan  
Hallvar
kaplan

(09) 2340 7321
050-380 3954

Anders  
Forsman 
tf. kantor

(09) 2340 7325
050-433 5578

Marianne  
Bergström  

dagklubbsledare
(09) 2340 7331
050-380 3995

Helena  
Rönnberg 

församlingspastor
(09) 2340 7322
050-380 3957

Pia  
Valtanen

församlings-
sekreterare

(09) 2340 7302

Lars-Olof  
Ahlfors 
kaplan

(09) 2340 7323
050-380 3958

Pääkkönen  
Soila 

vaktmästare
(09) 2340 7315

Inge-May  
Sevonius 

församlings-
sekreterare

(09) 2340 7300

Daniel Jakobsson 
ungdoms- 

arbetsledare
(09) 2340 7329
050-380 0710

Christine  
Westerholm  

sekreterare för  
frivilligverksamhet

(09) 2340 7314
050-407 0181

Stefan  
Forsén

kyrkoherde
(09) 2340 7310
050-380 3945

Anna  
Brummer 

kantor
(09) 2340 7326
050-380 3975

Patricia  
Högnabba 

konfirmandteolog
(09) 2340 7332 
050-408 9010

e-post matteus.fors@evl.fi 
e-post till Medarbetarna  
fornamn.efternamn@evl.fi 
pastorskansliet öppet  
mån./tis./tors./fre. kl. 9–14, ons. kl. 12–14. 

Daniela  
Forsén

musikledare
(09) 2340 7324  
050-414 7860

Staffan  
Strömsholm  
musikledare

Mauritz  
Brunell  
tf. kantor

040-869 8899

Tonja Paavola 
ungdoms- 

arbetsledare
(09) 2340 7330
050-380 3988
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Tack!
Hjärtligt tack alla 
ni som gjorde min 
avskedsfest till en 
oförglömlig dag!
Karin Degerman

Kom och upplev 
Matteuskyrkans Påskstig 25.3 kl. 19.00
Påskens innehåll är inget man kan läsa sig till - man behöver få uppleva och 
erfara vad påsken handlar om! I år får också vuxna ta del av påskvandringarna 
som dagtid förevisas för daghemsbarn. Nio stationer, dvs scener ur stilla veck-
ans händelser är uppsatta i Matteuskyrkan. Scenerna består av små dockor 
och figurer i varierande omgivning. Vi deltar genom att sjunga och lyssna.

Då du vandrar längs påskstigen får du möta de mänskor som levde nära 
Jesus, de som ville följa honom och de som valde att förfölja honom. För varje 
station stiger spänningen i skildringen av den första påskens händelser. Rädsla 
och svek möter oss i den heliga stadens omgivningar. Berättelsen utmynnar 
i glädjen i gravträdgården när Livet segrar över mörkret och döden. Helena 
Rönnberg och Anna Brummer följer med på vandringen.

VÄLKOMMEN!

Barn- och körläger  (7-13 år)

12 – 14.4  på Kvarnudden i Pernå

Pris: 40 euro. Anmäl till kansliet, tel. 050-380 3933 

eller matteus.fors@evl.fi senast 28.3

Dagläger för barn (3-6 år)

må 3- to 6.6 dagligen kl. 9.30-12.30 

Plats: Sjökortsgränden 6 (dagklubbens utrymmen), 

Nordsjö.

Sommarläger för barn (7-13 år)

7-10.8 på  Nilsas lägergård, Sibbo

Behöver du en paus och något varmt 
inombords mitt i shoppandet? Vill du 
bara tala med någon? Har du frågor, 
som du funderat på? 
Vi bjuder på gratis kaffe och bulle på 
gården utanför Matteuskyrkan. Kom 
och träffa oss som är aktiva i Matteus! 

Vi finns till för dig!

Kaffe på plattan  
lö 9.3 och 6.4 kl. 13-15 KLUBB FÖR HALVFÄRDIGA 

HANDARBETEN

to 14.2, 28.2, 14.3, 25.4 & ti 9.4 kl 
12-14 i Matteuskyrkan, 2 vån.
Syftet med klubben är att hjälpa 
vår nästa. Vi stickar strumpor eller 
annat till gåva. Du kan också ta 
med stickor, garn eller dylikt om du 
har sådana. 
Mera info: Carita Riitakorpi.
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