
Nepal
”Jag vädjar kraftfullt till finländarna så att vi kan hjälpa mera. 
Jordskalvet i Nepal är utan tvekan den allvarligaste natur- 

katastrofen hittills i år. Det kommer att ta 10–15 år i anspråk att 
reparera skadorna.”

Antti Pentikäinen, verksamhetsledare
Kyrkans Utlandshjälp. SIDAN 4

Det är bråttom
SIDAN 4-5

Pengarna går fram
SIDAN 7

På ort och ställe
SIDAN 6-7
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Helt utlämnad
I DISKUSSIONERNA OM hur vi skall inrät-
ta vår välfärd i nya ekonomiska spartider 
har fått många sakkunniga att träda fram 
för att berätta hur man bäst skall lösa pro-
blemen inom social- och hälsovården. 
Många, ibland självutnämnda, experter 
talar om hur det egentligen är. Och en stor 
enighet tycks råda om att de som är i be-
hov av hjälp själva är oförmögna att förstå 
hur orättvist dyra de är.

Hur sätter man prislapp på nöden? Vad 
får mänskors elände egentligen kosta inn-
an det blir för dyrt? 

När det inträffar katastrofer, tsunamin, 
jordbävningar, så uppstår ett enormt be-
hov av hjälp och stöd. Viljan att hjälpa 
är ofta stor när katastrofen är ett faktum, 
men rätt snart infinner sig frågan om det 
verkligen är värt att ”pumpa in så myck-
et pengar”, och strax efter det: når hjälpen 
faktiskt fram – eller går pengarna i mel-
lanhändernas fickor.

Sett ur givarens perspektiv är det kanske 
viktigt att fråga sig hur effektiv hjälpen är, 
och att försöka hitta en mätare som svarar 
på vad hjälpen får kosta.

Ur den hjälpbehövandes perspektiv 
finns det ingen möjlighet att köpslå.

Men vem är egentligen expert på hjälp-
behov?

Bara den som hjälplöst har slagits till 
marken, utan möjligheter, eller kanske ens 
vilja, att försvara sig – bara den kan förstå 
något av vad Jesus gick igenom inför kors-
fästelsen. 

Men vi kan alla vara säkra på att Jesus 
vet vad det betyder att behöva hjälp. Att 
vara i desperat behov av hjälp. Är det fast 
vid honom så skulle inga begränsningar 
finnas.

Jesus själv uppmuntrar oss med att säga: 
Ge, så skall du få! Om vi bara visste hur 
mycket vi behöver få – så kanske får giv-
mildhelt skulle vara så mycket större.

DIN KYRKOHERDE STEFAN
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Vi prövar på att 
pilgrimsvandra 
i sommar!
EN KORTARE VANDRING med start från 
Matteuskyrkan via Marudd till Botbygårds 
kapell, ca. en timmes vandring. Vi avslutar 
med andakt och kvällste.

Onsdag 24.6 kl.18 - till ca. 20.30. An-
mäl till Matteus församlings kansli tfn.  
09-2340 7300  senast måndag 23.6.

EN LÄNGRE VANDRING med mellanmål 
till Östersundom kyrka, ca. 2 1/2 timme. 

Onsdag 8.7 kl.18 - till ca. 22, start från 
Matteuskyrkan. Anmäl till Matteus för-

samlings kansli tfn. 09-2340 7300 senast 
måndag 6.7.

Båda vandringarna innehåller en kort 
meditation. Klä dig i stadiga, bekväma skor 
och lämplig klädsel. Ta gärna en flaska vat-
ten med!

www.lekholmen.fi  |  www.suomensaaristokulejtus.fi

SOMMAREN I HELSINGFORS brukar 
bjuda på massor av fina musikevenemang 
i kyrkorna. Här är redan nu några tips och 
datum att anteckna:

KONSERTSERIEN Med metron till musi-
ken pågår hela sommaren, och bjuder på 
en konsert varje tisdag kväll kl. 19 i någon 
av kyrkorna på Matteus församlings områ-
de i östra Helsingfors. I år är Matteuskyr-
kan värdkyrka, vilket innebär att både 
inledningskonserten (den 2 juni) och av-
slutningskonserten (den 25 augusti) hålls 
där. Övriga konserter i Matteuskyrkan är 
tisdagen den 30 juni, då stråkkvartetten 
Felis uppträder, samt tisdagen den 28 juli 
då Martina & Mauriz Brunell bjuder på 
musik från Händel till Piazzolla på orgel 

och dragspel. Övriga tisdagar är det kon-
sert i antingen Hertonäs kyrka, Mikael-
skyrkan, Havsrastböle kapell eller Nordsjö 
kyrka.
 

Fullständigt program och konsertpresen-
tationer börjar så småningom uppenbara 
sig på konsertseriens hemsida: http://
www.metrollamusiikkiin.fi.

MUSIK i det mindre formatet erbjuds ock-
så i form av lunchkonserter ungefär var-
annan onsdag kl. 12 i Matteuskyrkan un-
der sommaren, följande onsdagar: den 10 
juni, 24 juni, 6 juli, 22 juli samt 12 augusti. 
Musikprogrammen varar ungefär en halv-
timme.

Sommarmusik i Matteus
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Folkvisemässa i Öster-
sundom kyrka 
2.8 KL.  12

Helena Rönnberg, Mimi Sundroos och folk- 
musiker medverkar.
Istället för psalmer sjunger vi andliga texter till 
bekanta folkmelodier.
Meddela kansliet 09-2340 7300 ifall du behöver 
skjuts.

Onsdagkvällar i juli
1.7,  15.7,  29.7 KL.  18

Kvällsandakt och gemenskap. 
Vi bekantar oss med kyrkor på 
Matteus församlings område.
1.7  Brändö kyrka
15.7  Tammelunds kyrka
29.7 Kvarnbäckens kyrka

Dagläger för pensionärer 
15-16.6 PÅ LAAJARANTA, KL.  10-16 

Program: Morgonkaffe med smörgås, dags- 
inledning, fritid, sångstund, lunch, program 
och eftermiddagskaffe. 
Pris: 20euro, kontantbetalning. 
Anm. senast 10.6 till kansliet matteus.fors@evl.fi
eller 09-2340 7300. 
Adress: Humleuddsvägen 15, Degerö. (Bussarna 
88, 89 från Hertonäs metrostation.)

Ny Alphakurs 
STARTAR DEN 10.9!

Anmäl dej till församlingens kansli 
tfn 050 380 3933 senast 3.9.

Familjeläger 
14-16.8 PÅ LEKHOLMEN

Start fredag kl. 17.15 och tillbaka söndag 
kl. 16.30.
Pris: vuxna 40€, barn 3-17 år 30€, under 3 år 
gratis. Anm. senast fr 5.6 till 
catarina.barlund-palm@evl.fi, meddela del-
tagarnas namn, barnens ålder och eventuella 
matallergier och dieter.
Begränsat antal platser.
Arr. Svenska församlingarna i Helsingfors

Maj-September
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Sö 16.8  12 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

On 26.8 
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Sö 23.8  13 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

Sö 30.8  14 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

SEPTEMBER

On 2.9
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Sö 6.9  15 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

On 9.9
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Lö 12.9 
kl. 10 konfirmation i Matteuskyrkan
kl. 16 konfirmation i Matteuskyrkan

Sö 13.9  16 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

On 16.9
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Lö 19.9 
kl. 12 konfirmation i Matteuskyrkan
kl. 15 konfirmation i Matteuskyrkan

Sö 20.9  17 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan

On 23.9
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Sö 27.9  18 s e pingst
kl. 12 Gospelmässa i Matteuskyrkan

JUNI

Sö 7.6  2 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

lö 13.6 
kl. 12.30-14 Kaffe på plattan utanför 

Matteuskyrkan

Sö 14.6  3 s e pingst 
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Lö 20.6  Midsommardagen
kl. 12 gudstjänst i Matteuskyrkan

Sö 21.6  4 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
Obs! Ingen högmässa i Matteuskyrkan

Sö 28.6  5 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

JULI

Sö 5.7  Apostladagen
Obs! Ingen högmässa i Östersundom 

kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 12.7  7 s e pingst
Obs! Ingen högmässa i Marielunds- 

kapellet i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 19.7  Kristi förklarings dag
Obs! Ingen högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 26.7  9 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

AUGUSTI

Sö 2.8  10 s e pingst
kl. 12 folkvisemässa i Östersundom 

kyrka (se sid. 3)
Obs! Ingen högmässa i Matteuskyrkan

Sö 9.8  11 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Ti 11.8
kl. 18 välsignelse av barn inför skol- 

starten i Matteuskyrkan (se s. 8)



MATTEUS NR 2/20154

FOTO:MIRVA HELENIUS OCH AAPO HUHTA/FINLANDS RÖDA KORS 



NR 2/2015 MATTEUS 5

TEXT: LEIF PIETILÄ

När Laxmi Prakash hörde om den första 
jordbävningen i medierna den 24 april 
blev han mycket orolig för sin familj, 

som bor i landets nordöstra del. Han sökte in-
formation om läget på internet och i Facebook 
och försökte nå familjen per telefon, men kom 
inte igenom.

– Då intalade jag mig själv att jag inte kunde 
göra någonting, så jag försökte lugna ner mig. 
Jag kände mig helt hjälplös och sedan helt kall, 
berättar han.

Han fick tag i familjen per telefon först två da-
gar senare.

Laxmi är från byn Thumbedin i distriktet 
Taplejung i landets nordöstra del. Hans hem-
trakt drabbades inte lika hårt av skalvet som 
Nepals nordliga distrikt och området kring hu-
vudstaden Kathmandu, 

– Vårt hus har två våningar och trappan mel-
lan våningarna går längs ytterväggen på husets 
utsida. Det uppstod en spricka mellan trappan 
och väggen, och trappan kom loss från väggen, 
men det var allt.

Laxmi säger att man egentligen hade tur i otu-
ren.

– Jordskalvet skedde på dagen, när de fles-
ta befinner sig utomhus. Det skulle ha varit 
hemskt om jordskalven kommit på natten, när 
människorna sover inomhus.

Tid, pengar och samarbete
Nästan 9 000 människor omkom i de två jord-
skalven, nästan en halv miljon hus kollapsade 
och något färre än trehundratusen skadades. 
Åtta miljoner människor behöver nu bl.a. 
mat, hälsovård, tak över huvudet och hjälp 
med att starta jordbruket igen. FN:s organ för 
samordning av humanitär hjälp OHCA rap-
porterar att hjälpinsatserna kunnat inledas 
framgångsrikt och att goda resultat uppnåtts, 
men att bristen på finansiering hotar fortsätt-
ningen. I slutet av april skickade FN en vädjan 
till medlemsländerna om ett belopp på 385 
miljoner euro till hjälpinsatserna, men den 25 
maj hade FN fått endast 22 procent av detta 
belopp. Lyckligtvis inflyter medel också in via 
de olika hjälporganisationerna som är aktiva i 
Nepal, och därför spelar donationerna av en-

skilda människor överallt i världen till dessa 
organisationer en mycket viktig roll.

Hjälpinsatserna inte bara pengar, utan även 
samordning. I Nepal finns över hundra hjälp-
organisationer på plats. FN jobbar hårt på den 
här sektorn. FN:s byrå för humanitär hjälp 
och samordning bedömer hjälpbehoven och 
planerar insatserna tillsammans med andra 
samarbetspartner och myndigheterna i Nepal. 
FN har indelat insatserna på elva funktionella 
verksamhetsområden, ”kluster”, som täcker allt 
från förvaltning av flyktingläger till hälsovård, 
livsmedelssäkerhet, skydd och logistik. De olika 
hjälporganisationerna medverkar inom ramen 
för dessa kluster. Finska Missionssällskapets 
och Matteus församlings missionärer är viktiga 
pusselbitar i den här helheten (se artikeln av Ru-
fus Hedengren på sidan 6). 

Det är också ytterst bråttom med hjälpinsat-
serna. De årliga monsunregnen börjar i Nepal i 
juni-juli, och då ska människor, husdjur och till 
exempel majsskörden vara under tak. De mest 
utsatta distrikten behöver snabbt bland annat 
korrugerad plåt och presenningar så att det är 
möjligt att bygga åtminstone tillfälliga skydd 

mot regnet. På lång sikt är det också viktigt att 
säkerställa att jordbruket kommer i gång igen. 
Annars hotas de utsatta områdena av problem 
med livsmedelsförsörjningen senast under den 
följande odlingssäsongen.

Det är viktigt att nå de svårast drabbade om-
rådena före regnen, för när regnen börjar blir 
det mycket svårt att röra sig terrängen, som är 
ytterst krävande även under den torra perio-
den. Nepals topografi är faktist en av de främ-
sta utmaningarna för hjälparbetet. Över 300 
000 människor i de 14 mest utsatta distrikten i 
Nepal har ingen vägförbindelse, och 75 000 kan 
inte ens nås luftvägen. Distributionen av nöd-
hjälp till dem utförs nu med hjälp av professio-
nella bergsbestigare och bärare som transporte-
rar hjälpen fram till fots.

Egna insatser? 
Laxmi tycker att det finns mycket som nepale-
serna egentligen skulle kunna göra själva. 

– De flesta överlevde jordskalvet i alla fall och 
kan själva arbeta för att klara sig, bara de får 
hjälp med det, säger han.

En tanke är att människor som bor i de värst 
drabbade områdena skulle flytta till andra om-
råden åtminstone för en kort tid.

– Till exempel vi skulle ha plats för ytterliga-
re en eller två personer hemma hos oss. Kata-
strofen drabbade kanske 25 procent av Nepals 
befolkning, och jag tror att de återstående 75 
procent skulle kunna ta hand om de olycksdrab-
bade. Men det är nog inte en långsiktig lösning.

Enligt Lami saknar dock förvaltningen, sam-
hället och kulturen i Nepal många av de element 
som skulle behövas för att nepaleserna själva 
skulle kunna genomföra samfällda projekt för 
att åtgärda situationen.

– Vi måste också tänka på längre sikt. Så vi be-
höver nog hjälp från utlandet, och jag är mycket 
glad över att människor faktiskt vill hjälpa oss. 

Efter jordskalvet reste många nepaleser som 
bor utomlands till Nepal för att hjälpa. Laxmi 
funderade också på detta, men beslutade att 
han gör störst nytta genom att slutföra sina 
studier vid Diak, där han har ett halvår kvar 
till examen.

– Jag skulle gärna göra något för mitt folk, 
men jag vet inte riktigt hur jag kan göra det här-
ifrån.

Efter det första jordskalvet deltog Laxmi som 
insamlare i en insamling för Nepal som Matteus 
församling ordnade för Kyrkans utlandshjälp i 
Östra Centrum.

– Jag blev överraskad över att det var så många 
som gav pengar till insamlingen. Jag kände att 
man faktiskt brydde sig om oss. Men samtidigt 
kände jag på ett sätt att vi nepaleser är så fattiga. 
Och jag kände att vi nepaleser inte tar tag i job-
bet tillsammans, som ett folk. Men det är fint att 
finländare är hjälpsamma goda och tar ansvar 
när andra lider. Jag vill också tacka Matteus för-
samling och diakonissan Carita Riitakorpi för 
deras aktiviteter och själfulla stöd till Nepal. 

Det är bråttom i NepalO
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Snart börjar monsunregnen i det jordbävningsdrabbade Nepal, 
och då måste människor, djur och skörden finnas under tak. 
Nödhjälpen har fått en bra start, men de fortsatta åtgärderna 
kräver mer pengar – mycket mer pengar. Laxmi Prakash, 28, 
som studerar vid yrkeshögskolan Diak i Helsingfors, är tacksam 
för den hjälp som finländarna redan skickat till Nepal. 

Laxmi Prakash samlade in pengar för nödhjälpen 
i Nepal i Östra Centrum.
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... Nepal

Att hjälpa på plats och ställe

TEXT: RUFUS HEDENGREN

När de når Kathmandu blir de förvånade 
över att stora delar av staden, mot alla 
odds, klarat sig så pass bra. Förödelsen 

kommer emot dem först när de besöker de gam-
la stadsdelarna Bhaktapur och Gongabu. 

På jobbet är sedan ingen dag den andra lik. De 
första veckorna är Maria i full beredskap att åka 
ut till de ställen där hjälpdistributionerna sker, 
dels för att kunna rapportera om distributionen 
och dels för att kunna intervjua människor. ACT 
Allians och Lutherska världsförbundets (LVF) 
avdelning i Nepal, som är deras samarbetspart-
ners, gör kartläggningar av områden och byar 
som behöver hjälp. Sedan gäller det att snabbt få 
ut förnödenheterna. Oftast går transporten re-
dan följande dag. LVF sköter om anskaffningen 
och deras stab av frivilliga packar hjälppaketen. 
Utöver att Maria rapporterar om arbetet tillbaka 
till Finland, sammanställer hon också informa-
tion om fadderbarn och fadderelever. Och efter-
som hon är koordinator för det kyrkliga arbetet 
är hon dessutom i kontakt med kyrkliga samar-
betspartners för att gå igenom situationen med 
dem. Några av dem är direkt med i katastrofar-
betet så Maria är med även under deras hjälp-
försändelser. Till hennes viktigaste uppgifter hör 
också att stöda FMS samarbetspartners, speciellt 
med att ordna psykosocialt stöd för dem och för 
de människor som de jobbar bland.

Plan A, B och C
Ben Westerling i sin tur ansvarar för helhetsbil-
den, vilket betyder att han är i tät kontakt med 
FMS i Helsingfors. Att hålla samman FMS-ar-
betet och få nya projektavtal med staten Nepal 
hör till hans främsta uppgifter. Detta är speciellt 

krävande i situationen som landet nu befinner 
sig i. Ben ansvarar också för personalens väl-
befinnande, både dem från Finland och de ne-
paleser som arbetar med FMS på kontoret. Sitt 
arbete summerar han så här:

– Situationen ändrar hela tiden och arbetsbil-
den med den. Man håller på med ”tusen” saker 
på en gång och samtidigt planerar man framåt. 
Det gäller dessutom att ha flera olika planer för 
framtiden, både A, B och C.

Och medan krisen pågår fortsätter också det 
vanliga kontorsarbetet. Ben jobbar med att få 
klart budgeten för 2016. Han inser bland annat 
att andelen för bostadskostnader bör höjas. Jord-
bävningen har demolerat många bostadshus och 
färre bostäder betyder dyrare bostäder.

Praktisk hjälp
Det administrativa arbetet är viktigt, men att få 
hjälpa någon mänska till mänska hör till det som 
känns värdefullast. Maria får bland annat vara 
med då en dalitfamilj med sex barn får välbehöv-

lig hjälp. I likhet med andra bybor i Dhading-om-
rådet får familjen 30 kg ris, 1 kg linser, ett saltpaket 
och en presenning med hjälpförsändelsen. Famil-
jens hus förstördes i ett jordras senaste år och nu 
kom förödelsen på nytt i och med jordbävningen. 
Nätterna tillbringar de utomhus, men nu under 
den efterlängtade presenningen. Pengarna till 
förnödenheterna kommer från de finländare som 
understöder Finska Missionssällskapets arbete.

En månad senare
En månad efter det första skalvet undrar Maria 
när livet i Nepal kommer att bli normalt igen? 
Allting kretsar fortfarande kring jordbävningen. 
Maria och Ben är visserligen tillbaka i sitt hem, 
vilket är skönt efter två etapper av övernatt-
ningar i tält. Men bilderna av förstörda hus och 
människor som går omkring bland ruinerna är 
sådant som sitter kvar på näthinna också efter 
att hon stängt ögonen. Alldeles nyligen har hon 
varit med om en hjälpförsändelse till distriktet 
Sindhupalchowk där antalet döda är 4000. Hon 

När den första jordbävningen i 
Nepal äger rum på lördag morgon 
den 25 april befinner sig Nepal-
missionärerna Ben och Maria 
Westerling i Finland på en kort visit. 
Bens första tanke är: Jaha, nu kom 
skalvet och jag är inte där, jag är 
på fel ställe. Maria känner likadant, 
fysiskt är hon i Finland men 
tankarna går hela tiden till Nepal. 
Men redan tre dagar senare får de 
möjlighet att återvända. Efter att 
ha följt med läget via datorskärmen 
känns det bra att nu få stiga på 
planet till Istanbul och därifrån 
vidare till huvudstaden Kathmandu 
för att delta i hjälparbetet.

Här låg Sunita. Mamma Jalmaya visar platsen där elvaåriga Sunita (längst till höger) begravdes under 
sitt hem. - Vi såg hennes fingrar sticka fram. Hon hade lyckats skrapa ett andningshål åt sig och efter 
tre timmar fick vi lös henne. Sunita var tillsammans med systern Anita och en kompis när huset rasa-

de samman. Sunita var den enda som överlevde. 
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Hur mycket medel har samlats in till arbe-
tet i Nepal sedan jordbävningen?

– Den 26 maj hade vi fått in sammanlagt 
300 000 euro från privatpersoner. Det kan 
också nämnas att Tammerfors församling 
donerat 15  000 euro till katastrofinsam-
lingen. 

Hur kanaliserar ni medlen vidare till Nepal?
–  Vi hjälper genom lokala samarbets-

parter i Nepal. Organisationerna har goda 
nätverk, lokal kännedom och mångårig 
erfarenhet. Katastrofhjälpen når fram till 
nödställda oavsett etnicitet, religion eller 
nationalitet. Finska Missionssällskapet har 
skickat 150  000 euro i nödhjälp till fyra 
samarbetsparter, varav tre verkar i länen 
Dhading och Ghorka där jordbävningens 
epicentrum låg. Dagarna efter jordbäv-
ningen sände Finska Missionssällskapet 
100  000 till Lutherska världsförbundet i 
Nepal. Den hjälpen når fram i samarbete 
med ACT-alliansen.

Vad går pengarna till när de väl är framme 
i Nepal?

– De drabbade får tält, filtar, mat i form 
av ris, nudlar, salt, socker och matolja, tvål 
och redskap för vattenrening. Organisatio-
nen Centre for Mental Health and Coun-
selling erbjuder hjälp till dem som trauma-
tiserats av jordbävningen.

Vilka samarbetspartners har ni i Nepal- 
arbetet?

– Vi har nio utvecklingssamarbetsparter 

och nio kyrkliga samarbetsparter. Fad-
derbarnverksamheten sker via två av våra 
utvecklingssamarbetsparter och via tre an-
dra samarbetsparter.

Vilken hjälp väljer FMS att prioritera i en 
katastrofsituation som den här?

– I en katastrofsituation av denna stor-
hetsgrad går hjälpen till alla behövande, 
men Finska Missionssällskapet vill försäk-
ra sig om att barn, kvinnor, funktionshin-
drade och daliter får hjälp.

Finska Missionssällskapet hjälper speci-
ellt i de län utanför Kathmandu där jord-
bävningens epicentrum låg och upp till 90 
procent av byggnaderna är förstörda i vis-
sa områden. 

Kan du ge något praktiskt exempel på 
hur en gåva kan hjälpa någon i Nepal? 

– Genom en gåva via katastroffonden 
kan till exempel en fattig dalitfamilj som 
förlorat allt få skydd i form av presenning 
(tält) och mat för dagen. Var fjärde nepa-
les lever under fattigdomsgränsen och 80 
procent av invånarna lever på småskaligt 
jordbruk. 

Vilka långsiktiga planer finns det på att 
hjälpa det nepalesiska folket att bygga 
upp sitt land?

– Våra samarbetsparter gör upp budget-
ar och försöker uppskatta vilka behoven 
kommer att vara längre fram. I det här 
skedet är mat och tält det viktigaste men 
senare blir det fråga om att hjälpa de mest 
utsatta med återuppbyggnaden av hus 
och skolor som rasat. Hjälpen är naturligt 
långsiktigt eftersom våra partnerorgani-
sationer kommer att finns på plats ock-
så i fortsättningen. Speciellt våra parter 
inom utvecklingssamarbetet arbetar re-
dan bland de fattigaste och har som mål 
att skapa bättre livsvillkor för dem. De har 
alltså expertis som är till stor nytta i åter-
hämningsfasen och i återuppbyggnaden.

Pengar som doneras till Finska 
Missionssällskapet går till tält, 
filtar, mat och hygienartiklar, 
berättar Joanna Lindén-Montes 
på Finska Missionssällskapet.

Så här går pengarna fram

har lyssnat på åtskilliga föräldrar som mist 
sina barn när det egna hemmet rasat sam-
man och begravt dem. För många fanns 
det inga ord för sorgen. 

Ben sitter fortfarande vid sin dator. 
Klockan är ett på natten och 20 stycken 
e-mail är ännu obesvarade. Tankarna mal 
på. De senaste skalven avtar och kommer 
att ta slut, men förödelsen är kvar. Vad 
ska det bli av återuppbyggnadsarbetet? 
kommer det att komma in tillräckligt med 
pengar? Klarar nepaleserna mentalt av det-
ta oerhörda bakslag i sitt fattiga land? 

För att hitta stöd går Westerlingarnas 
tankar ofta till bibelorden i Jesaja 54:10: 
”Om än bergen rubbas och höjderna 
vacklar, skall min trohet mot dig inte 
rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, 
säger han som älskar dig, Herren.” I sitt 
arbete känner de av Guds beskydd och 
också en tacksamhet för all den support 
och förbön de får ta emot. Till Matteus 
skickar de följande hälsning:

”Ett varmt tack för allt stöd och all upp-
muntran som vi fått från er i Matteus för-
samling. Tack att ni kommer ihåg Nepal 
också i fortsättningen när de internationel-
la medierna inte längre intresserar sig för 
vad som händer här.”

Maria och Suntali Bika med sina sex barn sitter under presenningen som delades ut till-
sammans med matpaket i Dhading.
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PRÄSTER 

Stefan Forsén
KYRKOHERDE
(09) 2340 7310
050-380 3945

Helena Rönnberg 
FÖRSAMLINGSPASTOR
(09) 2340 7322
050-380 3957

Johan Hallvar
KAPLAN
(09) 2340 7321
050-380 3954

Lars-Olof Ahlfors 
KAPLAN
(09) 2340 7323
050-380 3958

DIAKONI

Cecilia Forsén 
DIAKONISSA
(09) 2340 7327
050-380 3976

Carita Riitakorpi  
DIAKONISSA
(09) 2340 7328
050-380 3986

Katja Pitkänen  
PROJEKTKOORDINATOR FÖR  
FRIVILLIGVERKSAMHET
(09) 2340 7314
050-407 0181

KANSLIET

Pia Valtanen
FÖRSAMLINGS SEKRETERARE
(09) 2340 7302

Inge-May Sevonius 
FÖRSAMLINGS SEKRETERARE
(09) 2340 7300

Pastorskansliet öppet
MÅN.–TIS. KL. 9–14
ONS. KL. 12–14
TORS.–FRE. KL. 9–14

MUSIK

Marianne Sundroos 
KANTOR
(09) 2340 7325
040-584 0296

Anders Forsman
KANTOR  
(09) 2340 7320 
050 433 5578

Daniela Forsén
MUSIKLEDARE
(09) 2340 7324  
050-414 7860

BARN, UNGDOM 
OCH FAMILJ

Catarina Bärlund-Palm 
FAMILJEARBETSLEDARE
(09) 2340 7333
050-380 3936

Marianne Bergström  
DAGKLUBBSLEDARE
(09) 2340 7331
050-380 3995

Tonja Paavola 
UNGDOMSARBETSLEDARE
(09) 2340 7330
050-380 3988

Daniel Jakobsson 
UNGDOMSARBETSLEDARE
(09) 2340 7329
050-380 0710

Patricia Högnabba 
KONFIRMANDTEOLOG
(09) 2340 7332 
050-408 9010
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Sommarträff
PROGRAM OCH SERVERING,
varje sommaronsdag från 3.6 till 12.8 

kl. 12.30-14 i Matteussalen.
Välkommen!

Knatte- och babyrytmik 
i Matteus församling 
KOM MED och sjung, dansa, spela och lek tillsam-
mans med andra barn och föräldrar! Knatte- och 
babyrytmiken är för barn från 3 månader till 4 år. 
Vi träffas i grupper, enligt barnens ålder, på tisda-
gar från kl. 9.30. Efter sångstunden umgås vi över en 
kopp kaffe.

Anmälning och frågor till Catarina Bärlund-Palm 
catarina.barlund-palm@evl.fi senast 21.8. 
Start i september.
För anmälning behövs: 

• barnets för- och efternamn
• ditt för- och efternamn
• er gatuadress
• ditt telefonnummer

Plats: Matteus för-
samlings utrymmen 
på Åbohusvägen 3, 
2 våningen.

Utfärd till 
Raseborg 
17.7.  START FRÅN MATTEUS KL.  8 .30, 
TILLBAKA CA KL.  19.

FÖRMIDDAGSKAFFE på kyrkbacken och 
besök i Snappertuna kyrka, lunch på Slotts- 
knekten. Guidad rundtur i Raseborgs rui-
ner och besök på Nylands brigad med bl a 
eftermiddagskaffe på soldathemmet.
Pris: 30 € vuxna, 15 € barn. Anmäl 
senast 9.7 till kansliet 09-2340 7300.

Lunchmusik 
med Matteus
ONSDAG 10 JUNI KL.12 
I  MATTEUSKYRKAN

INHEMSK MUSIK i sommaren med 
Marianne i kvadrat.
Marianne Suomalainen, violin & flöjt, 
Mimi Sundroos, orgel & piano.

Välsignelse av barn  
inför skolstarten
TISDAG 11.8 KL.  18.00
I MATTEUSKYRKAN

Helena Rönnberg och Catarina Bärlund- 
Palm medverkar. Välkommen!

Retreat på Snoan
MATTEUS ORDNAR en egen retreat på 
retreatgården Snoan 23-25.10.
Retreatledare Stefan Forsén
En möjlighet att stilla dig och varva ner.


