
Våra unga
Vad händer i en familj när barnen konfirmeras?
Vi träffar en mamma, en fadder och en nyligen 
konfirmerad ungdom och vi funderar på vad en 

fadder egentligen ska göra.
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MATTEUS FÖRSAMLING ordnar en retre-
at för sina församlingsmedlemmar på re-
treatgården Snoan i Lappvik, Hangö 23-25 
oktober 2015. 

Retreaten inleds kl.18.30 på fredag kväll 
och avslutas kl.16 på söndag. 

Temat är: Lyssna i stillheten. Retreatle-
dare är kyrkoherde Stefan Forsén. 

Anmäl till församlingens kansli senast 
onsdag 12.10 före kl.14 per mail matteus.
fors@evl.fi eller per tfn 09 2340 7300. Med-
dela vid anmälan om du behöver skjuts så 
ordnar vi med samåkning. Retreaten kos-
tar 100 euro. Vid behov kan församlingen 
bevilja bidrag.

Ta med lakan och handduk. Det går ock-
så att hyra dem för 8 euro från Snoan. 

För mer information kontakta Cecilia 
Forsén 050 380 3976.

Skapa rum för den ordlösa vilan
tid för tankar och självinsikt
tid att möta dig själv och Gud
tid att samla kraft inför vardagen

Finlands äldsta retreatgård Snoan finns i 
Lappvik mellan Ekenäs och Hangö. Den 
grundades av Marga Ahlqvist och Märta 
Sohlberg och invigdes år 1974. 

Retreatgården omfattar ett delvis mo-
derniserat torp från 1800-talet samt en 
gårdsbyggnad med tolv gästrum och ett 
kapell. Gården är omgiven av fridfull na-
tur, som ger goda möjligheter till vila och 
rekreation.
 

Läs mer om Snoan och retreater på 
Lärkkullas hemsida: www.larkkulla.net/
retreater

REDAKTION

Jesus på riktigt
VARJE ORGANISATION utvecklar sitt eget 
språkbruk. Om man lyssnar till en grupp 
terapeuter så får orden snabbt en helt ny 
betydelse när man talar om lyssnande, 
reflektion, bearbetning. Lyssnar man på 
ingenjörer och de talar om spänning, pro-
jektering och utveckling så har orden en 
helt annan betydelse är hos terapeuterna. 
 Professionalism förutsätter ett eget språk-
bruk. Men ibland kan språket bli en be-
gränsande faktor. Särskilt om man tror att 
betydelsen i orden är lika självklar för alla 
som för mig. 
 För kyrkan finns det en stor risk att bud-
skapet blir flummigt och otydligt på grund 
av att orden inte betyder samma sak för 
alla. Vi använder så många bilder och för-
utsätter så mycket kunskap.

 VI MÄNSKOR är vanligtvis artiga, eller så 
är vi rädda för att visa vår dumhet, så vi 
låter mänskor hållas med sina främman-
de begrepp och annorlunda tolkningar av 
ord. Men det gör sällan ungdomar.
 Att tala med ungdomar om tro innebär 
att man måste vara beredd att vara mycket 
tydlig och tala om saker med riktiga ord. 
Och då kan det plötsligt hända att det bud-
skap som Jesus har blir mera på riktigt. 
 Jesus vara oerhört skicklig på att uttrycka 
sig konkret och använda vardagliga och 
välkända händelser som beskrivningar på 
det som ibland kan vara svårt att ta till sig. 
Men jag tror inte att Jesus hade tänkt sig 
att vi krampaktigt skulle hålla fast vid hans 
bilder. Vem av oss förstår fullt ut bilden av 
att vara som ett får? Eller att ge sina barn 
fiskar i stället för skorpioner? Eller att vara 
vitmenad? 
 Jag tror att vi behöver ungdomar som 
säger: va?! , när orden som beskriver vad 
Jesus säger blir så pinsamt dolda. Bara då 
kan kyrkan överleva. När ungdomarna får 
chansen!

DIN KYRKOHERDE STEFAN

KOM MED PÅ RETREAT!
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KL. 10-11.30 I MATTEUSSALEN, 
ÅBOHUSVÄGEN 3, 2.VÅN:

10.10 Nådegåvorna, Stefan Forsén
14.11 Lovsång, Daniela Strömsholm

LÄNGTAR DU OCKSÅ EFTER MERA? 
Mera kunskap om Gud, Jesus, bibeln och 
det kristna livet. Ett tillfälle där tron kan 
växa och praktiseras. Där ord förbyts i 
kraft. Intressanta teman kring ämnen som 
vi alla längtar efter. Uppdelat i små läckra 
salta bitar, som en brunch. Matteus.SALT 
för dig.

Matteus.SALT är ett nytt forum för 
dig som längtar efter mera och djupare 
insikt i den kristna tron. Vi vill erbjuda 

Matteus.SALT
ett lättill-
gängligt och 
fritt tillfälle 
med utrym-
me för frågor 
och diskussion. 
Med hjälp av en-
tusiastiska förelä-
sare som inspirerar och engagerar får vi 
fördjupa oss i intressanta bibliska frågor. 
Matteus.SALT är inte bara prat, utan även 
mat. Varje tillfälle börjar med en utsökt 
brunch. Brunch 5 €. Sedan följer anfö-
rande, kaffe och diskussion, avslutning 
och frågor. Matteus.SALT för dig, på 90 
minuter, en lördag i månaden. 
Välkommen!
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VERKSAMHET FÖR BARN

Gung & Sjung
Klapp & Klang
Mera information ger Daniela Strömsholm
050-414 7860

Dagklubb (3-6 år)
Nordsjö, Sjökortsgränd 6,  
tel. (09) 2340 7331
må, ti, on, fr kl. 9.30 – 12.30
Ledare: Marianne Bergström

Familjeklubb
Nordsjö, Sjökortsgränd 6,  
tel. (09) 2340 7331
torsdag: kl. 9.30-12 
Ledare: Marianne Bergström

Lördags Klapp & Klang
Följande lördagar: 24.10, 21.11  
kl. 10.00-10.45 (9 mån-4 år med vuxen)
Plats: Matteussalen, 2 vån
Ledare: Catarina Bärlund-Palm
Ingen förhandsanmälan.

Söndagsskola (från 4 år)
följande söndagar: 25.10, 1.11, 8.11, 15.11, 
22.11, 6.12
kl. 12 i Matteuskyrkan 

Musikverkstad
Lö 24.10 kl. 10.00-10.45  
(5-9 år med eller utan vuxen)
Plats: Matteussalen, 2 vån
Ledare: Catarina Bärlund-Palm
Ingen förhandsanmälan.

JUNIORER 

Pysselklubb (7-12 år)
Östersundom skola på måndagar, 
Degerö lågstadieskola och Botby grundskola 
på tisdagar
Brändö lågstadium på torsdagar
Anmälan och info: Catarina Bärlund-Palm, 
catarina.barlund-palm@evl.fi 

Sportklubb (åk1-4)  
Ungdomsgården Rastis utrymmen, 
Fjärdstråket 6 (Häng och Fläng)
tisdagar
pojkar kl. 15-16, flickor kl. 16-17

Klubbarna kostar ingenting.
Sportklubben leds av församlingens 
ungdomar. 
Anmälan och info: 
Catarina Bärlund-Palm, 
catarina.barlund-palm@evl.fi

UNGDOMSARBETE 

För övrig ungdomsverksamhet, kolla hem-
sidan eller Matteus ungdom på 
http://www.facebook.com/matteus.ungdom

Hjälpisutbildning
Fortsättningsutbildning för hjälpledare 
(HJUB 2 & 3) startar 20.9 
Grundkurs för hjälpledare 23.9

Matteus Ungdomsmässa (MU-mässa)
On kl. 18.00 i Matteuskyrkan
Varje onsdag firar vi en kort mässa med 
vardagligt tilltal, modern musik och böne-
vandring. Mässan genomförs av och med 
ungdomarna själva.

Matteus ungdomskväll
On kl. 19.00 i Matteuskyrkan, 2 vån
Gemenskap, gäster, samtal, natistund. 
Kom och häng med oss i våra nya ungdoms-
utrymmen 

MU-Music
Onsdagar
Daniela Strömsholm leder ett musikprojekt med 
inriktning på en konsert i slutet av terminen. 
Start 30 sep.  

Djup
En måndag i månaden 18.30
Fördjupningskurs i kristen tro för ungdomar. 
Start: 28.9.

K18 
En måndag i månaden 18.30
Diskussionsgrupp om tro & liv för dig som 
fyllt 18. Start 21.9.

Matteusmiddag
En måndag i månaden 18.30
Tre rätter för tre euro - En måltidsgemenskap 
för studerande. Start 5.10.

Mat Tro Prat
En måndag i månaden 18.30
Med särskilt fokus på dig som varit med i kyr-
kan ett bra tag men som inte riktigt hittat ditt 
sammanhang. Du är kanske kring 30 sträcket 
och funderar på vad tron har att ge i det här 
skedet av livet. Om detta samtalar vi kring 
middagsbordet i Matteus. Start 28.9.

MUSIK 

Det finns körer för både barn och vuxna.
Mera info:
Barnkören: Daniela Strömsholm, 
tfn 050-414 7860

Kyrkokören och RostRösten: Marianne 
”Mimi” Sundroos, tfn 040-584 0296

ÖVRIGA GRUPPER

Torsdagsträffen
En grupp för dig som vill ha trevlig gemen-
skap med sång och samtal. Kaffeservering. 
Varannan torsdag kl. 13, (udda veckor)
Matteussalen

Halvfärdiga handarbeten
kl. 12-14 i klubbrummet
varannan torsdag (jämna veckor)
Restgarn tas emot med tacksamhet. 
Mera info: diakonissa Carita Riitakorpi, 
tfn 050-380 3986.

Kvinnor mitt i livet
kl. 18-21 en måndag i månaden 26.10, 23.11
Info ger Gun Erikson-Blomfelt 
tel. 050-364 4096
Matteussalen

Motionsgymnastik för damer 
Botby kyrka, Stenportsvägen  5.
onsdagar kl. 19.00
Ledare: Veronica Renwall

Samlingar för 65+ och 70+
Höstens samtalsluncher kl. 12-14 
i Matteussalen
för 65+ 
fr 9.10 Tema: Mötesplatserna i livet. 
Lena och Henrik Andersén medverkar.
Anmäl senast ti 6.10 kl. 14.
fr 13.11 Tema: Sent i November, 
Cecilia Forsén. Anmäl senast ti 10.11 kl. 14.
för 70+ 
fr 30.10 Tema: Om skrock och tro med 
Carola Ekrem. Anmäl senast ti 27.10 kl. 14. 
Anmäl till Matteus församlings kansli, 
matteus.fors@evl.fi eller tfn 050-380 3933

Följ med annonseringen i Kyrkpressen och 
på församlingens hemsida www.matteus.fi

För alla som fyllt 70, 75, 80, 85, 
90, 95 och 100 och däröver ord-
nas en födelsedagsfest varje vår.

Samling för män
Diskussionskväll i Matteussalen, 2 vån, 
ingång via kansliet 
en fredag i månaden kl. 19-21
fr 16.10 Glimtar ur Stefan Prätorius´ De trog-
nas skattkammare: Mikael Forsblom
fr 13.11 Diakonins möjligheter i en föränderlig 
värld: Cecilia Forsén och Carita Riitakorpi
fr 11.12 Julfest i Matteussalen

Församlingens program

Rätt till ändringar förbehålles. Se närmare annonsering i Kyrkpressen och på församlingens hemsida www.matteus.fi.
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Återknutna till 
församlingen

TEXT: LIISA MENDELIN

För ett år sedan fick Oscar Weber ett brev 
från Matteus församling. Det var en in-
bjudan till honom och hans föräldrar att 

delta i en infokväll om skriftskolan.
– Under kvällen fick vi veta hur skriftskolan 

är upplagd under ett års tid. Hur ofta skriftskol-
gruppen träffas, hur lägret kommer att vara, 
vilka uppgifter ungdomarna får, säger Monica 
Weber som är Oscars mamma.

Snart engagerades även Monicas syster Su-
sanne Jalas i Oscars skriftskola. I egenskap av 
Oscars fadder blev också hon bjuden till  träffar 
i församlingen. På träffen strax före konfirma-
tionen fick faddrarna veta hur deras uppgifter 
såg ut i konfirmationsgudstjänsten.

– Men vi diskuterade också hur vi upplevt att 
ungdomarna upplevt det hela, säger Susanne.

Både Susanne och Monica har haft flera barn 
i Matteus skriftskola. Oscar är sist ut i skaran.

Startpunkt: ungas frågor
Starkaste minnet från barnens skriftskolor är 
för både Monica och Susanne när de åkte ut till 
sina barns skribaläger på Lekholmen. Där hölls 
också deras egna skriftskolläger.

– Men mycket har förändrats, säger Monica.
– På vår tid kom undervisningen uppifrån, 

som i en skola, säger Susanne.
Men för Oscar är det naturligt att se på skrift-

skolan som en möjlighet att fundera på livet.
– Nu handlar det mera om att ta reda på vad 

vi tror på, säger han.
Det mest teoretiska på Oscars läger var att 

undomarna skulle lära sig en del bibelställen 
utantill, och tenta dem för hjälpledarna.

– Om man inte gjorde det i tid fick man sitta 
sista kvällen med Steffe, säger han.

Steffe är Stefan Forsén, församlingens kyr-
koherde.

– På vår tid satt alla med böcker och präntade 
in information, säger Susanne.

– Men nu utgår de från ungdomarna. Från 
deras tankar, frågor och upplevelser. Det är ju 
dem det gäller, säger Monica.

– I jämförelse med era läger var det mindre 
press på vårt läger. Vi ville faktiskt åka dit och 
tänka på vår tro, säger Oscar.

Naturligt digitalt
Monica tror att Matteus församling är ett steg 

När familjens tonåring får ett brev hem är det inte bara 
tonåringen som berörs. En inbjudan till skriftskolan får också 
de vuxna att tänka till.

En månad sedan firade Monica Weber och  
Susanne Jalas Oscar Webers konfirmation.

före andra församlingar när det kommer till 
ungdomsarbetet.

– De använder sig av tekniska hjälpmedel och 
anknyter till ungdomarnas sfär på ett positivt 
sätt. Vi fick ju sitta och tweeta i kapellet på Lek-
holmen.

Hon ger ett stort plus till att det finns en grupp 
på Facebook för konfirmandernas föräldrar.

– Vår grupp var väldigt aktiv, med något nytt 
nästan varje vecka.

Också Oscar är med i flera Matteusgrupper 
på Facebook.

– En skribagupp, en ungdomsgrupp… och 
senast igår skapade vi en grupp för tre personer 
när vi hade ungdomssamling.

Den som inte har Facebook får samma infor-
mation per mail, textmeddelanden och via ap-
pen Whatsapp på smarttelefoner.

Glädje i kyrkan
Oscars skriftskola avslutades med en konfirma-
tionsgudstjänst. Den berörde. 

– Ungdomsarbetsledaren Daniel talade verk-
ligen till ungdomarna och sade att de är en gåva. 
Det var så att tårarna trillade, säger Monica.

Under gudstjänsten användes andra instru-
ment än orgel. 

– Och det var sång under hela nattvarden, 
som väldigt många gick till, säger Susanne.

– Man kände sig delaktig, inte som en åskåda-
re. Det var inte alls högtravande och ”kyrkligt”, 
utan de talade vanligt språk, säger Monica. Jag 
fick en varm känsla, ett minne som jag ska be-
vara i hjärtat. Det var en sådan glädje i kyrkan.

Glapp mellan barn och 
tonåring
Både Monica och Susanne har länge hört till 
Matteus församling. Den pensionerade kyr-
koherden  Henrik Andersén har känts som en 
”huspräst”. 

– Förutom att han var min religionslärare och 
skribapräst har han vigt mig och min man, döpt 
barnen och dessutom skött jordfästningar, sä-
ger Monica.

När Oscar var liten tog Monica med honom 
på församlingens babyrytmik och julvandring-
ar.

– Jag fick veta först igår att julvandringarna 
faktiskt var i Matteuskyrkan, på samma ställe 
där jag nu har ungdomssamlingar, säger Oscar.

Det är många år mellan barnens julvandring-
ar och brevet till den blivande konfirmanden. 

Skriftskolan blir en återkoppling till det försam-
lingsliv som skett för länge sedan.

– Skriban har knutit oss närmare församling-
en. Ju fler skriftskolor man är med om desto 
närmare blir församlingen, säger Monica.

Det har varit en lång paus sedan Susannes 

FOTO: LI ISA MENDELIN
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TEXT: LIISA MENDELIN

Susanne Jalas är både moster och fadder 
till Oscar Weber som konfirmerades för 
en månad sedan.

För henne är fadderskapet ett hedersuppdrag.
– Det visar att föräldrarna litar på mig. Mina 

gudbarn känns kanske lite närmare. Men jag 
har inte diskuterat tro med dem.

– Och jag känner ju mig mera som din mos-
ter än som din fadder, säger hon till Oscar.

I dag syns fadderskap oftast i form av pre-
senter. Faddern förväntas komma ihåg att ge 

En trygg extra vuxen
Fadder är ett flummigt ord som inte 
blir tydligare av sin definition: att 
stöda barnets kristna fostran. Hur 
gör man det?

forts.

gåvor på födelsedagar.
– Men förr var väl idén att om föräldrarna dör 

så blir det faddrarna som tar hand om barnet, 
säger Monica Weber, som är Oscars mamma.

– Och det har jag väl ändå tänkt mig… säger 
Susanne.

– … men kanske då mera i egenskap av mos-
ter än av fadder, fyller Monica i och Susanne 
nickar.

Ensidigt
Både Susanne och Monica har gudbarn som 

de inte sett på flera år. När barnet var litet höll 
de tätare kontakt, men med åren har kontakten 
mattats av. Relationen mellan fadder och gud-
barn kompliceras av att det inte är en jämbördig 

egna barn konfirmerades. 
– Genom Oscars skriba blev jag återknuten 

igen. Jag drogs tillbaka på ett positivt sätt, säger 
Susanne.

Har ni hittat något sätt för er själva att vara 
delaktiga i församlingen?

– Jag försökte vara med i en kör, men det var 
för svårt, säger Monica.

– Och så tänkte vi delta i en kurs om kristen-
dom för vuxna, men den var tolv gånger plus 
ett veckoslut. Vi skrämdes bort av att det var för 
kursaktigt.

Monica och Susanne önskar hellre öppna dis-
kussionskvällar, dit man kan komma när man 
har möjlighet.

– Jag vill diskutera vardagsnära ämnen, till 
exempel om hur det är att förlora sina föräldrar. 
För mig är församlingen en plats där man kan 
känna sig trygg i några timmar, säger Monica. 

– Och gudstjänsterna skulle få likna den här 
konfirmationen.
 

Liisa Mendelin är redaktör och PR-producent 
på Kyrkpressen

FOTO: MAY WIKSTRÖM
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... Våra unga

OKTOBER

Sö 11.10 20 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet 

 i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 16 knattekyrka för små och stora  

i Matteuskyrkan. Leksakskollekt.

On 14.10 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteus- 

kyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan. 

Matteus Ungdom -mässa. En 
kort mässa med bönevandring, 
kyrkfika efteråt.

Sö 18.10 21 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan. 

Kvällste i Matteussalen.

On 21.10 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteus- 

kyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan.  

Matteus Ungdom -mässa.  
En kort mässa med böne-
vandring, kyrkfika efteråt.

Sö 25.10 Reformationsdagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

On 28.10 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan.  

Matteus Ungdom -mässa.  
En kort mässa med böne-
vandring, kyrkfika efteråt.

Lö 31.10 Alla helgons dag
kl. 18 gudstjänst och ljuständning till 

de avlidnas minne i Botbygårds 
kapell.

NOVEMBER

Sö 1.11 23 s e pingst
kl. 10 högmässa i Östersundom kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Oktober–December
K A L E N D E R

On 4.11 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan.  

Matteus Ungdom -mässa. En kort 
mässa med bönevandring, kyrk- 
fika efteråt.

Sö 8.11 24 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 16 mässa med Fridsföreningen i södra 

Finland (tvåspr.)

On 11.11 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan.  

Matteus Ungdom -mässa. En kort 
mässa med bönevandring, kyrk- 
fika efteråt.

Sö 15.11 Uppbrottets söndag
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Ti 17.11
kl. 11 knattekyrka för små och stora i 

Matteuskyrkan. Leksakskollekt.

On 18.11 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan.  

Matteus Ungdom -mässa. En kort 
mässa med bönevandring, kyrk- 
fika efteråt.

To 19.11
kl. 18-21 Rosa Bandet café i Matteus- 

salen. Se sid 7

Lö 21.11
Öppet hus i Matteus. Välkommen att del-
ta, vi samlas till bl.a. adventspyssel för 
barn och vuxna, kaffe på plattan, allsång 
och diskussion. Kvällen avslutas med 
kvällsmässa.

Avsikten är att erbjuda någonting för 
alla. Programmet uppdateras regelbun-
det och framgår på www.matteus.fi.

Sö 22.11 Domsöndagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

On 25.11 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 14-16 SenioRöst adventsfest i matteus- 

kyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan.  

Matteus Ungdom -mässa. En kort 
mässa med bönevandring, kyrk- 
fika efteråt.

relation, kontaktsökandet är ofta ensidigt 
på fadderns ansvar.

– Ibland får man inte så mycket respons, 
och då vill man inte pracka sig på, säger 
Susanne.

Prata om viktiga saker
Det är lite oklart vad som egentligen för-
väntas av en fadder. Olika familjer verkar 
ha olika förväntningar.

– Det viktigaste skulle ändå vara att um-
gås, säger Susanne.

– Ja, att vara en trygg extra vuxen i en 
ungdoms liv, säger Monica.

– Det är vad jag skulle vilja vara, säger 
Susanne. En sån som pratar om viktiga 
saker med gudbarnet. Men vem lyckas 
egentligen vara en sådan gudförälder?

Högtidligt ord
Monica anser att det låter lite väl högtid-
ligt att faddern ska stöda barnets ”kristna 
fostran”. 

– Jag vill tänka att det innebär empati, 
omtanke och att förmedla livets viktiga 
värden.

Susanne tycker att det vore bra att dis-
kutera också fadderskapet då när barnet 
döps. Monica håller med.

– Ja det finns ju inget samtalstillfälle 
med de blivande faddrarna där man kun-
de prata om idéer, hur man kan vara när-
varande.

Återkoppling
Matteus församling har medvetet gått in 
för att bjuda in faddrarna till alla träffar 
där konfirmandens föräldrar är med.

– Vi vill uppmuntra konfirmanderna 
att tala om det som 
tas upp i skriban ock-
så med andra än sina 
skribavänner och led-
are. Vi vill inte att skri-
ban skall bli en enskild 
händelse som inte re-
laterar till något annat 
i deras liv. Därför är 
det viktigt med för-
äldrars och faddrars 
engagemang, säger 
Patricia Högnabba 
som är konfirmand-
teolog i församlingen.

– Många faddrar säger att det här har 
hjälpt dem att återknyta kontakten med 
sitt fadderbarn.

Enligt henne ser många ungdomar fram 
emot fadderskap och nämner det som en 
av orsakerna till att de väljer att bli konfir-
merade.

”– Det 
viktigaste 
skulle ändå 
vara att 
umgås.”
Susanne Jalas
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Rosa bandet café
TO 19.11 KL.  18-21 I  MATTEUSSALEN

GRUPPEN KVINNOR MITT I 
LIVET ordnar också i år en kväll 
till förmån för Rosa band- in-
samlingen! 

Vi bjuder både på soppa och 
kaffe och kakor! Dessutom 
blir det Rosa band- lotteri, 
försäljning av handstickade 
sockor och trevlig gemenskap! 

Hjärtligt välkommen att sticka 
dig in eller stanna hela kvällen!

KRISKASSA
DET BEHÖVS hela tiden medel till kris-
kassan, som stöder diakoniarbetet i Matt-
eus församling.

Du kan hjälpa genom att ge ett bidrag: 
Helsingfors kyrkliga samfällighet  
FI14 2065 1800  0164 26 NDEAFIHH.
OBS! Skriv i meddelandet: Matteus diakoni.

Resursbank för 
matteusmusiken

PÅ INITIATIV AV aktiva församlings-
medlemmar har vi beslutat grunda en 
resursbank för musiken i Matteus. 

Denna höst tar vi emot anmälningar 
till farsdagens högmässa 8.11 i Nordsjö 
kl. 10 senast den 26.10 

Den som anmält sig får sedan 
e-post med noter att begrunda in-
för övningen, som går av stapeln 

tillsammans med de andra anmälda ca 
en timme före själva mässan. 

Projektet koordineras av kantorerna, 
8.11.2015 av Mimi Sundroos 
(040-5840296,  marianne.sundroos@evl.fi). 
Du kan också vända dig till Ulla-Stina 
Henricson (0500-419661, ushenricson@
gmail.com) eller Christina Långström 
(040-5823034, chlstrom@hotmail.com) 
om du vill höra närmare om projektet.

Anmäl dig till Mimi, Ulla-Stina eller Chris-
tina. Behövliga uppgifter är namn, kontakt-
uppgifter och instrument/sångstämma.

Kaffe på plattan
LÖRDAGAR 24.10 OCH 21.11 
KL.  12.30-14

VI BJUDER på kaffe, te, saft och bulle. 
Vi erbjuder möjlighet till samtal och 

förbön. Kyrkan är öppen och du kan i 
stillhet sitta där en stund. 

Du är också välkommen med och hjälpa 
till. Vi behöver dig som vill bjuda in män-
skor som går förbi, dig som vill servera kaf-
fe, dig som vill samtala och be för mänskor.

Sö 29.11 1 advent
kl. 12 festmässa i Matteuskyrkan, 

glöggservering.

Må 30.11
Kvällsjulvandring i Matteuskyrkan

DECEMBER

On 2.12 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteus- 

kyrkan 
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan.  

Matteus Ungdom -mässa.  
En kort mässa med böne-
vandring, kyrkfika efteråt.

To 3.12
Kvällsjulvandring i Matteuskyrkan

Fr 4.12
kl. 18 Adventsjulkonsert i Matteus- 

kyrkan

Sö 6.12 2 advent, självständighets- 
dagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 
kl. 12 uppvaktning vid hjältegravarna 

på Brändö, Vilan
kl. 13 uppvaktning vid hjältegravarna  

i Östersundom

Ti 8.12
kl. 9.30 Dans kring granen utanför 

Matteuskyrkan

On 9.12 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteus- 

kyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan. 

Matteus Ungdom -mässa. En 
kort mässa med bönevandring, 
kyrkfika efteråt.  

Lö 12.12
kl. 13 Barnens vackraste julsånger  

i Matteuskyrkan.
kl. 14 Matteusjulfest för hela försam-

lingen i Matteuskyrkan

Sö 13.12 3 advent
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Ti 15.12
kl. 19 de vackraste julsångerna  

i Östersundom kyrka 

On 16.12
kl. 9.30 (obs tiden!) morgonmässa  

i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan. 

Matteus Ungdom -mässa. En 
kort mässa med bönevandring, 
kyrkfika efteråt.  

kl. 19 de vackraste julsångerna  
i Kvarnbäckens kyrka

To 17.12
kl. 19 de vackraste julsångerna i Nord-

sjö kyrka 

Sö 20.12 4 advent
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 18 de vackraste julsångerna  

i Matteuskyrkan

To 24.12 julafton
kl. 13 julandakt på Vilan Brändö
kl. 14 julbön i Matteuskyrkan
kl. 14 julbön i Degerö kyrka
kl. 15 julbön i Tammelunds kyrka
kl. 15 julbön i Östersundom kyrka
kl. 16 julbön i Östersundom kyrka
kl. 16 julbön i Botbygårds kapell
kl. 17 julbön i Brändö kyrka

Fr 25.12 juldagen
kl. 8 julotta i Matteuskyrkan
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VID ETT SAMMANTRÄDE för en tid sedan be-
rättade inledaren att det etiopiska ordet för tig-
gare betyder ”en människa liksom jag”. Jag har 
inte kontrollerat att det faktiskt förhåller sig så, 
men det har ingen betydelse egentligen. De fyra 
orden etsade sig fast i mitt minne. Jag har efter 
det haft svårt att passera de romska tiggar-
na, utan att få ont samvete för att jag 
inte alltid ger en slant. Eller att 
jag inte varje gång som jag blir 
erbjuden gatutidskriften Iso 
Nro köper den för fem 
euro, och får en tidskrift 
i flerfärg med intressanta 
artiklar. Av femman får 
försäljaren tre euro och 
två går till produktionen 
av tidskriften. Men måste 
man få någonting materi-
ellt i gengäld för att man ger 
en slant? Nej, det måste man 
inte! 

Sammanträdet jag talar om ägde rum en kort 
tid, innan den stora flyktingvågen kom. Orden 
”En människa liksom jag” blev ännu mera ak-
tuella. Ingen av flyktingarna och asylsökande-
na flyr sina länder av fri vilja. De hoppas på ett 
bättre och tryggare liv, t.ex. här i Finland, men 

de måste starta från noll, och de bär på trau-
matiska upplevelser. Låt oss ta emot 

dem med öppet hjärta, vi som 
lever i en trygg värld. Vår upp-

gift är att vara deras med-
människor. 

Matteus församlings 
verksamhetsplan för 2016 
inleds med Matt. 7:12 
Allt vad ni vill att männ-
iskorna skall göra för er, 

det skall ni också göra för 
dem. Det skall vi försöka 

leva upp till.

HEDVIG STENMAN

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

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

Vi är till för dig!
MATTEUS FÖRSAMLING ÅBOHUSVÄGEN 3, 00900 HELSINGFORS  TFN (09) 2340 7300  WEBBSIDAN WWW.MATTEUS.FI 

E-POST MATTEUS.FORS@EVL.FI  E-POST TILL MEDARBETARNA FORNAMN.EFTERNAMN@EVL.FI 

MUSIK

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

Anders Forsman
KANTOR  
Tjänstledig

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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En människaKom med och sjung 
himmelskt vacker 
Schubert 
SÖ 11.10 KL.12 

VI FIRAR hög-
mässa i Matt-
euskyrkan med 
musiken i Franz 
Schuberts Tyska 
Mässa. Mässan 
i F-dur, som är 
Schuberts mest 
kända sakrala 
verk, är kompo-
nerad 1826, en-
dast två år före 
den 31-åriga Schuberts död. Den svenska 
översättningen är gjord av Essi Sandell.
 

Mera info: kantor Mimi Sundroos, 
040-584 0296


