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REDAKTION

Så gott vi kan
ÄR MÄNSKAN innerst inne god eller inte? 
Den frågan dyker med jämna mellanrum 
upp. Ingen vill bli kallad ond. Och då är väl 
slutsatsen den att man gärna kallar sig god, 
samtidigt som erfarenheten talar sitt pin-
samt tydliga språk och framhåller att alla 
ens gärningar kanske inte är så goda. 
Men betyder det att om man inte alltid kla-
rar av att vara god så är i så fall ond? Det 
låter som en något drastisk slutsats att dra. 

Om vi nöjer oss med att konstatera att vi 
gärna vill vara goda, men att vi inte klarar 
av det – så tror jag vi kommer rätt nära den 
sanning som också Bibeln ger uttryck för 
när det gäller människans situation. Jag vill 
vara god! Jag vill göra det som är rätt!

ATT GÖRA det goda är inte alltid enkelt. 
Många gånger kräver det uppoffringar, 
och alltid är det inte heller så entydigt. 
Människans lott blir många gånger att väl-
ja det mindre onda av flera onda alterna-
tiv. Det känns kanske inte så uppmuntran-
de att inse att det är så. 

Det som vi ändå måste hålla fast vid, för 
att livet skall bli värt att leva, är vår längtan 
efter det som är gott och rätt. Det leder till 
att vi gör ”så gott vi kan”.

ETT UPPDRAG för den kristna kyrkan är 
att hjälpa mänskor att göra gott.

Det är det vi kallar för diakoni. Ett tjänan-
de som förverkligar längtan att göra gott.

I Matteus församling inbjuder vi alla att 
komma med för att hitta sin egen väg för 
att förverkliga längtan efter att göra gott. 
Många av oss förverkligar sin kallelse att 
vara en del i kyrkan och gör gott utan att 
det går via församlingen – men försam-
lingen måste ändå alltid erbjuda möjlighe-
ten. I Matteus gör vi så mycket gott vi kan. 
Och erbjuder möjligheter för alla att vara 
med och göra det. En del av det finns be-
skrivet i det här numret av tidningen. 

Kom med och gör det goda!

DIN KYRKOHERDE STEFAN
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Upplaga 3 600 st. Tryckeri Botnia Print, 2016 | Nästa MATTEUS ingår i Kyrkpressen 19.5.2016

MUSIK I STILLA VECKAN
ON 23.3 KL.  19 I  MATTEUSKYRKAN
EN KVÄLL MED FINSK PASSIONSMUSIK PÄNKÄLÄINEN: LUKAS-PASSIONEN 
Jere Martiakainen, tenor, Matteus kyrkokör och Cantus Novus, dir. Marianne Sund-
roos, Katri Vanhamäki, orgel. Pänkäläinen - Salonen - Kuusisto – Immonen.  
Fritt inträde med programblad.

FR 25.3 KL.  15 I  BOTBYGÅRDS KAPELL
MUSIK VID JESU DÖDSSTUND
Teea Karttunen, flöjt, Leena Salminen, oboe, Anders Forsman, orgel. 
Quantz - J.S. Bach - W.F. Bach - C.P.E Bach. 
Fritt inträde med programblad

Insamlingen gemensamt  
ansvar 
I Finland används de insamlade medlen för att tillsammans med Finlands Scouter 

arbeta för barn och unga som riskerar att drabbas av utanförskap. Som ett kon-
kret medel för att motverka utanförskap erbjuds möjlighet att delta i scoutverksam-

heten. Insamlingsmedel används bl.a. för att garantera att brist på pengar inte utgör ett 
hinder för att kunna delta. Insamlingsmedel används också för att stöda barn och unga 
med funktionsnedsättning, i första hand den som drabbats av syn- och hörselskada, rö-
relsehinder och utvecklingsstörningar.

Gemensamt Ansvars utländska exempelmål år 2016 är Uganda. Där går stödet 
till yrkesutbildning och utkomst för unga som bor i flyktinglägret Rwamwanja i västra 
Uganda. I området byggs en yrkesskola där man kan studera mekanik, byggnad, hotell- 
och jordbruksverksamhet.

Du kan delta i insamlingen Gemensamt Ansvar genom att betala på nätet eller i ban-
ken, genom att ge ditt bidrag via kollekter i kyrkan eller genom att lägga ditt bidrag i en 
insamlingsbössa där du stöter på den, t.ex. på församlingens kansli. Följ också informa-
tionen på vår hemsida www.matteus.fi 

Ge ditt bidrag på nätet eller i banken:
Nordea  FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Danske Bank FI81 8000 1600 0516 51
Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24
Aktia  FI82 4055 0010 4148 41
Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80

Mottagare Gemensamt Ansvar

Församlingens referens nr. 305475

FOTO: KYRKANS UTLANDSHJÄLP OCH VEIKKO KAHKONEN
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Församlingens program
VERKSAMHET FÖR BARN

Gung & Sjung
Klapp & Klang
Mera information ger Daniela Strömsholm
050-596 7769

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 
lö 12.3 kl. 10.00-10.45  
(9 mån-4 år med vuxen), i samband med 
påskpyssel
Plats: Matteuskyrkan, 2 vån, ingång via kansliet
Ledare: Catarina Bärlund-Palm
Ingen förhandsanmälan.

Söndagsskola (från 4 år)
följande söndagar: 3.4, 17.4, 24.4, 8.5, 15.5
kl. 12 i Matteuskyrkan 

JUNIORER 

Pysselklubb (7-12 år)
jan-apr på eftistid, start v. 3
Botby grundskola
Brändö lågstadieskola 
Degerö lågstadieskola 
Östersundom skola 
För anmälan och mera info, kontakta Catarina 
Bärlund-Palm.

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

Klubbarna kostar 20€/termin. 
Sportklubben leds av församlingens ungdomar. 
För mera info och anmälan, kontakta Catari-
na Bärlund-Palm, 050-380 3936.

UNGDOMSARBETE 

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

Hjälpisutbildningarna (HJUB1, HJUB2, 
HJUB3)
Utbildningarna fortsätter enligt vårens schema.  
Hjälpisvälsignelse 11.5 kl. 18.00

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-oldies  
Måndagar 21.3, 25.4 kl. 18.30
Diskussionsgrupp om tro & liv för dig som fyllt 18

MUSIK 

Det finns körer för både barn och vuxna.
Mera info:
Barnkören: Daniela Strömsholm,  
tfn 050-596 7769
Kyrkokören och RostRösten: Marianne 
”Mimi” Sundroos, tfn 040-584 0296

ÖVRIGA GRUPPER

Torsdagsträffen
En grupp för dig som vill ha trevlig gemenskap 
med sång och samtal. Kaffeservering 3€. 
Varannan torsdag kl. 13, inte 31.3.
Matteussalen

Öppen förbönsgrupp
Matteuskyrkan, 2 vån
On 16.3, 13.4, 11.5 kl. 17.30-18.30

Stickklubben
kl. 12-14 i Matteussalen
varannan torsdag
Mera info: diakonissa Carita Riitakorpi,  
tfn 050-380 3986.

Samtalslunch för seniorer
kl. 12-14 i Matteussalen
Fr 18.3, 15.4, 13.5, lunchavgift 5€.
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 ordnas en födelsedagsfest 
varje vår. 

Samling för män
Diskussionskväll en fredag 
i månaden kl. 19-21:
18.3, 22.4, 20.5
Matteussalen

Kvinnor mitt i livet
En måndag i månaden 
14.3, 25.4 kl. 18-21
Info ger Gun Erikson-Blomfelt
tel. 050-364 4096
Matteussalen

Motionsgymnastik för damer 
Botby kyrka, Stenportsvägen  5.
onsdagar kl. 19.30
Ledare: Veronica Renwall

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

Mat Tro Prat
Måndagar 14.3, 18.4 kl. 18
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.
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Kaffe på Plattan  
har hittat sin form

TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN

Klockan 12.00 en lördag i februari sam-
las ett tvåspråkigt gäng i ett mötesrum 
i Matteuskyrkan. Åtta av dem är här 

utan att få lön i pengar, fyra av dem är kyrkligt 
anställda. Uppslutningen är god, fastän några 
ansikten saknas. En kaffetermos står framme 
och deltagarna förser sig med het dryck i paff-
muggar.

Diakonissan Cecilia Forsén inleder rappt 
mötet.

– Då är alla är här som lovat komma. Vem vill 
sköta kaffekärran?

Två damer anmäler sig fort.
– Bra, och vem vill vara inkastare?
–  Och stå där uppe på bron alltså? Jag kan 

göra det, säger en.
– Och jag, säger en annan.
Det är flera som lagt märke till en tiggare på 

bron mellan Matteuskyrkan och Itis köpcen-
trum. 

– Vi kan föra kaffe åt honom sen, säger en av 
diakonissorna.

Det noteras att det förra månaden var 160 
personer som kom på Kaffe på plattan, fastän 
det var mycket kallt.

Efter att alla fått uppgifter stillar sig gruppen i 
en enkel gemensam bön. Flera röster uttrycker 
tillit, oro, förtröstan och bön om hjälp. De ber 
för de timmar som ska komma, för dem som 
kommer till kaffekärran och för dem som inte 
gör det. De ber också för att flera frivilliga ska 
hitta till just den här verksamheten. Bönen av-
slutas med Herrens bön på finska och svenska 
samtidigt.

Värmebyxor och ylletröjor dras på, stora fri-
villigvästar likaså, med texten ”Kyrkan i Hel-
singfors, Matteus församling”.

Många språk behövs
Modellen för Kaffe på Plattan kommer från 
S:ta Clara kyrka i Stockholm. Där står dia-
koniarbetare och volontärer varje dag på tor-
get ”Plattan” och delar ut kaffe och uppmunt-
ran. Tack vare donationer från restauranger i 
närområdet kan S:ta Clara kyrka även dela ut 
mat varje dag. 

Tre år av bön och prat tog det. Sen kom de aktiva inom diakonin 
fram till att konceptet Kaffe på Plattan också kan fungera i 
Helsingfors. Sedan hösten 2012 har Matteus församling gått ut 
på gatan och bjudit in förbipasserande till kaffe och bulle, samtal 
och förbön. En stabil grund är lagd. Nu behövs fler frivilliga.

Fortsättning på följande sida.

De som är engagerade inom diakonin i Matt-
eus församling funderade och bad länge innan 
de startade Kaffe på Plattan i Östra centrum 
hösten 2012. Dåvarande diakonissan Karin 
Degerman tände gnistan. Senare har även den 
finska församlingen i samma hus, Vartiokylän 
seurakunta, kommit med i verksamheten. På 
finska heter evenemanget ”Pihakahvila”. Det 
finns hopp om att även den internationella 
församlingen som verkar i samma lokaler ska 
komma med.

– Kaffegästerna pratar ofta finska och engel-
ska, ibland svenska och ibland något helt annat, 
säger en av de frivilliga.

Matteus församling finns mitt i Östra cen-
trum. Det innebär att kyrkan finns mitt i ett 
myller av människor med mycket olika bak-
grund.

– Östra centrum är den del av Helsingfors där 
det finns mest låginkomsttagare, mest ensam-
försörjare, mest arbetslösa och mest invandra-
re. Vi utgör kyrkan i Helsingfors just där, just 
då, för de människor vi möter, säger kyrkoher-
de Stefan Forsén.

Under 2015 nådde Kaffe på Plattan nästan 
1000 människor.

Bullaskivor och saft
Några frivilliga från finska församlingen har 
laddat kaffekärran klart med kaffe, te, saft och 
bullalängder i tunna skivor. Else-Maj Byman 
rullar raskt ut kärran till innergården vid Matt-
euskyrkan.

– Det är bäst att lägga bullarna den här vägen, 
så att locket är mot gästerna. Annars är det lite 
för lätt att ta åt sig, säger hon.

Kaffe på plattan ordnas nio gånger om året, 
en gång i månaden, alltid på en lördag. Mellan 
100 och 200 personer brukar besöka kaffekär-
ran. 

– Vi räknar kaffemuggarna efteråt, vi hinner 
inte hålla koll i stunden.

Just nu finns inga planer på att ordna Kaffe på 
Plattan oftare än en gång i månaden. 

– De frivilliga är engagerade i så mycket an-
nat att det skulle bli för mycket om vi hade Kaffe 
på Plattan oftare, säger Cecilia Forsén.

Välkommen på kaffe!
Uppe vid bron som går mellan Revalsplanen 
och Matteuskyrkan står Marina Alén och 
Chrisse Westerholm. De är inkastare. Det be-
tyder att de delar ut kaffeinbjudningar åt för-
bipasserande. Inbjudningarna är små visitkort 
som välkomnar till ”kaffe, bulle, samtal och för-
bön framför Matteuskyrkan”.

– Fastän det här uppe kan verka som en gan-
ska lugn ström av människor, kan det ändå bli 
150 eller fler som faktiskt kommer på kaffe, sä-
ger Alén.

Hon sträcker sig rutinerat fram mot förbipas-
serande, ger dem ett varmt leende, några ord 
och en inbjudan.

– Många frågar om man måste göra något, då 
säger jag bara nej, drick kaffe bara. De blir ofta 
förvånade över att det är gratis. Andra vet redan 
om att vi finns eftersom vi har hållit på i tre år.

Det är inte helt lätt att vara inkastare. Det gäl-
ler att få kontakt med människor och på bara 
någon sekund få dem att förstå vad det handlar 
om. Inbjudningskortet är en bra hjälp.

Vad brukar ni säga åt de förbipasserande?
– Oftast börjar jag på finska. ”Hei, maistuis-

ko ilmaiset pullakahvit”, ”Skulle det smaka med 
gratis kaffe på kyrkans gård?”. Det allra kortaste 
är ”Pihakahvila tänään!”, ”Utekafé idag!”, säger 
Chrisse Westerholm.

– Man måste lite rikta in sig. Tidigare var min 
tanke att alla ska bli sedda, men det är omöjligt.

Westerholm går fram till en familj med två 
barn som kommer gående. Det blir en lite läng-
re pratstund för att förklara vad det handlar om. 
Westerholm pekar i kyrkans riktning och famil-
jen går åt det hållet.

– Jag skulle aldrig ha trott att jag kan göra det 
här. Men det är nog inte av egen kraft, säger 
Westerholm innan hon går iväg till ett hörn där 
ett antal unga män står samlade.

Anställda hejar på
Nedanför trappan från Revalplanen står Hed-
vig Stenman och hjälper människor att hitta 
fram till Matteuskyrkan. 

– Det är bra att stå här. De som fått en inbju-
dan av inkastarna har redan hunnit fundera på 
saken medan de vandrar över bron. 

Diakonissan Carita Riitakorpi kommer och 
kollar om allt är bra med Stenman. Fryser hon, 
har hon hunnit ta en kaffe själv? De anställda 
finns hela tiden med som ett stöd för de frivilli-
ga. De finns också till hands om någon av kaffe-
gästerna har knepiga frågor eller vill prata mera 
ingående.
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Chrisse Westerholm fungerar som inkastare för Kaffe på Plattan. Hennes uppgift är att bjuda in förbipasserande till Matteuskyrkan på kaffe.

– Det är givande att vara frivillig inom diakonin, säger 
Marina Alén.

– På Kaffe på Plattan möter man människor från alla olika 
samhällsskikt, säger Hedvig Stenman.

Trots den kalla vinden är det lä och solsken på Matteuskyrkans innergård. Cecilia Forsén 
samtalar med kafégäster.
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... Kaffe på Plattan

Mars-Maj
K A L E N D E R

MARS

Sö 13.3 Maria bebådelsedag
kl. 10 knattemässa i Marielundskapellet 

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

On 16.3 
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan, 

kyrkfika efteråt

Sö 20.3 palmsöndag 
kl. 12 mässa med små och stora  

i Matteuskyrkan
kl. 17 Matteus församlings diakoni- 

förening rfs årsmöte i Matteus- 
kyrkan, 2 vån

On 23.3 
kl. 19 musik i stilla veckan i Matteus- 

kyrkan (se sid 2)

To 24.3 skärtorsdag
kl. 20 nattvardsgudstjänst i Matteus- 

kyrkan

Fr 25.3 långfredag
kl. 12 gudstjänst i Matteuskyrkan
kl. 15 musikandakt vid Jesu dödsstund 

i Botbygårds kapell (se sid 2)

Sö 27.3 påskdagen
kl. 12 festmässa i Matteuskyrkan

Må 28.3 annandag påsk
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan. 

Kvällste i Matteussalen.

On 30.3 
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan,  

kyrkfika efteråt.  

APRIL

Sö 3.4 1 s e påsk 
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 16 mässa med Fridsföreningen i 

södra Finland i Matteuskyrkan.

On 6.4 
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan,  

kyrkfika efteråt.  

Sö 10.4 2 s e påsk 
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet 

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 16 knattekyrka i Matteuskyrkan. 

Leksakskollekt.

Riitakorpi tycker att den optimala 
mängden frivilliga för att ordna Kaffe på 
Plattan är minst tio eller elva.

– Då kan vi ha fler inkastare som går 
runt på ett större område. Det är alltid bra 
om vi är flera, också män skulle behövas.

Rusch vid kärran
På den lilla innergården framför Matt-
euskyrkan är det lugn rusning. Solen 
värmer ett hörn med ut-
placerade bord och sto-
lar. Vid ingången står 
Else-Maj Byholm och An-
nica Söderström. De är i 
full gång med att servera 
kaffe, te, saft och bulle.

Gästerna vid kaffekär-
ran är i många olika åld-
rar och livssituationer. När de väl fått sin 
traktering kan de välja att prata med de 
frivilliga, med diakonissorna eller med 
någon annan av gästerna. Eller så bara 
sitta och njuta en stund i solen.

Någon vill prata om kyrkans värde-
grund medan en annan vill bli medlem i 
kyrkan och undrar hur det går till.

Flera går också in i kyrkans aula. Där 
pågår flera samtal vid borden.

– Många går också gärna in i kyrksalen. 
För en del är det första gången de går in i 
en kyrka, säger Hedvig Stenman som nu 
har kommit in en stund för att värma sig.

Eftervärme
När klockan blir 14.00 börjar de frivilliga 
plocka ihop kaffekärran och de flesta går 
tillbaka in i Matteuskyrkans mötesrum. 
En del lämnar ändå kvar en stund i samtal. 
Västarna plockas bort.

– De här borde nog någon gång få se 
en tvättmaskin, säger Else-Maj Byholm 

Else-Maj Byholm och Annica Söderström står redo att servera kaffegäster.

medan hon viker ihop västarna.
Volontärerna skalar av sig ett lager klä-

der och gnuggar frusna fingrar mot varan-
dra. Nu är det dags för en kort debriefing.

– Hur många gäster hade vi idag?
– 110 kaffekoppar har gått åt.
– Hur tycker ni att det gick i dag?
Olika upplevelser kommer fram, de fles-

ta är positiva.
– Jag kände mig glad i dag. I stället för 

att jaga människorna stod jag lugnt på en 
plats och tänkte: ”Nu 
får du skicka dem till 
mig”, och de jag mötte 
var positivt inställda, 
säger Marina Alén.

– Hurdant var be-
hovet av samtal i dag, 
frågar Cecilia Forsén.

Någon har blivit om-
bedd att be en förbön. En annan har fört 
en diskussion om sådant som kyrkan gör 
som uppfattas negativt.

– Men vi bestämde ändå att vi ses i him-
len.

Någon upplever sig ha sagt något klum-
pigt och det leder till en kort diskussion.

– Hur gick det med tiggaren då?
– Jag förde te åt honom, säger Hedvig 

Stenman. 
–  Else-Maj bestämde att han ska ha 

mjölk och socker och två bullaskivor. Han 
svarade Merci madam! 

– Jag märkte att det finns ett stort behov 
av att få prata. Vi behöver bli fler frivilliga, 
säger Karin Degerman.

Nästa gång ordnas Kaffe på Plattan den 
12 mars.

– Vi skickar mail som vanligt!
Träffen avslutas med en kort bönestund.

 
 
Liisa Mendelin är redaktör och PR- 
producent på Kyrkpressen.

”Jag tänkte: 
’Nu får du 
skicka dem till 
mig.’”
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On 13.4 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan,  

kyrkfika efteråt.  

Sö 17.4 3 s e påsk
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

On 20.4 
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan,  

kyrkfika efteråt.  

Sö 24.4  4 s e påsk 
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan (se 

sid 8)
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan. 

Kvällste i Matteussalen.

Ti 26.4 
kl. 10 knattekyrka i Matteuskyrkan. 

Leksakskollekt.

MAJ
 
Sö 1.5 5 s e påsk 
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Ti 3.5 
kl. 18.30 ”Hela vår jord” Matteusmusi-

kens vårkonsert i Matteuskyrkan.

On 4.5 
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan,  

kyrkfika efteråt.  

To 5.5 Kristi himmelsfärdsdagen
kl. 12 flerspråkig högmässa i Matteus- 

kyrkan tillsammans med  
Vartiokylän seurakunta.

Sö 8.5 6 s e påsk 
kl. 10 högmässa i Marielunds- 

kapellet i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Må 9.5
Infotillfällen för årets konfirmand- 

föräldrar i Matteuskyrkan
kl. 17 Lekis1
kl. 19 Lekis 2

On 11.5 
kl. 8.30-9 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan, kyrk-

fika efteråt. De nya hjälpledarna 
välsignas.

Sö 15.5 Pingstdagen
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 12 uppvaktning vid hjältegravarna 

på Brändö, Vilan 
kl. 13 uppvaktning vid hjältegravarna  

i Östersundom

Må 16.5
kl. 18 Infotillfälle för årets konfirmand- 

föräldrar (Lekis3) i Matteuskyrkan

Sö 22.5 Treenighetssöndagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan. 

Kvällste i Matteussalen.

Sö 29.5 2 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
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Kaffe på plattan
LÖRDAGAR 12.3,  23.4,  21.5,   
KL. 12.30-14 UTANFÖR MATTEUSKYRKAN

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

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

Du är också välkommen med och hjäl-
pa till. Vi behöver dig som vill bjuda in 
mänskor som går förbi, dig som vill ser-
vera kaffe, dig som vill samtala och be för 
mänskor.

Matteus.SALT
MATTEUS.SALT är ett nytt forum för dig 
som längtar efter mera och djupare insikt i 
den kristna tron. Vi vill erbjuda ett lättill-
gängligt och fritt tillfälle med utrymme för 
praktiska övningar, frågor och diskussion. 
Med hjälp av entusiastiska föreläsare som 
inspirerar och engagerar får vi fördjupa 
oss i intressanta bibliska frågor. Matteus.
SALT är inte bara prat, utan även mat. Var-
je tillfälle börjar med en utsökt brunch (5 
euro). Sedan följer anförande, diskussion, 
avslutning och frågor. 

Matteus.SALT för dig, en lördag i mån-
aden klockan 10:00-11:45 i Matteussalen, 
Åboshusvägen 3, 2vån. Välkommen! 

Teman, föreläsare och datum för våren 2016:
19.3 Israel, Guds 
plan i ett nötskal, 
Magnus Riska
16.4 Tjänste- 
gåvorna i funk-
tion, Christoffer 
Perret

Matteus kriskassa
VILL DU vara med och stöda diakoniar-
betet i Matteus församling, kan du göra en 
inbetalning till Matteus församling.

Helsingfors kyrkliga samfällighet FI14 
2065 1800  0164 26 NDEAFIHH.
OBS! Skriv i meddelandet: Matteus 
diakoni.
Tack för ditt stöd!
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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 

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

Patricia Högnabba 
FÖRSAMLINGSPASTOR
(09) 2340 7332 
050-408 9010

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

MUSIK

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

Anders Forsman
KANTOR  
(09) 2340 7320  
050 433 5578 

Daniela Strömsholm
MUSIKLEDARE
(09) 2340 7324  
050 596 7769

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
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Tonja

Marianne

Anders

Patricia

PÅSKPYSSEL
LÖ 12.3 KL.  10-12 I  MATTEUSSALEN. 

MÖJLIGHET ATT PYSSLA PÅSKPYNT till 
släktingar eller dekorationer till hemmet. Kom 
med hela familjen, med en kompis eller på egen 
hand. Församlingens hjälpledare finns på plats 
för att hjälpa till när det behövs. Ingen anm. Fri-
villig material- och serveringsavgift.

I samband med påskpyssel lördags klapp & 
klang kl. 10-10.45 för de mindre (9 mån-4 år med 
vuxen) i andra våningen (ingång via kansliet).
Välkommen!

MATTEUS  
VÅRDAG (7-13 ÅR)
LÖ 14.5.2016 KL.10-18 I  MATTEUSKYRKAN 
(2 VÅN) OCH UTE I  NÄROMRÅDET.

PROGRAM: lekar & spel inne och ute, pyssel, 
sång & spel, umgås med kompisar. 
Pris: 20 € (lunch, mellanmål & middag ingår). 
Anmälan senast 6.5 till Catarina Bärlund-Palm, 
050-380 3936, catarina.barlund-palm@evl.fi.

Festmässa på  
Cantate-söndagen
SÖ 24.4 KL.12 I  MATTEUSKYRKAN

ETT HUNDRATAL SÅNGARE från kyrko-, 

Kråksång- & RostRöst-körer deltar i mäss-
san. Helsing-
fors svenska 
kyrkosångs-
förbund leds 
av Dag-Ulrik 
Almqvist. Du 
får lyssna och 
delta i psalmer 
och sånger från 
det nya psalm-
bokstillägget.
VÄLKOMMEN 
MED !


