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I det här numret funderar vi på hur vi 
skapar trygghet för våra barn. Det är något 
som tar tid, märker vi. Dessutom besöker 
vi familjeklubben i Nordsjö och funderar 

på om också barn behöver ifrågasätta de 
bibliska berättelsernas sannhet.
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REDAKTION

Tryggare 
(kan ingen vara)
OM MAN VILL att mänskor skall kunna 
göra väl ifrån sig inom arbetslivet, så är 
det vissa grundförutsättningar som måste 
vara ordnade. Det vet alla som leder arbe-
te, och också alla som blivit ledda i arbetet. 
Om det förekommer mobbning i en grupp 
så blir gruppen genast lågpresterande på 
de flesta områden. Om man inte upplever 
sig accepterad så kan man inte utvecklas 
till att göra sitt bästa. Men det spelar ingen 
roll hur man än är accepterad om man inte 
känner sig trygg. Om de grundläggande 
behoven i tillvaron blir ifrågasatta!

Vad är det som skänker oss trygghet? 
När vi ser strömmarna av flyktingar som 

tvingas lämna sina hem, så förstår vi vad 
otrygghet är. Vi förstår vad det betyder när 
man berövas sin trygghet. Men hur kan 
man erövra tryggheten?

TRYGGHET ÄR INTE främst en känsla. 
Men visst erfar vi tryggheten genom käns-
lorna. Det känns otryggt! Jag vet inte om 
jag blir hotad eller inte. Om jag blir vräkt 
eller inte. Om jag får stanna kvar eller inte. 
Precis som med förtroende, så tar det tid 
att bygga upp trygghet. Så att det känns.

En mänska som är helt utelämnad åt sig 
själv är inte trygg. 

Tryggheten förutsätter att det finns nå-
gon som kan garantera den. En annan. 
Någon det går att lita på. En medmänska. 
Någon som drivs av kärleken.

En av orsakerna till att mänskor drivs till 
att söka sig till Gud, senast när de drabbas 
av kriser, är att de behöver någon som det 
går att lita på. Och Gud är pålitlig. Det är 
det som gör Gud till Gud.

Kyrkans uppgift är att hjälpa varje en-
skild mänska att hitta tryggheten. Det var 
ett uppdrag som Jesus själv gav oss. Och 
det gäller särskilt de svaga, de små – de 
som är särskilt utsatta. 

Din trygghet är i Guds hand. Vi som utgör 
kyrkan längtar efter att vara trygga. Och vi 
hjälper varandra att finna tryggheten. Eller 
hur? Visst är du med om att erbjuda trygghet!

DIN KYRKOHERDE STEFAN

7.6 KL. 19, ÖPPNINGSKONSERT  
I NORDSJÖ KYRKA
Ljud tack och lov
Vuosaaren kantaattikuoro & chorus domus

14.6 KL. 19, KVARNBÄCKENS KYRKA 
”Går du kanske här uti min närhet…”
Kirsi Lemponen, sopran 
Miila Kallinen, piano 

21.6 KL. 19, MATTEUSKYRKAN 
Säg, blommar redan granatäppelträdet? 
Anna Brummer, sång
Katri Vanhamäki, orgel och piano

28.6 KL. 19, MIKAELSKYRKAN 
Sommaren ljuder
Maria Sirén, sopran 
Kirsi Skantz-Viljakainen, piano och orgel

5.7 KL. 19, HAVSRASTBÖLE KAPELL
Tykönäsi – Hos dig
Lekkujad:
Kristiina Olanto, sång, indiskt harmonium, 
perkussion 
Jorma Tapio, flöjt, basflöjt, träflöjter, basklari-
nett, indiskt harmonium, perkussion

12.7 KL. 19, KVARNBÄCKENS KYRKA 
Strängars beröring – Hommage till Corelli 
Ensemble corde sonore: 
Anna Rainio & Anthony Marini, violin
Pieta Mattila, cello 
Julia Tamminen, cembalo 

19.7 KL. 19, MATTEUSKYRKAN 
Vindarnas möte 
Wind on wind:
Kirsi Ojala,
Kristiina Ilmonen,
Mimmi Laaksonen och
Leena Paukkunen, mäkeläflöjt, sälgpipa och 
andra folkliga träblåsinstrument 

26.7 KL. 19, MIKAELSKYRKAN 
Kosketettavissa – Får röras
Terttu Iso-Oja, sopran
Matti Pohjoisaho, orgel 

2.8 KL. 19, HAVSRASTBÖLE KAPELL
Under linden den gröna
Duo cecilia: 
Pauliina Almonkari, renässans- och barockflöjt 
Heidi Äijälä, kantele 

9.8 KL. 19, KVARNBÄCKENS KYRKA 
Milda smekningar, eldig tango
Meritähti-trio:
Maria Avetisyan, violin 
Tuure Paalanen, cello 
Laura Berg, piano

16.8 KL. 19, MATTEUSKYRKAN 
Kulturkontakt 
Oriental tunes:
Hicham Elassouli, oud (luta) 
Abbas Oghabneshin, keman (violin) 
Massab Berro, tabla & slagverk 
Burhan Hamdon, sång 

23.8 KL. 19, MIKAELSKYRKAN 
Hurmioon – I hänryckning
Katariina Korkman, sopran 
Tiina Henke, orgel

30.8 KL. 19 AVSLUTNINGSKONSERT, 
NORDSJÖ KYRKA 
Veni Creator Spiritus – det heligas beröring
Östra Helsingfors kantorer
Tommi Varis, theremin

Med metron till musiken
Sommarmusikserie i östra Helsingfors kyrkor.
Varje tisdag kl. 19 hela sommaren.
Fritt inträde, programblad 7 €

Lunchmusik i 
Matteuskyrkan
VARANNAN ONSDAG KL.  12

En halvtimmes musikstund i kyrkan. 
Caféet är öppet före och efter musikstunden.

15.6 KL. 12 Anders Forsman, orgel
29.6 KL. 12 Katri Vanhamäki, orgel
13.7 KL.12 Katariina Kopsa, orgel
27.7 KL. 12    Marianne Sundroos, piano, 

sång & orgel
10.8 KL. 12 Mimmi Laaksonen & Hanna 

Kakkonen 
24.8 KL. 12 Hanna Kakkonen, Katri Van-

hamäki & Anders Forsman

Sångstund kring hopp  
på Kvarnbäckens  
servicecentral
TORSDAGEN DEN 2.6 KL.13 blir det en 
svenskspråkig sångstund i hoppets tecken 
på Kvarnbäckens mångsidiga servicecentral. 
Från husets sida bjuds det på kaffe kl.13 och 
kl.13.30 inleds sångstunden. Det är kantor 
Mimi Sundroos som tillsammans med sångare 
leder sångstunden som vid vackert väder hålls 
utomhus, blir det regn hålls den i festsalen. 
Hjärtligt välkommen med!

VÅR LÄGERÖ LEKHOLMEN är som van-
ligt öppen för att besöka under somma-
ren. För ungdomar finns program varje 
dag och för barn finns särskilt program 
på tisdagar, men alla som stiger i land på 
holmen kan räkna med ett varmt mottag-
ande och anpassat program av våra hol-
mungdomsledare och holmhjälpisar. Varje 
onsdagkväll finns det möjlighet att komma 
på en ungdomsmässa och på torsdagar blir 

det mässa/andakt i Taizéstil. 
Verksamheten på Lekholmen har som 

mål att skapa fina möjligheter att växa i tro 
och som människa i fantastisk skärgårds-
miljö. Lekholmen är ett samarbete mellan 
Matteus, Petrus och Johannes församling-
ar och att övernatta på Lekholmen kostar 
ingenting. 

Se mer info på www.lekholmen.fi

Kom till Lekholmen i sommar

Barnens tisdag 
på lekholmen
PÅ TISDAGAR ordnas alltid ett special-
program för barnfamiljer på Lekholmen.
Båtpris: 3 euro, under 4-åringar gratis.
Mellanmål: 2 euro

Ungefärligt schema
13.20 Ankomst (från Hagnäs/Degerö)
14.00 Gemensamt program
Mellanmål på stranden & simning (om 
vädret tillåter)
17.20 Avfärd från holmen
Välkomna med!

Båttidtabell  
6.6 – 14.8 2016
(Ingen trafik under midsommaren 24-
26.6.)

• Bryggan på Degerö finns vid Rävs-
undsvägen 1, i ändan av en skogsväg.

• Nordsjöbryggan finns i Solvik vid 
ändan av Sandkajsvägen. 

• Biljett till Lekholmen 3 € tur-retur/
person.

Från Hagnäs till Nordsjö må – sö
Hagnäs         12.00 | 19.00
Hertonäs       12.25 | 19.25
Degerö          12.45 | 19.45
Lekholmen   13.20 | 20.20
Nordsjö         13.40 | 20.40

Från Nordsjö till Hagnäs må – sö
Nordsjö         10.00 | 17.00 | 21.00 (ti-to)
Lekholmen   10.20 | 17.20 | 21.25 
(ti-to, tillbaka till Nordsjö)
Degerö          10.55 | 17.55
Hertonäs       11.15 | 18.15
Hagnäs          11.40 | 18.40
Obs! Hållplatstiderna är ca +/- 5 minuter 
så var på plats i tid.

FOTO: KYRKPRESSEN ARKIV /  ANDREAS ANDERSSON

VAD ÄR KRISTENDOM

Matteus.Nu
INKOMMANDE HÖST inleder vi en serie med 
samlingar om vår kristna tro. Samlingarna er-
sätter delvis de alphakurser som vi tidigare har 
arrangerat i församlingen. Tanken är att man 
kan delta enbart i någon samling eller att man 
deltar regelbundet – helt enligt eget val.

Den första samlingen hålls onsdagen den 21 
september och därefter varannan vecka. Sam-
lingarna inleds med en lätt servering kl. 17.30. 
Kl. 18 är det möjligt att delta i Matteus Ungdoms 
mässa och själva samlingen inleds kl. 18.30. 

Olika grupper är välkomna att delta. De är 
möjligt att samlas efteråt för att samtala.

Under hösten kommer bl.a. följande teman 
att behandlas: Vem var Jesus? Har Gud skapat 
allt? Vår brist och ondskan i världen. Är Gud 
Ande eller…? Har livet en mening?

Under hösten leds samlingarna av kyrkoherde 
Stefan Forsén.
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Jesus – sanning, sagor 
eller berättelser?

Sångstunden börjar med att ljuset tänds. På gol-
vet Daniela och Robin Hildén. På stolarna Alex 

Forsblom, Meja Hildén och Kevin Laurila.

TEXT OCH FOTO: LIISA MENDELIN

Kaffet som dagklubbsledaren Marianne 
Bergström kokar är menat åt föräld-
rarna. För barnen finns det  i stället 

bilbanor, lektält, modellera och hålplattor med 
plastpluppar. För precis allihopa finns ett litet 
altare vid ena väggen av klubblokalen. Där står 
ett färgglatt kors och något aktuellt föremål som 
i dag råkar vara pappersblommor.

Snart fylls hallen av barn och föräldrar, och 
med dem kommer också en drös av skötselkas-
sar, små skor, stora skor och jackor.

– Hej Kevin, vad roligt att du kom hit, säger 
Marianne Bergström.

Kevin Laurila ser på henne en stund och går 
sedan tillsammans med sin kusin Meja Hildén 
och tvättar händerna.

Dagens deltagare i Matteus familjeklubb 
vandrar runt en stund och hittar fort någon 
trevlig sysselsättning.

Bibeln – fakta eller moral?
På många håll är församlingarnas klubbar en 
verksamhet med låg tröskel. Likaså i Matteus.
–  Det är viktigt att alla känner att det är väl-
komna precis som de är. Man ska inte känna att 
man måste tro på ett visst sätt, säger Catarina 
Bärlund-Palm, som är familjearbetsledare i 
församlingen.

En del föräldrar kan ändå känna viss tveksam-
het. Hur syns det kristna elementet i dagklub-
ben? Hur pratar man om Bibelns berättelser, 
ses de som historiska fakta eller som berättelser 
med moraliska poänger?

– Vi sjunger en del Jesussånger, som vi kall-
ar dem. När vi läser böcker är det ofta kristna 
bilderböcker, som kan leda till en större diskus-
sion med barnen. Det är på deras villkor om 
det blir en diskussion eller inte, säger Marianne 
Bergström.

Det är torsdag morgon i ett bostadsområde i Nordsjö. Nere i 
församlingens klubblokal kokar Marianne Bergström kaffe. 
Klockan är 9.20 och snart ska dörrarna öppnas för ett gäng 
barn och föräldrar som vill komma på familjeklubb. 

Anna Lampenius har funderat på frågan  
både som förälder och som dagklubbsledare.

– Jag tror att barn är lite för små för att greppa 
vad det innebär att något är historia, säger hon.

– Men det finns säkert bland de äldre åtmins-
tone någon som undrar, säger Otto Kronstedt 
som är pappa till Aaron.

– Då borde man kunna bemöta det.
Ibland frågar barn av Anna Lampenius om en 

bibelberättelse är sann.
– Då är mitt svar att jag vill tro att den är det.
– Vi vuxna gör det ibland så komplicerat. När 

jag berättar någon bibelberättelse för barn så sä-
ger jag bara att i Bibeln berättas det så här,  och 
i just den situationen räcker det, säger Catarina 
Bärlund-Palm.

– Det kan vara fel att framställa Bibelns berät-
telser som entydiga sanningar. Det viktiga är ju 
berättelsen i sig, vars poäng ofta är att vi ska ta 
hand om och bry oss om varandra och att vi får 
lita på Guds beskydd.

–  Barn har också en annan tidsuppfattning, 
säger Marianne Bergström.

–  När jag säger att något hände för väldigt 
länge sedan kan de fråga om jag var med när 
det hände, om det fanns bilar då. 

Historia och fakta är vuxenord.
– Egentligen berättar man ju alltid sagor som 

sanningar. Till exempel när jag läser ”Mumin-
trollets födelsedag” för barnen. Då berättar jag 
den med inlevelse. Det är på riktigt, ”ja, Mum-
introllet tycker så här”, säger Anna Lampenius.

Tro och vetande
Trots att Otto Kronstedt är ateist vill han ändå 
vara medlem i kyrkan. För honom är det viktigt 
att vuxna diskuterar med barnen om något kan 
vara sant eller inte.

– Vad har vi för skäl att tro att det här är sant? 
Om vi inte vet, så ska vi utforska! Alla kan ha 
olika tolkningar av ett begrepp, och då är det 
viktigt att diskutera, säger han.

Anna Lampenius orkar däremot inte vara 
ifrågasättande hela tiden.

– Jag är kanske lite lat och naiv. Jag vill bara 
tro. En tro är lite som ett äktenskap. Inte ifråga-
sätter man där heller varje dag den andras eller 
sin egen kärlek. Jag har tagit ett beslut en gång, 
och då får jag vila i det. 

Trots det vill hon vara öppen. 
– Alla behöver inte tro som jag, inte ens mina 

barn.
Att inte hela tiden ifrågasätta med barnen 

handlar för henne också om att ge tydlighet.
– För min 4-åring är det en stor trygghet att få 

lita på att Gud finns. De här faktafunderingarna 
kommer kanske senare. Min 7-årings bästis är 
muslim, och det har väckt en hel del frågor.

För Catarina Bärlund-Palm existerar tro i en 
annan dimension än vetande.

– Tron går inte att bevisa, det är ju därför det 
kallas tro.

Trygghet för de små
Att sjunga och berätta om Jesus är inte bara 
en programpunkt bland andra, utan ett viktigt 
medel för att skapa trygghet.

Enligt Catarina Bärlund-Palm handlar trygg-
het ofta om små saker, som att sångerna är be-
kanta.

– Vuxna tänker ofta att man borde variera sig, 
men barn tycker om att sjunga samma sång om 
och om igen. De vill ha rutiner.

Hon har märkt att barn fascineras av bibelbe-
rättelserna.

– ”Kan  du berätta den där sagan igen?” Det 
är inte så allvarligt för mig att barnen ofta kallar 
bibelberättelserna för sagor. Det viktiga är att ge 
de här berättelserna. När barnen väl fått höra 
dem så lever de med dem som alla sagor gör. 
Bibelberättelserna kan ge dem något väldigt 
viktigt.

Otto Kronstedt är inne på samma linje.
– Barn ska få utvecklas i lugn och ro. Genom 

att diskutera berättelserna noga ger vi dem en 
hållbar trygghet. Kontentan är ju ofta att vi ska 
bry oss om varandra och vara ödmjuka och 
starka nog att erkänna när vi gjort något fel.

I en del kristna sammanhang finns en rädsla 
för den typ av frågor som Otto Kronstedt öns-
kar se mera av. När tron betyder mycket kan det 

Föräldrarna tar med egen mat 
till barnen. Från vänster John 
Hassel med sönerna Elmer 

och Åke vid sin sida. Bredvid 
Elmer sitter Aaron Kronstedt 
tillsammans med sin pappa 
Otto.Längst till höger sitter 

Axel Forsblom. 

”Egentligen berättar 
man ju alltid sagor 
som sanningar.”



MAJ

Sö 22.5  Treenighetssöndagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa, efteråt kvällste  

i Matteussalen 

Sö 29.5  2 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

JUNI

Sö 5.6  3 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 12.6 4 s e pingst 
ingen högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 19.6  5 s e pingst
ingen högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

lö 25.6  Midsommardagen
kl. 12 gudstjänst i Östersundom kyrka

Sö 26.6  Apostladagen
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

JULI

Sö 3.7  7 s e pingst 
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 10.7  Kristi förklarings dag
ingen högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 17.7  9 s e pingst
ingen högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 24.7 10 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 31.7 11 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

AUGUSTI

Sö 7.8 12 s e pingst
kl. 12 folkvisemässa i Östersundom 

kyrka
ingen högmässa i Matteuskyrkan

On 10.8
kl. 18 välsignelse av barn inför skolstar-

ten i Matteuskyrkan (se s. 8)

Sö 14.8  13 s e pingst
Ingen högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 21.8  14 s e pingst
ingen högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

On 26.8 
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Sö 28.8  15 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

On 31.8
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

SEPTEMBER

Sö 4.9  16 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

On 7.9
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Lö 10.9 
kl. 11 konfirmation i Matteuskyrkan
kl. 13.30 konfirmation i Matteuskyrkan
kl. 16 konfirmation i Matteuskyrkan

Sö 11.9 17 s e pingst
kl. 10 högmässa i Marielundskapellet  

i Nordsjö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

On 14.9
kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Lö 17.9 
kl. 11 konfirmation i Matteuskyrkan
kl.13.30 konfirmation i Matteuskyrkan
kl.16  konfirmation i Matteuskyrkan

Sö 18.9  18 s e pingst
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan 

On 21.9
kl. 18 MU-mässa, Matteus Ungdom 

mässa i Matteuskyrkan

Sö 25.9  18 s e pingst
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
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6-9.6 

Dagläger 
för 3-6 åringar
Dagligen kl. 9.30-12.30. 
Plats: Nordsjö, Sjökortsgränden 6, 
klubblokalen – dagklubbens utrymmen. 
Pris: 20€, egen matsäck med.
Ansvarig ledare: Marianne (Ka) 
Bergström. 

Anmälan senast 20.5, tfn 050-380 3995 
(vardag. Kl. 9-13)

6-10.6 OCH 13-17.6

Dagläger 
för 7-12 åringar
Dagligen kl. 9-15, möjligt att komma 
redan kl. 8.30 och stanna till kl. 16.
Plats: Matteuskyrkan, Åbohusv. 3, 
Matteus församlings utrymmen 2 vån. 
Pris: 50€/vecka, lunch och mellanmål 
ingår i priset.
Ansvarig ledare: Emilia Grahn.

Anmäl senast 20.5 till Catarina Bärlund- 
Palm, catarina.barlund-palm@evl.fi eller 
050-380 3936.

13-15.6 

Sommarläger 
för 10-14 åringar 
på Lekholmen
Pris: 60€, kost och logi samt båttransport 
ingår i priset. Ansvariga ledare: Catarina 
Bärlund-Palm, Helena Rönnberg, Mari-
anne (Ka) Bergström.

3-5.8 

Sommarläger 
för 7-12 åringar
Plats: Björkebo lägergård i Vihtis. 
Pris: 60€, kost och logi samt busstransport 
ingår i priset. Ansvariga ledare: Catarina 
Bärlund-Palm, Helena Rönnberg, Marian-
ne (Ka) Bergström.

19-21.8 

Familjeläger 
på Lekholmen
Pris: vuxna 45€, barn 3-17 år 35€, under 3 
år gratis. Kost och logi ingår i priset. 
Ansvariga ledare: Catarina Bärlund-Palm 
och Patricia Högnabba.

Anm. senast fr 20.5 till lägren till  
catarina.barlund-palm@evl.fi eller  
050-380 3933, meddela deltagarnas 
namn, barnens ålder och eventuella 
matallergier och dieter.

Begränsat antal platser. Om lägeravgiften 
är ett hinder för deltagandet kontakta 
Catarina Bärlund-Palm.

Läger för alla åldrar
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upplevas som hotfullt om någon ifrågasätter 
den.

– Men det ger också en viss trygghet att våga 
ta emot kritiska tankar, säger Catarina Bär-
lund-Palm.

–  En tro som känner sig hotad av kritiska 
tankar är inte en trygg tro. En tro som vågar 
möta kritik blir ofta djupare.

Hon skulle gärna se att också småbarnsföräl-
drar skulle få diskutera de här frågorna. Otto 
Kronstedt håller med.

– Jag tror att vi alla är rädda för att ifrågasätta 
vår världsbild och vår självbild. Mycket gör jag 
på ett visst sätt bara för att jag alltid gjort det så.

Trygghet för de större
Familjeklubben i Nordsjö uppskattas inte bara 
av barnen utan också av föräldrarna.

–  En speciellt bra sak med klubben är att 
hemmabarn vänjer sig vid att också andra vux-
na kan säga till och bry sig om, så att det inte 
bara är mamma som duger, säger Anne Till-
man, mamma till Alex Forsblom.

Anna Lampenius har tidigare både varit led-
are i dagklubben och besökt den med sina egna 
barn. Nu är hon med en stund bara för att det 
är en trevlig plats att vara på.

– Det var en stor trygghet för mig som för-
älder att få komma hit. Ka är viktig (Marian-
ne Bergström kallas för Ka, red. anm.). Man 
behöver få stöta och blöta föräldraskapet med 
en annan trygg vuxen. Visst kan man läsa en 
hel del på nätet, men det är svårt att urskilja 
vad som egentligen är viktigt. Det var ock-
så värdefullt att här finns kristna värdering-
ar, till exempel att barn får vara ledsna om 
de vill, och att alla får vara med i lekarna. 

Liisa Mendelin är redaktör på Kyrkpressen.

Matteus försmaling är noga med att ha en  
öppenhet i sin verksamhet. Alla ska känna sig 

välkomna.
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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

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

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 3936040-584 0296

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

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

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

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

Vi prövar på att pilgrims- 
vandra i sommar!
ONSDAGEN DEN 8.6 vandrar vi till Nordsjö 
kyrka och torsdagen den 28.7 till Degerö kyr-
ka. 

Båda vandringarna startar kl.18 från Matt-
euskyrkan. Vi vandrar i lugn takt, en bit av vä-
gen under tystnad.  Vi avslutar med andakt och 
kvällste. Ta gärna med en flaska vatten. Klä dig 
i bekväma skor och kläder. 

Anmäl dig för Nordsjövandringen senast 
6.6 och för Degerövandringen senast 26.7 till 
Matteus församlings kansli tfn 09 2340 7300 
eller via mail matteus.fors@evl.fi.

Pensionärsutfärd  
till Kimitoön
UTFÄRDEN ORDNAS TISDAGEN DEN 14.6. 

VI BESÖKER LABBNÄS semesterhem och 
Söderlångvik gård. På Labbnäs bjuds vi på 
skärgårdsbord och har möjlighet att inhandla 
gårdens produkter.  På Söderlångvik gård blir 
det guidning och efter det kan vi dricka en 
kopp kaffe och beundra trädgården. 
Vi startar från Matteuskyrkan kl.9 och är hem-
ma igen ca. kl.19. Resans pris 30 euro. 

Anmäl senast 8 juni till Matteus församlings 
kansli tfn 09 2340 7300 eller matteus.fors@
evl.fi
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Välsignelse av barn 
inför skolstarten
ONSDAG 10.8 KL. 18.00 I MATTEUSKYRKAN

Helena Rönnberg och Catarina Bärlund-Palm 

medverkar.
Välkommen!


