Musiken
Varför vill vi så gärna sjunga julsånger?
Vi samtalar med tre proffsmusiker om behovet att sjunga tillsammans i ett individualistiskt samhälle och undrar dessutom om det
alls spelar någon roll vilka texter som sätts i munnen på dem som
sjunger. SIDAN 4

4/2015

De vackraste julsångerna

Jul i Matteus

SIDAN 2

SIDAN 7

Stand Together
välgörenhetskonsert
SIDAN 8
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REDAKTION

Jakten på julfriden
vara missnöjd med sitt liv –
men många är det! På jakten efter det sant
mänskliga är det inte svårt att lägga märke
till att när en mänska är i ett vilotillstånd
då betecknas hon av god vilja, uppskattning av andra, tacksamhet, ödmjukhet,
glädje. Allt sådant som i Bibeln kallas för
Andens frukt. Gud har avsett oss att vara
sådana. Och sådana är vi – om det inte inträffar något som rubbar vårt vilotillstånd.
En upprörd och sårad mänska blir rädd
och besviken och är genom det är lätt offer för en ond vrede som inte tror gott om
andra, som väcker förakt och behov av att
tänka mest på sig själv och som tar död på
all glädje. Och leder till missnöje.
Men ingen vill egentligen vara missnöjd
med sitt liv!

INGEN VILL

söker många febrilt efter
julfriden. De allra flesta bär på en känsla
av att det finns något som måste bli gjort
för att julfriden skall, som ofta uttrycker
det, infinna sig. Det är en slant åt de fattiga
som skall sättas i grytan, eller en plats som
skall besökas. Någon handling som liksom
utgjuter en helande olja över en sårad själ.
Med det finns egentligen bara en sätt att
bli fri. Förlåtelsen föder frid. Också julfrid.
Innerst inne handlar julen om den konkreta förlåtelsen som blir verklighet. En
Guds handling som helar sårade mänskor.
Den som stannar upp och verkligen hör
julens budskap om förlåtelse finner julfriden.
Genom att förlåta dem som gör mig
upprörd och sårad kan jag återerövra ett
vilotillstånd i mitt liv. Och bli sådan Gud
har avsett mig att vara.

INFÖR JULEN

Gud välsignar din jul och skänker dig sin
frid!
DIN KYRKOHERDE STEFAN

Vi sjunger
de vackraste
julsångerna
L Ö 12.12 KL.13
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA med
Matteus barnkör i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.
Medverkande: Matteus barnkör, Daniela
Strömsholm, Staffan Strömsholm, Mimi
Sundroos och Helena Rönnberg.
KL. 14 MATTEUSJULFEST, program för
alla åldrar med julgröt, julsånger, jultårtor,
kaffe/saft. Välkommen!

SÖ 20.12 KL.18

TI 15.12 KL.19

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA i Östersundom kyrka, Kapellvägen 65.
Medverkande: Östersundom sångkör,
Daniela Strömsholm, Staffan Strömsholm och Stefan Forsén.

TO 1 7 . 1 2 K L . 1 9

DE VACKRASTE
JULSÅNGERNA

i Nordsjö kyrka,
Hamnholmsvägen 7.
Medverkande:
Nordsjö sångkör, dir.
Martina Brunell,
Mimi Sundroos och
Johan Hallvar.

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.
Medverkande: Matteus julkör, dir. Mimi
Sundroos, Heikki Alavesa och Stefan
Forsén.

Sångare, välkommen med i julkören! Övning ti 15.12 kl. 18.30-20.30 och sö 20.12
kl. 16.45 i Matteussalen.
Mera info: Mimi Sundroos, 040 584 0296.
ON 6.1.15 KL.18

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA i Degerö kyrka, Rävsundsvägen 13.
Medverkande bla Toimela Brass, Christina Långström, Olav Krook orgel.

Fritt inträde. Kollekt uppbärs till förmån
för Finska Missionssällskapets arbete.

Behöver du prak- Dans kring granen
utanför Matteuskyrkan
tisk hjälp inför
julen?
Mor- och farföräldrar, pensionärer och
TI 8.12 KL. 9.30

har vi en grupp
frivilliga som kommer hem och hjälper
med små uppgifter som att byta lampa,
sätta upp en tavla, hänga gardiner, ställa
in TV kanaler och annat liknande. De kan
också hjälpa till med att kontakta reparatör för sådant som kräver yrkeskunskap.
De kan hjälpa till med trädgårdsarbete eller att städa upp en källare eller ett kök. De
kan däremot inte åta sig veckostädning.
Fixarnas insatser kostar ingenting!
Kontakta Fixarna: Kai Ahola, tfn 040553 1460 eller kai.ahola@hotmail.com
I MATTEUS FÖRSAMLING

övriga daglediga är välkomna att dansa
med barnen eller bara se på. I ringdansen
deltar barn från östra Helsingfors daghem.
Efter dansen inbjuds alla äldre på kaffe
med dopp och samvaro i Matteussalen.

Ansvarig utgivare: Stefan Forsén | Redaktionsråd: Daniel Jakobsson, Ulf Ljung, Leif Pietilä, Hedvig
Stenman, Pia Valtanen, Anders Wikström | Design Mika Aalto-Setälä, Otsomaria Oy | Layout: Malin Aho
Redaktionens adress: Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors | Pärmbild Joanna Nylund
Upplaga 3 600 st. Tryckeri Botnia Print, 2015 |
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Församlingens program
VERKSAMHET FÖR BARN

UNGDOMSARBETE

Gung & Sjung
Klapp & Klang

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

Terminsavgift 30€.
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

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 bönevandring. Mässan genomförs av och med
ungdomarna själva.

Följande lördagar: 13.2 och 12.3 kl. 10.0010.45 (9 mån-4 år med vuxen)
Plats: Matteussalen, 2 vån
Ledare: Catarina Bärlund-Palm
Ingen förhandsanmälan.

Matteus ungdomskväll

Söndagsskola (från 4 år)

MU-Music

följande söndagar: 6.12, 10.1, 17.1, 24.1,
31.1, 14.2, 6.3, 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, (vårens första: 19.1)
flickor kl. 15-16, pojkar kl. 16-17
Klubbarna kostar 20€/termin.
Sportklubben leds av församlingens ungdomar.
För anmälan och mera
info, kontakta Catarina Bärlund-Palm, 050-380 3936.

SKRIBA
Skriban inleds med startdagar 16-17.1.
Infotillfälle för skribaföräldrar ti 12.1.

On kl. 19.00 i Matteuskyrkan, 2 vån
Gemenskap, gäster, samtal, natistund.
Kom och häng med oss i våra nya ungdomsutrymmen
Onsdagar
Daniela Strömsholm leder ett musikprojekt.

K18

Måndagar 18.1, 29.2, 21.3, 25.4 kl. 18.30
Diskussionsgrupp om tro & liv för dig som fyllt
18

Matteusmiddag

Måndagar 11.1, 1.2, 7.3, 4.4 kl. 18.30
Tre rätter för tre euro - En måltidsgemenskap
för studerande.

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
Mat Tro Prat

Måndagar 25.1, 15.2, 14.3, 18.4 kl. 18.00
Med särskilt fokus på dig som varit med i kyrkan 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.

Handarbetsklubben

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

Torsdagsträffen

En grupp för dig som vill ha trevlig gemenskap med sång och samtal. Kaffeservering.
Varannan torsdag kl. 13, 3.12. Vårens första
gång: 21.1.
Matteussalen

Samtalslunch för seniorer (65-110 år)

kl. 12-14 i Matteussalen
19.2, 18.3, 15.4, 13.5
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:
11.12.15, 29.1.16, 26.2, 18.3, 22.4, 20.5
Matteussalen

Kvinnor mitt i livet

kl. 18-21 en måndag i månaden. Vårens
första: 18.1.
Info ger Gun Erikson-Blomfelt tel. 050-364
4096
Matteussalen

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

Rätt till ändringar förbehålles. Se närmare annonsering i Kyrkpressen och på församlingens hemsida www.matteus.fi.
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Ett avbrott från
individualismen
Något mystiskt händer varje år den här tiden: en del av oss
söker upp sina gamla beprövade favoriter bland julskivorna,
medan andra får för sig att fiska in julstämningen med en ny
nyans: kanske Annie Lennox eller jul i folkton kunde få gnistan
att slå till i år? Vi frågade tre proffsmusiker varför musiken är
så viktig under julen.
TEXT:LIISA MENDELIN

D

e flesta människor mår bra av musik.
– Den påverkar oss vare sig vi vill
eller inte, helt fysiskt, säger Daniela
Strömsholm som är musikledare i Matteus församling.
– Vibrationerna sänder positiva signaler till
centrala nervsystemet.
De här vibrationerna är eftertraktad vara. Det
är inte bara varuhusen och hemmen som fylls
av julmusik vid julen, även kyrkorna tar fram
det stora artilleriet så fort november närmar sig
sitt slut. För den som vill lyssna till och sjunga
julsånger tillsammans med andra erbjuder kyrkan många möjligheter till det under adventstiden.

Skapar gemenskap
De flesta av de nyare julsångerna är skrivna
för solister, inte för allsång. Många av sångerna i det populära allsångshäftet ”De vackraste
julsångerna” är rätt gamla, helt enkelt för att de
nyskrivna julsångerna sällan fungerar som allsånger.
Ungdomsarbetsledaren Daniel Jakobsson
har märkt en tendens bland ungdomar: den gemensamma sången tappar mark.
– Individualismen är stark och präglar den
gemensamma musiken. Det finns ett större intresse att sjunga på egen hand, och att uppträda.
Att sjunga tillsammans var viktigt för tidigare
generationer, men det börjar falla bort. På ungdomsevenemanget Höstdagarna märkte jag att
den gemensamma sången inte riktigt lyfte, säger Daniel.
Också kantorn Marianne ”Mimi” Sundroos
har märkt att den gemensamma sångskatten
håller på att försvinna. Kanske man sjunger
mindre allsång i skolorna, funderar hon. Jakobsson påpekar att det också kan bero på att
mängden musik är enormt i dag.
– På 1940-talet var en hitlåt en succé bland
alla. Men det kommer ju inte att hända med nå-

gon av Rihannas låtar, säger Jakobsson.
Men trots att allsången backar och musikmängden är hisnande är det ändå något som
drar människor till julens allsångsstunder.
– När församlingen ordnar tillfällen där man
sjunger ur ”De vackraste julsångerna” kommer
flera generationer tillsammans. De unga kommer kanske för mormors skull, säger Sundroos.
Inför julen skapar julsångerna en slags gemensam bubbla, ett rum som alla ingår i, oavsett trostillhörighet.
– Musikaliskt är julsångerna en slags retreat
från informationssamhället. Att för en stund
bombarderas av sånger som alla känner till. Det
är fint i sig men har också en nostalgiskt viktig
poäng. De är en samlande kraft, säger Jakobsson.
– Det är gemenskap, att många sjunger tillsammans. Man blir konkret del av något större,
säger Sundroos.
I en kultur där sånguppträdanden blivit vanligare än gemensam allsång har församlingen
en viktig uppgift att stöda den gemensamma
sången.
– I den gemensamma sången kan vi uttrycka
något mycket starkare än enskilt, säger Jakobsson.
– Det finns en poäng i trosbekännelsen, något bra i att den läses tillsammans även om man
inte varje gång känner att man kan skriva under
den. Det är samma sak med sången, gemenskapen bär upp individen.

Varför jul?
Det finns många orsaker att fira jul. Köpmännen kanske ser högtiden som ett bra sätt att öka
försäljningen, för någon är jultiden en chans att
lugna ner sig medan den för en annan har motsatt effekt. I kyrkorna håller man framme den
allra första julen. Berättelsen om den gestaltas
oftast genom musiken.
– Musiken är bärande i sig, men nog handlar våra otaliga julmusikevenemang om det
centrala kristna budskapet. Vi samlar kristna

Bilden är tagen under De vackraste julsångerna
med Matteus barnkör

till Guds hus för påminna om att man firar jul
för att Jesus föddes. Till de vackraste julsångerna kommer också människor som inte är så
aktiva kyrkobesökare, säger Sundroos.
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Marianne Sundroos, Daniela Strömsholm
och Daniel Jakobsson bjuder in till julens
musikevenemang.

Musikledaren Strömsholm håller med.
– Det blir lätt så att orsaken till att vi firar julen försvinner i julstressen, säger hon.
Och den orsaken är inte så lätt att förstå i dag.
– Budskapet att Jesus föddes till jorden är
svårt. Egentligen samlas vi ju för att fira konsekvenserna av det: kärleken och gemenskapen.
Det folkliga julfirandet får lätt dåligt rykte: för
att vi inte tänker på Jesus utan bara på mysiga
familjestunder. Men förlåtelsen, friden och gemenskapen är ju konsekvenser av att Jesus föddes, säger Jakobsson.
– Man ska inte behöva känna sig som en dålig
kristen bara för att man inte känner så mycket
för barnet i krubban.
– Julen tillhör alla, säger Sundroos.
Liisa Mendelin är redaktör och PR-producent
på Kyrkpressen.

Gå varsamt med orden
Vilka texter är det okej att sjunga
gemensamt? Den som jobbar med
musik i församlingen jobbar också
med känsliga meningar och kluriga
ord.
TEXT:LIISA MENDELIN

D

aniel Jakobsson är ungdomsarbetsledare och Daniela Strömsholm är
musikledare. När de jobbar med ungdomarna i Matteus församling använder de ofta
musik från populärkulturen, snarare än från
psalmboken eller lovsångshäften.

– Det gör vi för att knyta ihop den kristna
berättelsen med ungdomarnas verklighet. Men
det handlar också om den viktiga frågan om vilka sånger vi sjunger gemensamt, vilka ord finns
i dem? Vi behöver tänka på vilka ord vi lägger i
ungdomarnas munnar, säger Jakobsson.
Hurdana texter väljer ni bort?
– Bland våra ungdomar finns allt från dem
som inte vet något alls om kristendom till dem
som har med sig en tro hemifrån. Vi väljer bort

forts.
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... Musik

KALENDER

texter med alltför hög bekännelsegrad. Till
exempel sånger som har frasen ”Jag älskar
Jesus”. Ungdomarna förstår innebörden
av ordet älskar, men det är inte självklart
att de förstår kopplingen till Jesus-grejen.
Innan de begriper den känns det inte bra
att på sätt och vis tvinga dem att ta de orden i sin mun, säger han.
Jakobsson väljer också bort sånger med
alltför ”kyrkiska” ord, som förtröstan och
trofasthet.
– De är för svåra. Å andra sidan kan
man undra om det inte är nu vi ska lära ut
de svåra orden. Men kanske andra ord kan
säga samma sak på ett tydligare sätt.

December-Mars
Sö 29.11 1 s i advent

kl. 12 festmässa i Matteuskyrkan,
glöggservering

DECEMBER
Må 30.11

Kvällsjulvandring i Matteuskyrkan,
(se sid. 7)

To 3.12

Kvällsjulvandring i Matteuskyrkan,
(se sid. 7)

Sö 6.12 självständighetsdagen

Diskutera orden
Strömsholm har märkt att det är viktigt
att diskutera texterna när hon jobbar med
barnkörer.
– Jag vill att barnen ska lära sig texterna
utantill. För att kunna göra det behöver de
förstå vad orden handlar om, säger hon.
När Strömsholm lär barnen en ny sång
brukar hon diskutera med dem om vad
orden betyder. Hon frågar dem och de
frågar henne. Vem var den där gubben
egentligen? Barnen får en chans att diskutera frågor som kanske inte kommer naturligt i andra sammanhang.
– Jag vill använda ord som barnen förstår, eller ord som det är bra att kunna i
kyrkan, som till exempel halleluja eller helig, säger Strömsholm.
När kantorn Marianne ”Mimi” Sundroos jobbar med vuxna i kyrkokörerna
bearbetar de texterna
genom att diskutera
hur budskapet kan synas i kroppsspråket.
– Med de vuxna behöver vi inte oroa oss
på samma sätt för att lägga ord i munnen
på dem. Vuxna har ett eget kritiskt förhållningssätt, säger hon.

Vilka ord
lägger vi i
ungdomarnas
munnar?

Nya ord
Det har varit svårt för Jakobsson att hitta
ungdomssånger som har ”vettiga ingångspunkter”.
– Så jag satte mig ner och skrev egna
sånger för konfirmanderna. Det blev fyra
stycken.
Jakobssons sånger används nu aktivt i
Matteus församlings gudstjänstliv främst
för ungdomar, men de har även varit omtyckta i kvällsmässorna.
– En av sångerna är beskrivande och
frågande. Detta är det kristna budskapet,
men vad har det med mig att göra? En
annan handlar om vardagen, om att Gud
finns i skratt och umgänge, i högst vardagliga situationer.

Matteuskyrkan
kl. 14 Julbön i Degerö kyrka
kl. 15 Julbön i Tammelunds kyrka
kl. 15 Julbön i Nordsjö 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

Lö 26.12 Annandag jul

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 12 uppvaktning vid hjältegravarna
på Brändö, Vilan
kl. 13 uppvaktning vid hjältegravarna
i Östersundom

Sö 27.12 Aposteln Johannes dag

Ti 8.12

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

kl. 9.30 dans kring granen utanför
Matteuskyrkan (se sid. 2)

On 9.12

kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 MU-mässa i Matteuskyrkan

Lö 12.12

kl. 13 De vackraste julsångerna med
Matteus barnkör i Matteuskyrkan
(se sid. 2)
kl. 14 Matteus julfest för alla åldrar i
Matteuskyrkan. (se sid. 2)

Sö 13.12 3 s i advent

kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Ti 15.12

kl. 19 De vackraste julsångerna i
Östersundom kyrka (se sid. 2)

On 16.12

kl. 9.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
(obs tiden!)

To 17.12

kl. 19 De vackraste julsångerna i Nordsjö kyrka (se sid. 2)

Sö 20.12 4 s i advent

kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 De vackraste julsångerna i
Matteuskyrkan (se sid. 2)

To 24.12 Julafton

kl. 13 Julandakt på Brändö, Vilan
kl. 14 Julbön för stora och små i

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

JANUARI
Fr 1.1 Nyårsdagen
Sö 3.1 2 s e jul

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

On 6.1 trettondagen

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 De vackraste julsångerna
i Degerö kyrka (se sid. 2)

Högmässa

1 0 . 1 K L . 1 2 I M AT T E U S K Y R K A N

predikant,
Stefan Forsén liturg, Marianne Sundroos kantor.
Avskedskaffe för vår kaplan LarsOlof Ahlfors som går i pension.
Välkommen!
LARS-OLOF AHLFORS
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Ingen högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
(se nedan)

lö 12.3

kl. 10-12 påskpyssel i Matteussalen

On 13.1

kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan

To 14.1

Sö 14.2 1 s i fastan

kl. 10 högmässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 21.2 2 s i fastan

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 28.2 3 s i fastan

Sö 17.1 2 s e trettondagen

MARS
Sö 6.3 4 s i fastan

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan

On 9.3

Sö 31.1 kyndelsmässodagen

Sö 13.3 Maria bebådelsedag

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

FEBRUARI
Sö 7.2 Fastlagssöndagen

kl. 12 familjemässa i Matteuskyrkan,
Gemensamt Ansvar –insamlingen
inleds.

On 10.2

kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan

lö 13.2

kl. 10-12 vändags- och vinterpyssel i
Matteussalen

får du en konkret
upplevelse av julens händelser.
I Marias hem får vi vara med om något
som hon aldrig varit med om tidigare - ett
änglabesök. Maria vet att Gud har talat till
henne.

MED ALLA SINNEN

kl. 11 knattekyrka i Matteuskyrkan

kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan
kl. 18 kvällsmässa i Mateuskyrkan

Sö 24.1 3 s f fastetiden

FÖLJ MED PÅ EN OMVÄXLANDE
VA N D R I N G T I L L B E T L E H E M !

Ti 16.2

GA-postningstalko i Matteussalen
kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Julvandring för små
och stora

kl. 8.30 morgonmässa i Matteuskyrkan
kl. 10 knattemässa i Marielundskapellet
kl. 12 högmässa i Matteuskyrkan

Sö 20.3 Palmsöndagen

kl. 10 högmässa i Degerö kyrka
kl. 12 familjemässa i Matteuskyrkan

Jul i Matteus

To 24.12 Öppet hus med
julmiddag och
gemenskap

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

Sö 10.1 1 s e trettondagen
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Vi får följa Maria, Josef och åsnan en bit
längs den långa vägen mot Betlehem.
På ängen tar vi en paus och får värma
oss kring elden tillsammans med herdarna. Plötsligt blir vi bländade av ett ljus – en
ängel, igen, som kommer med ett viktigt
budskap. Vi ska följa en stjärna!
Vi träffar också de vise männen. Tillsammans med dem och kamelen följer vi
stjärnan ända fram till stallet i Betlehem.
Där i doften av halm och hö träffar vi det
nyfödda Jesus-barnet.
Vi sjunger och gläds över Jesus, Guds
stora gåva till oss.
Må 30.11 och to 3.12 kl.17.30, 18.00,
18.30 och 19.00 i Matteuskyrkan
Vandringen tar ca 25 minuter. Ingen
förhandsanmälan.
Ingång via kyrkan. Glöggservering.
Åbohusvägen 3, VÄLKOMMEN !

”I väntans tider….”
F R 4 . 1 2 . 2 0 1 5 K L . 1 9 I M AT T E U S K Y R K A N , Å B O H U S V. 3

KÖRKONSERT I ADVENT med Matteus
kyrkokör, Sibbo kyrkokör, Östersundom
sångkör, Arbis Gospel. Sundroos – Brunell - Daniela & Staffan.
Fritt inträde. Kollekt till förmån för flyktinghjälpen

KRISKASSA
tiden medel till krisDET BEHÖVS HELA

kassan, som stöder diakoniarbetet i Matteus församling.
Du kan hjälpa genom att ge ett bidrag:
Helsingfors kyrkliga samfällighet FI14
2065 1800 0164 26 NDEAFIHH.
OBS! Skriv i meddelandet: Matteus
diakoni.
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Stand together

Tvåspråkig
Tomasmässa

i Matteus församling,
Åbohusvägen 3.
Gratis inträde, men caféintäkterna och kollekten går till flyktinghjälpen.
Arr. Botby grundskola, Matteus församling
och Helsingfors ungdomscentral

SÖ 7.2 2016 KL. 18

Välgörenhetskonsert
FR 27.11 KL. 18.30

T
Matteus.SärAL
ett nytt forum för dig
MAT TEU S.S ALT

insikt
som längtar efter mera och djupare
lllätti
ett
uda
erbj
i den kristna tron. Vi vill
för
e
mm
utry
med
gängligt och fritt tillfälle
frågor och diskussion.
även
Matteus.SALT är inte bara prat, utan
kt
utsö
en
med
jar
mat. Varje tillfälle bör
brunch för 5€.
teusEn gång i månaden, kl. 10-11.45 i Mat
n.
2vå
3,
ägen
husv
salen, Åbo
Vårens datum: 23.1, 20.2, 19.3, 16.4.

firas en
tvåspråkig Tomasmässa i
Mikael Agricola kyrkan,
Fabriksgatan 23, Helsingfors.
Predikan hålls av biskop
Björn Vikström och liturg
är Monica Cleve. För musiken svarar Jukka och Tove
Leppilampi. Tomasmässan
präglas av ett rikt musikliv och
lekmännen har en central roll
i mässan.
Före varje Tomasmässa är det soppservering
i kryptan. Ingen anm. Samtidigt har du möjlighet att samtala med flyktingar. Du kan lära dem
finska/svenska och om du önskar kan de lära
dej arabiska.
VÄLKOMMEN

PRÄSTER

MUSIK

Helena

Stefan Forsén

Stefan

KYRKOHERDE
(09) 2340 7310
050-380 3945

Marianne Sundroos

Marianne

KANTOR
(09) 2340 7325
040-584 0296

Helena Rönnberg

FÖRSAMLINGSPASTOR
(09) 2340 7322
050-380 3957

Anders Forsman
Lars-Olof

Anders

Johan Hallvar

Johan

KAPLAN
(09) 2340 7321
050-380 3954

Cecilia

Carita

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

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

KANTOR
TJÄNSTLEDIG-31.1.16

Daniela

Catarina

BARN, UNGDOM
OCH FAMILJ
Catarina Bärlund-Palm
FAMILJEARBETSLEDARE
(09) 2340 7333
050-380 3936

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

Patricia
Pia

Marianne

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

DAGKLUBBSLEDARE
(09) 2340 7331
050-380 3995

Tonja Paavola
Inge-May

Tonja
Daniel

KANSLIET

UNGDOMSARBETSLEDARE
(09) 2340 7330
050-380 3988

Daniel Jakobsson

UNGDOMSARBETSLEDARE
(09) 2340 7329
050-380 0710

Patricia Högnabba

Pia Valtanen

KONFIRMANDTEOLOG
(09) 2340 7332
050-408 9010

FÖRSAMLINGSSEKRETERARE
(09) 2340 7302

Inge-May Sevonius

FÖRSAMLINGSSEKRETERARE
(09) 2340 7300

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

Marianne Bergström

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

