Terminsstart
Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar! Nu närmar sig terminsstarten då våra
olika verksamheter återigen kommer igång.
Jag vill särskilt påminna om söndagen den
20 september då det hålls kyrkoval.
Den dagen firar vi också Familjemässa i
S:t Matteus kyrka kl 11.00. Onsdagen den
16 september kl 19.00 har Du möjlighet att
ställa frågor till de olika nomineringsgrupperna.

Jag påminner också om söndagen den 27
september då vi inbjuder till en Församlingsdag.
Mässan är centrum i församlingens liv. Det
är i Mässan som vi möter den Uppståndne
Herren. Alla våra olika verksamheter är
vägar in mot centrum, in mot Mässan.
I S:t Matteus kyrka firas Högmässa eller
Familjemässa varje söndag kl 11.00.
Välkommen!

Madeleine Eurenius
kyrkoherde

Samtalsgrupp om Människan och Livsfrågorna
samt Frälsarkransvandring
VAR: S:t Matteus kyrka och Lillkyrka,Vanadisvägen 35
NÄR: Onsdagar klockan 18.30-22.00 ca/Mässa i Lillkyrkan,
soppa samtal och Frälsarkransvandring.
KURSDATUM: 9/9, 14/10, 4/11 och 9/12.
KURSKOSTNAD: 150 kr och då ingår boken ”Det bländande mörkret/
”Att upptäcka den stora glädjen” av Owe Wikström.
MAX ANTAL DELTAGARE: 20 stycken.
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 26/8-2009.
INFORMATION OCH ANMÄLAN: Beatrice Johnstone, 08-555 218 21 och
Marie Svalbring Bergstrand, 08-555 218 23.
Owe Wikström är sedan 1984 professor i religionspsykologi
vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet; Författare,
präst och psykoterapeut. Han har skrivit ett flertal
böcker inom ämnesområdet psykologi,
livsåskådning, kultur, musik och litteratur.

”Det bländande mörkret” innehåller
inga råd om hur man ska bli lycklig och
hel eller leva ett fullvärdigt liv. Boken
ger snarare en viss inblick i den kristna
traditionens sätt att beskriva på vilket
sätt människan ska finna sig själv mitt i
ett liv som är förvirrat och svårgenomskådligt. Min tanke är att människan
är sig tämligen lik. Hon fortsätter att
ställa sig frågor om mening och mål.
De kristna kyrkornas tankar kring detta är samlade kring erfarenheten av
att Gud – detta undflyende ord – har
blivit människa i Kristus, och att människan genom tilliten till hans anspråk
hittar sitt egentliga hem.

Att sakna, söka, ana och finna detta
hem följer en viss ordning: den går
genom mörker till ljus. Den provocerande tanken om Guds människoblivande är både förutsättningen för och
målet för denna bok.

Inför kyrkovalet söndagen den20 september 2009 inbjuder S:t Matteus församling
sina församlingsmedlemmar till:
Till: Hearing inför kyrkovalet
Onsdag 16/9 kl 19.00-21.00 i S:t Matteus kyrksal John Chrispinsson ställer frågor till
församlingens nomineringsgrupper.
Valdagen söndag 20 september kl 11.00
Familjemässa. Mats G. Furemalm, predikant. Beatrice Johnstone, celebrant
Varm korv på gården. Presentation av Barn och Familjs verksamheter.
Kl 16.00 Orgelkonsert i S:t Matteus kyrka
Anders Frisk. Fri entré
Efterföljande föredrag i Musikvännernas regi av Bengt Olof Engström,
f.d. konserthuschef.
Kyrkoval i församlingens lokaler:
Mer information om kyrkovalet i S:t Matteus kommer i ett uppslag
i tidningen Vi i Vasastan lördagen den 12/9.
Söndag 27 september kl 11.00
Församlingsdag - Musikhögmässa i S:t Matteus kyrka
Lars-Erik Gardell, predikant. Mats G. Furemalm, celebrant
Efter högmässan föredrag av professor Owe Wikström.
Presentation av församlingens verksamheter. Kyrklunch i kyrksalen. Välkommen!

Högmässor, Familjemässor kl 11.00 varje söndag i S:t Matteus kyrka.
”Owe Wikström skriver för moderna
människor. Till alla som söker förstå
erfarenheter av en större verklighet
ger han klassiska råd från den kristna
traditionen. För teoretiskt intresserade
finns även en separat del i boken om
gränserna mellan psykologi och andlig vägledning liksom en ”miniteologi” för den som vill veta mer om
kristen tro”.

Morgonmässa kl 8.30 varje torsdag i S:t Matteus Lillkyrka.
Kvällsmässa för stora och små kl 18.00 i S:t Matteus Lillkyrka
den 2/9, 7/10, 11/11 och 2/12. Mat serveras från kl 17.00 i Gröna rummen,
ingång kyrksalen.
Kvällsandakt i Mikaelskapellet kl 19.00 den 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12.
Enklare fika efteråt. Lena Bergman och Peter Kempi.

Se även Församlingens hemsida: www.matteus.org

Följ med på upptäcksfärd i Frälsarkransens värld Foto: Johan Winborg/IKON. Text: Marie Svalbring Bergstrand och Beatrice Johnstone
GE DIG LITE LEDIGT en stund, kom till ro.
Livet – det kristna livet, det alldeles vanliga livet, är
svårt att överblicka, att greppa. Frälsarkransen kan bli
din handfasta hjälp. Genom att pärla för pärla vandra
kransen fram får du hjälp att stanna upp ett ögonblick
inför livets frågor och se dem för vad de är – se dem
och se helheten. Pärlorna saknar makt i sig, de är mer
som lapparna på kylskåpsdörren – påminnelser om
sånt som är viktigt – ord och känslor som finns i dig
men som du kanske glömmer bort att fundera och be
över. Att leva som människa, livet som kristen, det
alldeles vanliga vardagslivet, är svårt. Oftast klarar vi
bara av att fokusera på en sak i taget: ”åh vad jobbigt
allting är”, ”åh vad jag älskar dig”, ”åh vad svart och
djävulskt allting är”. Sånt är livet – och så kommer det
att förbli: bara en sak i taget. Men när vi håller i den
enda pärlan, koncentrerar oss på ett enda, då ska vi
minnas: alla de andra pärlorna finns alltid med oss.

Det finns alltid ett jag bortom alla roller, alltid någon
som älskar mig, alltid ett hopp … Kransen påminner
mig om livets helhet. Varje enskild pärla talar om
mitt liv, om Gud i mitt liv, om mitt jag i ljuset av Guds
oändliga jag, om mitt dop och barnets djupaste i mig,
om mitt livs öknar, mina gröna ängar, kärleken i mitt
liv, offret i mitt liv, mina hemligheter, döden i mitt liv
och Guds löfte, om Kristi uppståndelse i ljuset av mitt
liv...
Kransen hjälper mig att minnas min tro. Men kransen
påminner mig också om kyrkans bekännelse: där finns
Skaparen, dopets sakrament, och i de två röda pärlorna
– nattvarden, kärleken och offret. Där finns Kristi uppståndelse, det tomma korset i kyrkans och i mitt liv.
Kransen påminner mig om hur kyrkans grundstenar
förbinds med mitt liv. Och så tråden – den gyllene tråd
som håller samman hela kransen – den utan vars hjälp
allt faller i småbitar. Den tråden är ”Lärans tråd”.

Den säger Gud för intet, gratis, av nåd. Du är min, jag
är din, evig är vår kärlek.
Efter vårt samtal om ”Det bländande mörkret” går vi
vår suveräna Frälsarkransvandring som är framställd
i S:t Matteus kyrka. Du går i din egen takt med en
Frälsarkrans i din hand. Vandringen tar ca 1 timme.
Det finns ingen som har gått oberörd från vår Frälsarkransvandring.
Du kan låna Frälsarkransarmband av oss.

Information och nyheter från S:t Matteus församling
Redaktör: Lemon Levin, telefon 555 218 19
S:t Matteus församling Box 23070, 104 35 Stockholm
Telefon: 555 218 00 Hemsida: www.matteus.org


Dags att söka till höstens barn- och
familjeverksamhet 2009

ANMÄLNINGSTALONG
Vi vill vara med i:

KLAPP&KLANG
För barn och föräldrar tillsammans i Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64.
Start tisdagen den 1 september. Kostnad 450 kronor för 14 gånger.
Det lilla barnet har en stark inneboende känsla för musik, en drift att röra sig
till rytmerna samt sjunga med i melodierna. I samlingen sjunger föräldrar och
barn tillsammans, leker fingerlekar, dansar och rör sig till musiken. Vi använder också olika instrument. Efter sångstunden har vi tid för fika så vi kan prata
med varandra!
 KLAPP&KLANG FÖR 412 MÅNADER



Klapp&klang 4–12 månader, tisdag klockan12.00–13.30



Klapp&klang 1–2 år, tisdag klockan13.30–15.00



Musiklek 2,5–4 år, tisdag klockan 15.30–16.30

Barnets namn:_______________________________________________________
Adress:______________________________________________________________

Tisdag klockan 12.00–13.30.
För att vara med i gruppen ska barnet vara minst 4 månader.
 KLAPP&KLANG FÖR 12 ÅR

Tisdag klockan 13.30–15.00.
För att vara med i gruppen måste barnet ha fyllt 1 år.
 MUSIKLEK FÖR 2,54 ÅR

Tisdag klockan 15.30–16.30.
För att vara med i gruppen måste barnet vara minst 2,5 år,
samt kunna sitta stilla på sångsamlingen.

Endast skriftlig anmälan, se anmälningstalong!
Anmälan senast 21 augusti.
I vecka 35 skickas bekräftelse och inbetalningskort ut.

Information och ledare för: Klapp & Klang,
Öppen förskola och Babycafé
Marie Svalbring Bergstrand, telefon 555 218 23.
Louise Johansson Bredberger, telefon 555 218 27

Postadress:__________________________________________________________
E-post:______________________________________________________________
Telefon (bostad+mobil):______________________________________________
Födelsedata:________________________________________________________
Anhörig:____________________________________________________________

Datum:____________________________

Underskrift:

_________________________________________________________
Anmälan ska vara inne senast 21 augusti.
I vecka 35 skickas bekräftelse och inbetalningskort ut.
Skickas till:
S:t Matteus barn & familjeverksamhet
Box 23070
104 35 Stockholm
Eller faxas till: 555 218 60

ÖPPEN FÖRSKOLA

MINIKÖREN

Mikaelsträffar

Onsdagar klockan 10.00–14.00
Välkommen på Öppen förskola i Mikaelskapellet,
Karlbergsvägen 64, onsdagar mellan klockan 10.00
och14.00. För familjer med barn i åldern 0–5 år.
Start onsdagen den 2 september 2009.
I den öppna verksamheten har Du och Ditt barn möjlighet att:
träffa andra barn och föräldrar
leka
sjunga sångstund klockan 11.00
fika och värma mat till barnet
Vi har mikrovågsugn och skötbord samt många leksaker att leka med. Verksamheten kräver ingen föranmälan – det är bara att titta in!
Jämna veckor har vi sopplunch i Mikaelskapellet,
start vecka 36. Anmälan senast dagen före på telefon
555 218 23, (telefonsvarare). Kostnad 30 kronor.

Torsdagar klockan 16.00-17.00
För flickor och pojkar i åldern 5-7 år, i Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64. OBS! Du måste ha fyllt 5 år
när du börjar.
Information och anmälan till Marie Svalbring
Bergstrand, telefon 555 218 23, senast 21 augusti.
Start: 27 augusti klockan 16.00.
Bekräftelse och höstens schema skickas efter anmälningstidens slutdatum.
Liselotte Frisk, organist, leder kören. Vi börjar med
välkomstsång, uppsjungning, övar på de sånger som
vi ska framföra vid närmast kommande familjemässa. Efter en ”pauspart” med rörelsesånger och lekar
fortsätter vi med
rytminstrumentspel, upprop - framträdande av barnen inför varandra med egna sångval. Vi avslutar
med lekar och en kort andakt.

Du som är ledig på dagtid är
välkommen till Mikaelskapellet,
Karlbergsvägen 64.
Måndagar klockan 13.00–15.00.
Vi börjar med andakt klockan
13.00, kaffe och smörgås serveras
och kostar 25 kronor, sedan följer
samtal eller program.
Värd: Iréne Karlsson, diakoniassistent.
Den 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11
och 16/11.

•
•
•
•

BABYCAFÉ
Fredagar klockan 10.00–13.00
Babycafét riktar sig till föräldrar med de minsta barnen, från de nyfödda och fram till dess att barnet tar
sina första steg! Vi träffas på fredagar i Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64 klockan 10.00-13.00.
Start fredagen den 4 september 2009.
På babycafét kan Du och Ditt barn:
träffa andra barn och föräldrar
leka, vi har leksaker anpassade för
de minsta
sjunga, sångstund klockan 11.00
fika och värma mat till barnet
Vi har mikrovågsugn och skötbord.
Verksamheten kräver ingen föranmälan.

•
•
•
•

FAMILJEMÄSSOR
i S:t Matteus kyrka
20/9 kl 11.00, 18/10 kl 11.00,
29/11 kl 15.00

KVÄLLSMÄSSA för stora och små
i S:t Matteus Lillkyrka
2/9 kl 18.00, 7/10 kl 18.00, 11/11 kl 18.00
och 2/12 kl 18.00.
Mat serveras från kl 17.00 i Gröna rummen,
ingång Kyrksalen

Sopplunch
Varje onsdag klockan 12.00-13.30
i S:t Matteus kyrksal, Vanadisvägen 35. Start den 16/9. Soppa,
smörgås, kaffe och kaka 30 kronor. Husfar Carsten Malmberg.

S:t Matteus kyrkliga
syförening
Varannan tisdag klockan 13.00
i S:t Matteus lilla kyrksal,
Vanadisvägen 35.
Den 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10,
10/11, 17/11 och 24/11.
Basar lördagen den 21/11.

Tillsammans klipper
vi frimärken
från frankerade kuvert skänkta av
församlingsbor och företag.
Frimärkena går till Ersta som säljer dem för att finansiera en del
av sin omfattande sociala verksamhet. Vi avslutar med kaffe och
smörgås.
Start fredagen den 4 september
klockan 13.00-15.30 i Diakoniverksamhetens lokal, Västmannagatan 92 nb.

Gymnastik för daglediga
i S:t Matteus kyrksal
Grupp I börjar måndag 14/9
klockan 9.30–10.15.
Grupp II börjar onsdag 16/9
klockan 11.00–11.45.
Ledare: Britta Jansson,
telefon 08-36 58 27.

Musiklyssning i
Sessionsrummet,
Västmannagatan 92, 2 tr
Fredagar med början 18/9
klockan 11.00.
Ledare: Lennart Almén.

