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Hyvää joulua ja siunausta vuodelle 2019 
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Tämän lehden mukana saat kaavakkeen, jolla voit uudistaa  tämän seurakuntalehden 
tilauksen. Keräämme kaikki nimet ja osoitteet uudestaan uuden tietosuoja ohjeiston 
takia. Tilauksen voi myös uudistaa yllä tällä sivulla olevalla kaavakkeella. 
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Tämä on Skövden suomenkielisen seurakuntatyön ohjelmalehtinen. Kaikkiin seu
- rakunnan tilaisuuksiin olet sydämellisesti tervetullut. Työntekijät ja suomenkie-
lisen työryhmän jäsenet auttavat sinua mielellään ja vastaavat seurakuntatyötä 
koskeviin kysymyksiin. Tutustu toimintaamme ja tule rohkeasti mukaan!   

Työryhmään kuuluvat: Ari Into (pj), Airi Halonen, Anneli Heikka, Maija-Liisa 
Hongisto, Juliaana Katto, Eija Kemppainen, Hilkka Knutsson, Keijo Läspä, Eeva-
Liisa Minkkinen, Kalle Minkkinen, Kirsi Minkkinen, Anu Niskanen Martta 
Räisänen, Johannes Saarikari, Erkki Salmisaari, Joonatan Syrjätie, Heidi Tikka-
nen, Lasse Tikkanen, 

Tapio Syrjätie, kappalainen      
Puh. 0735233913, 070 5494119 
Jumalanpalvelukset, sielunhoito, 
kirkolliset toimitukset, Sanan 
opetus. Eposti:                            
tapio.syrjatie@svenskakyrkan.se 

Outi Syrjätie, seurakuntapedagogi Puh. 070 
5494114, 073 5233914 

Lapsi– ja nuorisotyö, srk-lehti, opetus. Eposti: 
outi.syrjatie@svenskakyrkan.se  

Huom! Ohjelmassa voi ta-
pahtua muutoksia. Seuraa 
myös SN predikoturer, seur-
akunnan sähköisiä ilmoi-
tustauluja, ja seurakunnan 
kotisivua.  
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LASTENKERHO 

Maanantaisin Matteuksen kirkolla    
Västra Skogsrov.2  Rydissä 

Kl 17—18.15 (Huom! Aloitamme 
joulun jälkeen 7/1 –19) 

Laulua, leikkiä, askartelua, 
kertomuksia maailman  

tärkeimmästä asiasta.  

Kaikenikäiset tervetuloa! 

NUORTENILTOJA 

Sopimuksen mukaan,  

 mahdollisuus suomalaiseen 
rippikouluun. 

Ota yhteyttä Outi tai Tapio Syrjätie 

Ks. s 2 

TERVETULOA! 

KOKO PERHEEN JOULUJUHLA 

8/12 –18 (La) kl 16  

Matteuksen kirkolla (Västra Skogsrov.2.) 

Ohjelmaa, kahvi- ja mehutarjoilu 

Lapsille joulupussi 

Yllätysvieras 

Kaikenikäiset  

TERVETULOA! 
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Lastenleirillä askarreltiin, piirrettiin, 
uitiin, laulettiin jne. Lapset vanhempi-
neen tai ilman olivat innolla mukana. 
Myös isovanhempia osallistui lasten-
lasten kanssa leirille. 

 

Ensi kesänä lasten-
leiri on 16-18/8 –19 Fläms-

lätissä. Varaa  nyt jo aika tulla leirille.  

Lisää askartelua: 

KAUNEIMMAT JOULUKORTIT Matteuksen kirkolla  

(La) 24/11– 2018  kl 10-12 

Lähetä ystävällesi, sukulaisellesi, perheenjäsenille… 
itse tehty joulukortti! 

Askartelemme kortteja Kirsi Minkkisen johdolla.  

Askartelun jälkeen lounas.  

Ilmoita mahdolliset allergiat Säde Häkkiselle 0732051099 

Vapaa pääsy!! 

Kaikki lapset ja lapsenmieliset TERVETULOA! (Myös aikuiset saavat askarrella) 

RETKI KOLMÅRDENIIN 1-2/6 –2019 (La-Su) 

Ilmoittautuminen ja lisää informaatiota: 

Outi Syrjätie 0705494114 

Matka tehdään bussilla, yöpyminen Finspångissa 
Lähetyskodilla. TERVETULOA! 

Millainen  kuva sinulla on Jumalasta? Eräs 
Ruotsin virsikirjan virsistä, joka on uskon-
tunnustusvirsi kuvaa Jumalaa itkevänä, 
nauravana, lämpimänä jne. Varmaan Ju-
mala onkin tätä kaikkea. Me ihmiset 
haluamme mielellämme tehdä Jumalasta 
oman mielemme mukaisen: joko niin anka-
ran, että emme uskalla Häntä lähestyä ja 
elämme elämämme vältellen Jumalan koh-
taamista, koska mielestämme elämä 
menee pilalle, jos sitä ohjaa taivaallinen 
tyranni. Tai sitten teemme Jumalasta niin 
sallivan ja rakkaudellisen, että puhe synni-
stä ja siitä luopumisesta jää kokonaan 
pois; Jumala on vain rakkaus, sellainen 
rakkaus, joka tässä yhteydessä ymmär-
retään hyvin inhimillisesti.  

MIten saamme oikean kuvan Jumalasta? 
Jumala on itse ilmoittanut itsensä Raama-
tussa hyvin selvästi. Hän ei tarvitse 
meidän mielipiteitämme siihen, millainen 
Hän on. Jeesus sanoi: ’Isä ja minä olemme 
yhtä’. Uskontunnustus ei siis perustu sii-
hen, millaiseen Jumalaan me haluaisimme 
uskoa, vaan siihen, mitä Jumala itse on 
ilmoittanut itsestään. Siinä apuna on esim. 
Apostolinen uskontunnustus , joka luetaan 
kirkossa melkein joka sunnuntai. Se antaa 
hyvät raamit siihen, mitä on kristinusko 

On eri asia lukea uskontunnustus ja tulla 
henkilökohtaisesti uskoon. 

Uskontunnustuksen voit lukea ajattelematta 
mitään sen kummempaa, mutta kun kohtaat 
Jumalan todellisesti, Hän muuttaa sinut.  
Tämä perustuu  Jeesuksen henkilökohtai-
seen vastaanottamiseen omana Herrana ja 
Vapahtajana. Usko syntyy Jumalan Sanan 
kuulemisesta ja siihen luottamisesta. 
Uskoon tulo avaa meille Jumalan todellisuu-
den. Hänestä tulee meidän Isämme. 
Jeesuksesta tulee paras ystävämme  ja 
saamme rauhan sydämeemme. Saamme 
tunnustaa syntimme Jeesukselle ja saamme 
ne anteeksi. Silloin Jumalan rauha, joka on 
kaikkea ymmärrystä ylempi, täyttää 
sydämemme. Tästä kohtaamisesta alkaa 
muodostua oikea Jumala kuva, se joka on 
Raamatussa, ja jonka Jumala itse on ilmoit-
tanut.  

Olipa jumalakuvasi millainen hyvänsä, toi-
von sinulle todellista Jumalan kohtaamista 
ja Jeesuksen vastaanottamista. Se alkaa 
siitä että pyydät Jeesusta tulemaan 
sydämeesi asumaan ja antamaan kaikki 
syntisi anteeksi. Jeesus sanoo: ’Sitä, joka 
minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.’ 
Joh.6:37.Siitä alkaa elämäsi suurin se-
ikkailu, joka päättyy  hyvin!  

Hyvän joulun ja uudenvuoden toivo-
tuksin!  Outi Syrjätie 

 Jumalakuvasta Jumalan kohtaamiseen 
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Evijärveltä Ruotsiin 

Kaisa ja Mikko Loiva ovat olleet seurakunnassamme harjoittelijoina Ryttylän Kansanlä-
hetysopiston kansainvälisyyslinjan kautta parisen viikkoa. Toinen harjoittelujakso täällä 
Skövdessä on vielä edessä lähempänä joulua. Kaisalla on väliaika eli vuorotteluvapaa 
opettajan työstään koulussa ja Mikko on vapaalla omasta työpaikastaan. Mikko on agro-
nomi koulutukseltaan ja töissä metallialan yrityksessä Evijärvellä. Pariskunnalla on kaksi 
opiskeluiässä olevaa lasta Suomessa. Tytär opiskelee Oulussa opettajaksi ja poika opis-
kelee Tampereella ympäristöinsinööriksi. 

Kaisa on kotoisin Helsingistä, jossa on asunut nuoruutensa. Seurakunnan yhteydessä 
hän tuli uskoon ja parin vuoden aktiivisen seurakunnassa olemisen jälkeen Herra kirkasti 
armonsa ja rakkautensa hänelle niin että usko sai vahvistua ja varmuus pelastuksesta 
tuli omakohtaiseksi. Mikko on lähtöisin körttiperheestä Savosta. Kodin hengellisyys oli 
ankaran sävytteistä ja Jumalan pelko hallitsi elämää. Kaikki tuntui olevan syntiä, ja Ju-
mala rankaisi pahat teot, ajatukset ja puheet. Kristillisyys oli ahdistavaa. Elämää hallitsi 
väärin tekemisen pelko ja helvetin odotus. Jumalan puoleen kääntyminen tuntui pelotta-
valta. Mikko halusi kääntyä ja tulla uskoon. Uskon tielle kääntyminen tapahtui rippikoulu-
leirillä. Kuitenkaan kääntymys ei hänen mielestään ollut tehty oikein, puhtaista motiiveis-
ta, ja hän koki, että Jumalakaan ei hänen kääntymistään noteeraa. Kysymyksille ei ollut 
sijaa kääntymisen jälkeen, kun uskovalla ihmisellä hänen mielestään pitäisi kaikki olla 
selvää. Niin moni asia jäi kysymättä ja jäi epäselväksi. Hän joutui ns. lain alle: tarkkaile-
maan omaa elämäänsä ja tekojansa Jumalan lain valossa.  

Kaisa (oikealla) avustamassa seurakunnan lauluryhmää jumalanpalveluksessa 

 Miten ovat asiat nykyään? Millaisia valintoja 
Suomi tekee? Valinnoilla on aina seu-
rauksia, milllaisia ovat nykyisten valintojen 
seuraukset? Suomessa ei enää ole kou-
luissa aamuhartauksia (niin kuin ei Ru-
otsissakaan), uskonnonopetusta on vähen-
netty eikä se saa enää olla tunnustuksel-
lista, Jumalan Sanan vaikutus pyritään 
häivyttämään yhteiskunnan lainsäädän-
nöstä, yli 600 000 lasta on poistunut su-
omalaisten riveistä ennen kuin he edes 
ehtivät syntyä, sanan vapautta rajoitetaan 
vihapuheen pelosta, nuoriso voi huonosti 
jne. Kun vaikeat ajat tulevat esim. ka-
tovuodet, joita viimeinen hellekesä jo enteili, 
kenen puoleen Suomen kansa kääntyy? 
Näihin kysymyksiin on hyvä miettiä 
vastauksia.  

Myös meidän henkilökohtaisilla valinnoil-
lamme on omat seurauksensa: minkä 
ammatin valitsen, missä asun, muutanko 
Ruotsiin töihin, missä ja miten vietän eläke-
päiväni. Toiset seuraukset ovat hyviä, toiset 
huonoja. 

On kuitenkin yksi valinta, joka on täysin 
ratkaiseva ihmisen elämässä. Se vaikuttaa 
sekä tähän elämään että iankaikkisuuteen. 
Miten suhtaudumme Jeesukseen tämän 
elämän aikana? 

Olemmeko välinpitämättömiä ja tuuditamme 
itsemme vääränlaiseen rauhaan uskomalla 
että emme ole sen pahempia kuin naapurit-
kaan. Vai kiellämmeko Jeesuksen ja Juma-
lan olemassaolon aktiivisesti? Teemmekö 
valinnan, että emme tarivitse Jeesusta? 

Tälläkin valinnalla on seuraukset: Jeesus 
sanoi: ”MInä olen tullut, että heillä olisi 
elämä ja olisi yltäkylläisyys”. Jeesus on 
suunnitellut meille parhaan mahdollisen 
elämän täällä maan päällä ja kerran ian-
kaikkisen elämän taivaassa. Hän sanoi: 
’Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan 
tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani’. 
Meidän valinnoillamme on kauaskantoiset 
seuraukset: ne vaikuttavat iankaikkisuuteen 
asti. Kannattaa siis valita Jeesus jo nyt. 
Hänessä on turva pahojen päivien aikana ja 
Hän antaa elämän, jota kannattaa elää.  

Siunauksin Tapio Syrjätie 

Agricola kääntämässä 
Raamattua Suomeksi 
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Omien motiivien tarkkailu johti lähinnä epätoivoon, kun mitään hyvää ei itsestä tahto-
nut löytyä. Rippikoulun jälkeen Mikko oli viidennen herätysliikkeen piirissä mukana, 
mutta vaatimukset hengellisen elämän suhteen eivät helpottuneet. Epävarmuus ja 
oikean kokemuksen hakeminen kaivoivat mieltä. Uskossa hän kuitenkin tahtoi olla.  
Aika Raamatun äärellä Kansanlähetysopistossa on tehnyt hyvää: Raamatun Sana on 
antanut lohdutusta ja vahvistanut uskoa. Synkkään hengellisyyteen on alkanut tulla 
vähitellen toivoa ja valoa. Kaikki ei ole selvinnyt hetkessä, mutta Jumalan armoon 
Jeesuksessa ja Jeesuksen täytettyyn työhön Mikko on vähitellen uskaltautunut luotta-
maan enemmän ja enemmän. 

 Todellinen ja oikea Jumalakuva löytyy vain Raamatusta. Siellä Jumala on kertonut, 
millainen Hän on, ja millaiset Hänen ajatuksensa meitä kohtaan ovat. Jos sinulla on 
ankara Jumalakuva, jos koet että Jumala on taivaallinen tuomari, joka vahtii syntejäm-
me ja mielellään rankaisee meitä kaikesta mahdollisesta, lue Raamattua, varsinkin 
Uutta Testamenttia. Sieltä löydät todellisen Jumalan ja Hänen rakkautensa sellaisena 
kuin Hän itse on itsensä ilmoittanut. Jeesus sanoi: ’Joka on nähnyt minut, on nähnyt 
Isän’.  

Matka Jeesuksen kanssa jatkuu Loivien kohdalla ensin Finspångiin Lähetyskodille, 
sitten takaisin Skövdeen, sitten Ryttylään ja loppu onkin sitten Jumalan johdatuksen 
varassa. Mihin Herra sitten johdattaneekin, he ovat valmiit menemään, myös takaisin 
entisiin tehtäviin kotipaikkakunnalle, jos näin on Herran tahto.  Jeesuksen varaan on 
turvallista rakentaa koko elämä.  

Mikko istumassa kirkonpenkissä jumalapal-
veluksessa Matteuksen kirkossa. Hän avusti  
mm. toimimalla avustajana ehtoollisen jakami-
sessa. 

Historiassa näemme monia valintoja, joilla 
on kauaskantoiset seuraukset. Jo Aabraham  
aikoinaan teki valinnan, kun ei jaksanut 
uskoa Jumalan lupaukseen, vaan Saaran 
kehotuksesta otti orjattaren tykönsä ja Is-
mael syntyi. Tämän valinnan seurauksia 
näemme vielä tänäkin päivänä: *Hän on 
kaikkien veljiensä niskassa’ (1Moos.16:12) 
sanotaan Raamatussa. Tämä oli yksi valinta, 
joka ei ollut niin onnistunut.  

Suomen historiassa on monia valintoja, 
joilla on ollut kauaskantoiset seuraukset. 
Monesti olemme Jumalan armosta saaneet 
historian aikana tehdä oikean valinnan ja 
kääntyneet Jumalan puoleen apua hake-
maan.Toisen maailman sodan aikana koko 
kansa rukoili ja Jumala kuuli rukoukset : Su-
omi säilyi itsenäisenä.  

Suomen oikeat valinnat alkavat jo paljon 
aikaisemmin. Turun palon aikana 1500-
luvulla Suomen uskonpuhdistaja ja piispa 
Mikael Agricola asui aivan Turun linnan 
vieressä. Hän oli palannut Saksasta Lutherin 
jalkojen juuresta ja saanut sydämelleen 
kääntää Raamatun suomenkielelle. Näin hän 
ei ainoastaan ollut uskonpuhdistaja, vaan 
myös Suomen kirjakielen luoja. Tämän 
käännöstyön hän teki täysin omalla kust-
annuksellaan, koska Ruotsin kuningas 
Kustaa Vaasa ei katsonut sitä tarpeelliseksi 
ja oli muutenkin napit vastakkain Agricolan 
kanssa. 

Kun Turku sitten paloi, paloi myös Mikael 
Agricolan talo. Hän joutui sieltä pakene-
maan kiireen kanssa. Mitä hän otti 
mukaansa? Hänellä olisi ollut kallisarvoisia 
asioita talo täynnä, joilla hän olisi voinut  
aloittaa elämänsä uudestaan tulipalon 
jälkeen. Hän ei kuitenkaan ottanut mitään 
niistä mukaansa. Hän otti mukaansa 
Raamatun ja suomenkielisen käsikirjoi-
tuksen Raamatun käännöksestä. Ne hän 
ehti pelastaa palavasta talosta. Hänen mie-
lestään Jumalan Sana oli kaikkein kallisar-
voisin asia, mitä hänellä oli. Tämä osoittau-
tui aivan oikeaksi valinnaksi. Raamattu 
käännettiin suomeksi, kieli yhdisti Suomen 
eri heimot, koululaitos syntyi vähitellen 
kristinuskon vaikutuksesta, koska haluttiin, 
että kaikki voisivat itse lukea Raamattua. 
Kristillinen etiikka vaikutti Suomen kansan 
luonteeseen ja teki kansasta ahkeran ja 
rehellisen.  Kun vastoinkäymiset sitten tuli-
vat, kulkutaudit, nälkävuodet ja sodat, Suo-
men kansa osasi turvata Jumalaansa ja 
pyytää apua Häneltä.  

1700-luvulla ja 1800-luvulla tulivat suuret 
kansanherätykset , jotka edelleen vahvisti-
vat kristillistä uskoa ja elämää Suomessa. 
Lukutaidon myötä voitiin lukea hengellistä 
kirjallisuutta ja Jumalan Sanaa. Laestadio-
lainen herätys muutti monen kylän elämän 
pohjoisessa juopottelusta rauhalliseksi. 
Kristinusko on tuonut paljon hyvää Suomen 
kansalle ja vaikutti itsenäistymiseen. 

VALINTOJA 
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Lasse Laine  tuli kertomaan turistityöstä 
Espanjan Kanarian saarilla, jossa  työssä hän 
on työntekijänä. Suomen kielellä järjestetään 
tilaisuuksia eri saarilla ja turistin on helppo 
piipahtaa hengelliseen tilaisuuteen tai jumalan-
palvelukseen, kun ollaan kaukana kotoa.  

Lassen vaimo, Wilda, on kotoisin Filippiineiltä. 
Hän tulee katolisesta perheestä ja tuli sisa-
rensa kautta uskoon. Hän kertoi, miten kaikki 
suomalaiset tuntevat Armi Kuuselan rakkausta-
rinan filippiiniläsen miehen kanssa, mutta 
Wilda haluaa kertoa vielä suuremmasta 
rakkaustarinasta: Jumalan rakkaudesta, miten 
Hän lähetti meille Jeesuksen, että me us-
komalla Häneen pelastuisimme. Wilda puhui 
englantia ja Outi käänsi suomeksi. 

Esa Vuorenmaa haki 
avustusta Liettuaan paket-
tiautolla elokuun lopussa. 
Auto tuli tupaten täyteen 
tavaraa, mutta loppujen 
lopuksi melkein kaikki saa-
tiin mahtumaan mukaan.  

Seurakuntapäivä omin voimin järjestettiin 
syyskuun alussa. Aiheena oli ’Miten voin ra-
kentaa seurakuntaani’.  Kävimme läpi St:a 
Claran kirkon kysymyksiä (Sahlberg) seur-
akuntakasvusta. Lauluryhmä avusti jumalan-
palveluksessa.  

JOULUNAJAN MENOVINKIT: 

18/11 (Su) kl 13 ja 15 Joulupöytä Kirkon talolla ks. erillinen mainos 

24/11 (La) kl 10-12 Kauneimmat joulukortit ks. s 14 

2/12 (Su) kl 13 Itsenäisyysjuhla konsertti Matteuksen kirkolla  

Viktor  Klimenko, kakkukahvit  Kaikki TERVETULOA! (erillinen mai-
nos) 

 

8/12 (La) kl 16 Koko perheen joulujuhla Matteuksen kirkolla. Ks.s. 15 

14/12 (Pe) kl 18.30 KAUNEIMMAT JOULULAULUT St:a Helenan kir-
kossa keskustassa, Henna Nieminen , kuoro, yhteislaulua,  (erillinen 
mainos)   TERVETULOA! 

25/12 (Ti) kl 8.30 Joulukirkko Matteuksen kirkossa, tule hiljentymään 
joulun sanoman äärelle 

1/1 2019 (Ti) kl 13 Uuden vuoden jumalanpalvelus, Markus 
Syrjätie, kahvi (tule aloittamaan uusi vuosi parhaalla mahdollisella ta-
valla: Jeesuksen seurassa!) 

,ĞŶŶĂ�EŝĞŵŝŶĞŶ 
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KESÄKUU jatkuu 

9/6 (Su) kl 12 jumalanpalvelus,  HPE  leirillä 

16//6 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

23/6 (Su) kl 13 jumalanpalvelus , HPE 

ELOKUU 

16-18/8 lastenleiri, Flämslätt 

18/8 (Su) kl 11 perhekirkko, Flämslätt 

25/8 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

SOPPALOUNAS  lähetyksen hyväksi, 3/2 –19 (Su) Matteuksen kirkolla  

Jumalanpalvelus kl 13, jonka jälkeen lounas,  

Ilmoittaudu Eeva-Liisa Minkkiselle   30/1 mennessä, ϬϱϬϬ�ϰϮϮϭϯϭ�ŵŽďŝů�ϬϳϮ�
ϮϱϯϳϯϮϭ͕�� 
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LOUNASBUFFETTI katulasten hyväksi Kirkon talolla  14/4 –19 (Su) 

Kyrkogatan 5.  Alkaen kl 13, myyjäiset, arpajaiset 

Ilmoittautuminen 11/4 mennessä ja lisää informaatiota Anneli Heikka 0763751496 

TERVETULOA! 

Helluntaiseurakunnan lauluryhmä avusti kahdessa ekumeenisessa jumalanpal-
veluksessa: turisti kirkon toiminnasta kertovassa ja vainottujen kristittyjen tilanteesta ker-
tovassa. Pastori Tuomo Kulpakko (toinen vasemmalta), helluntaiseurakunnan 
saarnaaja, piti molemmissa jumalanpalveluksissa puheen. 

Pastori Juhani Huotari  Marttyyrien ääni lähetysjär-
jestöstä puhui seurakuntapäivillä kärsivän seurakun-
nan tilanteesta eri puolilla maailmaa. Tiesitkö, että 
tämän päivän maailmassa 350 miljoonaa kristittyä 
kärsii uskonsa tähden. Pahin maa kristittyjen kan-
nalta on Pohjois Korea jossa Raamatun omistaminen 
on rikos. Afganistan seuraa ’hyvänä’ kakkosena. 
Monet menettävät henkensä uskonsa tähden. Miksi 
he kuitenkin haluavat uskoa Jeesukseen: Raama-
tussa sanotaan, että ne, jotka panevat toivonsa 
Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, ovat kaikkia 
muita ihmisiä surkuteltavammat. Usko Jeesukseen 
on elämän ja kuoleman kysymys  

Ja monet ovat ne, jotka valitsevat Jeesuksen ja uskon Häneen vaikka se maksaisi heidän 
henkensä, koska he katsovat pitemmälle tulevaisuuteen eli taivaaseen. Marttyyrien veri 
on seurakunnan siemen: nykyään on muslimimaissa paljon herätystä. Todellinen yhteys 
elävään Jumalaan on paljon enemmän kuin vain uskonnollisuus, jota  he kokevat oman 
uskontonsa piirissä. Jeesus ilmestyy muslimeille, he saavat kokea, että Raamattu on Ju-
malan Sana, joka vapauttaa ja antaa elämälle pysyvän pohjan. Monet ovat  myös ko-
keneet kristittyjen rakkautta. Kristityt tuovat käytännön apua ja rakkautta muslimi naapu-
reilleen, vaikka ovat vainottuja. Myös länsimaihin tulleet muslimit kohtaavat Jeesuksen ja 
kääntyvät Hänen seuraajikseen. Jeesus on ainoa tie Jumalan luo. 
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Kaikki tilaisuudet pidetään 
St.Matteuksen kirkossa, Ry-
dissä, jos ei toisin ilmoiteta.  

Os. Västra Skogsrov.2   Skövde  

2/12 (Su) kl 13 Itsenäisyyspäivän musi-
ikkijumalanpalvelus, konsertti  

Viktor Klimenko, kakkukahvit 

 Kaikki tervetuloa!! 

8/12 (La) kl 16 Joulujuhla koko perhe-
elle, kahvia, mehua, yllätysvieras,      

TERVETULOA! 

9/12 (Su) kl 13 jumalanpalvelus, HPE 

14/12 (Pe) kl 18.30 Kauneimmat 
joululaulut St:a Helenan kirkossa,  

Henna Nieminen, kuoro,  yhteislaulua, 
Tervetuloa!  

JOULUKUU 

1/1(Ti)  kl 13 uudenvuoden jumalanpal-
velus, Markus Syrjätie, kahvi 

6/1 (Su)  yhteinen messu  St:a Helena, 
piispa Åke Bonnier 

11/1 (Pe) kl 18.30 seurat Tidaholmin srk-
talo, Kalliomaa, Teikari 

13/1 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

20/1 (Su) kl 13 jumalanpalvelus, HPE 

24/1 (To) kl 18.30 Alpha jatkuu 

27/1 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

TAMMIKUU 

Finlandia kodin ehtoollisjumalanpal-
velukset seuraavina torstaina kl 15:00: 
24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6 

Myös hartauksia: Hilkka Knutsson puh. 070 
9275642 

HELMIKUU 
3/2 (Su) kl 13 jumalanpalvelus, jonka 
jälkeen soppalounas lähetyksen hyväksi, 
arpajaiset, myyjäiset, TERVETULOA! 

8/2 (Pe) kl 18.30 seurat, Matteuksen 
kirkko, Kalliomaa, Teikari 

10/2 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

17/2 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

24/2 (Su) kl 13 jumalanpalvelus, HPE 

MAALISKUU 

3/3 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

8/3 (Pe) kl 18.30 Seurat, Matteus 

10/3 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

17/3 (Su) kl 13 Jumalanpalvekusm´,HPE 

24/3 (Su) kl13 jumalanpalvelus 

30/3 (La) kevätseurat, Trollhättan 

31/3 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

HUHTIKUU 

7/4 (Su) kl 13 jumalanpalvelus, HPE 

14/4 (Su) kl 13 LOUNAS BUFFETTI 
katulastenhyväksi Kirkontalolla, TER-
VETULOA!  (ks. s.10 Mainos) 

19/4 (Pe) kl 13 pitkäperjantain jp 

21/4 (Su) kl 13 pääsiäis jp, HPE, 
jonka jälkeen Tapio Syrjätien 
eläkkeellesiirtymisjuhla, kahvit, 
Kaikki tervetuloa! 

28/4 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

TOUKOKUU 

5/5 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

10/5 (Pe) kl 18.30 seurat, Tidaholm 

12/5 (Su) kl 13 ÄITIENPÄIVÄJUHLA, 
konsertti Reijo Ikonen laulaa Mauno 
Kuusiston ohjelmistoa, kakkukahvit, TER-
VETULOA! 

PIIRIT ( Matteuksen kirkolla )                

* Päivävapaat torstaisin kl 10.30 (parittomat       
viikot) alkaen 17/1 

* Rukousyhteys joka tiistai kl 18.30, alk. 

Housebandi ja lauluryhmä harjoittelee 
Matteuksen kirkolla. Tiedustelut Tapio 

Kuoro harjoittelee Säde Häkkisen johdolla: 
ennen jumalanpalveluksia ja suurkuoro 
ennen Kauneimpia joululauluja. Kaikki kiin-
nostuneet tervetuloa! Ota yhteyttä Säde 
Tel.073-2051099 

19/5 (Su) kl 13 jumalanpalvelus, HPE 

26/5 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

KESÄKUU 
1-2/6  (La-Su) perheretki Kolmårdeniin 

2/6 (Su) kl 13 jumalanpalvelus 

7/6 (Pe) kl 18.30 Sanan ja rukouksen 
ilta Airi Halosella 

8-9/6 (La-Su) srk-leiri, Kari ja Mari Val-
konen, tarkempi ohjelma myöhemmin 


