
Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö 

"Katso,                    

uudeksi-

minä teen 

kaikki". 

Ilm. 21:5 

 

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskau�ansa, niin     
myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis mureh�ko huomisesta                        

päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään.                                  
Rii�ää kullekin päivälle oma vaivansa." Ma�.6:33-34 

Haluan seurakunnan ohjelmalehden: 

Nimi________________________________________ 

Osoite_________________________________________________________ 

Postinumero ja paikkakunta ________________________________________ 

Lähetä osoitteeseen: Skövde församling, finsk verksamhet 

                                    Box  183, 541 24   Skövde                                                          

_____________________________________ (Huom! Allekirjoitus) 

Myös osoitteen muutoksen voit tehdä tällä kaavakkeella. 

Tämän seurakuntalehden voit  myös tulostaa Skövden seurakunnan kotisivulta 

Googlaa: Svenskakyrkan i Skövde 

HUOM! GDPR (General Data Protection Regulation): uusi laki henkilötietojen varastoimi-
sesta. Jos saat tämän lehden postissa, nimesi ja osoitteesi on postituslistallamme, mikä 

tarkoittaa sitä, että saat muutaman kerran vuodessa seurakuntalehtemme ja mahdollisesti 

muita mainoksia seurakunnan tapahtumista. Jos et halua näitä postituksia, pyydämme si-

nua ilmoittamaan asiasta sivulla 2 olevaan työntekijän sähköpostiosoitteeseen tai puhelin-

numeroihin.  Tämä lehti tulee vain niille, jotka ovat allekirjoittaneet tilauskaavakkeen. 

Toivotamme       Toivotamme       Toivotamme       Toivotamme       

kaikille lukijoille  kaikille lukijoille  kaikille lukijoille  kaikille lukijoille  

Jumalan siunausta Jumalan siunausta Jumalan siunausta Jumalan siunausta 

ja johdatusta ja johdatusta ja johdatusta ja johdatusta 

vuodelle 2020!vuodelle 2020!vuodelle 2020!vuodelle 2020! 
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TÄMÄ LEHTI SISÄLTÄÄ 

Kestää vielä vähän ……………………...3 

Kylmiä tuulia ja lämpimiä ……………...4 

Seurakunnassa tapahtui ………..5-7, 10 

Soppalounas ja lounas buffetti……….11 

Sijaisia………………………………….12 

Sielunhoitopäivät ……………………...13 

Kolmården ……………………………..14 

Lapset ja nuoret………………………..15 

Outi Syrjätie, seurakuntapedagogi   
Puh. 070 5494114, 073 5233914 

Lapsi– ja nuorisotyö, srk-lehti, opetus 

Eposti: outi.syrjatie@svenskakyrkan.se  

Huom! Ohjel-
massa voi ta-

pahtua muu-

toksia.  

Tämä on Skövden suomenkielisen seurakuntatyön ohjelmalehtinen. 
Kaikkiin seurakunnan tilaisuuksiin olet sydämellisesti tervetullut. Työntekijät ja 

suomenkielisen työryhmän jäsenet auttavat sinua mielellään ja vastaavat seu- 

rakuntatyötä koskeviin kysymyksiin. Tutustu toimintaamme ja tule rohkeasti 

mukaan!  Työryhmään kuuluvat: Eija Kemppainen (pj), Tuuli Ekenberg, Airi 
Halonen, Anneli Heikka, Maija-Liisa Hongisto, Juliaana Katto, Hilkka Knutsson, 

Keijo Läspä, Eeva-Liisa Minkkinen, Kalle Minkkinen, Kirsi Minkkinen, Anoo 

Skoglund Niskanen (hallintoalue), Kari Nyrhinen, Martta Räisänen, Erkki Sal-

misaari, Johannes Saarikari, Joonatan Syrjätie, Heidi Tikkanen, Lasse Tikka-

nen, Säde Häkkinen, Tapio Syrjätie  

Suomenkielisen papin sijaisina toimivat 

Mikko Ollilainen ja Hilkka Hagelberg 

Huom! Joulunajan ohjelma erillisenä lii�eenä tämän lehden 

välissä. 

LASTENKERHO 

Maanantaisin Matteuksen kirkolla    
Västra Skogsrov. 2  Rydissä 

Klo 17—18.15 

Laulua, leikkiä, askartelua, 

kertomuksia maailman                   

tärkeimmästä asiasta.  

Kaikenikäiset tervetuloa! 

NUORTENILTOJA               
SOPIMUKSEN MUKAAN 

Retkiä. leirejä , mahdollisuus suo-

malaiseen rippikouluun ym. 

Ota yhteyttä Outi Syrjätie             

070 5494114 

Ks. s. 2 

TERVETULOA! 

 

Lastenleiri   14-16/8 

Flämslätissä. 

Ohjemassa uimista, askar-

telua, lauluja, leikkejä, 

kertomuksia maailman tär-

keimmästä asiasta. 

Ilmoittaudu Outille puh. 

0705494114. 

Alle 8v vanhemman 

seurassa. Myös isät, äidit, 

isovanhemmat jne mukaan. 

Kaikki tervetuloa!  

Aikuiset 100kr, lapset 50kr, sisarukset puoleen hintaan,  alle 3v ilmaiseksi 
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Kestää vielä vähän aikaa 

Sain kysymyksen eräältä ystävältä, joko 

uusi seurakuntalehti pian olisi valmis. 

Vastasin otsikon mukaisesti: ”Ei, kestää 

vielä vähän aikaa”. Kotona kysyttiin, 

joko ruoka on valmis. ”Ei, kestää vielä 

vähän aikaa”. Joko talo on siivottu? ”Ei, 

kestää vielä kauan aikaa”.  

Jotkut asiat eivät tule valmiiksi koko 

elämämme aikana: joko elämäntyösi on 

tehty? ”Ei, kestää vielä vähän aikaa”. 

Joko  olet valmis siirtymään eläkkeelle 

ja lopettamaan työn teon? ”Ei kestää 

vielä vähän aikaa”.  

Imisenä eläminen on aina tavalla tai 

toisella vajavaista. Huomaamme, että 

’vähän aikaa’, saattaa venyä vuosiksi, 

eikä valmista tule. Olemme puutteellisia 

ja löydämme elämästämme vikoja, joita 

meillä ei ole voimaa eikä halua korjata. 

Tekosyyksi sanomme usein, että tämän 

asian korjaaminen ’kestää vielä vähän 

aikaa’.  

On kuitenkin asioita, jotka tulee hoitaa 

tässä ja nyt. Jos joku on pudonnut he-

ikoilta jäiltä veteen ja tarvitsee apua, 

emme voi vastata: ’”Kestää vielä vähän 

aikaa, mutta autamme kyllä”. Silloin apu 

tulee liian myöhään. 

Myös iankaikkisuusasiat ovat sellaisia 

asioita, jotka eivät voi odottaa. Moni voi 

ajataella: ”Laitan kyllä asiani kuntoon Ju-

malan kanssa, mutta se kestää vielä vähän 

aikaa”.  

Jeesus kärsi ristinkuoleman meidän pu-

olestamme ja sovitti meidät täydellisesti 

Jumalan kanssa. Siihen ei voi lisätä 

mitään. ”Se on täytetty”, Hän sanoi ristillä. 

Se ei kestä vielä vähän aikaa; pelastus on 

valmis nyt, sen voi ottaa vastaan nyt.  

Kaikki sinun syntisi on sovitettu, kaikki va-

javuudet annettu anteeksi. Jeesus vain 

odottaa, että tulisit Hänen luokseen ja ottai-

sit vastaan Hänet omana Herranasi ja 

Vapahtajanasi. Ei kannata odottaa vielä 

vähän aikaa. Meistä ei kukaan tiedä, milloin 

meidän aikamme maan päällä loppuu. Jee-

sus sanoo:”Sitä joka minun tyköni tulee, 

minä en heitä ulos” (Joh.6:37). Hänen 

kanssaan on turvallista elää tätä elämää ja 

astua kerran iankaikkisuuteen. Hän on pa-

ras ystävämme ja kykenee auttamaan 

meitä joka tilanteessa. Miksi oodottaisit 

vielä vähän aikaa? 

Siunausta uudelle vuodelle toivottaen    

Outi Syrjätie 

Tunnistatko kaikki eläimet? 

Perheretki Kolmårdeniin 

22-23/5 

Aikuiset 380-, Lapset (3-12v) 280,-, alle 3v. Ilmaiseksi . Sisaralennus: seuraavat lapset 

maksavat  200,-. Perhealennus: 2 aikuista 2 lasta 1100,- kr. Hintaan sisältyy: 

Bussimatkat, välipala bussissa, ilta- ja aamupala lähetyskodilla, ruokailu Lähe-

tyskodilla, yöpyminen, Kolmården (eläintarha ja safari ja muut pelit ja vehkeet).     

Hintaan ei sisälly: eväät/ruokailu Kolmårdenissa. Ilmoittaudu Outille 070 5494114 

Bussiretki Kolmårdenin eläintarhaan: lähdemme  perjantaina  noin klo  13 ja 

palaamme lauantain noin klo 21. Yöpyminen Finspångissa Lähetyskodilla.  
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Lämmintä ja kosteaa. Näillä sanoilla voisi 
kuvata tämänhetkistä säätä. Mutta tiedän, 
että talvi tulee ja lumi ja jää. Kylmä tuuli on 
joskus todella hyisevä muistutus siitä, että, 
Mikko, sinä asut Pohjolassa! Itse asiassa 
pidän talvesta ja lumestakin. Hiihdän mie-
lelläni, jos pääsen ladulle.  

Mutta eihän minun pitänyt itsestäni kirjoittaa, 
vai? Näitä rivejä kirjoitettaessa on vielä tuo 
lämmin syksy. Katse on kuitenkin jo ensi 
keväässä ja sen haasteissa. Minkälaisia tuu-
lia on luvassa? Näyttää siltä, että vielä 
saamme jatkaa suomenkielistä työtä täällä 
yrittäen tavoittaa evankeliumilla eri-ikäisiä 
maanmiehiämme (naiset mukaan lukien). 
Mitä on siis tulossa? 

Samalla tiedämme, että evankeliumi etenee 
nk kolmannessa maailmassa ja kristinuskon 
painopiste on jo siirtynyt päiväntasaajan 
seudulle. Nyt keskiverto kristitty, Jeesusta 
seuraava ja tunnustava ei olekaan vaa-
leaihoinen eurooppalainen, vaan huomatta-
vasti tummempi valkohampainen afrikkalai-
nen tai aasialainen. Kun vuosia sitten laulo-
imme ”Afrikan aava santa ja palmut Intian” tai 
Mustaa-Saaraa, emme aavistaneet, millainen 
muutos on tulossa. Jo nyt Pohjoismaissa on 
yhä enenevässä määrin muualla syntyneitä 
ja ulkomuodoltaan kaikkea muuta kuin 
pellavatukkaisia Pohjolan asukkaita.  

Entisessä kasvukaupungissani Joensuussa 
ja sen ympäristössä on liikkeellä uusi pii-
rijohtaja, joka on pikimusta teologian tohtori.  

Puhuu suomea? Tottakai! Mtäs muuta. 
Mutta Pohjpis-Karjalan murre lie vielä 
vähän hakusessa, lapset tosin sitä kait 
jo osaavat.  

Lämpimiä tuulia siis on, onneksi! Siitä 
kuuluu kiitos yksinomaan Herralle. Hän 
on toimeksiantaja ja projektipäällikkö, 
jos nyt sellaista nimeä käytämme. Hän 
myös vastaa siitä, että taivaassa on 
muitakin kuin meitä suomalaisia. Hyvä 
niin, sillä ilman Häntä meidänkään 
työllämme ei olisi tulevaisuutta. Kun 
pian ponnistamme uuteen vuoteen 
joulukinkkua sulatellen ja pipoamme 
syvälle vetäen, muistakaamme, että 
Jumala on uskollinen. Hän ei jätä 
työtään kesken, ei kirkkonsa, seur-
akuntansa eikä yksityisen uskovan 
elämässä. Hänen kanssaan saamme 
mennä eteenpäin huolimatta kylmistä 
tuulista ja suurista uhkakuvista. Jumala 
on lähellä. Juha Vähäsarja kirjoittaa: 
”Ihmisen kokemukset ja Jumalan lu-
paukset eivät kulje aina käsikkäin. 
Uskova voi kokea olevansa hädässä 
ollessaan turvassa. Viedessään tai-
vaaseen Jumala saattaa kuljettaa läpi 
helvetin. Jumala on salattu, eivätkä 
hänen ajatuksensa ole ihmisten 
ajatuksia. Mutta se ei tarkoita, että hän 
olisi etäällä. Hän kätkeytyy kyllä, mutta 
ei ole kaukana yhdestäkään meistä.” 

Mikko Ollilainen 

Kylmiä tuulia – ja lämpimiä! 

Ihmisen kyyneleet ja Jumalan 
myötätunto Psalmeissa 

Sielunhoitopäivät la-su 22-23/2 –20              
Matteuksen kirkolla 

Päivien puhuja on pastori Erkki Jokinen  
Suomesta. Hän on sekä papi, kirjailija että 

valokuvaaja. 

Lauantai  

10.00 kahvi 

10.30 aloitus 

11.00 luento 

12.00 ruokailu 

13.00 luento 

14.30 kahvi 

15-30 luento 

16.30 messu ja 

esirukouspalvelu 

Sunnuntai 

11.00 luento 

(alakerrassa) 

12.00 kahvia ja 

voileipää 

13.00 jumalanpalvelus 

Saara Kinnunen, perheterapeutti, kirjailija, 

vierailee seurakunnassa  su 15/3    Matteuksen 
kirkossa: Klo 10 luento (alakerrassa), Klo 13 juma-

lanpalvelus, tarkempi ohjelma myöhemmin 

Luentojen aiheita: :Ihmisen itku ja toivo Vanhassa Testamentissa, Valitus ja ylistys, sydämen 
sävellajit, Toivon lauluja elämän syvissä vesissä, Kyynelten paluu uskon ytimeen—itkusta toivoon 

ja ylistykseen. 
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Lastenleiri 
pidettiin Fläms-
lätin hiippakun-
takartanossa 

elokuussa. 

Vaikka sää olikin 

sateinen , roh-

keimmat 

uskaltautuivat 

uimaan joka ilta. 

Kuvat ovat lastenleirin perhejumalanpalveluksesta. Synnintunnustuksen aikana 
jokaiselle jaetaan kivi ja saamme ajatella, että kivi kuvaa niitä pahoja tekoja, joita 

olemme tehneet Jumalaa ja toisia ihmisiä kohtaan. Kivi viedään sitten alttarilla ole-

van paperisen ristin päälle: Jeesus kantoi ristillä meidän syntimme, niin että me vo-

imme saada syntimme anteeksi ja iankaikkisen elämän. Alakuvassa on aikuisia, 

jotka  hekin osallistuivat perhekirkkoon. Leiri loppui yhteiseen lounaaseen. 

Kuluneen syksyn aikana ovat suomankielisen papin viran sijaisina toimineet Hilkka 
Hagelberg ja Mikko Ollilainen. Mikolla on 25%:n virka suomenkielisessä työssä ja 
Hilkka on pitänyt  sovitut jumalanpalvelukset ja Finlandia-kodin messut. Myös Tapio 
Syrjätie on pitänyt joitakin jumalanpalveluksia. Näillä eväilla eletään myös kevätkausi. 
Toiveena on, että suomenkielisen papin virka voitaisiin täyttää niin pian kuin           

mahdollista. 
Samalla olemme kiitollisia näistä sijaisista, joita olemme saa-

neet. Eläkeläispappeja tarvitaan. Kun virka sitten toivomme ja 

rukouksemme mukaan täytetään, tulemme kuitenkin näke-

mään sijaisia aina silloin tällöin. 
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Naistenpäivää vietettiin  22 lokakuuta. Aiheena oli ’Mikä meitä kantaa’. Päivää tuli 
pitämään diakoni Reeta Kemppainen Tukholmasta. Hänen sydämellään on jo 
kauan ollut yksin tulleet pakolaislapset, ja naistenpävän aikana pidetyn kirpputorin 

tuotto meni heidän hyväkseen. Päivän loppupuolella kuulimme myös Tuuli Ekenber-
gin esittämän pienoismusikaalin ’Nainen kautta aikojen’, jossa kuvattiin naisia 

Eevasta ja kivikaudesta lähtien nykyaikaan asti. 

Reeta johdatti meidät luennoillaan 
Raamatun lupausten äärelle 

omistamaan voimaa ja rohkaisua Juma-

lan Sanasta. 

Su. 2/2 alkaen jumalanpal-
veluksella klo 13, jonka jälkeen 

soppalounas.  

Aikuiset 50,-, lapset alle 7v 

ilmaiseksi.  

Myyjäispöytä, myyjäistavaraa 

otetaan vastaan.                   

Tulot lähetykselle 

 
Ilmoittaudu Eeva-Liisalle 0500 422131   

31/1 mennessä 

Katulasten hyväksi Team East Missionin kautta 

5/4 su alkaen klo 13                                                                                                   
Kirkon talolla , Kyrkogatan 5 

Aikuiset 110,-, lapset 7v-15v 60,- 

Alle 7v ilmaiseksi 

Arpajaiset ja myyjäiset, otamme vastaan myyjäistavaraa 

Ilmoittaudu Anneli Heikalle 2/4 mennessä 076 3751496 
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Perjantaina 8/11 pidettiin Matteuksen kirkolla Elvis-konsertti. Kristian Ekenberg 
tulkitsi Elviksen kappaleita tasokkaasti, ja jos suljit silmäsi olisit voinut kuvitellä, että 

Elvis laulaa. Laulujen välissä kuultiin Elviksen urasta ja elämästä katkelmia, ja myös 

laulujen sanat käännettin suomeksi ja ruotsiksi. 

Elvis Presley oli köyhän kodin poika, joka 11-vuotiaana toivoi syntymäpäivälahjaksi 

polkupyörää, jota hänen vanhemmillaan ei ollut varaa ostaa. Sen sijaan he ostivat 

kitaran, joka muutti Elviksen elämän suunnan. Ensimmäiset musikaaliset vaikutte-

ensa hän sai pienestä helluntaiseurakunnasta, jossa hän kävi yhdessä vanhempi-

ensa kanssa. Gospel olikin koko Elviksen elämän ajan hänen rakkain musiikin 

lajinsa. Hän ei koskaan kieltänyt uskoaan, vaikka elämä ei aina ollutkaan helppoa. 

Elvis kuoli 42-vuotiaana sydämen rytmihäiriöön, johon hänen äitinsäkin oli kuollut 

46-vuotiaana.  

Yleisö oli innolla mukana lauluissa ja Kristian sai vielä esittää yleisön pyynnöstä 

ylimääräisen kappaleen. Konsertin jälkeen oli gospel-kahvila ja arpajaiset, joiden 

tuotto meni Pietarin ja Intian katulasten hyväksi Team East Missionin kautta. 

Viikolla 45 vieraili seurakunnassamme nuorten ryhmä Suomesta. He tulivat 
Kansanlähetysopiston eri linjoilta Ryttylästä. Vasemmalta: Marie kotisin Espoosta, 

Piia Oulusta, Manna Israelista (juuri muuttanut Turkuun) ja Sami Saarijärveltä. 

Samin juuret ovat Karstulassa ja hänen vanhempiensa tuttuja löytyi Skövden seur-

akuntalaisten joukosta useampia. Samoin Piia, jonka sukua löytyi Sallasta, löysi  

sukulaisten tuttavia Skövdestä.  Ryhmä vieraili lastenkerhossa, rukouspiirissä,    

päivävapaissa, Finlandia-kodilla, Elvis-konsertissa, nuortenillassa ja jumalanpal-

veluksessa. He kutsuivat ihmisiä Elvis-konserttiin ja joulunajan tapahtumiin. Suuren 

vaikutuksen heihin teki seurakuntalaisten vieraanvaraisuus ja tarinat Ruotsin       

suomalaisten muutosta Ruotsiin ja elämästä täällä, joita he saivat kuulla seurakun-

talaisten kodeissa.  
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TAMMIKUU 

Kaikki tilaisuudet pidetään         
St. Matteuksen kirkossa Rydissä, 
jos ei toisin ilmoiteta.  

Os. Västra Skogsrov. 2. Skövde 

5/1  su klo 13 jumalanpalvelus 

7/1 ti klo 18.30 rukouspiiri alkaa 
(kokoonnumme joka tiistai) 

12/1 su klo 13 jumalanpalvelus 

13/1 ma Klo 17 lastenkerho alkaa (s.15) 

16/1 to klo 10.30 päivävapaat alkaa, ko-
koonnumme joka toinen viikko 

17/1 pe klo 18.30 seurat Tidaholm   srk-
talo, Kalliomaa, Teikari 

19/1 su klo 13 jumalanpalvelus 

26/1 su klo 13 jumalanpalvelus 

Finlandia-kodin ehtoollisjumalanpal-
velukset seuraavina torstaina klo 15:00: 

23/1, 20/2, 19/3, 9/4, 14/5, 18/6,          
Myös hartauksia: Hilkka Knutsson puh. 
070 9275642 

HELMIKUU 

2/2 su klo 13 jumalanpalvelus, jonka 
jälkeen soppalounas lähetyksen 
hyväksi. Ilmoittaudu Eeva-Liisalle 

puh. 0500 422131      (s.11) 

7/2 pe klo 18.30 seurat,  Matteuksen kko,                                                                                              
Kalliomaa, Teikari 

9/2 su klo 13 jumalanpalvelus 

16/2 su klo 13 jumalanpalvelus 

MAALISKUU 

22/3  su klo 13 jumalanpalvelus 

29/3  su klo 13 jumalanpalvelus 

22-23/2 Sielunhoitopäivät, ’Hylättyjen 
Jumala’ pastori Erkki Jokinen 

22/2 la alkaen klo 10 kahvilla 

23/2 su klo 11 luento alakerrassa ja kahvit 
klo 13 jumalanpalvelus                                 

ks. tarkempi ohjelma s.13 

5/4 su LOUNASBUFFETTI katulasten 
hyväksi alk. klo 13 Kirkon talolla, Kyr-

kog.5. Ilmoittaudu Anneli Heikka 2/4 

mennessä 076 3751496 , myyjäiset, 

arpajaiset.     TERVETULOA!    (s.11) 

HUHTIKUU 

10/4 pe klo 13 jumalanpalvelus           
pitkäperjantai 

12/4 su klo 13                                        
pääsiäisjumalanpalvelus 

19/4 su Matteus-päivä, yhteinen                 
jumalanpalvelus klo 10 

26/4 su klo 13 jumalanpalvelus 

PIIRIT Matteuksen kirkolla                 

Päivävapaat torstaisin klo 10.30 
(parittomat viikot) 

Rukousyhteys joka tiistai klo 18.30 

TOUKOKUU 

3/5 su klo 13 jumalanpalvelus 

10/5 su äitienpäiväjuhla Finnhovilla 

15/5 pe klo 18.30 seurat Tidaholmin srk
-talo, Kalliomaa, Teikari 

17/5 su klo 13 jumalanpalvelus, 

22-23/5 pe-la perheretki Kolmårdeniin 
ks. s. 14 

24/5 su klo 13  jumalanpalvelus 

31/5 su klo 11 pastoraatti jumalanpal-
velus St:a Helenan kirkossa 

1/3  su klo 13 jumalanpalvelus 

8/3  su klo 13  jumalanpalvelus                    
13/3 pe klo 18.30 seurat Kalliomaa, Teikari 
15/3 su klo 10 luento Saara Kinnunen 
(alakerrassa) klo 13 jumalanpalvelus, 

tarkempi ohjelma myöhemmin 

KESÄKUU 

5/6 pe klo 18.30 Sanan– ja rukouksen ilta 

6-7/6  la-su srk-leiri, Biskopsgårdenilla, 
mukana Kari ja Mari Valkonen 

7/6 su klo 11 jumalanpalvelus, HPE,       
Biskopsgården 

14/6 su klo 13 jumalanpalvelus 

21/6 su klo 13 jumalanpalvelus 

ELOKUU 

14-16/8  pe-su lastenleiri, Flämslätt 
(s.15) 

16/8 su klo 11 perhekirkko, Flämslätt 

30/8 su klo 13 jumalanpalvelus 


