
Jeesus tuli avaamaan 

sokeain silmät  

(Luuk. 4:18) 

”Herra, sinä tutkit minut ja tunnet minut. Istuinpa minä 

tai nousen, sinä sen tiedät, sinä ymmärrät minun 

ajatukseni kaukaa!”…”Sinun silmäsi näkivät minut jo 

idussani”…”Tutki minua ja tunne minun sydämeni,      

koettele minua ja tunne minun ajatukseni, ja katso, jos 

minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut       

iankaikkiselle tielle.” (Ps. 139:1,16, 23-24) 

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 sivulta:  

h�ps://www.svenskakyrkan.se/skovde/defaultaspxid759767 

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. 
Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö 

Jeesus sanoi: 

”Seuratkaa minua,                           
niin minä teen teistä                 
ihmisten kalastajia.” 

Mark. 1:18 
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Huom! Ohjel-
massa voi ta-

pahtua muu-

toksia. Seuraa 

myös SLA: predi-
koturer  

Outi Syrjätie, seurakuntapedagogi 
Puh. 070 5494114, 073 5233914 

Lapsi– ja nuorisotyö, srk-lehti, opetus 

Eposti: 

outi.syrjatie@svenskakyrkan.se  

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: Ari Into (pj), Tuuli Ekenberg, Airi Halonen, 
Anneli Heikka, Maija-Liisa Hongisto, Juliaana Katto, Eija Kemppainen, Hilkka 

Knutsson, Keijo Läspä, Eeva-Liisa Minkkinen, Kalle Minkkinen, Kirsi Minkki-

nen, Anoo Skoglund Niskanen (hallintoalue), Kari Nyrhinen, Martta Räisänen, 

Erkki Salmisaari, Johannes Saarikari, Joonatan Syrjätie, Heidi Tikkanen, Lasse 

Tikkanen  

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! 

2 

Oletko kuullut tai nähnyt gibbonien laula-

van, delfiinien esittelevän hengi-

tysaukkoaan tai punaisen pandan 

heräävän unestaan? Jos tällä kerralla  

jäivät kokematta nämä asiat, niin ensi 

vuonna on uusi tilaisuus  nähdä tämä 

kaikki ja paljon muuta perheheretkell-

kellä .Kolmårdenin. 

Suomenkielisen papin sijaisina toimivat 

Mikko Ollilainen ja Hilkka Hagelberg 



14 3 

Paha maailma  

Olin kesälomalla kaupoilla miniän ja lapsen-

lapsen kanssa. Tullessani ulos apteekista 

huomasin, että seuralaiseni olivat joutuneet 

keskusteluun puheliaan ‘täti-ihmisen’ kanssa. 

Hän voivotteli maailman pahuutta ja sitä mi-

ten hänen käy sääliksi näitä pieniä, jotka 

joutuvat kasvamaan tässä pahassa maail-

massa. Liityin keskusteluun huomautuksella, 

että silloin saa olla turvallisessa mielellä, kun 

on turva Jumalassa, vaikka maailma olisi 

kuinka paha hyvänsä. Täti ihminen innostui 

valtavasti tästä kommentista ja kyseli, että 

onko teilläkin turva Jeesuksessa. Va-

kuutimme hänelle, että kyllä on, ja miniä 

lisäsi, että lapsenlapsikin oppii luottamaan 

Jeesukseen, kun hänelle opetetaan ja kerr-

rotaan, mihin turvansa voi laittaa. Saimme 

kaikki halauksen tältä tädiltä ja hän lähti 

iloisin mielin jatkamaan ostosreissuaan.   

Toisen, vähän saman suuntaisen, kommentin 

kuulimme eräältä ystävältämme ollessamme 

hänen luonaan kylässä. Hän on ammatiltaan 

psykiatri ja hän totesi, että nuorison ilmasto/

ympäristöahdistus kasvaa suuresti nykyajan 

uutisoinnin myötä. Psykiatreilla ja psykolo-

geilla riittää töitä. Tässäkin viitattiin ‘pahaan 

maailmaan’ joka tuhoaa itse itsensä osittain 

ihmisten vaikutuksesta.   

Miten tähän kaikkeen pitäisi sitten suhtautua, 

mihin laittaa turvansa, kun maailma on paha 

ja epävärma paikka kaikin puolin, kun mikään 

ei ole pysyvää ja kestävää? 

En varmaankaan ole oikea henkilö antamaan 

neuvoja ympäristöasioissa tai perhesuun-

nittelussa, mutta voin kertoa, miten itse olen 

löytänyt rauhan elämääni. Ehkä siitä voisi olla 

jollekin rohkaisua. Siitä asti, kun tulin uskoon 

15-vuotiaana, olen saanut laittaa luottamukseni 

Jumalaan ja turvautua Hänen apuunsa. Jeesus 

on antanut syntini anteeksi ja olen saanut rau-

han sydämeeni. Tiedän, että käypä minun mi-

ten tahansa, minulla on ystävä, jolla on kaikki 

valta taivaassa ja maan päällä, ja joka voi aut-

taa minua joka tilanteessa. Tämä apu on aivan 

todellista ja konkreettista. Ilman sitä, ilman 

Jeesusta, en varmaankaan jaksaisi, mutta 

Hänen seurassaan elämä on mielekästä ja 

turvallista.Tiedän, että Hänen seurassaan olen 

matkalla taivaaseen sitten tämän elämän 

jälkeen. Hän on varannut elämisen arvoisen 

elämän jokaiselle ihmiselle. Tämä elämä to-

teutuu kun ihminen rukouksessa ottaa 

Jeesuksen vastaan omana Herranaan ja 

Vapahtajanaan. Silloin hänestä tulee Jumalan 

lapsi ja taivaan kansalainen. Myös kaikkein 

pienimmille on varattuna elämisen arvoinen 

elämä Jeesuksen seurassa. Voin sydämestäni 

suositella elämää Jesuksen kanssa. Vaikka 

maailma on paha, Jeesuksen hyvyys, rakkaus 

ja voima on paljon suurempi kuin maailman 

pahuus.   

Jeesus sanoo: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, 

minä en heitä ulos’.”  (Joh. 6:37).  

Siunattua syksyä toivottaen Outi Syrjätie  

 

LASTENKERHO alkaa Mat-
teuksen kirkolla  alkaen             

ma 9/9 klo 17-18.15                     
Kaikki ovat tervetulleita!! 

Lisätietoja Outilta ks.s. 2 

LASTEN                                          
ja koko seurakunnan                   

joulujuhla su 8/12 klo 13     

Matteuksen kirkolla  

Luvassa: ohjelmaa,                 

kahvi- ja mehutarjoilu,        

yllätysvieras,                           

lapsille pieni paketti. 

KAIKKI TERVETULOA!!!                                  

Muskari alkaa       
la 14/9                    

Kokoonnumme joka lauantai       

klo 10.30-12.00                       
Matteuksen kirkolla. 

Vetäjänä Tuuli Ekenberg 

Lapsille ilmainen välipala.  

Kysy lisää Outilta: 070 5494114 

Kaikki lapset rohkeasti 
mukaan!!! 

Katso muskarin idea ja esittely 

s.12 
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HAASTATTELU 

Tapio Syrjätie on toiminut suomen-
kielisenä pappina Skövdessä vuo-

desta 1994 lähtien. Pääsiäisenä 

vietettiin eläkkeellesiirtymisjuhlaa 

noin sadan seurakuntalaisen voi-

min, ja jumalanpalveluksessa näh-

tiin musiikkiklubin valmistama pääsi-

äisnäytelmä. Jumalanpalveluksen 

jälkeen oli kakkukahvit ja juhla, jos-

sa käytettiin monia puheenvuoroja. 

Varsinainen eläkkeellesiirtymispäivä 

oli 1/6. Seurakuntalehti teki Tapi-
osta haastattelun: 

Olet ollut pappina nyt 35 vuotta ja sinut vihittiin papiksi täällä Ruotsissa. Miksi tällainen 
ammatinvalinta? Tulin uskoon 18-vuotiaana ja tämä Jeesuksen henkilökohtainen kohtaami-
nen muutti tietenkin suunnitelmia tulevaisuuden suhteen. Koin, että sain Jumalalta kutsun 

papin tehtävään ja tämä sitten toteutuikin, kun muutimme Ruotsiin 80-luvulla. Luin täällä pa-

piksi ja sain pappisvihkimyksen Strängnäsin tuomiokirkossa. Välillä olimme lähetystyössä 

Lontoossa toisuskoisten parissa, mutta palasimme Ruotsiin ja nyt olen palvellut Skövden seu-

rakunnassa 25 vuotta. En ole katunut tätä valintaa. Kun toimii Jumalan suunnitelmissa ja saa 

olla Hänen työtoverinsa, se on jännittävintä, mielenkiintoisinta ja parasta, mitä elämässä voi 

kokea.  

Mikä työssäsi on ollut tärkeintä? 

Minulle tärkeintä on ollut ja on vieläkin, että olen uskollinen sille kutsulle, jonka sain Jumalalta. 

Haluan julistaa Jumalan Sanaa niin kuin se on kirjoitettu ja olla siinä uskollinen, koska tiedän 

että vain Jumalan Sana muuttaa ihmisen elämän ja antaa toivon ja tulevaisuuden. Jumalan 

Sana johtaa meidät elävään yhteyteen Jeesuksen kanssa ja siinä saamme kasvaa ja sen 

varassa saavutamme kerran iankaikkisen elämän.  

 

Su 1/12 alkaen klo 13 Kirkontalolla, Kyrkogatan 5. Ilmoittaudu 27/11 mennessä: 
Eeva-Liisa  puh. 0500 422131,  072 253 73 21, Kaarina  puh. 0500438109, 070 856 

65 34. Aikuiset 150kr.,  lapset 7-15 v. 50kr, alle 7 v. ilmaiseksi. 

Arpajaisvoittoja ja myyjäistavaraa vastaanotetaan paikan päällä. 

Tervetuloa nauttimaan perinteistä suomalaista jouluruokaa! 

Su 22/12 klo 18 St:a Hele-
nan kirkossa keskustassa: 

yhteislaulua, kuorolaulua, 

soololaulua. Vierail ijana    

kanttori Henna Nieminen. 

TERVETULOA!!! 

Ke 25/12 joulukirkko klo 8.30  Matteuksen kirkossa,                        
Markus Syrjätie 

Tule hiljentymään joulun sanoman äärelle!!                          

TERVETULOA! 
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Tämä julistus on vielä mahdollista tämän päivän yhteiskunnassa ja kirkossa. Nykyajan yh-

teiskunnassa näyttää siltä, että haluttaisiin mielellään kieltää sellaisia osia Jumalan Sa-

nasta, jotka eivät sovi ajan henkeen. Minulle tärkeintä on pysyä evankeliumin julistuksessa 

niin kuin se on kirjoitettu.  

MIten aiot viettää eläkepäiviä? Tällä hetkellä koen, että tarvitsen lepoa ja toipumista kai-
kista sairauksista. Herra yksin tietää, kuinka kauan siihen menee. Jos Hän sitten antaa 

terveyttä ja elämän päiviä, haluan edelleen palvella Häntä koko sydämestäni. Elämässä ei 

ole mitään sen parempaa kuin vaeltaa Jumalan suunnitelmissa. Joskus sairaudet ja vai-

keudetkin kuuluvat Hänen suunnitelmiinsa, ja niiden kautta Hän kasvattaa ja opettaa meitä 

ja vetää lähemmäs Hänen yhteyteensä. Jumalanvaltakunnan työstä ei jäädä eläkkeelle. Se 

on elinikäinen kutsumus ja etuoikeus. En tiedä mitään parempaa kuin seurata Jeesusta ja 

elää Häntä lähellä.  Tapio kiittää kaikkia , jotka muistivat häntä eläkkeelle siirtymisen joh-

dosta ja tekivät juhlasta ikimuistoisen!! 

Vasemmalta: Tuomo Kulpakko, 

Mikko Ollilainen, Lena Ehrngren, 

Martin Eriksson, Kirsi Minkkinen 

Hilkka Knutsson toi terveiset seurakun-

talaisilta, mukana lauluryhmä, Eeva-Liisa ja 

Reijo Minkkinen, muita juhlavieraita 

  OIKEA MUSKARI   OIKEA MUSKARI   OIKEA MUSKARI   OIKEA MUSKARI   

enemmän kuin tiesitenemmän kuin tiesitenemmän kuin tiesitenemmän kuin tiesit    

    
Suomesta eri puolille Ruotsia muuttavat perheet 
kyselevät muskarin perään, koska tietävät, mitä 
muskari tarjoaa. Suomessa muskari on itsestään-
selvyys kuten terveyskeskus tai urheiluhalli, ja 
siellä jokainen kunta panostaa muskariin.     
Varhaisiän musiikinopettajien ammattikunta Suo-
messa on sankka joukko. Suomalaisperäistä 
väestöä on Ruotsissa paljon, mutta oikea         
suomalainen muskari on täällä suuri harvinaisuus. 
  
60-luvulla Suomessa kehitettiin lähinnä kou-
luikäisille lapsille tarkoitettu musiikkiopistolaitos. 
Se haravoi esiin kykyjä ja koulutti järjestelmällisesti 
eteenpäin. Tässä yksi selitys suomalaisten kapelli-
mestareiden runsaudelle ja korkealle ammatti-
taidolle. Suomi arvostaa koulutusta – ja            
suomalaista koulutusta arvostetaan. 
  
Alle kouluikäisten musiikinohjaus oli toiminut yk-
sittäisten – ja yksityisten – vetäjien hyvinkin eri-
tasoisilla taidoilla, ja työ pienten parissa oli aliar-
vostettua, eikä sitä pidetty tärkeänä. Mutta 60-
luvulla löytyi myös vastavirran tulisieluja, joiden 
mielestä juuri leikki-ikäiset tuli nähdä ja innostaa 
musiikkiin, koska heillä oli kyky, ilo ja kapasiteetti 
oppia ihan oikeita musiikin perusasioita.  Luotiin 
oikein koulu, musiikkileikkikoulu, ja se toimi      
portaana musiikkiopistoihin. Tämä nivellys nosti 
arvostusta samoin kuin ohjaajien perusteellinen 
koulutus.  
 
Uuden opinahjon hankalan pitkä nimi               
musiikkileikkikoulu lyheni pian muotoon muskari. 
Nimen kevennys ei silti kevennä vankkaa sisältöä. 
Vuotuiset opetussuunnitelmat takaavat hyvän 
pohjan musiikissa.  
 
Muskareiden suosio ja nousu luonnolliseksi osaksi 
suomalaislasten ja -vauvojen elämää on siis suun-
nittelun ja oli alussa taistelunkin tulosta.  

Mm. Ritva ja Jorma Ollaranta  työstivät laajan 
materiaalin lauluja, liikuntaa, dramatisointia, 
kuuntelua, musiikki-kuvailmaisua, improvisointia 
ja rytmisoitinopetusta eri ikävuosille ennen kou-
luikää. Soittimiin kuuluu myös kantele sen 
erinomaisten pedagogisten mahdollisuuksien 
takia, mutta myös, koska se on kansallissoitti-
memme. 
 
 Kaiken materiaalin ja leikinomaisen opetuksen 
turvin lapset oppivat pikku osasina musiikin ele-
menttejä. Rytmi, melodia ja soinnut lisänään 
sointiväri, rakenteet ja muut musiikin ymmärtä-
miseen liittyvät asiat opetetaan lapsen eh-
doilla.   Runkona toimii opetussuunnitelma, ja 
kunkin kauden lopussa suoritetaan arviointi. 
Kuten muillakin koulujen  opettajilla myös     
musiikkileikkikoulujen opettajilla on takanaan 
monivuotinen korkeakouluopiskelu. Ja tuloksia 
syntyy, jos ja kun sitoudutaan. Monet kapelli-
mestareistamme ja huippumuusikoistamme 
Suomessa ovat aloittaneet muskarissa.        
Suomalaisessa muskarissa aloitti myös Miriam 
Bryant. Hän kävi sitä Göteborgissa.  

Vielä 
muskarista: 
- Lapset saavat 
hyvän pohjan 
musiikkiin, suo-
men kieltä, 
pääsevät 
esiintymään, 
itsetunto        
vahvistuu, saa-
vat kavereita, 
ilmaisen välipa-
lan jne. 

-Äidit tapaavat toisiaan; rupatteluterapiaa; ver-
taistukea; tarpeellisia kontakteja; lasten vaatteiden 
vaihtoa jne.  
-Isät tapaavat muita perheenisiä; juttuseuraa, 
hölkkä- ja saunaseuraa ym.    
Skövdessä alkaa muskari syyskuussa. Ks s. 14. 

Kuvassa Miriam Bryant, 

Mirri , vilkuttaa 

Juhliin toivat 

tervehdyksen 

mm: 
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Äitienpäiväjuhlaa vietettiin 

Mauno Kuusiston musiikin 

merkeissä. Reijo Ikonen 
lauloi koskettavasti ja Ulla-
Stina Ikonen säesti harpulla. 
Reijo kertoi myös, miten hän 

oli löytänyt Jeesuksen omaan 

elämäänsä (ja miten hän oli 

löytänyt vaimonsa).  

Yleisöä oli kirkon täydeltä, ja 

tilaisuus päättyi kakkukahvei-

hin. Jokaiselle äidille an-

nettiin ruusu. 

Nuorten ryhmä Suomesta 
kutsui ihmisiä äitienpäivä-

konserttiin ja tutustui seur-

akunnan toimintaan vie-

railemalla eri tilaisuuksissa. 

Vasemmalta: Tarja, Riku, 

Turkan ja Arto. Turkan on 

kotoisin Bulgariasta, mutta 

on oppinut Suomen kielen 

hämmästyttävän nopeasti. 

KIITOS 

Kiitos Jeesus, kun kuulet kaikki rukoukset, 

kaikki nekin,  joita en kehtaa kenellekään kertoa. 

Kiitos, että olet luvannut antaa kaikki synnit anteeksi, 

Niille, jotka sitä sinulta pyytävät. 

Kiitos, kun saa jokaisen päivän jättää sinun rakkaisiin käsiisi. 

Kiitos, kun sinun armosi on niin suuri ja muuttumaton, 

sitä riittää aivan jokaiselle, joka haluaa ottaa sen vastaan. 

 

Kiitos, kun sillä hirveällä ristinkuolemalla sovitit meidän kaikkien synnit, 

opetit meitä kiittämään siitä suuresta armosta, jota osoitit meitä kohtaan. 

Kiitos, että tänäkin päivänä saa jättää kaikki sinun rakkaisiin käsiisi. 

 

Anna Erkko 
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Seurakuntaleiri pidettiin 
tänä vuonna Skarassa-

B i s k o p s gå r d en i l l a . 

Osallistujia riitti aivan 

mukavasti, ja saimme 

n a u t t i a  h y v ä s t ä 

raamattuopetuksesta, 

keskinäisestä yhtey-

destä, rukouksesta ja 

hyvästä ruuasta.  

Leirin puhujavieraina olivat tuttuun tapaan 

Kari ja Mari Valkonen Arja ja Jarmo 
Honkasalon avustamina.  

Kari puhui rukouksen voimasta ja Mari Ju-

malan  läsnäolon  konkreet t is is ta 

vaikutuksista. Kun olemme Jumalaa lähellä 

ja Hän saa meitä hoitaa ja koskettaa, myös 

ruumiimme reagoi siihen positiivisella ta-

valla.  

Tätä koimme yhteisessä rukousillassa, 

jossa saimme kantaa toistemme kuormia ja 

siunata toisiamme.  

Voiman lähteiltä on hyvä palata arkeen 

yhdessä Jeesuksen kanssa.  

Alpha-kurssin 
osallistujia 

Tämän vuoden alpha-kurssi järjestettiin Matteuksen kirkossa ja leiripäivä oli Flämslätissä. 

Alpha on kurssi, jossa käydään läpi kristinuskon perusasioita luentojen ja keskustelun 

avulla. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Monella voi olla ennakkoluuloisia, jopa 

vääriä käsityksia siitä, mitä kristinusko on. Tule Alpha-kurssille oppimaan lisää ja pu-

reutumaan kristinuskon perusteisiin helpolla ja mielenkiintoisella tavalla! Pyrimme aloit-

tamaan seuraavan kurssin ensi keväänä. Kaikki ovat tervetulleita!! 

Perheretkelle Kolmårdeniin lähti jälleen bussilastillinen väkeä. Sekä nuoremmat että 
vanhemmat  nauttivat Jumalan luomistöiden moninaisuudesta. Yötä saimme olla Fin-

spångin lähetyskodilla. 
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Finlandia-kodin ehtoollisjumalanpal-
velukset seuraavina torstaina klo 15:00: 

26/9, 17/10, 14/11 ja 19/12 kauneimmat 
joululaulut . Myös hartauksia: Hilkka 
Knutsson puh. 070 9275642 

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

Os. Södra Skogsrov. 2   Skövde 
PIIRIT Matteuksen kirkolla                 

Päivävapaat torstaisin klo 10.30 
(parittomat viikot) 

Rukousyhteys joka tiistai klo 18.30 

Lähetyspiiri kokoontuu tarpeen mukaan 

Eeva-Liisa  puh. 0500 422131, Kaarina  

0500438109 tai 070 856 65 34 

Housebandi ja lauluryhmä harjoittelee 
Matteuksen kirkolla klo 11.45. ennen ju-

malanpalv.Tiedustelut Outi Syrjätie s. 2 

Kuoro harjoittelee Säde Häkkisen joh-
dolla ennen jumalanpalveluksia ja 

suurkuoro ennen Kauneimpia joululau-
luja. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa! Ota 

yhteyttä :Säde puh. 073-2051099 

SYYSKUU 

1/9 su klo 13 jumalanpalvelus 

3/9 ti  klo 18.30 rukouspiiri alkaa 

8/9 su klo 13 jumalanpalvelus 

9/9 ma klo 17 lastenkerho alkaa 

12/9 to klo 10.30 päivävapaat alkaa 

14/9 la klo 10.30 lasten muskari alkaa,                  
      jatkuen joka lauantai 

15/9 su klo 13 jumalanpalvelus HPE 

20/9 pe klo 18.30 seurat St. Matteus,                           
      Kalliomaa, Teikari 

22/9 su klo 13 jumalanpalvelus 

29/9 su klo 13 jumalanpalvelus 

LOKAKUU 

6/10 su klo 13 jumalanpalvelus 

13/10 su klo 13 jumalanpalvelus HPE 

20/10 su klo 13 jumalanpalvelus 

25/10 pe klo 18.30 seurat, Tidaholm     

        srk– talo, Kalliomaa, Teikari 

27/10 su klo 13 jumalanpalvelus 

MARRASKUU 

3/11 su klo 13 jumalanpalvelus 

10/11 su klo 13 jumalanpalvelus HPE 

17/11 su yhteinen jumalanpalvelus,   

     tarkempi ohjelma myöhemmin 

22/11 pe klo 18.30 seurat St. Matteus,         
     Kalliomaa, Teikari 

24/11 su klo 13 jumalanpalvelus 

JOULUKUU 

1/12 su alkaen klo 13 JOULUPÖYTÄ   
Kirkontalolla, Kyrkogatan 5. Ilmoitt-

audu 27/11 mennessä: Eeva-Liisa 

puh. 0500 422131, 072 253 73 21, 

Kaarina  0500438109,  070 856 65 34                                       

Tervetuloa nauttimaan perinteistä 
suomalaista jouluruokaa! 

6/12 pe Suomen itsenäisyysjuhla Finnho-
villa, tarkempi ohjelma myöhemmin 

8/12 su klo 13 JOULUJUHLA koko 

perheelle ja ihan kaikille, St. Matteus. 

Ohjelmaa, kahvi- ja mehutarjoilu, 

yllätysvieras. Kaikki tervetuloa! 

15/12 su klo 13 jumalanpalvelus HPE 

21/12 la Workshop kuorolle               
 Säde Häkkisen ja Henna           

 Niemisen johdolla 

22/12 su klo 18 KAUNEIMMAT 
JOULULAULUT St:a Helenan kirkossa 
keskustassa: yhteislaulua, kuorolaulua, 

soololaulua. Vierailijana kanttori Henna 
Nieminen Suomesta. Tule laulamaan 
tuttuja suomalaisia joululauluja!!                     

Kaikki tervetuloa! 

25/12 ke joulukirkko klo 8.30              

        Markus Syrjätie 

 

ELOKUU 

25/8 su klo 13  jumalanpalvelus HPE 


