våren 2020

VUXENVERKSAMHETEN
i S:T MATTEUS,
DIN FÖRSAMLING
I VASASTAN

Välkommen
VÄLKOMMEN!
Välkommen till S:t Matteus, din församling i Vasastan!
I denna folder har vi samlat det som berättar om
det diakonala arbetet i församlingen*. Mötesplatser,
kultur, studier, samtal och mycket annat.
Vi ser fram emot att möta dig!
Vuxenteamet i S:t Matteus församling;
Susanne, Ann, Carsten, Daniel och Johannes

Susanne Åberg
diakon
08-555 218 13
susanne.aberg
@matteus.org

Ann Engström
diakon
08-555 218 12
ann.engstrom@
matteus.org

Daniel Götschenhjelm, präst
08-555-218 17
daniel.gotschenhjelm@matteus.org

Carsten Malmberg
stiftelsehandläggare,
husfar. 08-555 218 09
carsten.malmberg@
matteus.org

Johannes Söderqvist
präst
08-555 218 18
johannes.soderqvist
@matteus.org

* Se annan folder för Barn- och familjeverksamheten samt foldern Musik i Matteus.

INNEHÅLL
Välkommen............................ 2
Om diakoni............................ 3
Mikaelsträffen....................... 4
Onsdagar i S:t Matteus........ 5
Samtal och vägledning......... 6
2

Stöd vid sorg......................... 7
Studier................................... 8
Sommar i S:t Matteus.......... 9
Smått & Gott......................10
Kontakt................................12

om Diakoni
DIAKONI en utsträckt hand
Diakoni är kyrkans sociala arbete och
en av dess grundpelare.
Diakoni är uppdraget att genom
delaktighet, respekt och ömsesidig
solidaritet möta varandra i utsatta
livssituationer.
Ibland ställs vi inför nya utmaningar
och svåra val i livet. Ibland försöker vi
bara få tillvaron att gå ihop. Våra diakoner kan ge stöd till dig genom samtal, men även vara ett stöd i kontakten
med olika myndigheter, vårdinstanser
och organisationer.
Diakonerna har tystnadsplikt, samtalen
är kostnadsfria och inga journaler förs.

EKONOMISKT STÖD, FONDMEDEL
Om du bor i S:t Matteus församling,
har låg inkomst, saknar förmögenhet
och har svårt att få pengarna att räcka
till, kan du söka bidrag ur våra fonder
och stiftelser. Du måste då lämna in
en skriftlig ansökan och bifoga vissa
handlingar.
För att erhålla ansökningshandlingar är
du välkommen att kontakta
stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, tel.08-555 218 09, mail
carsten.malmberg@matteus.org,
eller diakon Ann Engström,
08-555 218 12, mail ann.engstrom@
matteus.org
Du kan ansöka
när som helst
under året och
din ansökan
behandlas i
regel inom
14 dagar.
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Mikaelsträffen
Välkommen till Mikaelsträffen,
en stund av gemenskap med
andakt, kaffe och program,
varannan måndag kl 13.00–15.00.
Träffen är öppen för alla och hålls i
Mikaelskapellet på Karlbergsv. 64.
Kaffe och smörgås kostar 25 kr.

3 februari

30 mars

Upptakt! Musikprogram med
Liselott Frisk, församlingens organist.

Meningsfulla möten - om Maria
Magdalena församlings skolstödsarbete i Panabaj, Guatemala.
Annika Sydow, församlingspedagog
och Pär Ivarsson, volontär		

17 februari

Häxritten, Pärongrisen och
Fantomen - Erik Öst och Hälsinglands
folkmusik under 1900-talet.
Per Romin, meriterad dragspelare och
berättare.

27 april

Livets fram- och baksidor
Catharina Segerbank, kyrkoherde
i S:t Johannes församling.

2 mars

11 maj

Ett möte med de dimhöljda
bergens gorillor
Petter Sverke, naturalist och fotograf,
Maria Sverke, medresenär.

Musikkryss med trubadur
Bengt Vilhelmson, trubadur
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Kontakt för Mikaelsträffen:
diakon Ann Engström,
tel 08-555 218 12.

Skolstödsarbete i Guatemala

16 mars

Sommarmusik. Liselott Frisk, musiker.

Onsdagar i S:t Matteus

ONSDAGAR I S:T MATTEUS
Rastplats mitt i vardagen

Välkommen till Onsdag i S:t Matteus.
En rastplats vid lunchtid med mässa, musik och mat.
Onsdagar i S:t Matteus erbjuds varje vecka
mellan 22 januari och 20 maj.

MÄSSA 11.15
		

Mässan - en kortare gudstjänst som firas
i S:t Matteus Lillkyrka, det mindre kapellet

		

som du når från gården.

MUSIK 12.00

		

Lunchmusiken - en halvtimmes konsert
i S:t Matteus kyrka. Alltid fri entré.

		
		

För aktuellt program, se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/matteus.

MAT

Hemlagad soppa, bröd, kaffe och kaka.
Serveras i S:t Matteus församlingssal.
Pris 30 kr.

12.30
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Samtal & andlig vägledning
TALA ÄR GULD!
Behöver du någon att tala med?
Inom Svenska Kyrkan har diakoner
och präster ett särskilt själavårdande ansvar. Alla samtal sker under
tystnadsplikt, det som sägs stannar
i rummet. Inga journaler eller anteckningar förs.
Det finns olika typer av samtal, här
beskriver vi några exempel.
Själavård. Ett själavårdande samtal
skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och
andlighet. Det kan vara ett vägledande
samtal mitt i livet eller ett samtal utifrån
ett särskilt behov. Eller ett samtal
som syftar till att hjälpa personen i sitt
andliga sökande och vara en väg till inre
mognad.
Du får i lugn och ro prata om det som
är angeläget för dig. Alla frågor kan
inte besvaras men kan lämnas till Gud i
bön. Du behöver inte ha en tro men för
själavårdaren är alltid Gud med i samtalet.
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Bikt. Bikten är för människan en väg till
försoning med Gud och med sig själv i
Kristi kyrkas gemenskap. Bikten föregås av samtal med präst som sedan
leder fram till dess huvudpunkter; den
biktandes syndabekännelse och prästens tillsägande av förlåtelse på Kristi
uppdrag. Bikten omfattas av absolut
tystnadsplikt.

Personlig vägledning - hjälp att uppfatta Guds tilltal i vardagen.
Vi inspireras av Ignatius av Loyolas andliga övningar som modell för vägledning.
Utgångspunkten är att Gud är närvarande i din vardag. Tillsammans med en
följeslagare, en medvandrare, som är
utbildad för ändamålet, får du med hjälp
av bibeltexter och övningar, stöd och
uppmuntran, hjälp att upptäcka denna
närvaro. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna och tillsammans med
dig urskilja och stödja din längtan och
erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.
Kontakt: Susanne Åberg, diakon,
tel 08-555 218 13, susanne.aberg@
matteus.org.
Stödsamtal. Stödsamtal innebär en
serie avgränsade samtal för att tala om
och bearbeta ett speciellt personligt
tema som påverkar dig på ett sätt att
det ”spiller över” i livet i stort. Samtalet
kan handla om allt mellan himmel och
jord; relationsproblem, orosmoment
kring sociala och ekonomiska frågor
eller tankar i samband med sjukdom och
sorg. Inget är för stort eller för smått.
Kontaktuppgifter till präster och diakoner i församlingen finner du på sid 2.
Skulle du behöva någon att tala med då
dessa inte är anträffbara kan du mellan
22.00–06.00 alltid ringa Jourhavande
präst på telefon 112.

Stöd vid sorg

STÖD VID SORG
När någon i vår närhet dör vänds livet ofta upp och ner och många
olika känslor och tankar väcks. Vardagen har förändrats och man
behöver orientera sig i en ny livssituation. Här kan det vara värdefullt
att få prata med någon, enskilt eller i grupp.
ENSKILDA SAMTAL
Vill du prata enskilt med någon
är du välkommen att kontakta en av
församlingens diakoner eller präster. Vid
samtal med präst eller diakon förs inga
anteckningar, tystnadsplikt råder och
samtalet är kostnadsfritt.
SAMTALSGRUPP
Församlingen anordnar också en samtalsgrupp för dig som är i sorg. Vi träffas
varannan vecka på tisdagar 14.3016.00. Vi delar det som väckts i samband med dödsfallet och pratar om hur
vi kommer vidare.

Första samlingen sker tisdag 3 mars
14.30 på Diakoniexpeditionen, Västmannagatan 92, nb. Grupperna leds av
präst och diakon. Det är kostnadsfritt
att delta och även du som bor i en annan församling är välkommen.
Max 8 deltagare.
Info och anmälan:
Susanne Åberg, diakon, 08-555 218 13
susanne.aberg@matteus.org, eller
Daniel Götschenhjelm, präst
08-555 218 17
daniel.gotschenhjelm@matteus.org
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Studier
GRUNDERNA I KRISTEN TRO
onsdagar kl 15.00–16.30

Välkommen till denna läs- och
diskussionsgrupp kring grunderna i
kristen tro. Under våren 2020 fördjupar
vi oss i Augustinus bekännelser. Inför
första samlingen bör du ha läst bok
1 i ”Augustinus bekännelser” (finns att
köpa i kyrkans bokbord eller där du
annars köper dina böcker).

Vi träffas en gång i månaden på
Församlingsbiblioteket, Västmannagatan 92, 2 tr (hiss finns).
Ingen kostnad, men gärna en anmälan
till ledare Johannes Söderqvist, präst,
mail: johannes.soderqvist@matteus.org.
Start onsdag 5 februari. Övriga dagar
(prel) 4/3, 1/4, 29/4, 20/5.

BIBELSTUDIUM

torsdagar kl 15.00-17.00
Studium och samtal kring bibeltexterna
för kommande söndag.
Vi träffas på Diakoniexpeditionen,
Västmannagatan. 92, nb.
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Ledare är Daniel Götschenhjelm, präst.
Du behöver inte anmäla dig och du
deltar så ofta du har möjlighet.
Start 23 januari.

Sommar i S:t Matteus

SOMMARUTFLYKTER
Gör plats redan nu för sommarens evenemang i din kalender.
Biljettförsäljning till utflykterna blir torsdag den 14 maj
mellan kl 13.00-15.00 i S:t Matteus församlingssal.

2 juni
UPPTÄCK VALLENTUNA
Vi följer i fotspåren efter de första kristna
i Vallentuna och utforskar bygdens
kulturella och andliga historia.
Resans första stopp blir Frösundagården
där vi får höra berättas om församlingens
pilgrimstradition förr och nu. Vi beser
även den medeltida kyrkan och dess
unika altarskåp. Lunch på Sunnanskogs
kursgård samt besök i Orkesta kyrka med
rötter från 1100-talet.
För att följa med behöver du kunna gå
ca 200 m på grusväg.
Pris 300 kr (icke församlingsbor 350 kr).

7 juli
STJÄRNHOLMS STIFTSGÅRD
En dag på Stjärnholms stiftsgård. Vi reser
på natursköna vägar till Stjärnholms
stiftsgård, beläget mellan Nyköping
och Oxelösund. Andakt, lunch och
eftermiddagskaffe. Däremellan möjligheter
till promenad i skulpturparken, besök i
Stjärnholms gamla kyrka eller bad vid den
närbelägna bryggan.
Pris 200 kr (icke församlingsbor 250 kr).

25-28 augusti
SOMMARESA
Årets sommarresa planeras gå till Östergötland där vi får möjlighet att besöka
en rad kulturella och kyrkliga sevärdheter, belägna i det vackra kulturlandskapet. Planering av resan pågår, mer
information kommer senare i vår.

Vadstena klosterkyrka
Stiftsgården Stjärnholm
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Smått & Gott
QUILTSÖMNAD

INTERNATIONELLT ARBETE

Ett sätt att kombinera sömnad, gemenskap och internationellt engagemang är
att komma till Quiltträffar i S:t Matteus.
Vi träffas några lördagar och syr täcken
och miljövänliga kassar som sedan säljs
vid församlingens olika evenemang.
Hela behållningen går till församlingens
internationella arbete. Ta gärna med
egen symaskin, vi har tillgång till några
få. Kaffe under dagen serveras till självkostnadspris. Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64, lördagarna 25 jan,
22 feb, 14 mars, 18 april kl 10-14.

S:t Matteus församling är engagerad i
Abrigo Rainha Silvia, ett mödrahem för
övergivna gravida kvinnor från Rio de
Janeiros gator och kåkstäder. Behållningen vid många av våra samlingar går
till just detta ändamål.
Svenska kyrkans internationella arbete
bedrivs på riksnivå genom ACT Svenska
kyrkan. Act har tusentals engagerade
runt om i församlingar och stift och är
medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av
kyrkor, gräsrotsrörelser och biståndsaktörer. Vill du engagera dig i internationella frågor, kontakta församlingens
ombud i Act, Marie Svalbring Bergstrand, tel 08-555 218 23.

FÖRSAMLINGSBIBLIOTEKET
Församlingsbiblioteket är en unik samlingsplats för bokslukare i alla åldrar. Kom
in och låna en bok, eller bara sitt ner
en stund och läs en dagstidning, ta en
kopp kaffe eller te i vår läsesalong. Vi har
också en mysig barnhörna med gott om
barnböcker att botanisera i.
Biblioteket rymmer runt 80.000 titlar. Vi
håller hög aktualitet och köper löpande in
’det senaste’. På församlingens hemsida
listar vi löpande de nya böcker vi köpt in.
Du får ett lånekort och kan också beställa böcker som för tillfället saknas. Vi hör
av oss när boken kommit in.
Adress: Västmannag. 92, 2 tr (hiss).
Öppet: måndag, tisdag, torsdag 14–19,
onsdag 10–15, fredag 10–13.
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Smått & Gott
1 KM-LOPPIS
PÅ KARLBERGSVÄGEN
1-km-loppis kommer för nionde året i
rad att hållas på Karlbergsvägen, mellan Norra Stationsgatan och Torsgatan, söndag 17 maj 11–15. En riktig
gatufest!
Under dagen bjuds du in till högmässa,
fika mm i Mikaelskapellet, som ligger
mitt i vimlet.
1-km loppis genomförs i samverkan
mellan S:t Matteus församling och
Birkagårdens folkhögskola.

MUSIKEN I S:T MATTEUS
I S:t Matteus församling har musiken
en betydande plats. I musikverksamheten finns cirka 170 frivilliga sångare
och musiker engagerade och vi söker
alltid arbeta med samma ambitionsnivå
och professionalitet i alla åldersgrupper,
från barnkörer och uppåt.
Körsång förekommer i så gott som alla
huvudgudstjänster. Konserter och musikgudstjänster ges året runt, ibland

i form av olika tematiska serier såsom
tonsättarporträtt och sommarkvällsmusik. I körer för vuxna och barn, i
verksamhet, orkesterspel, i konserter
och andra samlingar kan du ofta delta
utan kostnad. Konsertprogrammet för
våren står att läsa i särskild folder; Musik i S:t Matteus. Den finns att hämta
i församlingens lokaler och finns också
för nedladdning på hemsidan.

11

S:T MATTEUS FÖRSAMLING

S:t Matteus kyrka vid
Vanadisplan, alldeles intill
nya pendeltågstationen
Stockholm Odenplan.

S:t Matteus Lillkyrka,
med ingång från gården
på Vanadisvägen 35.

Inbäddad i grönskan på
Karlbergsvägen 64 ligger
Mikaelskapellet.

Diakoniexpedition (bv)
och bibliotek (2 tr) ligger
på Västmannagatan 92.
Biblioteket håller öppet
mån, tis, tors 14–19
ons 10–15, fre 10–13.

Kontakta oss!
www.svenskakyrkan.se/matteus e-post: matteus@matteus.org.
Församlingsexpeditionen, växel		Västmannag. 92, tel 08-555 218 00
S:t Matteus kyrka 		Vanadisv. 35/Dalag. 80 (hiss)
Mikaelskapellet 		Karlbergsv. 64
Församlingsbiblioteket		Västmannag. 92, 2 tr (hiss) tel 08-555 218 35
Diakoniexpeditionen

Västmannag. 92, nb, se resp medarbetare nedan

S:t Matteus vuxenverksamhet:
Susanne Åberg, diakon		08-555 218 13
Ann Engström, diakon		08-555 218 12
Carsten Malmberg, stiftelser

08-555 218 09

Johannes Söderqvist, präst		08-555 218 18
Daniel Götschenhjelm, präst		08-555 218 17

