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VÄLKOMMEN TILL MATTEUS

Hösten  är  all,d  startsko0et  för  e0  ny0  år  för  Ma0eus  Ungdom.  Då  välkomnar  
vi  nya  hjälpisar  ,ll  våra  hjälpisutbildningar  och  då  startar  vi  upp  den  övriga  
verksamheten  med  allt  vad  det  innebär.  Hjälpisutbildningarna  fortsä0er  som  
vanligt  i  tre  nivåer  och  de  är  ovärderliga  för  a0  vår  skriba  och  barnverksamhet  
ska  fungera.  Den  här  hösten  tänkte  vi  satsa  extra  på  dig  som  inte  ska  eller  kan  
gå  någon  hjälpisutbildning.  Vi  vill  a0  Ma0eus  ska  ha  något  a0  erbjuda  även  
bortom  och  vid  sidan  av  hjälpisutbildningarna.  En  del  satsningar  ser  du  redan  i  
det  här  bladet,  men  kom  gärna  och  berä0a  vad  du  vill  a0  vi  ska  göra  för  dig.  Vi  
hoppas  a0  du  hi0ar  något  som  passar  dig  och  ser  fram  emot  e0  fint  år  
,llsammans  i  Ma0eus  ungdom.  

Daniel,  Patricia  &  Tonja  
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Onsdagar  händer  det  all.d  något  i  Ma3eus!  

Från  15.00  har  vi  öppet  hus.  Kom  och  häng  i  

våra  nya  ungdomsutrymmen,  gör  läxor  
eller  bara  umgås.  Här  finns  fika  a0  köpa  för  billig  
peng.  Klockan  18.00    firar  vi  MU-‐mässa  med  

,llhörande  kyrkfika.  Sen  klockan  19.00  är  det  
dax  för:              

MATTEUS UNGDOMSSAMLING
Klockan  19  drar  kvällens  program  igång.  Det  kan  vara  en  gäst,  en  diskussion,  en  
verkstad  eller  något  helt  annat.  Kvällen  avslutas  klockan  20.30  med  en  
na,stund.  Ungdomssamlingarna  startar  onsdagen  den  23:e  september.  
Aktuellt  program  hi0ar  du  på  www.ma0eusungdom.com  eller  Facebook.    

          

http://www.matteusungdom.com
http://www.matteusungdom.com


HJÄLPLEDARUTBILDNINGEN  ÄR  ETT  KRAV  FÖR  ATT    FUNGERA  SOM  
HJÄLPLEDARE  I  MATTEUS  FÖRSAMLINGS  BARN  OCH  
UNGDOMSVERKSAMHET  
 
VARJE  HJÄLPISÅRSKURS  INNEHÅLLER  MINST  ETT  VECKOSLUT  OCH  KOSTAR  
75€.  PRISET  FÅR  DOCK  INTE  VARA  ETT  HINDER  FÖR  ATT  GÅ  
HJÄLPISUTBILDNING.  KONTAKTA  OSS  OM  DU  BEHÖVER  NEDSATT  AVGIFT 
 
ANMÄLAN  VIA  MATTEUSUNGDOM.COM  ELLER  FACEBOOK  SENAST  18  SEP.  



HJUB 1

BLI  EN  MATTEUSHJÄLPIS! 
LEDARSKAPSUTBILDNING  OCH 
FORTSATTA  SKRIBAFUNDERINGAR 
MÅNDAGAR  &  ONSDAGAR  16.30  

FORTSÄTTNINGSUTBILDNING  MED  FOKUS  PÅ  
SJÄLVKÄNNEDOM  LEDARSKAP  OCH  KRISTEN  TRO  
ONSDAGAR  16.30  

HJUB 2

HJUB 3 FÖRDJUPNINGSKURS  I  KRISTEN  
TRO  OCH  LEDARSKAP  MED  
INRIKTNING  PÅ  UNDERVISNING   
MÅNDAGAR  16.30 



K18
En  grupp  för  dig  som  varit  med  e0  tag  men  som  är  sugen  på  a0  fortsä0a  
fundera  och  diskutera  kring  tro  och  liv  och  sam,digt  umgås  över  en  bit  mat.  
När  du  fyllt  18  är  du  välkommen  med.  En  måndag  per  månad  med  start  18.30.  
Första  träffen  är  21  september.  Man  behöver  anmäla  sig  e0  par  dagar  i  förväg  
för  a0  vi  ska  veta  hur  mycket  mat  vi  ska  laga.  Anmälan  via  Facebook  eller  
Whatsapp.    

Sommarens  musikverksamhet  på  Lekholmen  var  en  rik,g  hit  tack  vare  alla  er  
som  var  med  och  sjöng  och  spelade!  Vi  fortsä0er  med  musikverkstäder  även  
under  hösten  med  bland  annat  en  konsert  som  mål.  

Vi  övar  varannan  onsdag  med  start  30.9  Anmäl  di0  intresse  ,ll  Daniela  
Strömsholm  via  Facebook  eller  på  numret  0505967769.  

MU-MUSIC



DJUP
Du  vet  en  del.    

Men  du  vill  veta  mer.  
Du  vill  gå  djupt.  

Ställa  de  svåraste  frågorna.  
Om  Gud,  Jesus,  tro,  kyrka,  bön,  e,k,  liv.    

    
Välkommen  .ll  DJUP    

Mat  -‐  Föreläsning  -‐  Diskussion  
En    måndag  per  månad  -‐  Start  28  september 

Vi  jobbar  för  a0  DJUP  ska  räknas  som  en  gymnasiekurs  



HÖSTDAGARNA

UK 2016

Höstdagarna  är  e0  
veckoslut  ,llsammans  
med  600  ungdomar  från  
hela  Svenskfinland.  
Seminarier,  workshops,  
konserter,  gudstjänster  
m.m.  

Vår  Tonje  si0er  med  i  
planeringsgruppen,  
Patricia  är  arrangör  och  
Daniel  är  inblandad  på  
många  sä0.  Det  blir  en  bra  
helg!  Helgen  är  
obligatorisk  för  HJUB  1  
och  för  övriga  kostar  det  
20  €  

Om  du  är  över  18  och  vill  
komma  med  som  
talkoarbetare  så  ska  du  
kontakta  Patricia.          

UK  -‐  Ungdomens  kyrkodagar  är  
de  ungas  ”kyrk-‐riksdag”.  Där  
diskuteras  intressanta  frågor  
om  kyrka  och  samhälle  men  
där  är  också  en  hel  del  övrigt  
program,  workshops  och  
möjligheter  a0  lära  känna  nya  
vänner.    

Vår  Kajsa  si0er  med  i  
planeringsgruppen  så  det  blir  
en  bra  helg!!  21-‐24  januari.  
Begränsat  antal  platser!      



NYA UNGDOMSVÅNINGEN

Vi  har  äntligen  få3  möjlighet  a3  göra  om  en  stor  del  av  församlingens  
utrymmen  .ll  ungdomsutrymmen! 
Ni  ungdomar  är  den  största  gruppen  av  ak,va  församlingsmedlemmar  
och  ni  blir  fler  och  fler.  Därför  har  det  beslutats  om  a0  en  stor  del  av  
Ma0eus  utrymmen  ska  anpassas  för  er.  Det  blir  e0  häng-‐  och  spel  rum,  
mysiga  samtalsutrymmen  och  e0  modernt  andaktsrum.  Det  kostar  dock  
ganska  mycket  a0  göra  det  här  bra  och  därför  hoppas  vi  a0  flera  av  er  
(och  era  föräldrar)  vill  vara  med  och  bidra.  Enklast  gör  man  det  genom  
a0  sä0a  in  pengar  på  vår  kampanjsajt.  Tack  på  förhand!     

  www.gofundme.com/ma0eusungdom

BÖN&SAMTAL
Vi  i  ungdomsteamet  finns  ,ll  för  dig.  Om  det  är  något  du  vill  prata  om  så  
finns  vi  ,llgängliga  både  live  och  online,  ta  kontakt  så  hör  vi  av  oss.  Vi  ber  
gärna  också  för  dig  eller  hjälper  dig  be  för  dina  böneämnen.  Du  kan  
an,ngen  skriva  en  lapp  i  förbönslådan  i  MU-‐mässan  eller  så  kan  du  använda  
hemsidan  www.ma0eusungdom.com/be.    Inget  är  för  stort  eller  små0.  
Ibland  hjälper  det  a0  bara  ha  någon  som  lyssnar  en  stund.  

http://www.gofundme.com/matteusungdom
http://www.gofundme.com/matteusungdom




Vi  gör  en  resa  ,ll  London  för  a0  bekanta  oss  
med  andra  kyrkokulturer,  lära  känna  
varandra  bä0re  och  upptäcka  London  som  
stad.  Resan  är  öppen  för  alla  som  fyller  
minst  17år  2016  men  vi  ger  e0  reducerat  
pris  ,ll  dig  som  går  HJUB  2  

Preliminärt  datum  är  9-‐12.4  2016  
Bindande  anmälan  görs    under  
september  månad  via  
Ma0eusungdom.com        

LONDON 2016

Ma3eus  församling  ordnar  resa  .ll  Åre.  
Du  är  välkommen!  

En  fin  möjlighet  a0  skida,  få  nya  vänner,  
fördjupa  rela,oner  och  ha  e0  rik,gt  kul  

sportlov.  Vi  börjar  varje  dag  med  
morgonandakt  och  på  dagarna  skidar  vi.  

Dagarna  avslutas  med  gemensamt  
kvällsprogram  och  aponandakt.  Mer  info  

kommer  via  Facebook  och  
ma0eusungdom.com.      

Preliminärt  pris:  395  €  +lipkort  och  resemat.  
Priset  ökar  om  du  anmäler  dig    

eper  sista  oktober  

ÅRE 2016



Patricia  Högnabba  
050-‐4089010  
patricia.hognabba@evl.fi  

Tonja  Paavola    
050-‐3803988  
tonja.paavola@evl.fi  

Daniel  Jakobsson    
050-‐3800710  
daniel.jakobsson@evl.fi  

VILL DU HÅLLA FULL KOLL PÅ  
VAD SOM HÄNDER I MATTEUS UNGDOMSARBETE? 

 
1.  GILLA  MATTEUS  UNGDOMS  FACEBOOKSIDA  

2.  GÅ  MED  I  EN  MATTEUS  UNGDOMSGRUPP  PÅ  FB  
3.  HÅLL  KOLL  PÅ  WWW.MATTEUSUNGDOM.COM  &  MATTEUSUNGDOM  på  IG  &  Twi0er  

4.  RING,  MAILA,  TEXTA,  CHATTA,  SNAPCHATTA 


