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Välkommen till
Matteus församling!
Matteuskyrkan på Åbohusvägen 3 är öppen må-fre kl. 10-15.
Matteus församlings pastorskansli på första våningen är tills
vidare öppet ti och to kl. 10-14 (uppdaterade tider på hemsidan) Under öppettiderna kan du komma direkt till kansliet eller
ringa (09) 2340 7300. Du kan även skicka e-post till matteus.
fors@evl.fi. Mera information hittar du även på vår hemsidan
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus.

Behöver du hjälp?
Församlingens diakoniarbetare står till tjänst för samtal av
olika slag och kan hjälpa i ekonomiska svårigheter. Kontakta
Carita Riitakorpi, tfn 050-380 3986 eller e-post carita.
riitakorpi@evl.fi eller Mari Johnson, tfn 050-380 3976 eller
e-post mari.johnson@evl.fi.

Efter undantagsvåren
Våren och sommaren blev inte riktigt som någon av oss tänkte
sig då året började. När det här programmet publiceras utgår
vi från att vi kommer kunna ordna allt program under hösten men eventuella ändringar kan förekomma. Du hittar alla
uppdateringar på vår hemsida. Vi följer även god hygien och
håller säkerhetsavstånd på våra evenemang. Vi hoppas att du
stannar hemma om du känner dig sjuk.

T ip s!
@matteusforsamling
på Instagram och Facebook! Följ, gilla!

Gudstjänster
HÖGMÄSSA i Matteuskyrkan varje söndag kl. 10.
Välkommen på kyrkkaffe efteråt. Mer information om mässorna
på Matteus hemsida.
UNGDOMSMÄSSA i Matteuskyrkan varje
onsdag kl. 18.00 med kyrkfika efteråt. Start 19.8.
KVÄLLSMÄSSA med intressanta talare i Matteuskyrkan söndagarna 20.9, 18.10 och 22.11 kl. 18. Kvällste efteråt.
LJUSTÄNDNING OCH PARENTATION till de avlidnas minne
lördagen den 31.10 kl. 18 i Matteuskyrkan.

För barn under skolåldern
BABY- OCH KNATTERYTMIK
Tisdagar i Matteuskyrkan. Start 18.8.
Knatterytmik (1-4 år) Klapp & Klang kl. 10
Babyrytmik (0-1 år) Gung & Sjung kl. 11
Vi sjunger en halv timme och efteråt finns det möjlighet att umgås över en kopp kaffe. Ingen förhandsanmälan krävs!
Ledare: Daniela Stömsholm, kontakt 050-5967769 eller
daniela.stromsholm@evl.fi.

KNATTEKYRKA
Lö 15.8, lö 19.9, ti 6.10 och ti 17.11 kl. 10 i Matteuskyrkan
I Knattekyrkan sjunger vi enkla rörelsesånger och får röra på
oss. Vi samlar in leksaker som kollekt. Efteråt bjuds det på
kaffe, saft och pirog. På lördagarna även annat roligt program!

5-ÅRINGARNAS FEST
Lördagen den 31.10 kl. 14-16.30 i Matteuskyrkan
Fest för alla församlingsmedlemmar, som i år fyller 5 år. En
personlig inbjudan kommer per post! Anmälan till Catarina Bärlund-Palm, catarina.barlund-palm@evl.fi / 050-3803936 senast
26.10.

För barn i skolåldern
SPORTKLUBBEN (ÅK 1-4)
Tisdagar kl. 15-16 i Rastis, Nordsjö.
Mera info och anmälan via Catarina Bärlund-Palm, catarina.
barlund-palm@evl.fi / 050-3803936.

MATTEUS BARNKÖR (ÅK 1-3)
Matteus barnkör övar i lågstadieskolorna på Matteus område.
Mera information via skolorna eller av körens ledare Daniela
Stömsholm. Start v. 36. Anmälan 050-5967769 / daniela.stromsholm@evl.fi.

POPKÖREN (ÅK 4-7)
Mera information på hemsidan eller av körens ledare Daniela
Stömsholm. Start v. 36. Anmälan 050-5967769 / daniela.stromsholm@evl.fi.

PYSSELKLUBBEN
Pysselklubben ordnas i lågstadieskolorna på Matteus område.
Mera info och anmälan via Catarina Bärlund-Palm, catarina.
barlund-palm@evl.fi / 050-3803936.

NATT I KYRKAN (ÅK 3-4)
Den 9-10.10 i Matteuskyrkan.
Kom med på en kul kväll i Matteuskyrkan! Roligt program, mysig
samvaro och en natt i kyrksalen. Läs mera på hemsidan och
anmäl dig till Catarina Bärlund-Palm, catarina.barlund-palm@
evl.fi / 050-3803936.

För hela familjen
MÄSSA MED STORA OCH SMÅ
Söndagen 4.10 kl. 10 i Matteuskyrkan
Barnvänlig lite kortare högmässa med mycket sång och musik.
Efteråt serveras kyrkkaffe och saft.

HÖSTPYSSEL
Lördagen den 24.10 kl. 10-13 i Matteuskyrkan
Pyssel för alla åldrar! Frivillig material- och serveringsavgift. I
samband med pysslet musiklek för barn i åldern 1-4 år kl. 1010.30. Varmt välkommen, ingen anmälan krävs!

JULPYSSEL
Lördagen den 21.11 kl. 10-13 i Matteuskyrkan
Pyssel för alla åldrar! Frivillig material- och serveringsavgift. I
samband med pysslet musiklek för barn i åldern 1-4 år kl. 1010.30. Varmt välkommen, ingen anmälan krävs!

För unga
UNGDOMSMÄSSA (MU-MÄSSA)
Varje onsdag kl. 18 i Matteuskyrkan
En halvtimmes mässa med bönevandring, nattvard, dialogpredikan och
musik. Du får en chans att stanna upp i vardagsstressen. Mässan genomförs av och med ungdomarna själva.

ÖPPET HUS
Onsdagar kl. 15-18 i Matteuskyrkan
Välkommen till Matteuskyrkan för att chilla med dina vänner,
spela spel/pingis/tv-spel och ha det trevligt i bra sällskap!

HJÄLPISUTBILDNING
Matteus har en 4-årig hjälpledarutbilding. Mera information
hittar du på hemsidan eller direkt via Daniel Jakobsson
050-380 0710 eller daniel.jakobsson@evl.fi.

FÖLJ

Följ Matteus
ungdom pa
some!

@matteusungdom på
Instagram och Facebook!
Följ, gilla och gå med i
gruppen Matteus Ungdom
för allt aktu ellt program!

För vuxna
KAFFE PÅ PLATTAN
Start lördagen 19.9 kl. 12-14 vid Matteuskyrkan. Följ hemsidorna och annonseringen för information om övriga datum.
Vi bjuder på kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder möjlighet till
samtal och förbön. Kyrkan är öppen och du kan i stillhet sitta
där en stund. Du är också välkommen med och hjälpa till. Vi
behöver dig som vill bjuda in mänskor som går förbi, dig som vill
servera kaffe, dig som vill samtala och be för människor.
Mera info av diakonarbetare Carita Riitakorpi, 050-3803 986
eller carita.riitakorpi@evl.fi.

EFTER HALV SEX
Torsdagarna 29.10 och 26.11 kl. 17.30-20.30 i Matteuskyrkans
Olavussal
För dig som är vuxen och vill diskutera aktuella livsteman, allt
från familjerelationer till aktuella samhälleliga fenomen. Vi får
även ta del av olika gästers tankar kring de olika ämnena. Till
diskussionen bjuder vi på en bit mat och dryck, separat program
för barnen ordnas också. Mera information om gästerna publiceras på hemsidan och Facebook innan evenemanget. Välkommen med!

STICKKLUBBEN
Varannan torsdag (udda veckor) kl. 11-13 i Matteuskyrkans
Olavussal
Start 10.9. I Matteus stickklubb får man sticka eller virka, eller
handarbeta det man vill. Vi stickar exempelvis babysockor åt
församlingens nyfödda barn.
Mera info av diakonarbetare Carita Riitakorpi, 050-3803 986
eller carita.riitakorpi@evl.fi.

MATTEUS SALT
Lördagarna 26.9, 17.10 och 14.11 kl. 10 i Matteuskyrkans
Olavussal
Uppdelat i små läckra salta bitar, som en brunch. Matteus
SALT är ett forum för dig som längtar efter mera och djupare
insikt i den kristna tron.
Matteus SALT är inte bara prat, utan även mat. Varje tillfälle
börjar med en utsökt brunch för bara 5 euro. Mera info om
föreläsarna och teman på hemsidan.

SAMLING FÖR MÄN
Fredagarna 23.10, 20.11 och 4.12 kl 18 i Matteuskyrkans
Olavussal
Kom med och diskutera tron och andra aktuella teman i trevligt
sällskap. Mera info av Juho Kankare, (09) 2340 7322.

KVINNOR MITT I LIVET
En samtalsgrupp för kvinnor mitt i livet. Kom med och samtala
om livet och tron i en trygg gemenskap.
Mera info av Gun Erikson-Blomfelt, 050-364 4096.

Kolla hemsidan
för mera info!

För seniorer
KONSERTLUNCHER
I höst startar det nya, härliga konceptet konsertlunch! Välkommen att njuta av en god lunch och vacker musik i Matteuskyrkan några fredagar under hösten. Dagar och tider är
inte fastställda ännu men vi kommer att informera mera om
dem inom kort. Håll ögonen öppna på våra hemsidor samt på
Kyrkpressens annonssidor!

FOLKHÄLSANS SÄLLSKAPSTRÄFFAR
Varannan torsdag (jämna veckor) kl. 11-12.30 i
Matteuskyrkans Olavussal
I Folkhälsans sällskapsgrupp kan du lära känna nya människor, prata, diskutera kring olika teman och umgås över en
kopp kaffe. Välkommen med!
Mera info av Karola Forstén, 040-098 4843 / karola.forsten@
pp.inet.fi.

För musikintresserade
MATTEUS KYRKOKÖR
Tisdagar kl. 18.30-21 i Matteuskyrkan
Kören är en klassisk kyrkokör som sjunger de gamla klassiska
kyrkomusikverken och även nyare, utmanande musik från vår
egen tid. Vi medverkar i högmässan ca en gång i månaden
och uppträder ibland även vid andra tillfällen. Erfarenhet av
körsång är önskvärd.
Mera information av kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi / (09) 2340 7326.

VÅR TON
Onsdagar kl. 15.45-16.30 i Matteuskyrkan
Kören för dig som aldrig sjungit i kör eller tror dig inte kunna
sjunga. Vi sjunger lätta, enstämmiga sånger och provar på att
sjunga i kanon. Men framför allt delar vi en lättsam och god
gemenskap! Välkommen med!
Mera information av kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi / (09) 2340 7326.

VOICE-PROJEKTET
Varannan söndag (udda veckor) kl. 16-18 i Matteuskyrkan.
Start 30.8.
De svenskspråkiga Helsingforsförsamlingarnas gemensamma
projektkören VOICE med fokus på popmusik startar! Övningar
varannan söndag fram till 8.11. Konserterna hålls 13-15.11.
Unga, unga vuxna och äldre med olika bakgrund inom musik
är alla välkomna med! Mera info på Matteus hemsida. Anmälningar till daniela.stromsholm@evl.fi / 050-5967769.

För dig som vill hjälpa
Församlingen vill erbjuda dig möjlighet att göra något gott
för en medmänniska och att vara delaktig i din församlings
verksamhet. Alla har vi fått olika gåvor som vi får använda för
varandras bästa.

HJÄLP TILL I HÖGMÄSSAN

Du kan vara med i högmässan som gudstjänstdiakon eller
kyrkvärd och ha hand om olika praktiska uppgifter.

BESÖK ENSAMMA
Kom med som besöksvän eller promenadhjälp på äldreboende. Du kan också besöka äldre som bor hemma.
Vill du med? Kontakta Annica Söderström tfn 050-568 0085 /
soderstrom.annica@gmail.com.

KOM MED I FIXARGRUPPEN
Det finns församlingsbor som behöver hjälp med små
praktiska göromål. Det kan vara att få en handräckning med
trädgårdsarbete eller en tavla uppsatt mm.
Vill du med? Kontakta Kai Ahola tfn 040-553 1460 / kai.
ahola@hotmail.com.

DELTA I BARNVERKSAMHET
Kom med som frivillig i församlingens barnverksamhet, t.ex.
som hjälp på barnlägret eller som en extra mormor eller farfar
i en barnfamilj.
Vill du med? Kontakta Catarina Bärlund-Palm tfn 050-380
3936 / catarina.barlund-palm@evl.fi.

Matteus församling
Åbohusvägen 3,
00900 Helsingfors
tfn: (09) 2340 7300

www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
e-post: matteus.fors@evl.fi
eller fornamn.efternamn@evl.fi

Pastorskansliet öppet:
ti och to kl. 9–14

