
Matteus församling
Körverksamhet
BARNKÖR (ÅK 1-3)
Matteus barnkör startar vecka 36.  
Kören övar i följande skolor:
Botby grundskola må kl. 13-13.45
Degerö lågstadieskola må kl. 14.15-15
Nordsjö lågstadieskola ti kl. 13-13.45
Östersundom skola ti kl. 14.15-15
Brändö lågstadieskola on kl. 13-13.45
Körledare Emma Gustafsson 050-4917360 eller emma.
gustafsson@evl.fi.

POPKÖR (ÅK 4-7)
Popkören startar vecka 36. Kören övar onsdagar kl. 
15-16 i Matteuskyrkan (Åbohusvägen 3). Välkommen 
på fika från kl. 14.30.
Anmälningar till körledare Emma Gustafsson 050-
4917360 eller emma.gustafsson@evl.fi.

Händer i Matteuskyrkan
MÄSSA FÖR 
STORA OCH SMÅ
Söndagen den 29.9 kl.10 i Matteuskyrkan (Åbohusvä-
gen 3). En barnvänlig kortare högmässa där Matteus 
barnkör medverkar.

KNATTEKYRKA
Ti 24.9, lö 12.10, lö 9.11, ti 26.11  kl. 10 i Matteuskyr-
kan. Leksakskollekt. Vi sjunger enkla rörelsesånger 
och får röra på oss. Efteråt kaffe, saft och pirog.

NATT I KYRKAN (ÅK 3-4)
Lördagen den 28.9 i Matteuskyrkan.
Kom med på en oförglömlig natt i Matteuskyrkan! Ro-
ligt program i trevligt sällskap och mysig övernattning 
från kl. 17 på lördag tills efter den mysiga mässan på 
söndag kl. 10. Anmälningar till catarina.barlund-palm@
evl.fi senast den25.9.

Pyssel för hela familjen
HÖSTPYSSEL
Lördagen den 21.9 kl. 10-13 i Matteuskyrkan.

ADVENTSPYSSEL
Lördagen den 23.11 kl. 10-13 i Matteuskyrkan.
Roligt pyssel för alla åldrar! Kom med hela familjen, 
med en kompis eller på egen hand. Församlingens 
hjälpledare finns på plats för att hjälpa till när det be-
hövs. Vi bjuder på lätt mellanmål.

K lubbar
SPORTKLUBB (ÅK 1-4)
Tisdagar kl. 15-16 i Rastis i Nordsjö (Häng och fläng).
Inneskor med. Klubben leds av församlingens ungdo-
mar. För både flickor och pojkar.

PYSSELKLUBB (ÅK 1-6)
Brändö lågstadieskola må kl. 14-15 (åk 3-6)
Degerö lågstadieskola ti kl. 13-14 & 14-15
Botby grundskola on kl. 14-15
Östersundom skola to kl. 12.45-13.45
Klubbarna leds av Catarina Bärlund-Palm. Pris för 
klubbarna är 20 euro per läsår. 

Anmälning till alla klubbar till Catarina Bärlund-Palm 
via catarina.barlund-palm@evl.fi.

Läger
MUSIKLÄGER (11-14 ÅR)
Den 4-6.10 på Kellokoski lägergård.
Kom med på en rolig helg fylld av musik, roligt 
program och lägerfeelis. Pris för lägret är 40 euro. 
Anmälningar till catarina.barlund-palm@evl.fi senast 
den 16.9.

Mera info
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus 

Eller gå med i gruppen Matteus 
Barn & Familj på Facebook! 
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