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Matteus församling 

 
 



 
Matteus församling  

www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus 

  

PASTORSKANSLIET 

 Åbohusvägen 3, 2 vån 

  

 Tfn  (09)2340 7300  

 Öppet  må-ti, to-fr kl. 9-14 

 

 MATTEUSKYRKAN 

 Åbohusvägen 3 

 

 Öppen må-fr kl. 10-14 

 
 

DIAKONI 
Församlingens diakonissa står till tjänst för samtal av olika slag 
och kan hjälpa i ekonomiska svårigheter 
 
Carita Riitakorpi, tfn (09)2340 7328 eller 050 380 3986 
My Ström, tfn (09)2340 7327 eller 050 380 3976 
 
Sorgegrupp, se under verksamhet för vuxna. 

BOKNING AV PRÄST 
för sjukbesök eller enskild nattvard eller motsvarande. 
Kontakta pastorskansliet (09) 2340 7300. 
  



 
 
 

Högmässa 
MATTEUSKYRKAN /ÅBOHUSVÄGEN 3 
Högmässa varje söndag kl. 10   

Kyrkkaffe i Olavussalen. 
 
Kvällsmässa kl. 18 
sö 30.9 med temat ”Liten”, talare Kaisa Raittila 
sö 21.10 med temat ”Lysande”, talare Peter Halldorf  
sö 25.11 med temat ”Minst”, talare Mia och Björn Vikström  
on 26.12 med temat ”Genom mig”, talare Cecilia Forsén  
Barnhörna i Matteuskyrkan.  
Efteråt kvällste. 

Morgonmässa 
följande onsdagar kl. 8.30-9  
12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12 

 
Ljuständning och parentation till de avlidnas minne 
3.11 kl. 18 i Matteuskyrkan 

 

 
 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÅVERKA FRAMTIDEN I DIN FÖRSAMLING!  
 
I församlingsvalet väljer församlingsmedlemmarna 
förtroendevalda som leder församlingens verksamhet.  
 
Kandidatuppställningen avslutas 17.9.2018  
 
Förhandsröstning 6-10.11.2018  
 
Valdag söndag 18.11.2018 
  



För barn under skolåldern  
MUSIKLEK 
Tisdag  förmiddagar i Matteuskyrkan, 1 vån  
Klapp & klang (1 - 4 år) kl. 10 
Gung & sjung (0 - 1 år)  kl. 11 
Vi sjunger en halv timme och efteråt finns det möjlighet att umgås 
över en kopp kaffe (eller köpa lunch i vår lunchrestaurang).   
Ledare: Daniela Strömsholm, 050-596 7769 
daniela.stromsholm@evl.fi 
Du kan börja 28.8 eller någon annan gång.  

LÖRDAGS KLAPP & KLANG (9MÅN – 4 ÅR)  MED 
VUXEN 
kl. 10-10.45 i samband med pysseldag i Matteuskyrkan  
6.10 och 24.11 

Ledare: Daniela Strömsholm  
Ingen förhandsanmälan. 

DAGKLUBB (3 – 6 ÅR) 
Må, ti,  fr kl. 9.30 - 12.30, Nordsjö, Sjökortsgränden 6  

Ledare: Marianne (Ka) Bergström, tel. (09) 2340 7331 (klubbtid) 

FAMILJEKLUBB 
To kl. 9.30-12  Nordsjö, Sjökortsgränden 6 

Ledare: Marianne (Ka) Bergström, tel. (09) 2340 7331 (klubbtid) 

KNATTEKYRKA 
lö 22.9, ti 9.10, lö 10.11, ti 27.11 kl. 10    i Matteuskyrkan 

Leksakskollekt. Vi sjunger enkla rörelsesånger och får röra på 
oss. I samband med knattekyrkan ordnas möjlighet att byta 
barnkläder (0-6 år) och leksaker. Efteråt kaffe, saft och pirog. 



SÖNDAGSSKOLA (FRÅN 4 ÅR) 
kl. 10-11 följande söndagar: 9.9, 16.9, 23.9, 7.10, 14.10, 28.10, 
4.11, 18.11, 25.11 i Matteuskyrkan 

Bibelberättelse, pyssel, lek mm. 

 
 
 
 
Juniorer  (7-12år)  
FAMILJEMÄSSA 
söndag 30.9  kl. 10 i Matteuskyrkan 

Barnvänlig kortare högmässa. Matteus barnkör medverkar. 
Kyrkkaffe, saft. 

MATTEUS BARNKÖR (ÅK 1-) 
Barnkören övar i följande skolor: 

Östersundom skola: må kl. 14-14.45 
Nordsjö lågstadium: må kl. 15.15-16 
Degerö lågstadieskola: to kl. 13-13.45 
Brändö lågstadieskola: to kl. 14-14.45   
Botby grundskola, to kl. 15.15-16 
Anmälan på förhand: Daniela Strömsholm 

POPKÖREN (ÅK 4-7) 
Ti kl. 15-16 i Matteussalen 

(Öppet hus kl. 14.30 – 16.30) 
Anmälan till daniela.stromsholm@evl.fi 

Julvandring, ett drama för alla åldrar 

 sö  9.12 kvällstid 
 må  10.12 kvällstid 



SPORTKLUBB  (ÅK 1-4) PÅ RASTIS I NORDSJÖ 
för pojkar & flickor 

Tisdagar kl. 15.15-16.15. Inneskor med. Klubben kostar 
20€/läsåret höst-vår och dras av fösamlingens ungdomar. 
Anmälan och info: Catarina Bärlund-Palm,  
catarina.barlund-palm@evl.fi  

PYSSELKLUBB 
Klubben kostar 20€/läsåret höst-vår.  
Pysselklubb ordnas i följande skolor:  
Degerö lågstadium, Botby grundskola  
och Östersundom skola. 
Mera info via skolorna. 
Anmälan & info: Catarina Bärlund-Palm,  
catarina.barlund-palm@evl.fi  

HÖSTPYSSEL 
lördag 6.10 kl. 10-13 i Matteussalen, 2 vån 

ADVENTSPYSSEL 
lördag 24.11 kl. 10-13 i Matteuskyrkan  

Kom med hela familjen, med en kompis eller  
på egen hand, oberoende om du är liten eller stor.  
Församlingens hjälpledare finns på plats för att  
hjälpa till när det behövs. Material och idéer finns. 
Frivillig material- och serveringsavgift. 
Ingen anmälan. Välkommen! 
 

MATTEUS.GAMER 
tisdagar kl. 15-17, start v. 37 

Gaming-klubb för dig som går i åk 6. Vi spelar populära spel som 
Fortnite, Minecraft & Rocket leauge men även spel som inte är så 
kända för att skapa nya favoriter. Max K-12. Olika spel varje 
gång. Anmälan och frågor till daniel.jakobsson@evl.fi 
Begränsat antal platser. Ingen egen dator eller förkunskap 
behövs. 

mailto:daniel.jakobsson@evl.fi


 
Matteus Ungdom 
HJÄLPISUTBILDNING 
Vi har en 4-årig hjälpledarutbildning, ta kontakt om du är 
intresserad. Daniel Jakobsson ger mera info. 

MATTEUS UNGDOMSMÄSSA 
Varje onsdag kl. 18 i Matteuskyrkan 

En halvtimmes mässa med bönevandring, nattvard, dialog-
predikan och musik. Du får en chans att stanna upp i vardags-
stressen. Mässan genomförs av och med ungdomarna själva. 

MATTEUS ÖPPET HUS 
Onsdag kl. 15-18 i Matteuskyrkan, 2 vån 

Varje onsdag har vi öppet hus kl. 15-18 och Matteus 
ungdomsmässa (MU-mässa) + kyrkfika kl. 18. Före och efter 
mässan samlas vi till hjälpisutbildningar m.m., men du kan också 
komma bara för att chilla med dina vänner, spela spel/pingis/tv-
spel och ha det trevligt!  

MATTEUS.VOICE 
varannan sö kl. 15.30-17.30 Matteuskyrkan, start v. 36 

Är du sugen att testa på det här med kör? 
Under hösten kommer vi att ha en projektkör i Matteus med 
inriktning på modern pop (Avicii, Coldplay, Laleh).  
Vi startar söndag 9.9 och övar sedan varannan vecka fram till vår 
avslutningskonsert i mitten av november.  
Det blir en blandkör både när det gäller stämmor, åldrar och 
erfarenhet med stomme från Matteus ungdomsverksamhet och 
unga vuxna men äldre är väldigt välkomna också!  
Daniela Strömsholm och Daniel Jakobsson leder kören. 
 



Vuxna 
MAT TRO PRAT  
En torsadg i månaden 20.9, 25.10, 22.11 kl. 18 
Med särskilt fokus på dig som varit med i kyrkan ett bra tag men 
som inte riktigt hittat ditt sammanhang. Du är kanske kring 30 
sträcket och funderar på vad tron har att ge i det här skedet av 
livet. Om detta samtalar vi kring middagsbordet i Matteus. 

SAMLING FÖR MÄN 
Diskussionskväll i Matteussalen 
en fredag i månaden obs! redan kl. 18-20. 

14.9 ”Heliga män i vår tid” med Elis Grahn 
5.10 ”Vad skall vi tro” med Jari Tuomenoksa 
2.11 ”Varför Israel?” med Ulf Emeleus 
30.11 höstens sista gång. 
Mera info: Juho Kankare, 09-2340 7322. 

KVINNOR MITT I LIVET 
En måndag i månaden i Matteuskyrkan kl. 18-20.30 

Må 3.9 i Populus, 1 vån 
Må 8.10 undantagsvis uppe i Matteussalen 
Må 5.11 och 3.12 i Populus, 1 vån 
Mera info: Gun Erikson-Blomfelt, 050-364 4096. 

STICKKLUBBEN 
Varannan torsdag kl. 11-13,  
start 6.9, jämna veckor 
Matteuskyrkan, Populus, 1 vån 

Första gången 6.9 uppe i Matteussalen. 
Ledare Carita Riitakorpi, (09)2340 7328 

TEXT OCH TRO 
Varje torsdag kl. 13-14.30, start 13.9, Olavussalen, 1 vån  

Fösta gången 13.9 uppe i Matteussalen.  -> 



Text & tro är samtal, sång och samvaro kring kyrkoårets texter 
och psalmer tillsammans med Juho och Niels. 

KAFFE PÅ PLATTAN 
lö 25.8, 20.10, 22.10, 10.11, 17.11 kl. 12.30-14  
utanför Matteuskyrkan 

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 mänskor.  
Kontakta My Ström för mera info. 

FOLKHÄLSANS TORSDAGSTRÄFFAR FÖR ÄLDRE  
SOM KÄNNER SIG ENSAMMA 
torsdagar kl.11–12.30, start 6.9 2018  
övriga datum 20.9, 4.10; 18.10, 1.11, 15.11, 29.11, 13.12.2018 
Matteuskyrkan, 1 vån 

Vi startar igen Sällskapsgruppen i Östra centrum. Vill du lära 
känna nya människor, prata, diskutera kring olika teman och 
umgås över en kopp kaffe.  
Gruppen leds av Karola Forstén. 

SAMTALSLUNCH FÖR SENIORER 
En fredag i månaden kl. 12-14 i Matteussalen, 2 vån  
 

Anmäl till Matteus församlings kansli, matteus.fors@evl.fi eller tfn 

050-380 3933. Lunchavgift 5€. 

 
28.9  Anmäl senast ti 25.9 kl. 14. 
23.11 Anmäl senast ti 20.11 kl. 14. 



MATTEUS.SALT 
Kl. 10-11.45 i Olavussalen, 1 vån 

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 5 €.  
 
1.9  Förlåtelse & Bekännelse med Peter Fagerholm 

29.9  Himlen finns på riktigt med Matias Gädda 
27.10  Änglar - Guds budbärare med Ronny Thylin 
24.11  Att prisa Gud - Mera lovsång med  

Daniela och Staffan Strömsholm 

SORGEGRUPPEN I HELSINGFORS PROSTERI 
Mera info:  diakonissan Carita Riitakorpi, tfn 09-23407328 eller 
050-380 3986, e-post: carita.riitakorpi@evl.fi 

Musik  
VÅR TON  
Övar onsdagar kl. 15.30-16.30  Olavussalen, 1 vån.  Start 5.9.  

för alla, oavsett sångkunskaper, som vill sjunga enkla sånger och 
umgås.  

ALLSÅNG MED VÅRTON 
ti 18.9, 16.10, 13.11 kl. 13-14 i Matteuskyrkan 

Vi sjunger allt med alla. Kören Vårton hjälper oss 
att hitta våra rätta toner. 
Niles Burgmann leder sången. 



KYRKOKÖREN  
övar tisdagar kl. 18.30-20.30 i Matteussalen  
Start 4.9. 

för sångare, som gillar att sjunga klassiskt, mestadels a capella 
och gudstjänstförankrad repertoar.  
Mera info ger Nils Burgmann, niels.burgmann@evl.fi,  
tfn 050-566 9418 

MATTEUS.VOICE 
varannan sö kl. 15.30-17.30 Matteuskyrkan, start v. 36 

Är du sugen att testa på det här med kör? 
Under hösten kommer vi att ha en projektkör i Matteus med 
inriktning på modern pop (Avicii, Coldplay, Laleh).  
Vi startar söndag 9.9 och övar sedan varannan vecka fram till vår 
avslutningskonsert i mitten av november.  
Det blir en blandkör både när det gäller stämmor, åldrar och 
erfarenhet med stomme från Matteus ungdomsverksamhet och 
unga vuxna men äldre är väldigt välkomna också!  
Daniela Strömsholm och Daniel Jakobsson leder kören. 

  

mailto:niels.burgmann@evl.fi


Frivilligarbetet 
Frivilligarbetet i Matteus församling - vad är det? 
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. I frivilligarbetet behövs allas kunnande.  
Dina uppgifter beror på vad du själv helst vill göra.  
Medan man deltar i verksamhet kan det hända, att man märker 
att man har gåvor man inte visste om. 

Gudstjänstdiakon, kyrkvärd 

Du kan vara med i högmässan som gudstjänstdiakon och ha 
hand om olika praktiska uppgifter. Det ordnas utbildning och 
vägledning för den som vill vara med. 

Besök hos ensamma 

I Matteus församling kan du vara med i en grupp som besöker 
äldreboenden. Där kan man vara besöksvän, promenadhjälp eller 
tillsammans med gruppen ordna program för de äldre. Du kan 
också besöka äldre som bor hemma. 
 

PRAKTISK HJÄLP TILL FÖRSAMLINGSBOR 
 
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.  

Köksteam 

I vårt kök behövs personer som kan ordna med traktering till olika 
evenemang tillsammans med en köksgrupp eller med personalen. 
 

  



Barn och familjer 

Du kan också komma med som frivillig i församlingens 
barnverksamhet, som ledare för söndagsskola eller vara med på 
barn- och familjeläger. 
Du kan också vara en extra mormor eller farfar i en barnfamilj. 
 

Kontakta oss: 
BARN OCH FAMILJER:  
Catarina Bärlund-Palm tfn 050-380 3936 
catarina.barlund-palm@evl.fi 

ÄLDREBOENDEN OCH BESÖKSVÄNNER 
Annica Söderström tfn 050-568 0085 
soderstrom.annica@gmail.com 

FIXAR-GRUPPEN: 
Kai Ahola tfn 040-553 1460 
kai.ahola@hotmail.com 

KÖKSGRUPPEN: 
Else-Maj Byman tfn 040-504 4410 
elsemajbyman@gmail.com 

Bi Hagman tfn 040-560 5065 
bi_hagman@hotmail.com 

 


