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Matteus församling  

www.matteus.fi  

 Pastorskansliet 

 Åbohusvägen 3, 2 vån 

  

 Tfn  09 2340 7300  

 Öppet  må-ti, to-fr kl. 9-14  

 
 

 
DIAKONI 
Församlingens diakonissor står till tjänst för samtal av olika slag och 

kan hjälpa i ekonomiska svårigheter 

 

My Ström-Rantamäki, tfn (09)2340 7327 eller 050 380 3976 

Carita Riitakorpi, tfn (09)2340 7328 eller 050 380 3986 

 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvällsmässa  
sö 4.2, sö 4.3, må 2.4, sö 6.5 kl. 18 

Efteråt kvällste. 

 
Morgonmässa följande onsdagar kl. 8.30-9 i Matteuskyrkan  
17.1, 31.1, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 11.4, 25.4, 9.5 
 

ASKONSDAGSMÄSSA 
 

On 14.2 kl. 12.30 i Matteuskyrkan 

  



För barn under skolåldern  
GUNG & SJUNG (0-1 ÅR), KLAPP & KLANG (CA 1-4 
ÅR) 
Tisdagförmiddagar i Matteuskyrkan, 1 vån 
Ledare:  Daniela Strömsholm. 

För anmälning och info kontakta Daniela: daniela.stromsholm@evl.fi 

eller 050-596 7769. 

LÖRDAGS KLAPP & KLANG (9MÅN – 4 ÅR) MED 
VUXEN 
kl. 10-10.45   27.1 och  i Matteuskyrkan, 2 vån 

Ledare: Catarina Bärlund-Palm. 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 Bergström, tel. (09) 2340 7331 (klubbtid) 

SÖNDAGSSKOLA (FRÅN 4 ÅR) 
kl. 10 följande söndagar: 21.1,  28.1,  11.2,  11.3,  18.3,  25.3,  1.4,  

15.4,  22.4,  29.4,  6.5 i Matteuskyrkan 

KNATTEKYRKA 
lö 10.3,  ti 20.3,  lö 21.4,  ti 8.5  -  kl. 10 i Matteuskyrkan  

Leksakskollekt. I samband med knattekyrkan i Matteuskyrkan ordnas 

möjlighet att byta barnkläder (0-6 år) och leksaker. Efteråt kaffe, saft 

och pirog. 

 



Juniorer  (7-12år) 
FAMILJEMÄSSA 
söndag 4.3 och 8.4  kl. 10 i Matteuskyrkan 

Barnvänlig kortare högmässa.  

Kyrkkaffe, saft och pirog. 

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

Brändö lågstadieskola: må kl. 13-13.45   

Degerö lågstadieskola: må kl. 14.15-15 

Nordsjö lågstadium: må kl. 15.30-16.15 

Östersundom skola: to kl. 12.30-13.15 

Anmälan på förhand: Daniela Strömsholm, tel. 050-596 7769 eller  

daniela.stromsholm@evl.fi 

SPORTKLUBB  (ÅK 1-4) PÅ RASTIS I NORDSJÖ 
Varje tisdag: kl. 15.15-16.15 (pojkar & flickor) 

Inneskor med. Klubben kostar 20€/termin och  

dras av församlingens ungdomar.  

Anmälan och info: Catarina Bärlund-Palm,  

catarina.barlund-palm@evl.fi eller 050-380 3936 

PYSSELKLUBB 
Klubben kostar 20€/termin. 

Botby grundskola, må kl. 13-14, 14.15-15.15  

Östersundom skola, ti kl. 13.30-14.30 

Degerö lågstadium, to kl. 12.30-13.30, 14.15-15.15 

Anmälan & info: Catarina Bärlund-Palm,  

catarina.barlund-palm@evl.fi  

VINTERPYSSEL 
lördag 27.1 kl. 10-13 i Matteussalen, 2 vån 

För hela familjen. Frivillig material- och serveringsavgift. 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.  

Ingen anmälan. Välkommen! 

PÅSKPYSSEL 
lördag 17.3 kl. 10-13 i Matteusalen, 2 vån 

påskpyssel för hela familjen. Möjlighet att  
pyssla påskpynt till släktingar eller dekorationer till  
hemmet. Frivillig material- och serveringsavgift. Kom med hela 
familjen, med en kompis eller på egen hand. Församlingens 
hjälpledare finns på plats för att hjälpa till när det behövs.  
Ingen anmälan. Välkommen! 

 
  



Matteus Ungdom 
 

MATTEUS UNGDOMSMÄSSA 
Onsdag kl. 18 i Matteuskyrkan 
En halvtimmes mässa med bönevandring, nattvard, dialogpredikan 

och mycket musik. Varje onsdag får du en chans att stanna upp i 

vardagsstressen.  

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 och Thinkshower m.m., men du kan också 

komma bara för att chilla med dina vänner, spela spel/pingis/tv-spel 

och ha det trevligt!  

MAT TRO PRAT  
En måndag i månaden  
Se infot på nästa sida. 

  



Vuxna 
MAT TRO PRAT 
Måndagar 22.1, 12.2, 19.3, 23.4 kl. 18.00  

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. 

22.1 ”Kyrkan och pengar” – Stefan Forsén 

SAMLING FÖR MÄN 
Diskussionskväll i Matteussalen, 2 vån (ingång via kansliet) 

en fredag i månaden kl. 19-21 

26.1 Att göra det goda: Stefan Forsén 

23.2 Guds rike när, var, hur?: Jari Tuomenoksa 

23.3 Predikstolarna i 1600-talets Svenskfinland: Juho Kankare  

27.4 Utsikt över Bosporen: Tua och Torsten Sandell 

18.5 vårfest 

Mera info: Johan Hallvar, (09) 2340 7321 

KVINNOR MITT I LIVET 
En måndag i månaden i Matteuskyrkan, 2 vån kl. 18-20.30 

15.1, 5.2, 12.3 och 9.4. 

 

14.2  Vändagscafé i Matteuskyrkan, 1 vån 

Vi bjuder på salta pajer, söta bakverk, 

lotteri, musik och gemenskap. Intäkterna 

går till Cancerfonden.  

Välkommen! Ta en vän med! 

 

Mera info: Gun Erikson-Blomfelt, 050-364 4096. 

STICKKLUBBEN  
Varannan torsdag kl. 12-14,  

jämna veckor. 

Ledare Carita Riitakorpi, (09)2340 7328 



MATTEUS.SALT 
Kl. 10-11.45 i Matteussalen, Åbohusvägen 3, 2 vån.: 
3.2  Att möta Gud, Birgitta Udd  
3.3  Lärjungaskap, att göra och vara lärjungar, Benjamin Sandell 
7.4  Gudsbild - att lära känna Gud, Ingmar Rönn  
5.5  Hur förstå Gud i gamla testamentet? Henrik Perret 
Matteus.SALT är ett forum för dig som längtar  

efter mera och djupare insikt i den kristna tron.  

Vi vill erbjuda ett lättillgängligt och fritt tillfälle med  

utrymme för frågor och diskussion.  

Matteus.SALT är inte bara prat, utan även mat.  

Varje tillfälle börjar med en brunch. Brunch 5 €.  

KAFFE PÅ PLATTAN UTANFÖR MATTEUSKYRKAN 
lördagar 27.1, 17.2, 17.3 och 21.4 kl. 12.30-14 

Vi bjuder på kaffe, te, saft och bulle.  

Vi erbjuder också möjlighet till samtal och förbön.  

Kyrkan är öppen och du kan i stillhet sitta där  

en stund. Du är också välkommen att hjälpa till.  

Kontakta diakonissan om du vill veta mera. 

VÅRTON 
Varje onsdag kl. 15.30-16.45 i församlingssalen,  

Matteuskyrkan (1 vån)  

Mera info: kantor Mimi Sundroos, 040-584 0296. 

MATTEUS KYRKOKÖR 
Tisdagar kl. 18.30-20.30 i Matteussalen 

Ledare: Mimi Sundroos, 040-584 0296 

TEXT O TRO 
varje onsdag kl. 16.45-18 i Olavussalen 

Vi samlas inför den kommande söndagens psalmer och bibeltexter 

samt tar upp aktuella böneämnen. Enkel servering. 



TORSDAGSTRÄFF 
Varannan torsdag kl. 13-14.30 i Matteussalen, udda veckor 

En grupp för Dig som vill ha trevlig gemenskap med sång och 

samtal. Kaffeservering 3€.  

Ledare: Johan Hallvar, (09)2340 7321. 

SAMTALSLUNCHER FÖR SENIORER 
följande fredagar kl. 12-14 i Matteussalen 

23.2 Maria Björkgren-Vikström gästar. Anmäl senast 20.2 kl. 14. 

23.3 Gemensamt Ansvar 2018. Anmäl senast ti 20.3 kl. 14. 
20.4 Anmäl senast ti 17.4 kl. 14. 
Anmäl till Matteus församlings kansli, matteus.fors@evl.fi eller  
tfn 09 2340 7300. Lunchavgift 5€. 

FOLKHÄLSANS SÄLLSKAPSGRUPP - EN 
MÖTESPLATS FÖR SENIORER I ÖSTRA CENTRUM  
Varannan torsdag kl. 11-12.30 i Matteuskyrkan, 2 vån, 

 jämna veckor. 

Vi samlas, utbyter tankar och erfarenheter och diskuterar kring ett 

tema. Gruppen leds av Karola Forstén. Ingen anmälan. 

 

  
LUNCH I MATTEUSKYRKAN 
varje vardag kl. 11-12.30. 

Pris: 2 € / 5€. 

 

Välkommen! 



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 m.m.  

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 

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

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

GUDSTJÄNSTDIAKON, KYRKVÄRD 
Stefan Forsén tfn 050-380 3945 

stefan.forsen@evl.fi 


