
Gudstjänster
Högmässa i Munksnäs kyrka: Söndagar 
kl.10. 17.11 Sandell, 24.11 Per-Ole Hjulfors 
(LFF), Thylin. Kyrkkaffe. Söndagsskola.
Högmässa i Åggelby gamla kyrka: Sön-
dagar kl. 12. 17.11 Sandell, 24.11 Per-Ole 
Hjulfors (LFF), Thylin. Kyrkkaffe.
Puls-gudstjänst: Varje söndag kl. 15.30. 
En gudstjänst i nyare stil för alla åldrar. 
Barnkyrka och CoolKids. Petruskyrkan. 
Kom på en kaffe innan gudstjänsten! 
Petrusmässa och hela församlingens 
julfest: 1.12 kl. 15.30 i Petruskyrkan. Vi 
träder in i advent, välkommen att fira 
det tillsammans! Eget program för barn 
under talet, julgröt efteråt. Vi ses! 

Barnarbete
Babyklubben: 27.11 kl. 14-15.30. Ba-
byrytmik, gemenskap, samtal kring oli-
ka ämnen och mellanmål. Kom med på 
öppna eftermiddagar varannan onsdag i 
Petruskyrkan. 
Musiklek: Hagasalen varje to och 
Malms kyrka varje ti kl. 10. Mer info på 
hemsidan! 
Barnkör: För barn i lågstadiet, onsdagar 
kl.15-16 i Petruskyrkan. Mer info: Kantor 
Peter Hilli, peter.hilli@evl.fi 
Följ Petrus Kidz-gruppen på facebook 
och hör mer om Petrus barnarbete!

Evenemang
Traditionell kvinnobrunch: 16.11 kl. 10.30 
i Petruskyrkan. Gäst: Bibelläraren och 
Japanmissionären Mailis Janatuinen. Te-
ma: ”Saras resa mot det stora okända”. 
Musik: Liisa Ahlberg. Varmt välkommen! 
Anmälan till kansliet eller Britta Lassus, 
britta.lassus@gmail.com/ 0503271948
Missionsbrunch 23.11 kl. 10: Kyrkan 
i Kina har vuxit väldigt snabbt, trots 
att det inte alltid är så lätt att öppet 
vara kristen. Vad är orsakerna bakom 
kyrkans tillväxt? Gäst: Teologie doktor 

Håkan Granberg har bott i Hong Kong 
och fastlandskina i 30år. Anmälan till 
kansliet.
Dagscafé: 19.11 kl. 13. Andakt, kaffe och 
missionslotteri. Ta gärna med små lot-
terivinster. Mer info: diakonissan Bodil 
Sandell 0503803925

Andakt, bön och bibel
Bibeleftermiddag 20.11 kl. 13: Bibelun-
dervisning och kaffe, Stig-Olof Fern-
ström. Hagasalen.
Morgonandakt: Varje ti kl. 9. Välkommen 
med och börja dagen på rätt sätt. Pet-
ruskyrkan 
Missa inte! Rotad i Ordet: Måndag 18.11 
kl. 18 i Malms kyrka, Leif Nummela: 
Tacksamhet – en energikälla i livet
Förbön och Tack: ti 26.11 kl. 19: Tvåsprå-
kig förbönsgudstjänst i Munkshöjdens 
kyrka. Allan Franzén, Bengt Lassus. 
Barnpassning ordnas. Förbönstelefonen 
öppen alla må kl. 14.30-16.30, Förbön 
och Tack ti kl. 18-19, 09-23407171. 

Musik och körer
Petrus vokalensemble: 20.11 kl. 19. För 
dig som sjungit i kör tidigare. Varannan 
ons. Peter Hilli. Petruskyrkan.
Lovsångsgruppen: 20.11 kl. 18. Kören 
medverkar på Förbön och Tack förböns-
gudstjänsten. Peter Hilli. Munkshöjdens 
kyrka.
Allsångsstund: Allsång i Petruskyrkan 
jämna veckor ons, 27.11 kl. 12.00 
Mer info om körerna ger kantor Peter 
Hilli, 040 831 4876, peter.hilli@evl.fi
Missa inte! De vackraste julsångerna 
30.11. kl. 17: Åggelby gamla kyrka. Kom i 
julstämning  genom att sjunga julsånger i 
den mysiga träkyrkan i Åggelby. 

Övrigt
Café Torpet: Petrus mysiga café med 
prisbelönt lekhörna och gott kaffe! 
Öppet, må-fre 9-17, Lunch kl. 11-14 
vardagar. Köpingsvägen 48
All Day Breakfast på Café Torpet: Var-
annan vecka kl. 9-13, följande datum 
16.11, 30.11. Njut av en lugn lördagsfru-
kost då det passar dig. 11,50€

Gudstjänster    
Högmässa: söndagar kl. 10 i S:t Jacobs 
kyrka. 24.11: Suomen Laulu medverkar. 
1.12: ingen högmässa i S:t Jacob efter-
som det är sammanlyst högmässa i 
Johanneskyrkan.
Missa inte! Högmässa: söndagar kl. 12 
i Johanneskyrkan. 17.11: Missionslunch 
med Furahakören i Högbergssalen ef-
ter högmässan. Församlingens missio-
närer, familjen Kolkka, deltar också. Fri 
avgift till missionen för lunchen. 24.11: 
Tomas vokalensemble medverkar. 
Veckomässa: onsdagar kl. 18 i Gamla 
kyrkan.  
Mässa: söndag 17.11 kl. 15 i Folkhälsan-
huset. Passionärerna medverkar. 
Tomasmässa: tisdag 26.11 kl. 18. Efteråt 
testund i kryptan. 
För mer information om gudstjänster-
na, besök www.helsingforsforsam-
lingar.fi/johannes.  

Barnfamiljer
Musiklek: för barn i åldrarna 0–5 år. 
Musikleken ordnas flera gånger i veck-
an, i Hörnan, i S:t Jacob och Bokvillan. 
Mer info om de olika grupperna finns på 
vår hemsida. 
Babyrytmik: tisdagar kl. 10–12 i Hörnan. 
Sångstund för de äldre barnen (8–12 
mån) kl. 10 och för de yngre barnen 
(2–8 mån) kl. 11. Lek, servering och ge-
menskap. 
Klubbis: tisdagar–torsdagar kl. 9–11.45 
i S:t Jacobs kyrka. Klubbis är en förmid-
dagsklubb för 2–5 åringar. Vi leker ute 
och inne, pysslar och håller andakt. Eget 
mellanmål med. Anmälan till Helena 
Hollmérus. 
Vid frågor om barnverksamheten kon-
takta Helena Hollmérus, helena.holl-
merus@evl.fi eller 050 401 0390.

Gemenskap
Kaffe med Johannes församling: mån-
dag 18.11 kl. 13–15 i Folkhälsanhuset. 
Salenius. 
Träffpunkt: tisdag 19.11 kl. 13–14.30 i 
Högbergssalen. Dagens gäst: Lucas 
Snellman från Kyrkans central för det 
svenska arbetet. Lucas talar under 
rubriken “Dopet – den finaste gåvan” 
Frände.  
Andakt: tisdag 19.11 kl. 17.30 i Drumsö 
seniorhus.  
Samtalsgruppen Sjötorpet: onsdag 
20.11 kl. 14–15.30. Salenius.  
Samtalsgruppen ”Bibel, tro & tvivel”: 
måndag 25.11 kl. 18–20 i Hörnan. Kisa 
Korkman, Frände. 
Drop in-café: tisdag 26.11 kl. 12–13.30 i 
Johanneskyrkans krypta. 
Måndagsträff: med lunch måndagar kl. 
12.15–13.30 i Högbergssalen.     
Diakoniträff: torsdagar kl. 14–15.30 i S:t 
Jacob. Salenius.

Musik
Lunchmusik: tisdagar kl. 12 i Gamla 
kyrkan. 19.11 med Elina Hyvönen och 
26.11 med Sixten Enlund.    

Bön och meditation
Middagsbön: vardagar kl. 12 i Johan-
neskyrkan.

Ungdomar       
Öppet hus: måndagar kl. 15–20 i Tian.

Evenemang
Julmys med orgeltoner & andakt: 
lördag 30.11 kl. 18 i S:t Jacobs kyrka. 
Det bjuds på orgelmusik och en enkel 
andakt som vi tillsammans får njuta av 
– samt en kopp te. Det här är en stilla 
stund med tända ljus och gemenskap 
mitt i all julstress som ofta infinner sig.

Gudstjänster
Högmässa: i Matteuskyrkan varje sön-
dag kl. 10. För mer info besök www.
helsingforsforsamlingar.fi/matteus.
Ungdomsmässa: i Matteuskyrkan varje 
onsdag kl. 18. Ungdomsmässan är en 
halvtimmes mässa med bönevandring, 
nattvard, dialogpredikan och musik. 
Den genomförs med och av församling-
ens ungdomar. Välkommen oberoende 
av ålder!
Kvällsmässa: i Matteuskyrkan sön-
dagen den 17.11 kl. 18. Hans Fredriks-
son talar kring temat ”vaka”. Kvällste 
serveras efteråt i församlingssalen. 
Välkommen!

Barn och familjer
Baby- och knatterytmik: varje tisdag 
kl. 10 (1-4 år) och kl. 11 (0-1 år) i Matt-
euskyrkan. Efteråt finns det möjlighet 
att umgås över en kopp kaffe eller köpa 
lunch i vår lunchrestaurang.
Dag- och familjeklubb: i Nordsjö på 
Sjökortsgränden 6. Dagklubben (3-6 
år) samlas må, ti, fr kl. 9.30-12.30 och 
familjeklubben to kl. 9.30-12. Ledare: 
Marianne Bergström. Anmälningar till 
040 5949719.
Knattekyrka: i Matteuskyrkan tisda-
gen den 26.11 kl. 10. I Knattekyrkan 
sjunger vi enkla rörelsesånger och får 
röra på oss. Leksakskollekt. Efteråt 
bjuds det på kaffe, saft och pirog. 
Välkommen!
Missa inte! Adventspyssel: lördagen den 
23.11 kl. 10-13 i Matteuskyrkan. Kom 
med och pyssla de vackraste dekora-
tionerna och julklapparna tillsammans 
med hela familjen!
Körer och klubbar för barn i skolåldern 
får du info om direkt via skolorna på 
Matteus församlings område eller via 
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus

Ungdomar
Öppet hus: i Matteuskyrkan varje ons-
dag kl. 15-18. Spel, chill, läxläsning – 
välkommen!
Hjub alltså hjälpisutbildningarna 1-4 
har startat! Kontakta ungdomsarbets-
teamet för mera information. 
Sportlovsresa till Åre: 15-22.2.2020 
tillsammans med Matteus Ungdom. 
Anmäl dig nu via hemsidan!
Londonresa: tillsammans med Matt-
eus Ungdom i april 2020. Läs mera på 
hemsidan och anmäl dig nu!

Vuxna
Stickklubben: samlas torsdagen den 
21.11 (Obs! Datumen har ändrat!) kl. 11-
13 i Matteuskyrkans Olavussal.
Folkhälsans samtalsgrupp för seniorer: 
samlas torsdagarna 14.11 och 28.11  kl. 
11-13 i Matteuskyrkans Olavussal.
Matteus.SALT: i Matteuskyrkans Ol-
avussal lördagen den 23.11 kl. 10. Te-
mat för höstens sista Matteus.SALT är 
”Guds ledning - från redaktör till präst” 
och talare är Fred Wilén. Välkommen!
Samling för män: fredagen den 15.11 kl. 
18 i Matteuskyrkans Olavussal. Henrik 
Andersén talat kring temat ”Att bedja 
är ej endast att begära”. Vi hälsar alla 
gamla och nya välkomna med!
MatTroPrat: för unga vuxna torsdagen 
den 21.11 kl. 18 i Matteuskyrkan. Kom 
med och diskutera ett aktuellt tema 
över en god portion mat!

Musik
Kyrkokören: övar tisdagar kl. 18.30-21 i 
Matteuskyrkan.
VårTon: övar onsdagar kl. 15.45-16.30 i 
Matteuskyrkan. En kör för dig som är lite 
mer ovan att sjunga – välkommen med!

Renoveringen i Matteuskyrkan fortsätter 
och Matteus församlings pastorskansli 
har nu flyttat till nyrenoverade utrymmen 
på första våningen. Pastrosexpeditionen 
är som tidigare öppen må, ti, to och fr kl. 
9-14 på Åbohusvägen 3. Vi beklagar olä-
genheterna renoveringen orsakar!

Matteus 
församling

MATTEUS FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: må–ti, to–fr kl.9–14, Åbohusv. 3, tel. 09-2340 7300.
Lokaler: Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (Olavussalen vån. 1 och Matteussalen vån. 2).

PROGRAMMET GÄLLER FREDAG 15.11–TORSDAG 29.11KYRKAN I HELSINGFORS KYRKAN I HELSINGFORS

Petrus 
församling

PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net  
Kansliet: Må-ti, to-fre kl. 10-13, ons kl. 13-16, tel. 09-2340 7100. Skogsbäcksvägen 15, 00630 
Helsingfors.  
Lokaler: Café Torpet, Köpingsv. 48, Hagasalen och Södra Haga kyrka, Vesperv. 12, Malms kyr-
ka, Kommunalv. 1, Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3, Munksnäs kyrka, Tegelst. 6, Petruskyr-
kan, Skogsbäcksv. 15, Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10-14, on kl. 13–17 och fr kl. 9–13. 
Högbergsgatan 10, tel. 09-2340  7700.
Lokaler: Johanneskyrkan, Höbergsg. 12, Högbergssalen 
och Tian, Högbergsg. 10 E (vån. 2), Hörnan, Högbergsg. 10 
(gatuplan), Folkhälsan och Majblomman, Mannerheimv. 
97, Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, Bokvillan, Tavastv. 
125, S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbr. 1.

Johannes 
församling

MATTEUS Julmys	

JOHANNES Julvandring

Hämta julprogrammet!

Platser kvar!

De vackraste julsångerna, pepparkakor, basar, jul-
vandring, pyssel, julbön... Alla Matteus evenemang 
från och med första advent finns nu samlade i julpro-
grammet! Kom en sväng via kansliet på Åbohusvägen 
3 och plocka med dig ditt eget exemplar eller läs det 
elektroniskt via Matteus hemsida. Välkommen att fira 
jul tillsammans med oss i Matteus församling!

PETRUS Kina	

Missionsbrunch
Kyrkan i Kina har vuxit väl-
digt snabbt, och det uppskattas 
att det idag finns mel- lan 60-100 miljoner 
kristna i Kina, trots att det inte alltid är så lätt 
att öppet vara kristen. Vad är orsakerna bakom 
kyrkans tillväxt, och 
hur har de kristna i Ki-
na det idag? Kom med till 
Petruskyrkan på missions-
brunch lördagen den 23.11 kl.10 
och hör Håkan Granberg berätta mer. Vi får också 
höra om den pågående situationen och protesterna 
i Hong Kong. Anmälan till kansliet.

Det finns några ströplatser kvar i Johannes församlings 
julvandring för barn i Johanneskyrkan. Julvandringen 
håller på vardagar kl. 9 mellan 25.11 och 5.12. 

Hör av er till Helena Hollmérus, ledare 
för barnverksamheten (helena.holl-
merus@evl.fi eller 050 401 
0390), om ni vill delta.


