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Barn- och familjeverksamheten
i S:t Matteus,
Din församling
i Vasastan!

Svenska kyrkan
S:T MATTEUS FÖRSAMLING

VÄLKOMMEN			

Välkommen till barn- och familjeverksamheten i S:t Matteus
församling!
En miljö som gynnar gemenskap,
växt och kreativitet, och visar på
en väg in i den kristna tron.
I den här foldern har vi samlat
information som särskilt riktar sig
till barn och familjer i din församling
här i Vasastan.
Vi ser fram emot att få träffa dig!

Barn- och familjeteamet
i S:t Matteus församling
Marie Svalbring Bergstrand
Församlingspedagog
08-555 218 23
marie.s.bergstrand@matteus.org

Hilda Rudén
Fritidsledare
08-555 218 27
hilda.ruden@matteus.org

Barn-och Familjeteamet
i S:t Matteus församling
Susanne Åberg
Diakon
08-555 218 13
susanne.aberg@matteus.org
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Erika Nyman
Präst
08-555 218 14
erika.nyman@matteus.org

Liselotte Frisk
Kyrkomusiker
08-555 218 26
liselotte.frisk@matteus.org

www.svenskakyrkan.se/matteus

FAMILJEMÄSSA

FAMILJEMÄSSA
Vi hälsar dig välkommen att fira familjemässa
i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35.
I familjemässan har barnen en särskild plats.
Minikören, Barnkören och en instrumentalensemble
medverkar alltid, liksom Erika, Marie, Hilda, Susanne
och Liselotte.
Familjemässan börjar klockan 11.00. Efteråt serveras
en enkel lunch i församlingssalen för en billig penning.
Datum för vårens familjemässor:
söndagarna 16 februari, 15 mars,
19 april och 10 maj (med musikal).
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BABYCAFÉ 			

BABYCAFÉ
Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64
fredagar 10.00–13.00
Babycaféet är en lugn mötesplats för de allra minsta barnen,
från de nyfödda fram till dess att barnet tar sina första steg.
Babycaféet är kostnadsfritt (förutom fika till självkostnadspris, 30 kr)
och det krävs ingen föranmälan.
Här får barn och vuxna träffas, fika, leka och prata, dela erfarenheter och lära känna varandra. Klockan 11.00 är det sångstund uppe i
kapellet.
Babycaféet startar 24 januari och slutar 15 maj.
Sportlov vecka 9, påsklov vecka 15 samt fredagen den 1 maj.

44

Sångstund i kapellet

ÖPPEN FÖRSKOLA

ÖPPEN FÖRSKOLA
Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64
tisdagar 13.00–16.00, onsdagar 10.00–13.00
Öppna förskolan vänder sig till familjer med barn 0–5 år.
Här träffar ni andra barn och föräldrar, leker, sjunger och fikar,
delar erfarenheter och lär känna varandra.
Öppna förskolan är kostnadsfri (förutom fika till självkostnadspris, 30 kr)
och det krävs ingen föranmälan.
Tisdagar 13.00-16.00. Sångstund kl. 14.00.
Onsdagar 10.00-13.00. Sångstund kl 11.00. För den som önskar
serveras sopplunch (50 kr) mellan 11.30-13.00.
Öppna förskolan håller öppet vecka 4-20.
Sportlov vecka 9, påsklov vecka 15.
Öppna förskolan Sommar special, se sid 15.

Gott föräldrafika...

...och roliga leksaker!
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ÖPPEN FÖRSKOLA KVÄLLSTID

LEK
& PAJ!
Öppen förskola på kvällstid fyra torsdagar
”Lek & Paj” är nytt för våren och vänder sig till familjer
med barn 0-5 år. Vid fyra tillfällen har vi Öppen förskola
på kvällstid. Vi håller till i Mikaelskapellet på Karlbergsvägen 64,
öppnar kl 17.00 och stänger kl 19.30. Sångstund blir det kl 18.00.
Datum: torsdagarna 20 februari, 19 mars, 16 april
och 14 maj.
Kvällsmaten, paj, sallad och fika kostar 30 kr/vuxen, 10 kr/barn.
På menyn står ost- och skinkpaj samt vegetariskt alternativ.
Anmäl i förväg hur många ni blir som vill äta; sms 076-525 78 23.
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MUSIK FÖR VÅRA MINSTA

BARNEN
& MUSIKEN
Det lilla barnet har en stark
inneboende känsla för musik,
en självklar vilja att röra sig till
rytmer och sjunga med i melodier.
I våra samlingar sjunger föräldrar
och barn tillsammans, leker fingerlekar och rör sig till musiken.
Vi använder också olika instrument.
KLAPP & KLANG
tisdagar 12.00-12.45 (15 ggr)
barn 4–12 månader
Mikaelskapellet, Karlbergsv. 64.
MUSIKLEK (13 ggr)
onsdagar 16.00-16.45
barn 3 år. Barnen bör kunna sitta stilla
vid samlingen.
S:t Matteus kyrka, Vanadisv. 35.
MUSIKLEK (15 ggr)
tisdagar 16.00-16.45
barn 4 år. Barnen bör kunna sitta stilla
vid samlingen.
Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64.

BARNMUSIKEN
STARTAR VECKA 4

sportlov vecka 9,
påsklov vecka 15

Ledare Hilda Rudén
Kostnad 500 kr/termin
Ansökningstalong
för barnmusiken finns
för utskrift på
www.svenskakyrkan.se/
matteus
Det går också bra att
maila din anmälan till
hilda.ruden@matteus.org,
senast 10 januari 2020.

Körtrappan i Matteus - kör för barn i alla åldrar:
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KÖR FÖR ALLA!

KÖR FÖR ALLA ÅLDRAR
MINIKÖREN

DISKANTKÖREN

Kören sjunger i familjemässor,
musikaler och julspel.

Kören medverkar i högmässor, musikgudstjänster, musikaler, sångsoaréer,
julkonserter, julspel mm.

flickor och pojkar 5-7 år

Tid
Start
Plats
Ledare

Torsdagar kl 16.00-17.00
16 januari.
Mikaelskapellet, Karlbergsv. 64
Liselotte Frisk, kyrkomusiker
Marie Svalbring Bergstrand, 		
församlingspedagog

S:T MATTEUS BARNKÖR

flickor och pojkar 8-11 år
Kören sjunger i familjemässor, musikaler,
julkonserter, julspel mm.

flickor och pojkar 12-15 år

Tid
Tors 17.30-19.00. Start 9/1.
Plats
S:t Matteus kyrka, Vanadisv. 35
Ledare Liselotte Frisk, kyrkomusiker

UNGDOMSKÖREN
sopraner och altar från 16 år
Repertoaren är huvudsakligen klassisk,
med inslag av gospel, musikal och annan
populärmusik.

Tid
Tors 19.00-20.30. Start 9/1.
Plats
S:t Matteus kyrka, Vanadisv. 35
Måndagar 16.00-17.00.
Ledare Anders Frisk, kyrkomusiker.
Start 13/1.
Plats
S:t Matteus kyrka, Vanadisv. 35
Ledare Liselotte Frisk, kyrkomusiker
ANMÄLAN TILL KÖRERNA
Tid

För anmälan till Minikören, kontakta
Marie, tel 08-555 218 23, eller maila
marie.s.bergstrand@matteus.org,
senast 13/1.
Barnkör och Diskantkör, kontakta
Liselotte, tel 08-555 218 26, eller
maila liselotte.frisk@matteus.org
Ungdomskören, kontakta Anders
på tel 08-555 218 28, eller maila
anders.frisk@matteus.org
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GUD OCH LASAGNE

GUD OCH LASAGNE
Middag mitt i veckan

Gud och Lasagne är helt enkelt mat,
Gud-som-haver, sång och samvaro.
Välkomna till lasagnemiddag i Mikaelskapellet!
Visst vore det skönt att sätta sig vid dukat bord en helt vanlig
vardag? Dessutom i kyrkan? Tre torsdagar under våren bjuder vi in
till Gud och Lasagne – middag mitt i veckan. Maten serveras
kl 17.00, och vi avslutar med en enkel andakt.
Kostnad: 30 kr/vuxen, 10 kr/barn.
Datum: 6 februari, 5 mars, 2 april kl 17.00
Meddela i förväg att ni kommer, helst senast måndag samma
vecka. Sms:a till Marie Svalbring Bergstrand, tel 076-525 78 23
och berätta hur många ni blir (skulle ni glömma, är ni välkomna
ändå;-). Behöver ni specialkost är det viktigt att ni anmäler detta
i förväg.

Följ oss på facebook: S:t Matteus församling
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DÖPAS I KYRKAN

DÖPAS I KYRKAN
Välkommen att boka dop i någon av församlingens
vackra kyrkor – S:t Matteus kyrka, Lillkyrkan
eller Mikaelskapellet.

Dopet är en fest där vi firar att den som döpts blir en del i Guds
familj – den världsvida kyrkan. Den döpta blir också medlem
i Svenska kyrkan och bor du i församlingen kommer ni
att bjudas in till många av församlingens olika verksamheter.
Vill ni boka dop, ha ert dopkalas i kyrkans lokaler och kanske
låna dopklänning, prata med Carina Franzén på församlingsexpeditionen, tel 08-555 218 00.
Särskilda träffar med information till er som planerar att döpa ert barn:
söndagarna 16 februari, 15 mars, 19 april och 10 maj kl 13.00-14.30.
Vi täffas i Gröna rummen, S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35.
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PÅSKEN

PÅSKPYSSEL
onsdag 25 mars kl 16.00–19.00
Ta med hela familjen till S:t Matteus församlingssal.
Här kan du vara påsk-kreativ och skapa ditt eget påskpynt.
Vi har fina påskpyssel till bra priser och intäkterna går till
mödrahemmet Abrigo Rainha Silvia i Rio de Janeiro.
Fika och lite kvällsmat serveras för en billig penning.
Ingen föranmälan krävs.
Vi avslutar med en påskandakt kl 18.45 i Lillkyrkan.
S:t Matteus församlingssal, Vanadisvägen 35.

PÅSKVANDRING
onsdag 1 april kl 18.30
En spännande vandring för alla åldrar! Vi beger oss till
en annan tid och en annan plats där vi får möta Jesus
och Judas, Maria Magdalena och Petrus och många
andra som var med vid den första kristna påsken för
nästan 2000 år sedan. Följ med på en spännande
vandring som sträcker sig över sex stationer både inomhus och utomhus och är en upplevelse för alla
sinnen. Vandringen tar cirka 30 minuter och ingen
föranmälan krävs.
S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35

Påskens händelser lätt dramatiserade
vid Påskvandring onsdag 1 april.
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RESA TILL
KOLMÅRDENS DJURPARK
LÖRDAG 30 MAJ
Lördag 30 maj
Samling vid S:t Matteus kyrka,
Vanadisvägen 35 kl 8.00, avfärd 8.30.
Hemkomst ca kl 20.00.

Förtäring under dagen
Du betalar själv din mat under dagen.
Tag med egen matsäck eller nyttja
Kolmårdens restauranger.

Anmälan senast 13 mars
Observera att anmälan är bindande.
Resan är avsedd i första hand för
S:t Matteus församlingsbor, i mån av
plats är också andra välkomna. För
boende i församlingen finns möjlighet
att söka bidrag för resan hos församlingens diakoner.
Anmälningstalong finns på sid 13 samt
på hemsidan www.svenskakyrkan.se/
matteus under fliken Barn och Familj.
Begränsat antal platser. Först till kvarn
gäller. Ta med bilbarnstol till bussresan.

Information och reseledare
Marie Svalbring Bergstrand,
tel 08-555 218 23,
marie.s.bergstrand@matteus.org

Kostnad
Vuxen
300 kr
Barn 3-12 år 200 kr
Barn 0-2 år 100 kr
I priset ingår bussresa och inträde till
Kolmården med alla attraktioner, fria
åk i karusellerna, världsunika Safari,
shower med delfiner, rovfåglar och sälar, Barnens värld och andra spännande
och lärorika shower och visningar.
Enkel familjegudstjänst kl 15.00
i Kolmårdskyrkan på området.
12
812
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Övriga ledare under dagen:
Hilda Rudén, fritidsledare
Susanne Åberg, diakon

ANMÄLNINGSTALONG
Anmälan kan också göras på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/matteus/barn och familj.
Vi vill följa med till Kolmården lördag 30 maj 2020 (sista anm dag 13 mars)
(OBS att anmälan är bindande).
Namn ___________________________ Födelsedata (ååååmmdd) ____________
Namn___________________________ Födelsedata _______________________
Namn ___________________________ Födelsedata _______________________
Namn ___________________________ Födelsedata _______________________
Namn___________________________ Födelsedata _______________________
Namn ___________________________ Födelsedata _______________________
Adress _________________________
Mobilnr ________________________
e-post _________________________
Namn på anhörig som inte är med på resan _____________________________
					mobilnr ____________________________
Underskrift av målsman ______________________________________________
Namnförtydligande __________________________________________________
Skicka anmälan till S:t Matteus församling / Barn- och Familjeverksamheten
Box 23070, 104 35 Stockholm.
13
13
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104 35 STOCKHOLM

S:t Matteus församling
Barn- och familjeverksamheten
Box 23070

PORTO

MAJ-JUNI
ÖPPEN FÖRSKOLA
SOMMARSPECIAL!

1 KM LOPPIS PÅ
KARLBERGSVÄGEN

tisdagar 26 maj –16 juni
10.00–14.00

söndag 17 maj 11.00–15.00

Vi håller till i Mikaelskapellet,
Karlbergsvägen 64. Vid vackert väder
har vi möjlighet att fika utomhus.
Sista träffen äter vi midsommarbuffé!
”

1 km Loppis kommer för nionde året
i rad att hållas på Karlbergsvägen,
mellan Norra Stationsgatan och Torsgatan. En livfull gatufest! Under dagen blir
det musikprogram, högmässa,
kaffeservering mm i Mikaelskapellet,
mitt i vimlet på Karlbergsvägen 64!
1 km Loppis anordnas av Birkagården
i samarbete med S:t Matteus församling och ideella krafter från många håll.

”Imse vimse spindel” med
ledare Hilda Rudén på
Öppna förskolan.

Traditionsenlig 1 km loppis på Karlbergsvägen
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EN FÖRSAMLING. Tre kyrkor & ett bibliotek

S:t Matteus kyrka vid
Vanadisplan, alldeles intill
nya pendeltågstationen
Stockholm Odenplan.

S:t Matteus Lillkyrka,
med ingång från gården
på Vanadisvägen 35.

Inbäddad i grönskan på
Karlbergsvägen 64 ligger
Mikaelskapellet.

Församlingsexpedition
och bibliotek ligger på
Västmannagatan 92.
Biblioteket håller öppet
mån, tis, tors 14–19
ons 10–15, fre 10–13.

Kontakta oss!
www.svenskakyrkan.se/matteus

e-post: matteus@matteus.org.

Församlingsexpeditionen, växel		

Västmannag. 92, tel 08-555 218 00

S:t Matteus kyrka 		

Vanadisv. 35/Dalag. 80 (hiss)

Mikaelskapellet 		

Karlbergsv. 64

Församlingsbiblioteket		

Västmannag. 92, 2 tr (hiss) tel 08-555 218 35

Samtal med präst
Kontaktuppgifter hittar du på www.svenskakyrkan.se/matteus eller ring 08-555 218 00.
För ekonomisk hjälp i utsatta situationer, kontakta någon av diakonerna (vx).

