Ekenäsnejdens svenska församling
Kriget i Ukraina och den flyktingström som börjat nå Finland aktualiserar behovet av hjälp
också från evangelisk-lutherska kyrkan som är en allmännyttig samhällsinstitution.
Församlingen i Ekenäsnejden har möjlighet att erbjuda vissa stödfunktioner som listas
nedan.

1. Direkt mathjälp via FÖRSAMLINGARNAS MATBANK med två
utdelningspunkter:
•

Björknäsgatan 29-31 i Ekenäs
Kontakt tfn 044-755 3612 petra.fagerstrom@evl.fi (diakoniassistent)
Kontakt tfn 040-839 6733 carola.lupander@evl.fi (diakon)
Öppet torsdagar kl. 13-15 med behovsprövad utdelning enligt överenskommelse.
Familjer tas emot kl. 13, enskilda personer kl. 14.
Man köar, 3 personer tas in i gången för att bibehålla lugn och ro vid utdelningen.
Flyktingar som kommer enskilt behöver inte anmäla sig medan hela grupper gärna får
ringa i förväg. Utdelning kan också ske en annan veckodag enligt överenskommelse.

•

Församlingshemmet i Tenala, Sockenvägen 13
Kontakt tfn 040-548 4783 Susanne Holmberg (värdinna)
Öppet tisdagar kl. 12-15 med behovsprövad utdelning enligt överenskommelse.
Flyktingar som kommer enskilt behöver inte anmäla sig medan hela grupper gärna får
ringa i förväg. Utdelning kan också ske en annan veckodag enligt överenskommelse.
Det är också möjligt att en representant för gruppen kommer och avhämtar och
varorna fördelas sedan i gruppboendet.

2. FYNDA SECONDHAND
Trollbergsvägen 12, 10650 Ekenäs
Kontakt tfn 040-518 0301 gita.lindholm@vndata.fi (frivilligarbetare, koordinator)
Öppet torsdagar kl. 14-18 och lördagar kl. 10-14.
På Fynda finns kläder, husgeråd, leksaker och annat som kan hjälpa upp ett hushåll.
Utdelningen till flyktingar är gratis.

3. FÖRÄLDRACAFÈER
Under veckorna är vuxna och barn under skolåldern välkomna till umgänge och lek
med andra barn och vuxna. Ingen anmälning, gratis, passar för alla.
Kontakt tfn 044-7553611 iselin.nylund@evl.fi (barnledare)
•
•

Varannan tisdag, udda veckor kl. 9.30-11.30
Tenala församlingshem, nedre våningen, Sockenvägen 13
Onsdagar kl. 9.30-11.30
Ekenäs församlingshem, klubbutrymmet, Larssonsvägen 1

4. BARNPASSNINGSKLUBB
Gratis barnpassning för barn 0-6 år torsdagar kl. 9-12 i Ekenäs församlingshem, i
klubbutrymmet, Larssonsvägen 1
Kontakt tfn 044-7553611 iselin.nylund@evl.fi (barnledare)
Anmälning till Iselin behövs, senast kl. 12 dagen före.

5. KYRKORNA
Det är möjligt att öppna kyrkorna även andra tider än under gudstjänster för bön och
ljuständning och samtal på engelska.
Kontakt tfn 0400-527 488 anders.lindstrom@evl.fi (kyrkoherde)
Kontakt tfn 044-755 3601 meri.yliportimo@evl.fi (församlingspastor)
Kontakt tfn 0400-640 786 wille.westerholm@evl.fi (tf kaplan)

ANNAT SOM KAN VARA LÄMPLIGT (gratis)
•
•

•

Familjekväll med pyssel, andakt och kvällsmål onsdag 27.4 kl. 17.30-19.30 i
Ekenäs församlingshem, klubbutrymmet (Iselin)
Vårjippo för barnfamiljer söndag 15.5 kl. 14 i en park i Ekenäs (Iselin)
Ponnyridning, ansiktsmålning, servering, rörelsesånger, olika roliga aktiviteter,
andakt. Exaktare info senare på församlingens webbplats.
Klubbar för skolbarn i åk 1-6
Kontakt tfn 044-755 3603 camilla.osterberg@evl.fi
- Ekenäs församlingshem, tisdagar kl. 18-19
- Västerby skola, tisdagar kl. 18-19
- Österby församlingshem, tisdagar kl. 18-19
- Snappertuna församlingshem, onsdagar kl. 18-19
- Tenala församlingshem, onsdagar kl. 18-19
- Bromarv skola, fredagar kl. 12.20-13.20

Allt program sker på svenska men personalen kan tala engelska.
Även annan verksamhet kan vara lämplig.
På webbplatsen www.ekenasnejdensforsamling.fi finns hela verksamhetens omfång.

