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Och ljuset lyser i mörkret och 
mörkret har inte övervunnit det!

Johannes 1:5
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“Och ljuset lyser I mörkret och mörkret har inte övervunnit det!” Johannes 1:5

Ljuset har en speciell betydelse under julen. Vi tänder levande ljus under julen, då 
dagarna blir korta och de mörka kvällarna blir allt längre. Vi tänder ljus i våra hem och i 
våra kyrkor, som en påminnelse om att Jesus är ljuset som lyser i mörkret. Vi förbereder 
oss under advent genom att tända ett ljus och räkna dagarna inför Frälsarens ankomst.

Ljuset har även en stor betydelse i vår vardag. Idag tar vi det nästan för givet, men innan 
elektriciteten kunde man bara jobba under den del av dagen då det var ljust, eller i ske-
net av en lykta eller elden i spisen. Jag tror att människorna förr i tiden, speciellt under 
Jesu tid, förstod betydelsen av Jesu ord lite bättre än vi gör idag: ”Jag är världens ljus! 
Den som följer mig skall inte behöva vandra i mörkret.”

Även Aposteln Paulus uppmanar oss att vandra i ljuset som ljusets barn. ”Ni var en gång i 
mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.” Efesierbrevet 5:8

Om vi lär oss att vandra i ljuset kan vi samtidigt vara ljus för andra. Men hur gör vi det i 
praktiken?

Det kan vara något så enkelt som att slå en signal till någon som vi tänker på, och ge 
några ord av uppmuntran och tröst. Eller det kan vara något så vardagligt som att ge 
sittplats i bussen till någon som behöver den. Vi kan visa lite extra omsorg genom att 
låta någon som är stressad stiga före oss i kön. De små sakerna vi gör kan ha lika mycket 
betydelse som de stora.

Jesus säger till oss i Matteus 5:16 ”Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att 
de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.”

Ljuset i oss är Jesus själv. Vi kan låta honom lysa genom oss till glädje för andra.

Till sist vill jag önska er alla en riktig god jul, och jag ber att vår Herre, som är världen ljus, 
sprider sitt ljus i era hem och i era hjärtan! 
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december 
Sö 3.12 kl. 11 Första Adventsgudstjänst med 
Betel i Andreaskyrkan. Jani Edström predikar. Vi 
sjunger Hosianna och andra välkända advents-
sånger. Gudstjänst för alla åldrar.
Sö 3.12 kl. 18 Sjung för världen JULKONSERT 
med Bo Ekman, Susan Haraldson, Jeremy Wong 
och Rwandakören. Tal av Jouko Komulainen från 
Helsingfors gästhem. Insamling för julgåvor för 
nödställda via AndreasHelps.
Må 4.12 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Arla 
Nykvist
Ti 5.12 kl. 7.45 Bön i kyrkan
Sö 10.12 kl. 11 Andra Advents gudstjänst. Filip 
Levälahti predikar.
Må 11.12 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Kaj-
Mikael Wredlund
Ti 12.12 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 13.12 kl. 18 Bön för onådda i Kina. Gäst :Eva 
Wanamo från Ljus i Öster.
Fr 15.12 kl. 18 Israel i Fokus.
Sö 17.12 kl. 11 Församlingens julfest! Gudstjänst 
för alla ålder. Susan Haraldson predikar. Barnkören 
deltar. Julbordsservering efter gudstjänsten.
Må 18.12 Måndagssamling. Julfest i Övre salen 
och kyrksalen. Gäst: Stefan Salonen
Sö 24.12 kl. 11 Julandakt med julgröt. Susan 
Haraldson och Stefan Salonen.
To 28.12-Ti 2.1 MVV i Vasa. Se annons på sista 
sidan!

KONTAKTUPPGIFTER
E-post: info@andreaskyrkan.fi
Telefon: 044-7642 620
Webb: www.andreaskyrkan.fi

Gårdskarl
Bo Ekman
tfn 044-764 624,
e-post gardskarl@andreaskyrkan.fi

Ledningsgruppen
Markus Österlund,
Tf. föreståndare
tfn 040-836 7686,
e-post osterlund.markus@gmail.com

Susan Haraldson,
Ansvarig pastor
tfn 044-764 2621,
e-post susan@andreaskyrkan.fi

Stefan Salonen,
Omsorgspastor
tfn 044-7642 613,
e-post stefan@andreaskyrkan.fi

Filip Levälahti,
Kommunikationsansvarig
Tfn 050-349 1248,
e-post levalahf@gmail.com

januari 2018
Sö 7.1 kl. 11 Gudstjänst. Stefan Salonen 
predikar.
Sö 14.1 kl. 11 Gudstjänst. Susan Haraldson 
predikar.
Må 15.1 kl. 18 Måndagssamling börjar.
Ti 16.1 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 17.1 kl. 18 Bön för onådda folkgrupper
Sö 21.1 kl. 11 Radiogudstjänst. Markus 
Österlund predikar

★☆

Matutdelningen 
AndreasHelps

Torsdagar i kyrkan: Kom gärna med och hjälp 
till med matutdelningen när det passar dig 
mellan kl. 13 och 20. Kontaktuppgifter: andreas-
helps@andreaskyrkan.fi eller tfn 044-7642 624. 
Program: kl. 13-15 Förberedelser kl. 15-17 
Sortering av produkter kl. 16.30 > Kaffeserve-
ring för hjälpbehövande i kyrksalen kl. 17-17.30 
Andakt i kyrksalen kl. 17.30-19 Matutdelningen 
på Nya Vinden (ingång och registrering via 
kyrksalen) kl. 19-20 Efterarbete och gemenskap. 
Onsdagar efter kl. 15 möts vi också till försor-
tering i lagret. Ta kontakt med Bo Ekman (tfn 
044-7642 624) på förhand om du vill vara med.
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Sjung för världen, en

Julkonsert 3 Dec. 
kl. 18.00

Andreaskyrkan - Högbergsgatan 22 - www.andreaskyrkan.fi

Bo Ekman, Susan Haraldson, Jeremy Wong m.fl.
& tal av Jouko Komulainen från Helsingfors gästhem

Insamling för julgåvor för nödställda (AndreasHelps)

med

Barnkören startade 
15 november 2017

Varmt välkommen till Andreaskyrkans barnkör! Kören är 
sprillans ny och leds på svenska av musiklärarstuderande 
Lina Sandvik. Kören riktar sig till barn i ca 4-10 års åldern. 

Övningarna börjar med middag för alla kl. 17.00. Efter det 
fortsätter barnen med körövning och de vuxna får delta i 
andra aktiviteter. Kören uppträder första gången den 17.12 
på Anderaskyrkans julfest.

Mer info om kören fås av Tom Skogman:
tom.skogman@gmail.com, tfn 050 3390 901 

www.midvinterveckan.fi


