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liv i överflöd
Jag har kommit 

för att de skall ha liv, ja

Joh 10:10



2| 

Hösten har nu kommit igång och under en välsignad för-
samlingshelg på Sjömansro 29.8–1.9 började vi i lednings-
gruppen presentera temat för resten av året 2019: ”Liv i 
överflöd!”

Vad betyder ett liv i överflöd? Att leva ett liv i överflöd 
betyder att vi dricker från källan med levande vatten. 
Levande vatten flyter fram ur källan som är Jesu liv, ett 
liv som strömmar genom oss till andra. Jesus talar om 
levande vatten i Johannes 7:37-38: På den sista dagen, den 
största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon är 
törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som 
Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande 
vatten flyta fram.” Här talar Jesus om den Helige Ande som den gåva vi får när vi 
kommer till tro på honom. En dyrbar gåva som vi bara inte kan hålla för oss själva! 

Ett överflödande liv är ett liv som man delar med andra i en relation: vår relation 
med Gud, vår relation med oss själva och andra. Varje månad under hösten kom-
mer vi att koncentrera oss på olika aspekter av Guds karaktär, hur den påverkar 
våra liv och hur detta i praktiken påverkar människor runt omkring oss; i familjen, i 
församlingen, på arbetsplatsen, i vårt samhälle.

September är ”nådens månad”. Gud ger oss ett liv i nåd. Vad är nåd och hur lever 
vi ett nådefullt liv med andra? En stor del av nåd handlar om förlåtelse. Gud förlåter 
oss så att vi kan vara fria människor. Hur lever vi ett liv i förlåtelse?

Oktober är ”generositetens månad”.  Gud är generös. Hans nåd och generositet 
går hand i hand. Han belönar oss inte efter det vi förtjänar, men har valt att ösa sin 
kärlek och välsignelse över oss. Ps. 103:8–11. Hur kan vi spegla Guds generositet 
mot andra, med vår tid, med våra ord, ägodelar och pengar? 

November är ”tillväxtens månad”. Paulus förmanar de troende i Hebreerbrevet 
5:12-14 att mogna i sin tro och gå vidare från att bli ”mättade med mjölk till att börja 
inta fast föda” då det gäller undervisning om Guds ord. För att växa i tro behöver vi 
låta den Helige Ande ta itu med rötterna som hindrar oss i vår tillväxt. Om vi vandrar 
i Anden, så gör vi inte vad köttet begär. Gal. 5:16. Några predikningar kommer att 
handla om behovet av att lägga ifrån oss avund, okontrollerad vrede, lust och själv-
iskhet, bl.a. för att ge plats för den Heliga Anden att bära frukt i våra liv.

Vi  i ledningsgruppen ser fram emot att möta och dela livet med er i olika former 
av gemenskap; i gudstjänsterna, på Måndagsssamlingarna, på onsdagens Mitt i 
veckan, på torsdagens matutdelning och i bön i kyrkan och i olika hem. Be Blessed! 
Var välsignad!

Liv i överflöd!
LE

D
A

R
EN

Susan 
Haraldson
Pastor i Andreaskyrkan

Foto: S.S-M
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SEPTEMBER 
NÅDENS MÅNAD
Sö 22.9 kl. 11 Gudstjänst. 
Marcelo Lopes ”Nåden och lagen”. Barnens 
samling. Kyrksalskaffe.
Sö 22.9 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 23.9 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäster: Dage Härus och Edward Holmberg.
Sö 29.9 kl. 11 Gudstjänst. 
Markus Österlund ”NÅD att inte köra över 
sig själv och andra.” Barnens samling. För-
samlingsmöte och servering på Nya Vinden. 
Sö 29.9 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 30.9 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäst: Hannu Kiuru: Lars Levi Laestadius.

OKTOBER 
GENEROSITETENS MÅNAD
Sö 6.10 kl.11 Gemensam gudstjänst 
på svenska och kinyarwanda. Henrik 
Nymalm ”Han gör allting nytt!”. Nattvard. 
Barnens samling. Kyrksalskaffe.

Må 7.10 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäst: Gerd-Peter Löcke.
On 9.10 kl. 17 Mitt i veckan. 
Gemensam måltid, barnkören övar kl.17.30.
Lö 12.10 kl. 12.30 Gemenskapsdag 
med besök av MKF:s församlingar 
i Borgå, Ekenäs och Sibbo. 
12.30 Lunch
13.30-16.00 Gemenskap
Sö 13.10 kl. 11 Familjegudstjänst. 
Gabriella Ahlbäck ”Dela med dig”.  
Barnkören deltar. Kyrksalskaffe.
Sö 13.10 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Måndagar kl. 18-20. Kvällen bjuder på 
mycket sång och musik, servering, kväl-
lens gäst, bön och förbön. Ledare: Ella 
Enberg och Bo Ekman. För sången och 
musiken svarar Eivor Norrbäck, Husban-
det, Bo Ekman m.fl.  

Vi träffas för bön i kyrkan varje tisdag 
morgon kl. 7.45-8.45. Obs! Fri parkering 
fram till kl. 9! Känn dig fri att komma och 
gå som du vill så att du hinner till jobb/
skola i tid.
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Må 14.10 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäst: Monica Lundgren.
Sö 20.10 kl. 11 Gudstjänst. 
Susan Haraldson ”Ge så skall du få”.  
Barnens samling. Kyrksalskaffe.    
Sö 20.10 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 21.10 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäst: Harriet Fagerholm
On 23.10 kl. 17 Mitt i veckan. 
Gemensam måltid, barnkören övar kl.17.30.
Fr 25.10 kl. 18 Israel i Fokus.
Sö 27.10 kl. 11 Skördefest i Andreaskyrkan 
Tacksägelsegudstjänst med berättelser från 
AndreasHelps och Måndagssamlingen. 
Markus Österlund predikar. Barnens samling. 
Knytkalas på Nya Vinden.  
Sö 27.10 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 28.10 kl. 18 Måndagssamlingen. Öns-
kesånger, Klas Eriksson.

NOVEMBER 
TILLVÄXTENS MÅNAD
Sö 3.11 kl. 11 Nattvardsgudstjänst. 
Parentation. Tomas Sandell ”Tålamod att 
vänta utan vrede”. Barnens samling. 
Kyrksalskaffe.
Sö 3.11 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 4.11 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Allhelgona, nattvard i kyrksalen, 
Jani Edström.
On 6. 11 kl. 17 Mitt i veckan. 
Gemensam måltid, barnkören övar kl.17.30.
Sö 10.11 kl. 11 Gemensam gudstjänst 
på svenska och kinyarwanda. Susan Harald-
son ”Hur bär vi varandras bördor?” Barnens 
samling. Kyrksalskaffe.

Må 11.11 kl. 18 Måndagssamling. 
Gäst: Sofia Torvalds.
Fr 15.11 kl.18 Israel i Fokus. 
Gäst: Timo Lordhem.

Kom med när det passar dig, torsdagar 
kl.13-20 eller onsdagar kl.15- (försortering 
i lagret). Ta kontakt på förhand om du vill 
hjälpa till! andreashelps@andreaskyrkan.
fi eller tfn 044-7642 624 (Bo Ekman). 

kl. 13-15 Förberedelser
kl. 15-17 Sortering av produkter
kl. 16.30 Kaffeservering för hjälpbehö-
vande i kyrksalen
kl. 17-17.30 Andakt i kyrksalen
kl. 17.30 Matutdelningen på Nya Vinden 
(ingång och registrering via kyrksalen)
kl. 19-20 Efterarbete och gemenskap

Onsdagar kl.17 och framåt delar vi måltids-
gemenskap på Nya Vinden. Välkommen 
med, liten som stor! Från kl.17:30 övar 
barnkören med Susanna Björkstrand. Kören 
riktar sig till barn i ca 4–10-årsåldern. Mer 
info om kören: tom.skogman@gmail.com 
eller tfn 050 3390 901.
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Sö 17.11 kl. 11 Gudstjänst. 
Marcelo Lopes ”Köttets begär och Andens 
frihet”. Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 17.11 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 18.11 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäst: Birger Johansson.
On 20.11 kl. 17 Mitt i veckan. 
Gemensam måltid, barnkören övar kl.17.30.
Sö 24.11 kl. 11 Gudstjänst. 
Markus Österlund ”Konsten att vara stolt och 
ödmjuk”. Barnens samling. Församlingsmöte 
och servering på Nya Vinden.
Sö 24.11 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Må 25.11 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäster: Britta och Bengt Lassus.

DECEMBER 
VÄLSIGNAD ÄR HAN SOM 
KOMMER I HERRENS NAMN
Sö 1.12 kl. 11 Fösta advent. 
Familjegudstjänst. Nattvard. Barnkören 
och Betel är med.
Sö 1.12 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 2.12 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäst: Jonas Gehlin
On 4.12 kl. 19 Julkonsert med His Master’s 
Noise.
Sö 8.12 kl. 11 Andra advent. 
Gudstjänst. Susan Haraldson. 
Barnens samling och julfest.
Sö 8.12 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Må 9.12 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäst: Roger Andersson
Sö 15.12 kl. 11. Tredje advent. 
Julsångsgudstjänst. Julandakt.
Sö 15.12 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 16.12 kl. 12 Måndagssamlingens jul-
fest. Gäst: Markus Österlund.
Sö 22.12 kl. 11 Fjärde advent. Julgudstjänst.

Mer info om julprogrammet kommer senare! 

To-Lö 10-12.10 är det Keswickdagar 
i Månsas kyrka med Bo Brander. 
Tema: ”Jesus, min Herre och min 
Gud”. Välkommen med! Sam-
arrangör: Andreaskyrkan.

KESWICK 
2019

To 10.10 kl. 19 
Fr 11.10 kl. 19

Lö 12.10 kl. 17 och 19

INBETALNINGAR
Referensnummer

• Tionde (anonymt), ref 9001
• Barnarbetet, ref 30614

• Mission-allmänt, ref 31008
• Zuglian, ref 31037

• Afghanistan Lal, ref 31040
• Sandell EC4I, ref 31053
• Stableford, ref 31066

• Guyana utveckling, ref 31079
• Matutdelning, ref 33019

Du kan göra inbetalningar till 
församlingens konto: FI53 4055 1110 
0097 88. Kom ihåg att använda 
referensnummer enligt ovan. Tack 
för ditt bidrag!
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Chen och Jeremy är för många av 
oss bekanta som medlemmar i 
Andreaskyrkans lovsångsteam. 
Jeremy koordinerar lovsångsled-
ningen och sitter bakom pianot, 
medan Chen oftast sjunger. 
Paret kom till Finland för fem år 
sedan och tycker mycket om att 
bo här.  -Stressnivån är låg, och 
människorna är snälla och tål-
modiga, säger Chen. - När det 
är helt tyst runtom och hjär-
tats slag det enda jag hör, blir 
jag påmind om livet och dess 
skönhet, fortsätter Jeremy. De 
tycker att livsstilen är down-
to-earth och gillar närheten 
till naturen, liksom lugnet 
och stillheten i de finländska 
landskapen. 

Namn: Chen Qu
Ålder: 26
Yrke: Musiker och lärare
Födelseland: Kina 

Namn: Jeremy Wing Kwan Wong
Ålder: 30
Yrke: Musiker och lärare
Födelseland: Hong Kong

Personportrattet
..Ny serie!
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För fem år sen kom Chen till Helsingfors för 
att studera vid Sibeliusakademin. Där stötte 
hon på Fiona Chow som var hennes lärare i 
musikhistoria. Fiona var vid den tiden även 
aktiv i Andreaskyrkan och koordinerade 
dåvarande lovsångsteam. - Fiona berättade 
om Andreaskyrkan och eftersom jag inte 
ännu hade hittat någon församling att gå till 
beslutade jag mig för att gå dit. Sedan dess 
har jag varit här. 

Jeremy kom till Andreaskyrkan tillsammans 
med Chen. Han blev del av lovsångsteamet 
när han började spela piano under ledning 
av Fiona. - Jag är hela tiden förundrad över 
hur mycket historia det finns, och hur mycket 
välsignelse och nåd Andreaskyrkan sprider i 
Finland och på missionsfältet, säger han. Jag 
känner mig ödmjuk både som musiker och 
kristen att vara del av Andreaskyrkan.

För paret är det viktigt att församlingen 
samlas och lovsjunger Gud tillsammans. 
Chen funderar över hur vi genom att samlas 
kan visa att vi bryr oss om varandra, men 
också hur vi på det sättet uppfyller bibelns 
ord om att två eller flera samlas för att dela 
gemenskap och lovsjunga.  - Jag tror att 
Gud förbereder en smörjelse för oss som 
församling när vi ger oss själva till Honom 
och lovsjunger Honom som en kropp, säger 
Jeremy. Att samlas och lovsjunga bygger upp 
Kristi kropp samtidigt som det behagar Gud. 
Det gör gott för vår ande, fortsätter han.
 
Tiden i lovsångsteamet har väckt starka 
känslor hos Chen, både som musiker och 
kristen. - Jag upplever att Gud på detta sätt 

kan använda mina musikaliska gåvor för att 
tjäna Honom och Hans folk, säger hon. 

När Jeremy bodde i Singapore var han 
med i sin hemförsamlings lovsångsteam. 
- Under alla dessa år har jag lärt mig att 
oberoende av lovsångsteam, är det alltid 
Gud vi lovsjunger, det är Honom vi strävar 
efter att behaga, säger Jeremy. Det viktiga är 
att vi låter Gud tala till oss och gör som Han 
behagar, inte så mycket vad vi själva vill med 
lovsången. Jeremy är glad över att det finns 
mycket som behagar Gud enligt Bibeln. 
- Som lovsångsteam kan vi göra många 
saker för att behaga Honom.

Det är inte alltid så lätt att stå där framme 
och leda församlingen i lovsång. Hur får man 
med församlingen? Chen försöker uppmunt-
ra församlingen att bli friare i lovsången 
genom att själv bli friare. - Jag försöker göra 
lovsången till en livsstil. Jag vill också ut-
veckla mig själv som sångare och i framtiden 
hoppas jag kunna leda på svenska.

Jeremy har en vision för Andreaskyrkan. 
Han hoppas att den ska få vara en kyrka som 
inspirerar till bön och lovsång. - Jag ber om 
Guds smörjelse över varje centimeter av kyr-
kan, så att var och en som sätter sin fot där, 
utan undantag och oberoende av nationa-
litet, ålder eller kön, ska uppleva en enorm 
hunger att söka Herren och ta emot från Ho-
nom. Jeremy hoppas att han med musiken 
som redskap och medium ska kunna koppla 
samman olika konstformer, men också att  
människors hjärtan ska kopplas 
samman med med Guds hjärta. 

”Det är alltid Gud vi lovsjunger, det är Honom vi strävar 
efter att behaga. Det viktiga är att vi låter Gud tala till oss 

och gör som Han behagar, inte så mycket vad vi själva vill 
med lovsången.”
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KONTAKTUPPGIFTER

Gårdskarl
Bo Ekman
tfn 044-764 26 24,
e-post gardskarl@andreaskyrkan.fi

Ekonomisekreterare 
Magnus Ahlberg
tfn 050 378 69 77,
e-post magnus.ae.ahlberg@gmail.com

Ledningsgruppen
Markus Österlund,
Tf. föreståndare
tfn 040-836 76 86,
e-post osterlund.markus@gmail.com

Susan Haraldson,
Pastor
tfn 044-764 26 21,
e-post susan@andreaskyrkan.fi

TG Gull,
tfn 045 645 89 68,
e-post tggull@outlook.com

Anna Korkman Lopes
tfn 045 247 77 29,
e-post annakorkmanlopes@gmail.com

Redaktion: Susan Haraldson ansva-
rig utgivare, redaktör. Sabina Söder-
lund-Myllyharju, redaktör, grafisk 
design. Christina Korkman, språk-
granskare. Pärmbild och övriga 
illustrationer: om inget annat anges 
freeimages.com om. Vi förbehåller 
oss rätten att ändra i programmet.

facebook.com/
andreaskyrkan 

andreaskyrkan_helsingfors

andreaskyrkan.fi

info@andreaskyrkan.fi
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GEMENSKAPSWEEKEND 2019
på Sjömansro

Markus, 
Anna, Sue 

Och TG


