
”Ni har inte utvalt mig, utan 
jag har utvalt er och bestämt 
er till att gå och bära frukt.”

(Joh. 15:16)
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Vision är förmågan att se människor, saker och omständigheter inte bara som de är, 
utan på de sätt som de kan bli. 

Gud är expert på det här. Han ser bakom din fasad, ditt spruckna jag. Han känner din 
inre längtan, det är ju Han som har lagt längtan i ditt liv. Han älskar dig och vill att du ska 
älska din familj, dina vänner och arbetskamrater - dvs. din nästa. Ja, Han vill att du ska 
älska din nästa så mycket som dig själv. 

Det är viktigt att landa, att hitta sig själv i Gud, att älska och vara nöjd med sig själv. Det 
här är speciellt viktigt i dagens samhälle där sociala medier mer än någonsin definierar 
vem vi är. Och det vet vi ju, i sociala medier ser alla perfekta ut och lever ett glansbildsliv.

Är du nöjd med ditt liv, dina livsval? Tar du hand om dig själv - ditt tempel?

Att älska sig själv är inget själviskt, och det handlar inte om utseende eller glansbilder. 
Det handlar om att hitta hem till Skaparen, att se vem du är i Gud.

När jag landat i mig själv, då jag hittat min identitet i Honom och ser mig själv med Guds 
varma ögon, är det mycket lättare för mig att leva med mig själv i vardagen, att förändra 
omständigheter och att vara en god vän som hjälper andra.

I våra kyrkor sägs det ofta att bön förändrar saker och situationer. Jag tror bara delvis 
på det här. Jag tror att bön först och främst förändrar dig och mig, och att det är du och 
jag som förändrar saker och situationer när vi sträcker oss ut till dem i vår närhet som 
behöver tröst och hjälp. Och som behöver lära känna en älskande Gud.

IDENTITET är höstens tema i Andreaskyrkan. Jag hoppas du kommer med på resan; att vi 
tillsammans får finna eller renodla vår identitet i Honom, att vi blir rotade i och lever med 
Honom och att vi bär frukt.

Markus 

Identitet
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Markus
Österlund
Tf. föreståndare 
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Joh 15:1-5

Temat i Andreaskyrkan för hösten 2017 är ”Identitet”. I vad eller i vem har vi vår iden-
titet? Många människor sätter sin identitet i vad de gör eller i deras yrkesroll. Jesus 
säger att vi ska ha vår identitet i Honom.

Jesus säger ”Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i 
mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den 
skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.”

Att vara i Jesus innebär att bära frukt, att uppfyllas av Honom själv och låta sig 
formas till likhet med den äkta vinstocken, den som vi har fått bli inympade i. Det 
handlar inte om att producera utan att bli, det handlar inte om att pressa fram utan 
att växa fast i stammen och låta den kraftfulla saven genomströmma våra varelser.

”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast 
om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.” Nyckelordet 
i vår text är ”Förbli i mig”. Vi kan inte bli lika vinstocken om vi inte växer fast ordent-
ligt i stammen, vi kan inte bära god frukt om inte den äkta vinstockens sav strömmar 
genom våra liv.

”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik 
frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” Jesus är den äkta vinstocken och det är i 
Honom vi behöver växa in i och helt uppfyllas av. Om saven från den äkta vinstock-
ens uppfyller oss bär vi frukt, och savens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlig-
het, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. (Gal 5:22)

Låt oss tillsammans upptäcka vår sanna identitet i Jesus Kristus. Låt oss ta hans upp-
maning på allvar. Om vi leva i och av Honom, bär vi den frukt som är äkta och som 
består. Våra liv överflödar av det goda från Gud, och vår längtan är densamma som 
hans längtan, våra drivkrafter är desamma. God frukt till faderns ära.

Ha en välsignad höst!
Susan

Jag är den sanna vinstocken

Susan 
Haraldson
Pastor
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September
Ti 5.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan
Lö 9.9 kl. 10-14 Talko i kyrkan
Sö 10.9 kl. 11 Gudstjänst Höststart: Markus 
Österlund predikar

Må 11.9 kl. 18 Måndagssamlingen börjar. 
Gäster: Susan Haraldson och Jeremy Wong
Ti 12.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 14.9 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Sö 17.9 kl. 11 Gudstjänst: Sue Haraldson

Må 18.9 kl. 18 Måndagssamling. 
Gäst: Johan Westerlund
Ti 19.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 20 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Fr-Lö 22.9-23.9 Möteshelg med Bishop Rugagi 
Innocent 
Sö 24.9 kl. 11 Gudstjänst: Bishop Rugagi Innocent 

Må 25.9 kl. 18 Måndagssamling. 
Gäst: Håkan Sandvik
Ti 26.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 28.9 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps
 

Oktober
Sö 1.10 kl. 11 Gudstjänst: Stefan Salonen 

Må 2.10 kl. 18 Måndagssamling. 
Gäster: Jan och Anki Tunér
Ti 3.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 4. 10 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
(se separat ruta)
To 5.10 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Sö 8.10 kl. 11  Gemenskapsgudstjänst: Gabriella 
Ahlbäck 
Sö 8.10 kl. 18 Konsert: Amigo Chorale 

Må 9.10 kl. 18 Måndagssamling. 
Gäst: Eva Wanamo
Ti 10.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 11.10 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
To 12.10 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Lö 14.10 kl. 10-14 Talko i kyrkan
Sö 15.10 kl. 11 Gudstjänst tillsammans med 
Betelförsamlingen i Andreaskyrkan: Markus 
Österlund. Församlingsmöte + servering efteråt. 

Må 16.10 kl. 18 Måndagssamling 
Gäst: Jani Edström /KCSA
Ti 17.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 18.10 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
To 19.10 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Fr 20.10 kl. 18 Israel i fokus 
Sö 22.10 kl. 11 Gudstjänst: Sue Haraldson 

Må 23.10 kl. 18 Måndagssamling. 
Gäst: Gösta Söderström
Ti 24.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 25.10 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
To 26.10 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Sö 29.10 kl. 11 Gudstjänst: Anna Korkman Lopes
Sö 29.10 kl. 15 Kyrkovandring 

Må 30.10  kl 18 Måndagssamling. 
Gäst: Hannu Kiuru, Lars Stenbäck
Ti 31.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan

Höstens konserter

Sö 8.10 kl. 18 Konsert: Amigo Chorale 
Sö 5.11 kl. 18 Konsert: His Master’s Noise
Sö 3.12 kl. 18. Finland 100 år-konsert med 
bl.a. Bo Ekman, Jeremy Wong och Sue 
Haraldson

Måndagssamlingen

Måndagar kl. 18. Måndagssamlingen är 
en gemenskapskväll med servering, sång 
och musik, bön och förbön samt tal/anfö-
rande/framförande av kvällens gäst. Alla är 
välkomna!

Talko i kyrkan

Talko är ett roligt sätt att umgås. Dessutom 
gör man någon nytta som många har gläd-
je av. Under hösten ordnas några talkon. Du 
kan komma de tider som passar dig bäst.
Lö 9.9 kl. 10-14
Lö 14.10 kl. 10-14 
Lö 11.11 kl. 10-14
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November 
On 1.11 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
To 2.11 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Sö 5.11 kl. 11 Tillsammansgudstjänst i Betel 
(Skillnadsg. 1). Gäster: Den kristna teatergruppen 
Covenant Players.
Sö 5.11 kl. 18 Konsert: His Master’s Noise

Må 6.11 kl. 18 Måndagssamling. Nattvard i 
kyrksalen, Stefan Salonen
Ti 7.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 9.11 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Lö 11.11 kl. 10-14 Talko i kyrkan
Sö 12.11 kl. 11 Gudstjänst: Stefan Salonen

Må 13.11 kl. 18 Måndagssamling.
Gäst: Gunvor Skogman
Ti 14.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 15.11 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
To 16.11 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Fr 17.11 kl. 18 Israel i fokus
Sö 19.11 kl. 11 Gudstjänst: Markus Österlund – 
Församlingsmöte + servering

Må 20.11 kl. 18 Måndagssamling. 
Gäst: Tatjana Meyer
Ti 21.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 22.11 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
To 23.11 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 
Sö 26.11 kl. 11 Gudstjänst: Marcelo Lopes

Må 27.11 kl. 18  Måndagssamling. 
Gäster: Catherine och Kjell Granlund
Ti 28.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 29.11 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
To 30.11 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 

December
Sö 3.12 kl. 11.00 
Gemenskapsguds-
tjänst – Första advent
Sö 3.12 kl. 18 Finland 100 år
– konsert med egna förmågor

On 13.12 kl. 18 Bibelläsning, lovsång och bön 
To 14.12 kl.13-20 Matutdelningen AndreasHelps 

Bibelläsning, lovsång 
och bön i kyrksalen 

Vi samlas onsdagar 4.10–13.12 kl. 18. Vi läser 
Johannesevangeliet med betoning på de sju 
ställen där Jesus presenterar sig med Gudsnam-
net ”Jag är”. Det som Mose fick höra vid den 
brinnande busken när Gud sa att Mose skulle 
hälsa Israels folk att ”Jag är” hade sänt honom.

En gång i början av varje månad ber vi för 
onådda folkgrupper under rubriken ”Ända till
jordens yttersta gräns”: 4.10, 1.11, 13.12

4.10 Bön för de onådda i Finland och Europa
11.10 ”Jag är livets bröd.” Joh 6:35
18.10 ”Jag är världens ljus.” Joh 8:12
25.10 ”Jag är dörren” och ”Jag är den goda 
herden” Joh 10:9-11
1.11 Bön för Indien. Gäster: Marjut & Amarjit Chug.
15.11 ”Jag är uppståndelsen och livet.” Joh 
11:25-26
22.11 ”Jag är vägen och sanningen och livet.” 
Joh 14:6
29.11 ”Jag är den sanna vinstocken, och min 
Fader är vingårdsmannen.” Joh 15:1
13.12 Bön för Kina. Gäst: Eva Wanamo från Ljus 
i Öster.

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.

kl. 13-15 Förberedelser
kl. 15-17 Sortering av produkter
kl. 16.30 > Kaffeservering för hjälpbehövande i 
kyrksalen
kl. 17-17.30 Andakt i kyrksalen
kl. 17.30-19.00 Matutdelningen på Nya Vinden 
(ingång och registrering via kyrksalen)
kl. 19-20 Efterarbete och gemenskap

Onsdagar efter kl. 15 möts vi också till försorte-
ring i lagret. Ta kontakt med Bo Ekman (tfn 044-
7642 624) på förhand om du vill vara med.

Mer information 
om programmet 

i december kommer 
på webbsidan och i ett 

eget programblad! 
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Den 27 juni 

fick Rachel och 
Janvier en son 

som heter 
Ivan Cyubahiro 

Harerimana.

Jerome Nyandwi 
har utexaminerats som 
närvårdare.

Nina Pettersson 
och Daniel Suni 
vigdes till äktenskap 
den 1 juli på Hummelholmen 
i Nykarleby. Vigselförrättare: 
Stefan Salonen. Fotograf: 
Hanna-Madeleine Andersson.

Vi gr
atu

lerar
!
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INBETALNINGAR

Bidragen betalas till: 
FI53 4055 1110 0097 88

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

Tack för din gåva!

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

Redaktion: 
Susan Haraldson ansv. 
utgivare, redaktör. Filip 
Levälahti, redaktör. 
Sabina Söderlund-
Myllyharju, grafisk 
design. Minna Levälahti, 
korrektur. 

Pärmbild: pixabay.com

Nästa programblad 
utkommer v. 49. 
Deadline för material 
till nästa programblad 
är 27.11. Material enligt 
överenskommelse 
med ansv. utg. Redak-
tionen ansvarar inte 
för material som inte 
beställts och sådant 
returneras ej heller. 

Rätt till förändring 
i aviserat program 
förbehålls.

Vill du jobba med 
barn och ungdomar i 
Andreaskyrkan?

Andreaskyrkan vill satsa på barn och ungdom. 
Är du intresserad, eller känner du någon som 

skulle passa till det? Ta i så fall kontakt med Mar-
kus Österlund och Susan Haraldson. Vi är redo 
att samtala om arbetets innehåll och avlöning.
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IDENTITET
”Jag är vinstocken, ni 

är grenarna. Om 
någon förblir i mig och jag 

i honom, så 
bär han rik frukt.”

Jesus 
(Joh. 15:5)
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