
“Vi är hans verk, skapade 
genom Kristus Jesus till att 

göra de goda gärningar 
som Gud från början 
har bestämt oss till.”

Ef. 2:10 

hösten 2018

Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors
andreaskyrkan.fi
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Under hösten kommer vi i Andreaskyrkan att göra en djupdykning i Efesierbrevet, ett 
brev där Paulus uppmuntrar oss troende att leva tillsammans i gemenskap och att vara 
Kristi kropp på jorden. Efesierbrevet lyfter upp tre integrerade delar i vårt liv som Jesu 
efterföljare: den personliga omvändelsen, den kristna gemenskapen och vårt ansvar för 
skapelsen. 

Den personliga gudsrelationen är A och O. Gud har älskat oss och Han har frälst oss av 
nåd, och inte av gärningar. Men lika viktig är gemenskapen i Kristi kropp, dvs. försam-
lingen. Det räcker inte med privat kristendom. Vi är skapade till gemenskap, en sann 
gemenskap. Och så ska vi vara salt och ljus i världen. Jesus gav oss två befallningar: vi 
ska älska varandra och vi ska ”gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet, de goda 
nyheterna, för hela skapelsen.” 

Ett av de största misstagen, synderna, som församlingar i Finland har gjort är att de har 
isolerat sig från omgivningen. Kanske det var på samma sätt i Efesos. Paulus skrev för 
att få församlingen att tänka i nya banor, att de skulle se Guds nåd för dem själva men 
också för alla dem som fanns i närheten. 

Vår dröm som ledarteam i Andreaskyrkan är att alltmer riva murarna mot världen, att 
vår församling hittar sin plats i Helsingfors med omnejd. Vi har också en dröm att få se 
en djupare gemenskap, där vi river murarna mellan oss. Jesus blottade sin svaghet för 
sina närmaste lärjungar. Då ska vi väl också klara av att göra det!

Varje människa har ett behov av att bli sedd och älskad, och att höra till ett samman-
hang. Det här gäller kvinna som man, fattig som rik och gammal som ung. Därför är det 
roligt att vi i höst får samla barnen till barnkör och till barnens samling på söndag, och 
vi litet äldre barn till gudstjänst och måndagssamling och till mycket annat som händer i 
församlingen.

Vi ber att hösten i Andreaskyrkan ska få bli en höst där Du möter Frälsaren, en höst där 
Vi kommer närmare, delar vardagen och bär varandras bördor, och en höst där kyrkan 
får vara en doft av himmelen mitt bland kullerstenar och asfalt.

Välkommen med!
                                           

En doft av himmel och asfalt!
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Markus 
Österlund
Tf. föreståndare

Foto: privat
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Barnkören

Vi har fått en ny ledare för barnkören som heter 
Susanna Björkstrand. Barnkören fortsätter under 
hösten och riktar sig till barn i 4–10-årsåldern. 
Den första barnkörsövningen startar 5.9.  Mer 
info om kören fås av Tom Skogman: tfn 050 3390 
901, tom.skogman@gmail.com.

Alpha i Andreas!

Under hösten börjar vi med en Alpha-kurs som 
hålls varannan onsdag i samband med samling-
arna ”Mitt i veckan”. Alpha är en grundkurs i 
kristen tro. Den är öppen för vem som helst som 
vill utforska tron lite närmare eller för Dig som 
vill fräscha upp dina kunskaper i kristen tro.

”Mitt i veckan”

Varannan onsdag under hösten samlas vi ”Mitt 
i veckan” kl. 17–19.30. Kom för gemenskap, god 
mat och inspiration. Vi äter en gemensam måltid 
på Nya Vinden kl. 17. Därefter delar vi upp oss och 
fortsätter med barnkörsövningar eller samlingen 
för Alpha-kursen.

HÖSTENS   PROGRAM  I 
 ANDREAS-   KYRKAN 
        >>

Hälsningar från Församlingshelgen på Sjömansro!

Foto: Kauko Häkkinen

 Mer om Alphakan  du läsa på sidan 6!
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september
On 5.9 kl. 17 Mitt i veckan. Mat och barnkörsöv-
ning kl. 17:30 med Susanna Björkstrand som 
ledare.
To 6.9 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 9.9 kl. 11 Gudstjänst. Säsongstart Guds för-
samling Markus Österlund. Barnens samling. Efter 
gudstjänsten har vi en träff för alla som kommer att 
leda barnsamlingarna.

Ti 11.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 13.9 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 16.9 kl. 11 Gudstjänst.  Ef. 1:1-14 Guds plan för 
Dig Stefan Salonen. Barnens samling.

Må 17.9 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Stefan 
Salonen
Ti 18.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 19.9 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörsövning, 
kl. 18 Alpha-träning I
To 20.9 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps

Oktober
Må 1.10 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Monica 
Cleve
Ti 2.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 3.10 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörsöv-
ning. Alpha start! ”Vem är Jesus?”
To 4.10 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Lö. 6.10 kl. 10-12 Mansfrukost på Nya Vinden.
Lö. 6.10 kl. 10-12 Kvinnofrukost i lilla salen. 
”Hopp, glädje, gemenskap”
Sö 7.10  kl. 11 Ef. 2:11-22 Riv ner murarna!   
Markus Österlund. Nattvard. Barnens samling. 
Betelförsamlingen är med.

Må 8.10 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Runar 
Nylund
Ti 9.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 10.10 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Fr-lö 12-13.10 Församlingen Arkens seminarie-/
förbönshelg i Andreaskyrkan, se baksidan. 
Linda Bergling, Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, 
Sirkku Suontausta-Kyläinpää.
Sö 14.10 kl. 11 Gudstjänst. Ef. 3:1-13 Guds plan 
gäller alla Linda Bergling. Barnens samling.

Må 15.10 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Elisa-
beth Rosendahl
Ti 16.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 17.10 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörsöv-
ning. Alpha 2 ”Varförför måste Jesus dö?”
To 18.10 kl. 13-20 Matutdelningen. Andreas-
Helps
Fr. 19.10 kl. 18 Israel i Fokus
Sö 21.10 kl. 11 Familjegudstjänst. Ef. 3:14-21 
Barnkören deltar. Jesu kärlek är så underbar
Betelförsamlingen är med. Inledning av den 
ekumeniska ansvarsveckan.

Må 22.10 kl. 18 Måndagssamling. Gäster: Ker-
stin och Erik Vikström, Benita Ahlnäs.
Ti 23.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 24.10 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 28.10 kl. 11 Gudstjänst. Ef. 4:1-16 En kyrka, 
många gåvor Susan Haraldson. Barnens 
samling.

Må 29.10 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Mayvor 
Wärn-Rancken
Ti 30.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan

Barnens samling 
i Andreaskyrkan
Vi börjar med samling för barnen under 
gudstjänsttid. Samlingen är tänkt för barn 
i åldern 4-8 år (yngre tillsammans med 
vuxen). Barnen deltar i början av guds-
tjänsten och går sedan till sin egen samling. 
Samlingen slutar kl. 12.15 då barnen följs 
upp till kyrksalen. Vi startar 9.9 och fortsät-
ter varje söndag förutom då vi har familje-
gudstjänster.

Sö 23.9 kl. 11 Gudstjänst. Ef. 1:15-19 Vi bärs av 
bön Susan Haraldson. Barnens samling. Servering 
och församlingsmöte efteråt.

Må 24.9 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Hannu Kiuru
Ti 25.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 26.9 kl. 18 Alpha-träning II
To 27.9 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 30.9 kl. 11 Gudstjänst.  Ef. 1:20 -2:10 Guds gåva 
till oss Marcelo Lopes. Barnens samling.
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On 31.10 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörsöv-
ning. Alpha 3 ”Hur kan jag vara viss om min 
tro?”

november
To 1.11 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 4.11 kl. 11 Gudstjänst. Ef. 4:17-24 Det gamla 
och det nya jag Stefan Salonen. Nattvard och 
parentation för de som har avlidit under året. 
Barnens samling.

Må 5.11 kl. 18 Måndagssamling. Nattvard i 
kyrkan med Susan Haraldson.
Ti 6.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 7.11 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 11.11 kl. 11 Familjegudstjänst på Fars dag Ef. 
4:25-32 Vad skulle Jesus göra?

Må 12.11 kl. 18 Måndagssamling. Önskesångs-
kväll, Klas Eriksson.
Ti 13.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 14.11 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörsöv-
ning. Alpha 4 ”Varför läsa Bibeln och hur?”
To 15.11 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Fr. 16.11 kl. 18 Israel i Fokus
Sö 18.11 kl. 11 Gudstjänst. Ef. 5:1-20 Kasta mas-
ken - lev i ljuset! TG Gull. Barnens samling.

Må 19.11 kl. 18 Måndagssamling. Gäster: Lars-
Henrik och Kerstin Höglund.
Ti 20.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 21.11 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 25.11 kl. 11 Gudstjänst. Ef. 5:21-33 Man 
och hustru – i lust och nöd Jan Tunér. Barnens 
samling.

Må 26.11 kl. 18 Måndagssamling. Gäster: Jan 
och Anki Tunér
Ti 27.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan
On 28.11 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörsöv-
ning. Alpha 5 ”Varför skall jag be och hur?”
To 29.11 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 2.12 kl. 11 Första advent. Familjegudstjänst. 
Nattvard. Barnkören och Betel är med.  Ef. 6:1-9 
Se till mig som liten är – om relationen föräld-
rar och barn

Må 3.12 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Johan 
Terho
Ti 4.12 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 5.12 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Sö 9.12 kl. 11 Andra advent. Gudstjänst. 
Ef. 6:10-24 Hur kan jag stå emot det onda Bar-
nens samling har julfest.

Må 10.12 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Jan-Erik 
Lindqvist
Ti 11.12 kl. 7.45 Bön i kyrkan
To 12.12 kl. 13-20 Matutdelningen. AndreasHelps
Fr. 14.12 kl. 18 Israel i Fokus
Sö 16.12 kl. 11 Tredje advent. Julsångsgudstjänst.

Må 17.12 kl. 12-16 Måndagssamlingens julfest 
i Skatuddens fängelsekyrka. Gäst: Markus 
Österlund.
Sö 23.12 kl. 11 Fjärde advent 

(Mer info om julprogrammet kommer senare)

Ledare behövs för 
barnens samling!

Du får gärna vara med och hjälpa till med 
att leda barnsamlingarna. Anmäl dig på 
länken: https://bit.ly/2LRR5le Ta kontakt 
med Anna Korkman Lopes för mer infor-
mation!

Bön i kyrkan
Vi träffas för bön i kyrkan varje tisdag 
morgon kl. 7.45-8:45 i kyrksalen. (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.)



6| 

Hur ser en kurskväll ut?

Vi samlas kl. 17 på Nya Vinden för att äta till-
sammans. Sedan får vi höra ett föredrag som 
behandlar kvällens ämne, till exempel:
Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Varför skall 
jag be och hur? Hur kan jag bli fylld med den helige 
Ande? Helar Gud idag? Därefter delar vi upp oss 
i grupper. I den lilla gruppen får vi möjlighet att 
samtala om det vi hört och komma med egna 
funderingar. Kvällen slutar kl. 19.30.

Datum att komma ihåg!

För dem som är med som ledare har vi två trä-
ningskvällar i september, 19.9 och 26.9.

Själva Alpha-kursen startar i oktober och fortsät-
ter under våren 2019: 
3.10  Vem är Jesus?
17.10  Varför måste Jesus dö?
31.10  Hur kan jag vara viss om min tro?
14.11  Varför ska jag läsa Bibeln, och hur?
28.11   Varför ska jag be, och hur?
- Paus för jul och nyår 2019 -
16.1.19  Vem är den Helige Ande?
30.1.19   Vad gör den Helige Ande? / Hur kan jag 
bli fylld av Anden?
13.2.19  Hur kan jag stå emot det onda?
27.2.19  Hur leder Gud oss?
13.3.19  Varför och hur skall vi berätta om vår 
tro för andra?
27.3.19 Helar Gud idag?
10.4.19 Vad skall vi ha kyrkan till?
24.4.19 Hur kan jag göra det bästa med resten 
av mitt liv?
08.5.19  Alpha-fest!

Alpha står för:

Alla är välkomna. Alla som är intres-
serade av att veta mer om den kristna 
tron. Alla åldrar är välkomna.

Lära med ett leende. Det är möjligt att 
lära sig mer om kristen tro och samti-
digt har roligt!

Pasta! Eller rättare sagt mat. Kurskväl-
len börjar med att vi äter god mat 
tillsammans. Det är en möjlighet att 
träffa människor och få nya vänner.

Hjälpa varandra. I den lilla gruppen har 
vi möjlighet att hjälpa varandra med 
att finna svar på livets frågor.

Allt kan man fråga om. Ingen fråga är 
för enkel eller för utmanande.

Anmälan och information

Ta kontakt med Susan Haraldson eller Mar-
kus Österlund för mer information. Du kan 
också anmäla dig genom att skriva till: info@
andreaskyrkan.fi.

Välkommen med!

Vad är
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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
• Evangelistmissionen/Rosenqvist  ref 31011
• Flyktingar i Aten/Sandås  ref 31024
• Zuglian     ref 31037
• Afghanistan Lal    ref 31040
• Sandell EC4I    ref 31053
• Stableford    ref 31066
• Guyana utveckling   ref 31079
• Stöd för församlingsplantering i Baskien   
    ref 31082
• Matutdelning    ref 33019

Nästan allt vårt missionsarbete sker via eller i 
samarbete med Missionskyrkan i Finland. 

Tack för din gåva!

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

Gårdskarl
Bo Ekman
tfn 044-764 2624,
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

TG Gull
tfn 045 6458 968 ,
e-post  tggull@outlook.com

Anna Korkman Lopes
tfn 045 2477 729,
e-post annakorkmanlopes@gmail.com

Redaktion: 
Susan Haraldson ansv. utgivare, redaktör. 
Stefan Salonen, redaktör. Sabina Söderlund-
Myllyharju, redaktör, grafisk design. Christina 
Korkman, språkgranskare. 

Pärmbild mm.: 
pixabay.com

Vi förbehåller oss rätten att 
ändra i programmet.

AndreasHelps fortsätter 
- din hjälp behövs!

Torsdagar i kyrkan: Kom gärna med och 
hjälp till med matutdelningen när det passar 
dig mellan kl. 13 och 20. Kontaktuppgifter: 
andreashelps@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 Vin-
den (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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 seurakunta   Info www.arken.org/www.arken.fi

BEHÅLL LIVSGLÄDJE OCH ENGAGEMANG I VÅRDYRKET 12.10.  
Temadag för vårdpersonal 

Anmälan till info@arken.org. Deltagaravgift 50 euro. Pensionärer, studerande och arbetslösa 20 euro. 

JESUS HELAR OCH UPPRÄTTAR 13.10.
Undervisning om bibliskt helande samt betjäning. 

TALARE: Linda Bergling 
ARRANGÖR: Församlingen Arken i Stockholm och Arken Finland. 

PLATS: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22 c, Helsinki.
Öppet tillträde. Mötena är tvåspråkiga finska/svenska. 

LINDA BERGLING 
(pastor, bibellärare, pionjär för kristen själavård) 

MIKAELA BLOMQVIST-LYYTIKÄINEN 
(psykiatriker och specialistläkare inom ungdomspsykiatri ) 

SIRKKU SUONTAUSTA-KYLÄINPÄÄ 
(läkare och familjeterapeut) 

BEHÖVER DU PÅFYLLNING, UPPMUNTRAN OCH INSPIRATION? 
VILL DU KÄNNA ATT DU KAN ”LYFTA VINGARNA” SOM ÖRNEN OCH SE PÅ 
OMSTÄNDIGHETERNA FRÅN ETT NYTT PERSPEKTIV? 
Många som jobbar inom vården upplever utmattning och hög arbetsbelastning. Vi kan inte 
lösa alla problem med arbetslivet på den här temadagen, men vi vill ge dig en mötesplats 
med den levande Guden.  Han är full av kraft, kärlek och barmhärtighet.  
Under temadagen fredag 12.10. vill vi utrusta deltagarna att vårda sitt andliga liv för att få 
kraft och behålla engagemang och glädje i arbetet.   
Linda Bergling undervisar om hur man hämtar kraft från Gud genom Inre bönen. Inre bönen är  
en bönemodell där man vilar med hjälp av Guds Ord. Bönemodellen ger redskap att stanna upp i den 
helige Andes närvaro och låta bibelordet tala och bönen vederkvicka. 

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen talar om stressens påverkan på människans psykiska och fysiska hälsa. 
Mikaela har gjort en undersökning om den kristna Inre bönens positiva påverkan.   
Sirkku Suontausta-Kyläinpää berättar om sina erfarenheter från sitt arbete med att hjälpa människor.    
Syftet är att hjälpa deltagarna att få redskap för att kunna behålla livsglädje och kraft i vardagens arbete.  

Lördag 13.10 är “Jesus Helar och Upprättardag”,  en helandekonferens öppen för alla.  
                       (Programmet finns på andra sidan ) 
      

Arrangörer:  Tukholman Arken församling och Arken Finland 
Hemsida:  www.arken.org / www.arken.fi 
Anmälan till temadagen per e-mail: info@arken.org 
PLATS: ANDREASKYRKAN, HÖGBERGSGATAN 22 C, HELSINGFORS 
 
 

Fredagen den 12 oktober ordnas en temadag i 
Andreaskyrkan för vårdpersonal som upplever 
utmattning i arbetet. Det är församlingen Arken 
som står som arrangör: ”Vi kan inte lösa alla pro-
blem med arbetslivet på den här temadagen, men 
vi vill ge dig en mötesplats med den levande Guden. 
Han är full av kraft, kärlek och barmhärtighet. Under 
temadagen vill vi utrusta dig att vårda ditt andliga 
liv för att få kraft och behålla engagemang och 
glädje i arbetet”. 

Linda Bergling, pastor och bibellärare på Arken 
samt pionjär för kristen själavård, undervisar om 
hur man hämtar kraft från Gud genom inre bön, 
en modell för bön där man vilar i Guds Ord och får 
redskap att stanna upp i den helige Andes närvaro. 

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, psykiat-
riker och specialistläkare inom ungdoms-
psykiatri, talar om stressens påverkan på 
människans psykiska och fysiska hälsa. 
Hon har även studerat den kristna inre 
bönens positiva inverkan. 

Sirkku Suontausta-Kyläinpää, läkare och 
familjeterapeut, berättar om sina erfa-
renheter från sitt arbete med att hjälpa 
människor.  

Lördagen den 13 oktober ordnas helande-
konferensen ”Jesus helar och upprättar” 
som är öppen för alla. Varmt välkommen 
med!

Seminarium för vårdpersonal samt 
helandekonferens med församlingen Arken 
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*)

*) ordet ”betjäning” används inom Arken för förbönstjänst (Red.anm.)


