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sommarkyrkan
i andreas
Tema: ”Mina älskade, låt oss älska 
varandra!” 1 Johannesbrev 4:7
Under sommaren kommer vi att studera 
1:a, 2:a och 3:e Johannesbrevet. Johan-
nes är ”kärlekens apostel” och breven 
genomsyras verkligen av kärlek. Breven 
påminner i många avseenden om Johan-
nesevangeliet, till exempel ordval, stil, 
och tankar. Johannes använder ofta skar-
pa kontraster i sina bilder, ljus ställs mot 
mörker, sanning mot falskhet, Gud mot 
Satan, liv mot död och hat mot kärlek.

augusti (sept)
sö 5.8  kl. 18 ”Tron på Guds Son.” 
1 Johannesbrev 5. Stefan Salonen 
ansvarar för kvällen.
sö 12.8 kl. 18 ”Detta är kärleken: att vi lever 
efter hans bud.” 2 Johannesbrev. Stefan Salo-
nen ansvarar för kvällen.
sö 19.8 kl. 18 ”Gästfrihetens gåva.” 
3 Johannesbrev. Markus Österlund ansvarar 
för kvällen. Jeremy Wong leder lovsången. 
sö 26.8 kl. 11 Gudstjänst i kyrksalen.
sö 9.9 kl.11 Gudstjänst. Säsongsstart.

Sommarkyrkan på 
Nya Vinden kl. 18

En informell kväll där vi samlas runt 
Guds ord, delar våra tankar med var-
andra och ber tillsammans. Välkom-
men med!

Församlingshelg på Sjömansro 31.8-2.9.2018

Tema: ”Medvandrare” – en som går brevid

Vi koncentrerar oss på 3 områden för undervisning: 
    1. Lyssnandets konst 
    2. Att dela livet med varandra 
    3. Att komma i funktion i bön och förbön

OBS! Anmäl dig redan nu på webben: www.andreaskyrkan.fi
(om du har frågor kan du skriva till info@andreaskyrkan.fi)

juli
sö 1.7 kl. 18  Måndagssamlingen ansvarar för 
kvällen med sång, tal och servering.
sö 8.7 kl. 18 ”Vandra i ljuset.” 1 Johannesbrev 1. 
Susan Haraldson ansvarar för kvällen.
sö 15.7 kl. 18 ”Vi vet att vi har lärt känna honom 
när vi håller fast vi hans bud.” 1 Johannesbrev 
2. Susan Haraldson ansvarar för kvällen. Jeremy 
Wong leder lovsången.
sö 22.7 kl. 18 ”Gud är kärleken.” 1 Johannesbrev 3. 
Jeremy Wong leder lovsången.
sö 29.7 kl. 18 ”Pröva andarna.” 1 Johannesbrev 4. 
Stefan Salonen ansvarar för kvällen. 

Bön i kyrkan

Vi träffas för bön också under som-
maren, varje tisdag morgon kl. 7.45 i 
kyrksalen.
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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 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. 
Filip Levälahti, redaktör, korrektur. 
Sabina Söderlund-Myllyharju, grafisk design, 
korrektur. 

Pärmbild: 
Sabina Söderlund-Myllyharju

Vi förbehåller oss rätten att 
ändra i programmet.

AndreasHelps fortsätter 
som vanligt i sommar - 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.


