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ANDREASKYRKAN - HÖGBERGSGATAN 22, HELSINGFORS

En tro som bär
“Tron är en övertygelse om det 
man hoppas, en visshet om ting som 
man inte ser.” (Hebreerbrevet 11:1)
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Under vårterminen är temat i Andreaskyrkan ”En tro som bär”. Vi fortsät-
ter att samlas till gudstjänst på söndagar och till olika slags samlingar inne i 
veckan. Målsättningen är att gudstjänsten, predikningarna, gemenskapen och 
övriga samlingar ska ge dig kraft och inspiration för livet måndag till fredag.

Vad betyder och var är min tro då vardagen tar vid? Var får jag min inspiration, 
och vem eller vad är det som påverkar och formar mig? Som Jesu efterföljare 
får vi vara fullt förvissade om att det är tron och förtröstan på Gud som bär 
oss igenom alla de olika livssituationer vi möter. 

När Susan Haraldson inledde vårterminen lyfte hon i predikan fram 
den kända versen från Hebréerbrevet: ”Tron är en övertygelse om 
det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.” 

Tron handlar om VEM vi tror på och den har ingenting att göra 
med vår egen förträfflighet. Kristen tro handlar om att vi 
förtröstar på Gud och att vi känner Hans karaktär, Hans god-
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het, Hans kärlek, Hans makt och Hans rättvisa. På grund 
av att vi förtröstar på Vem Gud är och Hans löften kan vi 
hoppas på och ha visshet om saker och ting som vi inte 
kan se just nu.

Tron är inte beroende av ett synligt resultat eller av att vi 
når framgång. Att lyckas i livet är inte ett tecken på en stark 
tro. Inte heller är ett misslyckande ett tecken på en svag 
tro. Det är Gud som har ansvaret för bönens resultat och vi 

får lita på att Han vet vad som är bäst i varje situation.

Det är befriande att veta att tron inte är någonting som vi pro-
ducerar själva. Vi får inte tro genom att jobba stenhårt eller för 
att vi förtjänar den. Tron är, som vi kan läsa i Efesierbrevet 2:8-9, 
en gåva från Gud själv: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av 
er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen 
ska berömma sig.”

Vi ser fram emot en fin vårtermin tillsammans, en termin 
som vi hoppas ska präglas av Guds närvaro och en 
gemenskap där vi hjälper varandra att växa i tron.

Välkommen med!
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VÅRENS PROGRAM I ANDREASKYRKAN

februari
Sö 3.2 kl. 11 Nattvardsgudstjänst. Susan 
Haraldson ”En tro som bär i ovisshet.” 
Barnens samling. Församlingsmöte och 
servering på Nya Vinden.
Sö 3.2 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 4.2 kl. 18 Måndagssamlingen. Gäst: 
Hannu Kiuru.
Ti 5.2 kl. 7.45-8.45 Bön i kyrkan (regelbun-
det varje tisdag under våren).
To 7.2 kl. 13-20 Matutdelningen Andre-
asHelps (regelbundet varje torsdag under 
våren).
Sö 10.2 kl. 11 Gemensam svensk-kinyar-
wandisk gudstjänst. Jerome Nyandwi 
predikar. Barnens samling. Kyrksalskaffe.

Må 11.2 kl. 18 Måndagssamlingen. Gäst: 
Kerstin Sivonen.
On 13.2 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörs-
övningar.
Fr 15.2 kl. 18 Israel i Fokus.
Sö 17.2 kl. 11 Gudstjänst. Carina Hult ”En 
tro som bär igenom”.
Sö 17.2 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda. 

Må 18.2 kl. 18 Måndagssamlingen. Gäst: 
Evariste Habiyakare. 
Sö 24.2 kl. 11 Gudstjänst. Marcelo Lopes 
“En tro som bär igenom hela vår historia”. 
Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 24.2 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 25.2 kl. 18 Måndagssamlingen. Gäster: 
Tore Ahlgren, Jouko Komulainen, familjen 
Koskunen.
On 27.2 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörs-
övningar.

BÖN I KYRKAN
Tisdagar kl. 7.45

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.

ANDREASHELPS 
Torsdagar kl. 13–20

Kom gärna med och hjälp till med mat-
utdelningen Andreashelps när det passar 
dig, torsdagar mellan kl. 13 och 20. Kon-
taktuppgifter: andreashelps@andreaskyr-
kan.fi eller tfn 044-7642 624. 

Tidtabell
13-15.00 Förberedelser
15-17.00 Sortering av produkter
16.30   Kaffeservering för hjälp-
  behövande i kyrksalen
17-17.30 Andakt i kyrksalen
17.30   Matutdelning på Nya Vinden  
   (ingång och registrering via  
   kyrksalen)
19-20.00 Efterarbete och gemenskap

Onsdagar efter kl. 15 har vi försortering i 
lagret. Ta kontakt med Bo Ekman tfn 044-
7642 624 på förhand om du vill hjälpa till.

NDREAS        HELPS



4| 

mars
Sö 3.3 kl. 11 Nattvardsgudstjänst. Markus 
Österlund ”En tro som bär på vatten”. Bar-
nens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 3.3 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 4.3 kl. 18 Måndagssamlingen. Gäst: 
Barbro Österberg.
Sö 10.3 kl. 11 Gudstjänst. Olle Rosenqvist 
predikar. Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 10.3 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 11.3 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Olle 
Rosenqvist.
On 13.3 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörs-
övningar.
Fr 15.3 kl. 18 Israel i Fokus.
Sö 17.3 kl. 11 Gudstjänst. Susan Haraldson 
”En tro som bär när man förlorar fotfäste”.  
Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 17.3 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 18.3 kl. 18 Måndagssamling. Önske-
sångernas kväll, Klas Eriksson.
Sö 24.3 kl. 11 Gudstjänst. Krister och Lis-
beth Gunnarsson predikar. Servering på Nya 
Vinden. Årsmöte efter gudstjänsten.
Sö 24.3 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 25.3 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: 
Christian Perret.
On 27.3 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörs-
övningar.
Sö 31.3 kl. 11 Gudstjänst. Markus Öster-
lund ”Visa vägen till en tro som bär”.  Bar-
nens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 31.3 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

april
Må 1.4 kl. 18 Måndagssamling. Gäster: 
Håkan och Mis Björklund.

VI TRÄFFAS 
MITT I VECKAN!
Varannan onsdag under våren har vi 
”Mitt i veckan” kl. 17-19.30.

Kom för gemenskap, god mat, barn-
kör och inspiration! 

17.00  samlas vi för en gemensam 
 måltid på Nya Vinden.  
17.30  börjar barnkörsövningar 
 under ledning av Andreas  
 Forsbäck.

Barnkören riktar sig till barn i 
4-10-årsåldern. Mer info om kören 
fås av Tom Skogman, tom.skogman@
gmail.com eller  tfn 050 3390 901.
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Sö 7.4 kl.11 Gemensam svensk-kinya-
rwandisk gudstjänst. Stefan Salonen 
predikar ”Vem behöver en tro som bär?”. 
Nattvard. Barnens samling. Kyrksalskaffe.

Må 8.4 kl. 18 Måndagssamling. Gäster: Olof 
och Gitta Göthelid.
On 10.4 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörs-
övningar.
Fr 12.4 kl. 18 Israel i Fokus.
Sö 14.4 kl. 11 Familjegudstjänst. Gabriella 
Ahlbäck ”En tro som bär mig genom livet”. 
Barnkören deltar. Kyrksalskaffe. 
Sö 14.4 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 15.4 kl. 18 Måndagssamling. Kl. 19 Natt-
vard i kyrksalen med Stefan Salonen.
Sö 21.4 kl. 11 Påskfest i Andreaskyrkan. 
Susan Haraldson ”En tro som leder till upp-
ståndelse”. Betel är med. Brunchservering.
Sö 21.4 kl. 14 Påskgudstjänst på kinyar-
wanda.

Må 22.4 kl. 18 Påskannandagskonsert i 
kyrkan.
On 24.4 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörs-
övningar.
Sö 28.4 kl. 11 Gudstjänst. Markus Öster-
lund predikar. Barnens samling. Kyrksals-
kaffe.
Sö 28.4 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 29.4 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Riitva 
Pohti/Finlands Lepramission.

maj
Sö 5.5 kl. 11 Nattvardsgudstjänst. Stefan 
Salonen ”Vad kännetecknar en tro som bär?”. 
Barnens samling. Kyrksalskaffe. 
Sö 5.5 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 6.5 kl. 18 Måndagssamling. Gäst: Emma-
Lena Lybäck/KRAN rf.

On 8.5 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörs-
övningar.
Sö 12.5 kl. 11 Gudstjänst på morsdag. 
Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 12.5 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 13.5 kl. 18 Måndagssamling. Vittnes-
börd och vårsånger.
Fr 17.5 kl. 18 Israel i Fokus.
Sö 19.5 kl. 11 Gemensam gudstjänst i 
Betel, Skillnadsgatan 1.
Sö 19.5 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 20.5 Måndagssamlingens terminavslut-
ning med utfärd till Lohiranta, Lojo.
On 22.5 kl. 17 Mitt i veckan. Mat, barnkörs-
övningar.
Sö 26.5 kl. 11 Familjegudstjänst. Vårav-
slutning med barnkören.  Kyrksalskaffe.
Sö 26.5 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

juni
Sö 2.6 kl. 11 Gudstjänst.
Sö 2.6 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Sö 9.6 kl. 11 Gudstjänst.
Sö 9.6 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Sö 16.6 kl. 11 
Avskedsguds-
tjänst för Stefan 
Salonen. 
Servering.

Mer info på webbsidan 
andreaskyrkan.fi

Foto: privat
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BARNENS SAMLING
under gudstjänsterna

”Sedan bar man fram barn till Jesus för att 
han skulle lägga händerna på dem och 
be. Men lärjungarna visade bort dem. Då 
sade Jesus: ”Låt barnen komma till mig 
och hindra dem inte, för himmelriket tillhör 
sådana som de.” Och han lade händerna 
på dem och gick sedan därifrån.” 
(Matteus 19:13-14)

Barnen är viktiga för Jesus! Han 
uppmanar oss att låta barnen komma 
till honom och säger till oss att vi 
skall vara som ett barn. Därför satsar 
vi på barnen genom att ordna ”Barnens 
samling” på söndagarna och barnkören 
på onsdagarna.

Barnens samling 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 sam-
ling. Samlingen slutar kl. 12.15 då barnen 
följs upp till kyrksalen. 

Ta kontakt med Anna Korkman Lopes för 
mer information: annakorkmanlopes@
gmail.com  eller tfn 045 2477 729.

SJUNG LOVSÅNG 
ALLA LÄNDER!

Vad är lovsång? Lovsång är vårt gensvar 
på Guds kärlek. ”Alla dina verk Herre skall 
tacka dig”. (Psalm 145: 10) 

De flesta människor tycker om att sjunga 
och det finns olika slags sång. Ibland 
sjunger vi för att försöka väcka männis-
kor med det glada budskapet, evang-
elium. Då riktar vi vår sång till människor. 
Ofta finns det en uppmaning att komma 
till Jesus i dessa sånger.

Ibland sjunger vi inte för människor utan 
för Gud. Då vänder vi oss med vår sång 
till Gud. Det är vad Bibeln menar med 
lovsång. Lovsång är när vi hänger oss 
åt Gud. ”Inte oss, Herre, inte oss utan ditt 
namn ska du ge ära, för din nåds och din 
sannings skull.” (Psalm 115:1)

Vi söker fler människor som vill var 
med i Andreaskyrkans lovsångsteam. 
Om du tycker om att sjunga och vill 
hjälpa till med att leda lovsång i våra 
gudstjänster får du gärna ta kontakt 
med Susan Haraldson för mer infor-
mation (susan@andreaskyrkan.fi eller 
tfn 044 764 2621). 

Vi träffas kl. 10 på söndagar för att öva 
och förbereda. Välkommen med! 
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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 
ansvarig utgivare, redaktör. Sabina 
Söderlund-Myllyharju, redaktör, 
grafisk design. Christina Korkman, 
språkgranskare. Pärmbild och 
övriga illustrationer: pixabay.com
Vi förbehåller oss rätten att ändra i 
programmet.

Bibelskolan Apg29 
besöker Andreaskyrkan

Under våren kommer vi i Andreaskyrkan 
att få besök av ett team och gästpredi-
kanter från Bibelskolan Apg29. Teamet 
hjälper till med AndreasHelps på torsda-
gar och besöker även våra gudstjänster. 

På baksidan kan du läsa mer om bibel-
skolan (MKF:s presentation). >>
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Äntligen är vi igång med Apg 29 
på Sjömansro! Apg 29-skolan är en 
verklig missionsskola som för oss i 
MKF, bland annat återknyter kontak-
terna till våra vänner i Ecuador. Som 
jag tidigare skrivit kommer eleverna 
från: Ecuador (8), Spanien (2), Sverige 
(2) och Finland (5). Samtalsspråken är 
spanska, svenska och engelska. Även 
franska fanns med under den första 
veckan.

Apg 29-team 
Eleverna är uppdelade i tre olika team 
och kommer att satsa på bl.a. pionjär-
arbete i Lappvik, matutdelning och 
Brödkyrka i Ekenäs och Helsingfors, samt 
gudstjänster och möten i hela Svenskfin-
land. Deltagarna är ivriga att komma ut 
till församlingar och hjälpa till, dela med 
sig och lära sig av finländska försam-
lingsmedlemmar.

Undervisning och träning
Flera olika pastorer och föreläsare finns 
med i skolan under den tid den pågår. 
Förutom att MKF-pastorer finns med 
deltar också internationella pastorer.

MKFAKTUELLT

Behov
För en del elever är det en ny upplevelse 
med snö, is och vinterkyla och vi försöker 
hjälpa alla så att de har varma ytterkläder 
som lämpar sig för finländska förhållanden.
Vi försöker hålla matkostnaderna så låga 
som möjligt och tar därför tacksamt emot 
matgåvor: mjöl, kaffe, socker, margarin, saft, 
sylt, potatis, etc. Tolkningshjälp spanska - 
svenska behövs. Kan du spanska och har 
möjlighet att ge en vecka eller några dagar 
av din tid är det till oerhört stor hjälp för oss.

Vill du stöda 
skolan ekonomiskt?
Alla kan vara med! Vi tar jättegärna emot
ekonomiska bidrag från enskilda och för-
samlingar. Vi hoppas på många människors 
generositet och Guds övernaturliga bidrag.

Bankkonto: FI57 405510 2025 7071 
Referens: 96056 eller märk: Apg 29. 

Tack till er alla som ställer upp på olika 
sätt, praktiskt, ekonomiskt och i bön!

Apg 29-hälsningar,

Håkan Björklund


