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Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Ps 51:12-13
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Under hösten kommer vi i Andreaskyrkan att be en frimo-
dig bön, en bön som är väldigt aktuell med tanke på den 
situation som vi levt igenom under våren och sommaren, 
och som ännu inte släppt sitt grepp. Vår bön till Gud for-
mas med orden i en välkänd psalm av David: ”Skapa i mig, 
Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande”. 

En förutsättning för att vi ska våga be den här bönen är att 
vi litar på Gud under alla omständigheter, att vi vågar låta 
Gud pröva oss. Coronakrisen har för många varit en tid av 
prövning då de trygga rutinerna och cirklarna har rubbats. 
Vad finns kvar då arbetsgemenskapen, resor, möten, hob-
byn, det normala församlingslivet och mycket mer skalas av?

Visst är det bra med rutiner och trygghet, men ibland är det hälsosamt att inse att all-
ting inte cirklar runt mitt trygga, inrutade liv. Allra minst Gud. Coronakrisen kan i bästa 
fall leda till en andlig Copernicus-upplevelse där Gud igen får komma i centrum i våra liv.

I oktober kommer vi därför att predika om vikten av att vi hittar vår plats. Det gäller 
först och främst att hitta sin plats i Guds hjärta och att hitta sin plats i livet. För många 
av Bibelns hjältar var det här ingen lätt process. David utbrister: ”Rannsaka mig, Gud, 
och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg, 
och led mig på den eviga vägen.” (Ps 139: 23-24)

Vågar vi be Gud att pröva våra hjärtan och våra tankar? Är vi på rätt plats i livet? För 
min egen del har en rätt lång process nått ett delmål under de senaste månaderna. 
Som pastorsson har jag aldrig eftersträvat att bli församlingföreståndare, snarare 
kämpat emot, men upplever nu Guds ledning i processen. 

Att hitta sin plats och att finna sig själv är inget Bibeln lyfter upp. Tvärtom. Vi ska dö 
från oss själva. Livet som Jesu efterföljare är en paradox. Det är när vi förlorar oss själva 
och vår kontroll som vi frigörs att fungera i världen som Guds sändebud. Det är när vi 
finner mening utanför oss själva som livet blir meningsfullt. 

Jag hoppas den här hösten ska få vara en tid där vi tillsammans hittar vår plats i Guds 
hjärta och i gemenskapen med varandra. Att vi inte gömmer oss bakom perfekta 
fasader, utan låter Gud skapa i oss en vilja att finnas till för varandra – mitt i livet, mitt i 
glädjen och mitt i smärtan.

Jag önskar dig en välsignad höst!

Skapa i mig, Gud!
LE

D
A

R
EN

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

Foto: S.S-M
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Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

SEPTEMBER 
ATT LITA PÅ GUD
Sö 6.9 kl. 11 Gudstjänst. Nattvard. Anna 
Korkman Lopes, ”Att lita på Gud under alla 
omständigheter”. Delgivning: Vad har Gud gjort i 
ditt liv under vår och sommar? Kyrksalskaffe.
Sö 6.9 kl. 14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Ti 8.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan. 
Varje tisdag under hösten.
On 9.9 kl. 17 Mitt i veckan. 
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Sö 13.9 kl. 11. Gudstjänst. Höststart. 
Markus Österlund, ”Pröva mig Gud och känn 
mina tankar”. Barnens samling. Församlings-
möte. Servering. Presentation av och diskus-
sion om hösten i Andreaskyrkan.
Sö 13.9 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 14.9 kl. 18 Måndagssamlingens 
höststart. Gäst: Markus Österlund.
Ti 15.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
Sö 20.9 kl. 11. Radiogudstjänst. Susan Harald-
son, ”Skapa i mig Gud en frimodig ande”. Med-
verkan av församlingens lovsångsteam, Rwanda-
kören och en grupp från gospelkören His Master’s 
Noise. Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 20.9 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 21.9 kl. 18 Måndagssamlingen. 
Gäst: Monica Halinen.
Ti 22.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
On 23.9 kl. 17. Mitt i Veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Sö 27.9 kl. 11 Gudstjänst.
Markus Österlund, ”En frälst plånbok – att förval-
ta Guds gåvor”. Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 27.9 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 28.9 kl. 18. Måndagssamlingen. 
Gäst: Tuomas Anttila.
Ti 29.9 kl. 7.45 Bön i kyrkan.

Måndagssamlingarna hålls på Nya Vin-
den måndagar kl. 18-20. Det blir kvällens 
gäst(er), sång och musik, bön och förbön 
samt servering. Ledare är Ella Enberg och 
Bo Ekman (Tel. 044-7642620). För musi-
ken svarar Eivor Norrbäck, Bo Ekman och 
Husbandet med flera.

Vi träffas för bön i kyrkan varje tisdag 
morgon kl. 7.45-8.45. Känn dig fri att 
komma och gå som du vill så att du hin-
ner till jobb/skola i tid!

Varannan onsdag under hösten, med 
start 9.9, samlas vi till gemenskap, måltid 
och barnkörsövning. Vi inleder med mål-
tid kl. 17 och ca kl. 17.45 börjar barnkören 
sin övning under ledning av Susanna 
Sandell. Barnkören riktar sig till barn i 
4-12-årsåldern. Mer info om kören fås av 
Tom Skogman, tom.skogman@gmail.com 
eller tfn 050 3390 901.

Kom och hjälp till med matutdelningen 
när det passar dig! Din hjälp behövs 
torsdagar kl.9-19 och ibland på onsdagar 
(försortering i lagret). Tag kontakt på 
förhand: andreashelps@andreaskyrkan.fi 
eller tfn 044-7642 624 (Bo Ekman). 
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OKTOBER 
ATT HITTA SIN PLATS
Sö 4.10  kl. 11 Familjegudstjänst. Nattvard. 
Susan Haraldson, ”Att hitta sin plats i Guds 
hjärta”. Kyrksalskaffe.
Sö 4.10 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 5.10 kl. 18. Måndagssamlingen. 
Gäst: Tomas Sandell.
Ti 6.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
On 7.10 kl. 17. Mitt i veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Sö 11.10 kl. 11. Gudstjänst.
Markus Österlund, ”Att hitta sin plats i livet”. 
Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 11.10 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 12.10 kl. 18. Måndagssamlingen. 
Gäst: Kvinnobanken.
Ti 13.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
Sö 18.10 kl. 11. Gudstjänst. 
”Att hitta sin plats i gemenskapen med andra”. 
Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 18.10 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 19.10 kl. 18. Måndagssamlingen. 
Gäst: Hedvid Långbacka.
Ti 20.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
On 21.10 kl. 17. Mitt i veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Sö 25.10 kl. 11. Gudstjänst. Pastorsinstalla-
tion. Markus Österlund, ”Att hitta sin plats i för-
samlingen”. Håkan Björklund. Barnens samling. 
Kyrksalskaffe. 
Sö 25.10 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 26.10 kl. 18. Måndagssamlingen.
Gäst: Maria Nikander.
Ti 27.10 kl. 7.45 Bön i kyrkan.

Keswick 
2020

1–3.10.2020

Att leva i Jesu efterföljd

Keswickrörelsen
är en internationell kristen gemen-
skap för evangeliska kristna. Den 
fick sin början i England 1875. Där 
har sedan dess årliga samman-
komster hållits i den lilla staden 
Keswick. Man arbetar för att sprida 
och fördjupa kristen tro och kris-
tet liv och för gemenskap mellan 
evangeliska kristna. 

Det första Keswickmötet i Finland 
hölls 1913. Fortfarande hålls årli-
gen Keswickmöten på svenska och 
i slutet av augusti finska möten 
under namnet Hengellisen elämän 
syventymispäivät.

Mötesarrangör för de svenska 
mötena var länge Stiftelsen för det 
andliga livets förnyande, som bild-
ades 1939. Numera ordnas mötena 
av föreningen Pro Keswick som  
består av medlemmar från både 
lutherska församlingar och frikyr-
kor i huvudstadsregionen. 

Pro Keswick r.f.

Temat för årets Keswickmöten är ”Att 
leva i Jesu efterföljd”. Mötena hålls i 
Templet (Frälsningsarmén) på Nylands-
gatan 40. 

Talare är Kenneth Grönroos ”Mera djup i 
tron” (to kl. 19) och Olof Edsinger (SWE) 
”Ta ditt kors och följ mig” (fr kl.19), ”Tro 
som förflyttar berg” (lö kl.17) och ”Med 
uppståndelsen i ryggen (lö kl.19). 

För musiken står Frälsningsarméns 
musikkår, Andreas Forsberg, Tove och 
Jukka Leppilampi. 

Söndagen den 25 oktober har vi glädjen 
att välsigna och installera Markus Öster-
lund som församlingens nya förestån-
dare och pastor. MKFs samfundsledare 
Håkan Björklund medverkar. Varmt väl-
kommen att delta i gudstjänsten kl.11! 

Pastors-
installation
Pastors-
installation

1-3.10.2020

Lördagen den 14 november inbjuder vi 
till Gemenskapsdag med evangelist Olle 
Rosenqvist. Temat för dagen är ”Hur 
når vi ut med det glada budskapet om 
Jesu kärlek?” Samlingar kl.15 och 18, och 
lätt servering ca kl.17. Anmälningar på 
förhand till: info@andreaskyrkan.fi

Gemenskapsdag
med 

Olle Rosenqvist

Gemenskapsdag
med 

Olle Rosenqvist
14.11

25.10kl.11
25.10kl.11

Herre, var oss nådig, vi väntar på dig.  Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Jesaja 33:2
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NOVEMBER 
ATT BYGGA BROAR
Sö 1.11 kl. 11. Gudstjänst. Nattvard.
Susan Haraldson, ”Här är jag, sänd mig”. 
Parentation.Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 1.11 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 2.11 kl. 18. Måndagssamlingen.
Nattvard i kyrksalen, Stefan Salonen.
Ti 3.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
On 4.11 kl. 17. Mitt i veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Sö 8.11 kl. 11. Gudstjänst.
Marcelo Lopes, ”Att bry sig om sin nästa”. 
Barnens samling. Farsdagskaffe.
Sö 8.11 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 9.11 kl. 18 Måndagssamlingen.
Gäst: Hannu Kiuru.
Ti 10.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
Lö 14.11 kl. Gemenskapsdag med evangelist 
Olle Rosenqvist. Samlingar kl. 15 och 18. Lätt 
servering ca kl. 17.
Sö 15.11 kl. 11. Missionsgudstjänst.
Olle Rosenqvist, ”En bro till världen”. Barnens 
samling. Kyrksalskaffe.
Sö 15.11 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 16.11 kl. 18 Måndagssamlingen.
Gäst: Lena Rönnberg.
Ti 17.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
On 18.11 kl. 17. Mitt i veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Sö 22.11 kl. 11. Gudstjänst. 
Markus Österlund, ”Sök din stads bästa”. Bar-
nens samling. Kyrksalskaffe. Församlingsmöte.
Sö 22.11 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 23.11 kl. 18. Måndagssamlingen.
Gäst: Viveca Hagmark.
Ti 24.11 kl. 7.45 Bön i kyrkan.

Tervetuloa 
kirjakahvilaamme ”Bokhörnan”
Olet tervetullut nauttimaan kupillisesta kahvia/teetä rauhallisessa ympäristössä 
yksin tai ystävän kanssa.  Meillä on valikoima käytettyjä ja uusia kirjoja. 
Wi-Fi tarjolla.

Bokhörnan

Welcome to our 
Book Café!

”Bokhörnan” – Here you can enjoy good coffee or tea at an affordable price and in a cozy atmosphere. Feel free to browse through our selction of books. 
Wi-Fi available.

Vårt bokkafé
 

för Dig!

 Kom in på en kopp gott kaf
fe eller te! 

Låna en bok från
 hyllan – du kan 

fortsätt
a läsa

 hemma om du vill. 

Du kan också 
köpa böcker hos oss. 

Umgås m
ed andra eller sitt 

ensam en stund, 

vi har W
i-Fi fö

r dig som behöver jobba.

Öppet må – on 15 – 18

Open Mon. - Wed. 3-6 pm. 

Auki Sinulle ma – ke 15 – 18

www.

andreasky
rkan

.fi/

bokhornan

bokhornan@

andreaskyrkan.fi

☎ 044-
7642620

Högbergsgatan 
Korkeavuorenk. 22 C

☕

I samarbete med Svenska studiecentralen

Vill du sticka dig in på en kaffe eller prata 
med någon av de anställda i försam-
lingen? ”Bokhörnan” (Högbergsgatan 
22C) är öppen följande tider: må kl. 11-14, 
on kl. 11-14 och to kl. 14-17. Välkommen!

KanslitiderKanslitider

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

InbetalningarInbetalningar

Du kan göra inbetalningar till försam-
lingens konto: FI53 4055 1110 0097 88. 
Kom ihåg att använda referensnummer 
enligt ovan. Tack för ditt bidrag!

Matutdelningen AndreasHelps har varit 
till stor välsignelse, och vi har kunnat 
genomföra den varje torsdag under hela 
sommaren. Behoven är stora och som 
mest har vi haft över 400 kunder! Var 
gärna med i bön för matutdelningen 
och de mänskor som kommer för att få 
hjälp! 

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.                                                  Johannes 1:12
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DECEMBER 
ADVENT - FRÄLSAREN KOMMER
Sö 29.11 kl. 11. Första advent. Familje-
gudstjänst. Gabriella Ahlbäck, ”Frälsaren 
kommer”. Barnkören medverkar. Adventskaffe. 
Sö 29.11 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 30.11 kl. 18. Måndagssamlingen.
Gäst: Jani Edström.
Ti 1.12 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
On 2.12 Mitt i veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Sö 6.12 kl. 11. Andra advent. Självständighets-
gudstjänst. Nattvard.  Vi ber för Finland. 
Barnens samling. Kyrksalskaffe.
Sö 7.12 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 7.12 kl. 18. Måndagssamlingen.
Önskesångernas kväll, Klasu Eriksson.
Ti 8.12 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
Sö 13.12 kl. 11. Tredje advent. Julsångs-
gudstjänst med Lucia. Susan Haraldson. 
Barnens samling. Luciakaffe.
Sö 13.12 kl. 14. Gudstjänst på kinyarwanda.

Må 14.12 kl. 11. Måndagssamlingen. Julfest i 
Övre salen och kyrksalen, Susan Haraldson.
Ti 15.12 kl. 7.45 Bön i kyrkan.
Sö 20.12 kl. 11. Fjärde advent. Julgudstjänst 
med sång och musik. Markus Österlund. 
Julkaffe.
On 23.12 kl. 14. Julbön på tre språk: 
svenska, finska och engelska i samarbete 
med AndreasHelps. Stefan Salonen och Markus 
Österlund.

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.ahlberg@andreaskyrkan.fi

Ledningsgruppen
Markus Österlund,
Församlingsföreståndare
tfn 040-836 76 86
e-post markus.osterlund@andreaskyrkan.fi

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

facebook.com/
andreaskyrkan 

andreaskyrkan_helsingfors

andreaskyrkan.fi

info@andreaskyrkan.fi

WWW

Redaktion: Markus Österlund, ansvarig utgi-
vare, redaktör. Sabina Söderlund-Myllyharju, 
redaktör, grafisk design. Pärmbild och övriga 
illustrationer: pixabay.com, freeimages.com. 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet.
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Församlingsnytt
Sabinas och Jermus son, 

Louisas och Isaks lille
bror

Jeremia Olavi Alexander 
föddes 14 maj 2020. Han vägde 4

295 g 

och var 52,5 cm lång. 

Liisas och Magnus dotterEviana Elma Sofia föddes den 26 juli 2020 som fjärde flicka i den lyckliga syskonskaran. Hon var 51 cm lång och vägde 3554 g.

Då sade Jesus: 

”Låt barnen komma till mig 

och hindra dem inte! Ty 

himmelriket tillhör sådana.”

Matteus 19:14

Foto:S.S-M

Foto: L.A
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Psalm 51
Bön om syndernas förlåtelse

1 För sångmästaren, en psalm av David, 
2 när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Bat-Seba.

3 Gud, var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt 
din stora barmhärtighet.

4 Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd.
5 Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig.

6 Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är 
rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer.

7 Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.
8 Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.

9 Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö.
10 Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla.

11 Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar.
12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.

13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig.
14 Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig 

ande.
15 Jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig.

16 Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min 
tunga jubla över din rättfärdighet.

17 Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov.
18 Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana,

brännoffren tycker du inte om.
19 Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande,

ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud.

20 Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.
21 Då skall du glädja dig åt rätta offer, brännoffer och heloffer, då skall tjurar 

offras på ditt altare.


