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Allt vad ni har gjort för en av 
dessa mina minsta bröder, 
det har ni gjort för mig. 

    Matt 25:40
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Jag längtar till gemenskap! Till en kyrka fylld med glada, 
munskyddsfria människor. Där de yngre stojar och 
klättrar över kyrkbänkar, precis som de brukar. Och där 
vi äldre får sjunga lovsånger till vår Gud. Och kyrkkaffet 
förstås, tänk att en dag få dricka kaffe på kramavstånd. 
     Ännu är vi inte riktigt där, men också nu gör Gud 
något nytt. Att pausa, reflektera och ifrågasätta, som 
en av våra medlemmar skriver här i Andreasbladet, 
det kan vara en väg. 
     Att tro, be och läsa Bibeln är en annan väg att hålla 
modet uppe. Barnen i kyrkan får under våren gå i digital 
söndagsskola. Och vi som är lite äldre får ringa, zooma, 
facebooka och finna nya vägar att växa och stötta 
varandra. 
     Och snart, snart kan vi säga: ”Tänk inte på det som har 
hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör 
något nytt” (Jes. 43:19).

Under pandemin lyfts det ofta upp att vi lever i en unik, global värld. Men är det 
faktiskt så? Vår tid påminner mycket om Romerska riket. ”Istället för att tro på Gud, 
han som är sanningen, valde de att tro på lögner”, skriver Paulus. ”De tillbad och 
tjänade det skapade istället för Skaparen.” Paulus skriver att hela skapelsen suckar 
och våndas. 
     Visst känns det här bekant. Vi har därför valt att ha Romarbrevet i fokus under 
våren i församlingen. Det här är Paulus kanske viktigaste brev. Här planerar han sin 
resa från Jesusalem till Spanien och på vägen gör han en ”stopover” i Rom. 
     Pedagogiskt redogör Paulus för grunderna i den kristna tron. Vi har syndat och 
behöver förlåtelse. Vi förtjänar inte att räddas, men Gud sträcker ut en hjälpande 
hand. Jesu död på korset visar vägen. Tro, nåd, rättfärdighet, frihet och Guds kärlek 
är centrala begrepp.

Vi ska växa till och bli mogna Jesu efterföljare, säger Paulus. Guds församling är 
en kropp med många gåvor. Därför ska vi älska, hjälpa och stötta varandra. Vi ska 
sträcka ut en hjälpande hand, precis som Gud sträckte ut sin hand till oss. 
     Jag gillar Paulus rättframhet. ”Jag skäms inte för det glada budskapet om Jesus, 
för det handlar om Guds kraft att rädda var och en som tror”, skriver han. Och det är 
med det här budskapet han packar resväskan. 
     Jag hoppas att vi den här våren ska våga gå i Paulus fotspår. Jag är fullständigt 
övertygad om att det glada budskapet om Jesus är lika relevant idag som då. 

Jag önskar dig en varm och meningsfull vinter!

Guds plan för ditt liv
LE

D
A

R
EN

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

Foto: S.S-M



 |3

marsfebruarijanuari 

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

januari 
Ti 12.1 kl.7:45 Bön.
To 14.1 AndreasHelps.
Sö 17.1 kl.11 Gudstjänst. 
”Guds kraft i ditt liv”. Markus 
Österlund. Vårstart.

Ti 19.1 kl.7:45 Bön.
To 21.1 AndreasHelps.
Sö 24.1 kl.11 Gudstjänst. 
”Nåd”. Sue Haraldson.   
  
Ti 26.1 kl.7:45 Bön. 
To 28.1 AndreasHelps.
Sö 31.1 kl.11 Gudstjänst. 
”Rättfärdighet”. Markus 
Österlund.

februari 
Ti 2.2 kl.7:45 Bön.
To 4.2 AndreasHelps.
Sö 7.2 kl.11 Gudstjänst 
med nattvard. ”Tro”. 
Marcelo Lopes.

Ti 9.2 kl.7:45 Bön.
To 11.2 AndreasHelps.
Sö 14.2 kl.11 Gudstjänst. 
”Hemligheten med fasta 
och bön”. Markus Öster-
lund.
 
Ti 16.2 kl.7:45 Bön.
To 18.2 AndreasHelps.
Sö 21.2 kl.11 Gudstjänst. 
”Frihet”. Sue Haraldson. 

Ti 23.2 kl.7:45 Bön.
To 25.2 AndreasHelps.
Sö 28.2 kl.11 Gudstjänst. 
”Synden i vårt liv”. Markus 
Österlund.

Det händer i Andreaskyrkan
mars 
Ti 2.3 kl.7:45 Bön. 
To 4.3 AndreasHelps.
Sö 7.3 kl.11 Gudstjänst 
med nattvard. ”Att upp-
täcka Guds Kärlek”. 
Sue Haraldson.

Ti 9.3 kl.7:45 Bön.
To 11.3 AndreasHelps.
Lö 13.3 kl.14 Avskedsfest 
för Sue. Mer info senare!
Sö 14.3 kl.11 Gudstjänst. 
”Guds löfte till Israel”. 
Tomas Sandell.
 
Ti 16.3 kl. 7:45 Bön
To 18.3 AndreasHelps.
Sö 21.3 kl.11 Gudstjänst. 
”Guds plan för oss.” 
Markus Österlund.

Ti 23.3 kl. 7:45 Bön
To 25.3 AndreasHelps.
Sö 28.3 kl.11 Palmsöndag 
och familjegudstjänst. 
”Jesus rider in.”Jesus steg i en av båtarna, 

den som tillhörde Simon, och 
bad honom lägga ut lite från 
land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten.Lukas 5:3

AVSKEDSFEST 
FÖR SUE
Lördagen 13.3 
kl. 14 avtackar 
vi pastor Sue 
Haraldson 
som vi har haft 
glädjen att 
ha med oss i 
Andreaskyrkan 
sedan år 1992.   
     Avskedsfes-
ten hålls i kyr-
kan och sänds 
på Facebook 
Live, mer information om detta 
senare. Läs mer om Sue i nästa 
nummer av Andreasbladet!

I början av april flyttar Sue till 
Yakima i Washington State, 
USA. Sue förlovade sig 6.7.2020 
med Kevin Barr och de kom-
mer att gifta sig i sommar. Vi 
gratulerar! 
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Personportrattet
..

Namn: Tuija Österman
Ålder: 54
Familj: Emil; 20, 
Maja; 18 
Yrke: generalsekrete-
rare
Favorit bibelcitat: 
Matt. 11:28-30 ”Kom 
till mig, alla ni som 
arbetar och är tyngda 
av bördor, så ska jag ge 
er vila. Ta på er mitt ok 
och lär av mig, för jag 
är mild och ödmjuk i 
hjärtat. Då ska ni finna 
ro för era själar, för 
mitt ok är milt och min 
börda är lätt.”

Tuija Österman är  ny medlem i 
Andreaskyrkan. Hon är hemma  
från Vasa och är nu inne på 
sitt andra år som generalsek-
reterare för Finlands sommar-
unversitet, vars huvudkontor 
ligger på Annegatan i Helsing-
fors. Storstadsmiljön är något 
som Tuija gillar till max. 
–Jag har känt en längtan att 
söka mig söderut i över fem års 
tid, och den inre kompassen 
har tydligt pekat mot Helsing-
fors, säger Tuija. Hon hoppas 
kunna slå ner rötterna i sin nya 
hemstad under hösten 2021. 
Fram tills dess fortsätter hon 
pendla mellan Österbotten och 
Nyland.
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Tuija beskriver sig själv som rätt nyfiken 
och fördomsfri. Hon berättar om en tuff 
uppväxt och att detta, tillsammans med 
erfarenheter hon fått som vuxen, lärt 
henne att uppskatta det enkla och okom-
plicerade i livet. 
     - Man kunde väl säga att jag hör till de 
vardagståligare, ler hon. 

Sin kallelse eller uppgift upptäckte Tuija 
relativt tidigt efter att ha kommit till tro 
under studietiden i Åbo. År 1990 rekry-
terades hon till Röda Korset ”nästan på 
stående fot”. 
     - Flyktingarnas antal växte då 15-faldigt 
i Finland. Hjälpande händer behövdes 
snabbt, förklarar Tuija. Hon minns med 
stor värme sin första grupp av unga 
somaliska stridspiloter som tagit sig till 
Finland via Sovjetunionen.
     - Undervisning och handledning av 
vuxna invandrare kändes genast som min 
grej, berättar hon. Samtidigt konstaterar 
hon med stor tacksamhet att hon aldrig 
behövt tvivla på sin kallelse att verka 
inom integrering: 
     - Många år och erfarenheter rikare kan 
jag med handen på hjärtat säga att det 
är jag som fått mera; genuina möten och 
delade livserfarenheter inom det mång-
kulturella.

Tuija tänker också på sina barn och 
gläder sig över ett nytt skede i livet. 
     - Jag har uppfostrat två barn som är 
och har varit till stor välsignelse för mig. 
De är nu båda redo att hitta sin egen plats 
i världen.  

Som ny medlem i Andreaskyrkan 
funderar Tuija på hur lätt det var att 
komma till församlingen. Hon berättar 
att hon endast har en begränsad kyrklig 
bakgrund, men när tiden kändes mogen 
för en församlingsgemenskap fann hon 
en trygg atmosfär i Andreas.     
     - Här finns rum att växa, säger hon.
     - När jag dessutom nyligen flyttat 
till ett kollektivboende på andra sidan 
gatan, blir det inte enklare än så här att 
ta sig till kyrkan. 

Tuijas nya jobb på Annegatan innebär 
ofta långa arbetsdagar och hon träffar 
en stor del personer som tillhör andra 
religioner eller är sekulära. Gemenska-
pen med troende har blivit allt viktigare 
för henne. Tuija beskriver Andreas som 
en välfungerande församling och liknar 
den vid ett ”miniretreatcenter”. 
     - Tillbedjan förser mig med förnyade 
krafter och i bön hittar jag tillbaka till 
mitt sanna jag som Gud skapat. 
     Tuija upplever att vi genom gemen-
skapen är starkare och att vi således får 
upptäcka mera av gåvornas mångfald. 
Hon vill gärna vara med och tjäna i Guds 
församling.
     - Det känns spännande att tillsam-
mans med Jesus ta ut svängarna i livet. 
Ett är säkert, det blir aldrig trist att följa 
Honom.

Många år och erfarenheter rikare kan jag med handen på hjärtat 
säga att det är jag som fått mera; genuina möten och delade 

livserfarenheter inom det mångkulturella.

Vi välkom
nar Tuija

 Österman 

och Aro
n Österlund 

som nya 

medlemmar i förs
amlingen!
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De VILL hjälpa
När jag korsar Lilla Robertsgatan och svänger upp mot kyrkan ser jag två män, en 
yngre och en äldre, som skuffar en fullastad ”rullakko” uppför backen. Hjulen slirar i 
snöslasket, och de kämpar med lasten när jag stiger in i Bokhörnan. 

Där möts jag av Bo Ekman, som vant dirige-
rar varorna än hit, än dit. Telefonen ringer, 
han svarar. Varje utdelningsdag ska cirka tio 
dussin lådor flyttas för hand från förrådet 
till Nya Vinden där försorteringen sker. En 
del lådor staplas längs väggarna i väntan på 
förflyttning till sina rätta platser. Bo berättar 
att han började som volontär i AndreasHelps 
en kort tid efter att församlingen till följd av 
tidigare pastor Stefan Salonens 
vision, ”tog över” matutdelningen år 
2015 från International Evangelic-
al Church. 
     - För mig är det viktigaste att man 
ser behovet hos människorna och 
möjligheterna att hjälpa till, säger 
Bo. Många närliggande butiker och 
bagerier skänker matvaror som 
gåvor. Vi har möjlighet att förmedla 
hjälpen, fortsätter han.      
     Över 30 volontärer är med och hjälper till 
alla dagar i veckan. Varor ska hämtas och 
föras till lagret. Det är viktigt att kylkedjan 
inte bryts. Både unga och gamla med olika 
bakgrund hjälper till. Många kommer från 
finska och svenska ev.luth. församlingarna, 
men också från andra församlingar. Att höra 
till en kristen församling är inget krav, och 
en del volontärer tillhör andra religioner.

Inne på Nya Vinden håller en handfull män-
niskor på att sortera matvaror. Eija Törmä 
berättar att hennes mamma introducerade 
henne till volontärarbete då hon var 15 år. 

Eija fick då hjälpa till att föra varm 
soppa till alkoholiserade uteliggare i 
Kuopio. 

     - Det var tufft och det blev ofta sena 
nätter. Vi använde våra egna tallrikar och 
bestick som sedan skulle diskas för hand. 
Nästa dag skulle jag till skolan. 
     Eija minns att mamman sa att det här är 
något som de måste göra. Sedan dess har 
hon ställt upp som volontär i många olika 
sammanhang. AndreasHelps kom hon i 
kontakt med för ca 4 år sedan.

Tiina Virtanen kom till 
AndreasHelps under hösten 
efter att ha blivit pensionär. 
Hon har liksom Eija ställt upp 
som volontär på i olika sam-
manhang i hela sitt liv. Idag 
sorterar hon grönsaker och 
klipper bl.a. upp påsar med 
ruttna morötter. Hon sorterar 

plast- och bioavfallet i olika avfallskärl.    
     Faktum är att någon måste gå igenom 
varorna som kommer till matutdelningen. 
En del varor är av prima kvalitet, men andra 
kan helt enkelt inte delas ut till kunderna. 
Baksidan är att det blir mycket avfall. Tina 
tycker ändå att det är bra att hjälpa.
     - Jag har också själviska intressen, avslö-
jar hon. Här får jag träffa andra och samti-
digt göra något med händerna.  
     
Ett ungt par som tagit fasta på det stora 
hjälpbehovet är Nathalie Hyytiäinen och 
Niklas Knappe. De kom i kontakt med 
AndreasHelps genom en artikel i Hufvud-
stadsbladet strax innan julen. 
     - Vi diskuterade saken och kom överens 
att hjälpa till här. Det är första gången vi 

Text & bild: Sabina Söderlund-Myllyharju

”För mig är 
det viktigaste 

att man ser 
behovet hos 

människorna 
och möjlig-
heterna att 
hjälpa till.” 
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ställer upp som volontärer, 
berättar Nathalie. Idag är de 
andra gången på plats, och 
snart är de fullt upptagna med 
att torka bord, ställa undan 
stolar och bära lådor med 
matvaror. Det är mycket som 
ska göras ännu innan matut-
delningen sätter igång. 

Krister Fredriksson har varit 
med i ca 5,5 år. Han hjälper till 
för den goda sakens skull och 
hans hustru har också varit 
med. Idag är han ensam. 
     - Det blir för många från 
samma familj om vi båda är 
här, skojar han och skyndar 
vidare. Utanför kyrkan har 
det börjat bildas en kö med 
hjälpbehövande. En del har 
med sig en pall att sitta på, för 
väntan kan bli lång för trötta, 
gamla ben.

Tore Ahlgren bär en blå väst 
med AndreasHelps logo på. 
Han är skiftesansvarig och en 
av de äldsta bland volontä-
rerna. Ändå poserar han glatt 
med en tung låda. Han har 
varit medlem i Andreaskyrkan 
sen år 1965, och berättar att  
Gästhemmet ligger nära hjär-
tat, förutom AndreasHelps.  
     - När församlingen började 
med matutdelningen var >> 

Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.Matt 25:40
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>> jag positivt inställd. Därför är jag med 
i styrgruppen, berättar Tore. Dagen före 
julafton var han med och delade ut mat.
      - En kund sade att detta var den enda 
julmaten de fått! Hjälpbehovet är nog 
verkligt.

Klockan 13 
samlas alla till 
kaffe och arbets-
fördelning. 
Pastor Markus 
Österlund ber 
på tre språk att 
Guds närvaro 
ska röra vid 
både hjälpbe-
hövande och 
volontärer. 

En av volontärerna ska bli pappa om 
några månader. Han försäkrar sig flera 
gånger om att jag inte har fotograferat 
honom.  Eija trugar och får honom att ta 
min bebis i famnen. 
     - Jag vet inte hur man gör, protesterar 
han. Eija fotograferar och säger åt honom 
att skicka till sin hustru.
     - Det är viktigt att vi som församling 
sträcker ut en hjälpande hand till dem 
som behöver, säger Markus. Det här har 
varit en del av kyrkans DNA allt sedan 
starten. Jesus sade att det vi gör för de 
minsta, det gör vi också för honom. 
     Markus tror också att matutdelningen 
är ett vittnesbörd. Han lyfter fram en cent-
ral princip i den kristna tron: ”Visa mig din 
tro utan gärningar, så ska jag med mina 
gärningar visa dig min tro”. Han har svårt 
att sluta, även om han bara skulle slänga 
in en kort kommentar. 
Det märks att också han 
brinner för att hjälpa.

Varje vecka kommer det ca 350-
400 kunder till matutdelningen. 

Trots coronakrisen delade vi ut 
mat varje vecka under ar 2020!

 
Tack till alla volontärer!

 .

”Det är viktigt 
att vi som 

församling 
sträcker ut 

en hjälpande 
hand till dem 
som behöver. 

Det har varit en 
del av kyrkans 
DNA allt sedan 

starten.” 
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Referensnummer
• Tionde (anonymt), ref 9001
• Barnarbetet, ref 30614
• Mission - allmänt, ref 31008
• Afghanistan Lal, ref 31040
• Sandell EC4I, ref 31053
• Sandås i Aten, ref 31105
• Olle Rosenqvist (Indien och Nepal), 
          ref 31095
• AndreasHelps, ref 33019

InbetalningarInbetalningar

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

Varför ska man ge 
av sina pengar?
På grund av coronasituationen och myn-
digheternas begränsningar har vi inte så 
många samlingar i kyrkan som vanligt, 
men kostnaderna rullar på. Vi hoppas där-
för att du som ser Andreaskyrkan som din 
hemförsamling är med och bär arbetet 
också ekonomiskt.

När vi läser Bibeln inser vi att allt vi äger 
egentligen tillhör Gud. Därför är det 
också naturligt att vi ger en del av våra 
pengar till Guds verk. Det är liksom en 
bekännelse att allt faktiskt tillhör Gud.

Men kom ihåg! Nya Testamentet lyfter 
fram glädjen av att få vara med och ge. 
Vi hoppas därför att du ska fortsätta vara, 
eller kanske bli, en glad givare.

Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt 
hjärta, inte med olust 
eller tvång, för Gud 
älskar en glad givare.2 Kor. 9:7

KONTAKTUPPGIFTER

Vaktmästare
Bo Ekman
tfn 044-764 26 24
e-post bo.ekman@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 ”Sue” 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
media@andreaskyrkan.fi

WWW
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- Pastor Markus nämnde häromdagen 

att han tänkt mycket på barnfamiljerna 

och hur vi ”klarar oss” när vi in
te kan 

träffas som normalt i kyrkan. Det är 

lätt för en del att träffas på Z
oom och 

ta en kaffe, men det funkar inte allt
id 

så bra för barnfamiljerna.      

     Jag blev glad när han presenter
ade 

sondagsskolaplay.se. Det är bl
.a. famil-

jen Hilleryd som ligger bakom de 30 

minuter långa program
men. Tittaren 

får ta del av bl.a. undervisning, lov-

sång, dans, och kreativ bön. 

     Nu har våra fa
miljer alltså möj-

lighet att följa med denna digitala 

söndagsskola! Det är bara att
 bänka sig 

i soffan tillsammans med barnen, men 

var beredda att stiga upp oc
h hoppa! :)

                      

                     
      - Förälder - 

          GÖR SÅ HÄR FÖR ATT TITTA:
Sänd dina kontaktuppgiter till info@andreas-
kyrkan.fi så skickar vi varje söndag en länk till 
aktuella avsnitt! OBS! Föräldrar till barn som 
deltagit i söndagsskolan eller barnkören under 
hösten får länken automatiskt.

På följande sida har vi samlat ihop lite 
pyssel till alla barn och unga: a) Bilda tre namn 
med hjälp av första bokstaven i de små bilderna 
(1,2,3). b) Para sedan ihop namnen med rätt 
färgläggningsbild (A,B,C)!

BARN & UNGA

OBS! Inga träffar i januari-februari.

Vi träffas för bön på Zoom varje tisdag 
morgon kl. 7.45-8.45. Om du inte varit 
med förut och behöver ett mötes-ID kan 
du mejla oss på media@andreaskyrkan.fi. 
Hoppas vi ses!

OBS! Inga träffar i januari-februari.

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). 

GUDSTJÄNSTER

Våra gudstjänster sänds tillsvidare endast 
på Facebook Live, men när situationen 
tillåter samlas vi även i kyrksalen!
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Vem är det på bilderna?

A.

1.

2.

3.

B.

C.

a) Vilka tre namn?

b) Skriv 
rätt 
num-
mer!

Rätt svar: a) 1. Mose 2. Jona 3. Maria b) A=3 B=1 C=2
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TIPS PÅ HUR DU KAN 
HÅLLA DIN TRO LEVANDE 
UNDER CORONATIDEN

Ladda ner 

bibelappar, t.ex. 

Bibelappen, Bibelap
pen 

för barn, Alphas 

BibleInOneYear (ENG) 

Eller Jukka Norva
ntos 

RKK (FI)

TA en böne-

promenad och 

njut samtidigt 

av NAturen

Ring en vän 

Lyssna på NY
A poddar 

Lyssna på lovsång 
- och sjung med

Våga Pausa 
och reflektera

Passa på att ta del av 
också andra för-samlingars online-gudstjänster

Coronatiden är en
 sorts ökenperiod

. 

Många saker i liv
et har skalats av

 

eller tagits bort
. Även om coronan

 är 

ett hot så har vi
ssa av livets imp

ul-

ser blivit tystar
e. 

     Denna tid ka
n säkert för mång

a 

vara en tid att p
ausa och reflekter

a. 

Den kan skapa lit
e oro eller ånges

t, 

men reflektion bru
kar vara till nyt

ta. 

Du behöver kanske
 låta dig ifrågas

ätta 

ditt liv och vad 
du håller på med.

 

Vad är viktigt? V
ad är det du sakn

ar? 

Finns det något s
om känns överflödi

gt? 

     Gud är egent
ligen inte alls 

längre bort än va
nligt - inte i de

t 

personliga livet.
 Jag tänker på bi

bel-

stället ”Bli stil
la och besinna at

t 

Jag är Gud” (Ps 4
6:11) och på Elia

 som 

var ensam och mod
fälld och fann Gu

d i 

en svag susning (
1 Kung 19:12). 

     Kanske kan d
etta vara en tid 

för 

oss att rannsaka 
oss själva? Vad fi

nns 

kvar när det andr
a tystnar?

            - Hanna Friis  -

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

Behöver du någon att prata med?

Bli inte ensam med dina funderingar 
utan tag frimodigt kontakt med 
oss: stick in dig på en kaffe eller ring 
någon av pastorerna i församlingen! 
Vi lyssnar och ber gärna tillsammans 
med dig.

  ”Bokhörnan” på 
  Högbergsgatan 22C  
  är öppen följande  
  tider: 
                     

• må kl. 11-14
• on kl. 11-14
• to kl. 14-17 

  Det går också 
  bra att ringa:
 

• pastor Markus 
                                           040-836 76 86      

• pastor Susan 
                                           044-764 26 21

KanslitiderKanslitider
Bär varandras bördor, 
så uppfyller ni Kristi lag.
             Gal. 6:2

Redaktion: Markus Österlund, ansvarig 
utgivare, redaktör. Sabina Söderlund-
Myllyharju, redaktör, grafisk design. 
Pärmbild: Sabina Söderlund-Myllyharju 
Övriga bilder/illustrationer: pixabay.com 
om inte annat uppges. Vi förbehåller oss 
rätten att ändra i programmet.

Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop om nåd! Svara mig i din trofasthet, i din rättfärdighet.                                     Ps. 143:1


