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”Till friheten har 
Kristus befriat oss” 

sommaren 2021

Gal. 5:1
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”Efter vinter kommer vår, också i andens rike” sjunger vi 
i en älskad vårpsalm. Sällan har våren, sommaren, solen, 
värmen och semestern varit lika efterlängtad och nödvän-
dig som nu. En på många sätt exceptionell vinter och vår 
är över och vi har igen kunnat samlas till gudstjänst i kyr-
kan. Och visst känns det härligt att träffas, att se varandra 
i ögonen, njuta av en kopp kaffe och dela gemenskap i 
kyrka och hem. Och om en kort, liten tid får vi kramas igen.

Men vad betyder ”vår i andens rike”? Vi har under våren fördju-
pat oss i Romarbrevet, ett brev som avslutas med en hyllning 
till Gud. ”Hylla Gud, för han är den som kan göra er tro stark!” 

Paulus påminner oss om vad evangeliet är och vad det kan 
göra i våra liv. I början av Romarbrevet skriver han att evangeliet, det glada budskapet 
om Jesus, har kraft att rädda var och en som tror. Och nu säger Paulus att Gud kan 
göra vår tro stark. Evangeliet handlar alltså inte bara om frälsning; det handlar också 
om hur vi fortsätter att vandra i tron, om hur vi växer i Guds ord och om hur vi lever 
livet tillsammans med Jesus Kristus.

Jag skönjer en vår i andens rike, också i Andreaskyrkan! Under 
coronapandemin har bönen fått en allt större plats, i hemmen 
men också på våra gemensamma samlingar på Zoom. Våra 
gudstjänster har nått ut till mänskor som inte vanligtvis sätter 
sin fot i kyrkan. Och vår matutdelning AndreasHelps har helt 
konkret tagit steget ut ur kyrkan, då omständigheterna gjort 
att matkassarna delats ut på gatan. Aldrig förr har vi haft lika 
många samtal med kyrkans grannar, som nu också fått smak-
prov på vad tron innebär i vardagen.

Paulus formligen njöt av att berätta om Guds räddningsplan för dem som inte ännu 
trodde. På samma sätt ser vi idag att Guds stora gåva, budskapet om Jesus Kristus, 
sprids utanför kyrkornas väggar och når flera mänskor.

Min bön är att allt flera i Helsingforsregionen ska få uppleva ett förvandlande möte 
med Frälsaren. Att de får smaka och se att Gud är god. Och av nåd får du och jag vara 
med i den planen. Vi får som Paulus berätta om Guds stora gåva och vara med om att 
föra människor till tro och frihet i Kristus.

Jag önskar dig en riktigt skön och avkopplande sommar!

Vår i andens rike
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Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

Foto: S.S-M

”Aldrig förr har vi 
haft lika många 
samtal med 
kyrkans grannar, 
som nu också 
fått smakprov på 
vad tron innebär i 
vardagen.”
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Det händer i Andreaskyrkan
juli 
Sö 4.7 kl.18 Sommarkväll 
i AK. ”Det sanna evange-
liet”. (Gal. 1:1-9)
Sö 11.7 kl.18 Sommarkväll 
i AK. ”Guds stora nåd”. 
(Gal. 1:10-24)
Sö 18.7 kl.18 Sommarkväll 
i AK.  ”Enheten i Kristus”. 
(Gal. 2:1-10)
Sö 25.7 kl.18 Sommar-
kväll i AK. ”Att hålla sig till 
evangeliet”. (Gal. 2:11-21) 

augusti
Sö 1.8 kl.18 Sommarkväll 
i AK. ”Rättfärdig genom 
tro”. (Gal. 3:1-25)
Sö 8.8 kl.18 Sommarkväll 
i AK. ”Guds barn och ar-
vingar”. (Gal. 3:26-4:7)
Sö 15.8 kl.11 Gudstjänst 
i kyrksalen.  ”Vänd inte 
tillbaka till lagen”. 
(Gal. 4:8-31)
Sö 22.8 kl.11 Gudstjänst. 
”Friheten i Kristus”. 
(Gal. 5:1-15)
Sö 22.8 kl.18 Allkristen 
bön på Zoom. 
Sö 29.8 kl.11 Gudstjänst. 
”Andens frukt”. (Gal. 5:1-15) 

GEMENSKAPS-
DAG 4.9
Boka redan nu in försam-
lingens gemenskapsdag 
som ordnas lö 4.9 i huvud-
stadsregionen! Håll utkik 
efter mer info!

SOMMAR-
KVÄLL I AK 
4.7-8.8
Sommarsöndagarna träf-
fas vi kl.18 på Nya Vinden, 
men fr.o.m. 15.8 träffas vi 
som vanligt till gudstjänst 
kl.11 i kyrksalen. Hoppas 
vi ses!

ANDREAS-
HELPS
Matutdelningen Andreas-
Helps fortsätter varje 
torsdag kl.14-17 på gatan 
utanför kyrkan. Vem som 
helst i nöd är välkommen. 
Det är viktigt att hålla 
avstånd (2 m) samt bära 
ansiktsmask, samt att man 
inte har några förkylnings-
symptom! Om man inte 
har egen ansiktsmask kan 
man begära en av funktio-
närerna.

ALLKRISTEN
BÖN 22.8 
Vi ber för Svenskfinland 
och speciellt för Norra 
Österbotten. Mejla oss på 
info@andreaskyrkan.fi för 
att få zoomkoden!

september
Lö 4.9 Församlingens 
gemenskapsdag
Sö 5.9 kl.11 Gudstjänst. 
”Bär varandras bördor”. 
(Gal. 6)
Sö 12.9 kl.11 Gudstjänst. 
HÖSTSTART!

BÖN PÅ 
ZOOM 
Välkommen alla tisdagar 
under sommaren att be 
med oss kl.7:45! Mejla oss 
på info@andreaskyrkan.fi 
för att få zoomkoden!

Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.Joh. 1:12

Under sommaren studerar vi Galaterbrevet och påminns om vad friheten i Kristus verkligen 
innebär. Brevet lyfter upp det sanna evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, och 
kan ses som den kristna trons frihetsdeklaration. Paulus skrev det till församlingar som börjat 
kompromissa och där lagiskheten fått rotfäste. Budskapet är att vi är fria från syndens och 
lagens makt och får tjäna en levande Gud. Och det här budskapet gäller alla människor. Kom 
med på resan!
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Tomas Sandell är grundare och verksamhetsledare för organisationen 
European Coalition for Israel (ECI) som jobbar med opinionsbildning 
om Israel samt för att motverka antisemitism i världen. 

TOMAS SANDELL OCH ECI

Tomas grundade ECI år 2003 efter att ha flyt-
tat tillbaka till Finland från Bryssel år 2001. 
Han hade då bott där i sju år.
     - Min vision och önskan med organisatio-
nen var att den skulle bli ”en kristen röst i 
maktens korridorer - för det judiska folket”, 
säger Tomas. 
     - Idag har vi verksamhet på EU-nivå i Brys-
sel, men också på FN-nivå i New York. Där 
har vi samarbetat bl.a. med generalsekrete-
rare Antonio Guterres. 
     Orförande för ECI är Tor G Gull, som också 
är medlem i Andreaskyrkans ledningsgrupp 
och känd mötesledare från ”Israel i Fokus”.

Tomas berättar att Israelarbetet alltid haft 
en central ställning i Andreaskyrkan. 
     - När väckelsens vind drog in över Hel-
singfors på 1860-talet, ingick även bibelun-
dervisning om Israels upprättelse och det 
judiska folkets centrala betydelse i Guds 
frälsningsplan i församlingens verksamhet, 

säger Tomas.
     - Henry Grattan Guinness från 

London var en förkunnare som lyfte fram 
de profestiska texterna om Israels fram-
tid. Detta skedde flera årtionden innan 
sionismens fader Theodore Herzl skrev 
om nationen Israels upprättelse i enlighet 
med Bibelns profetior, fortsätter han. 
     - Guinness reste regelbundet mellan 
London och St Petersburg och gjorde ofta 
uppehåll i Helsingfors. Här predikade han 
i den krets som med tiden blev Andreas-
kyrkan. 
     År 1908, grundades Finlands äldsta 
Israelförening, Israels Vänner r.f., just i 
Andreaskyrkan.
     - Det har alltid funnits ett stort intresse 
att stöda judar här. ECI:s arbete bygger 
vidare på det arbete som Henry Grattan 
Guinness och kretsen kring Israels vänner 
lade grunden till, för över 100 år sedan, 
förklarar Tomas.

Mycket i världen har förändrats sedan 
Andreaskyrkan grundades år 1883.
    - Men kärleken till det judiska folket har 
bestått, menar Tomas. 
     - Så har även hatet mot det judiska fol-
ket. I dag tar sig antisemitismen allt oftare 
uttryck i en oproportionell kritik mot värl-
dens enda judiska stat, staten Israel.
     Tomas är tacksam över det stöd för 
Israelarbetet som Andreaskyrkan visat 
genom åren. 
     - Jag är också tacksam att stödet idag 
riktar sig till ECI:s verksamhet. När ”Min-
nesdagen för förintelsens offer” upp-
märksammades den 27 januari 2021, och 
vi förmedlade hälsningar från kyrkoledare 
runtom i världen, streamades sändningen 

ANDREASKYRKANS MISSIONSPROJEKT
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Om du vill stöda European 
Coalition for Israel (ECI) kan du 
göra en inbetalning till försam-
lingens konto: FI53 4055 1110 
0097 88. Kom ihåg att använda 
referensnumret 31053! Tack för 
ditt bidrag!

Text: Sabina Söderlund-Myllyharju       
           & Tomas Sandell 
Foto: Tomas Sandells privata

SANDÅS I ATEN - 
LEDARSKAPSTRÄNING & 

ARBETE MED FLYKTINGAR

OLLE ROSENQVIST - 
LEDARTRÄNING & HUMANITÄRT 

ARBETE I NEPAL OCH NORRA 
INDIEN

LAL - 
BYAUTVECKLINGSPROJEKT 

I AFGHANISTAN

Övriga missionsprojekt

Uppifrån: 1.Tomas med FN:s generalsekreterare 
Antonio Guterres (längst t.h.). 2. Tomas och 
Israels nye president Isaac Herzog. 3. Tomas över-
räcker ett öppet brev till Europeiska Kommissio-
nens ansvarige ledare för Mellanöstern.

från kyrksalen på Högbergsgatan 22. Det 
är en naturlig fortsättning på det långva-
riga Israelarbetet inom församlingen.
     Mer om organisationen European 
Coalition for Israel (ECI) hittar du på deras 
webbsida www.ec4i.org.



6| 

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 nån 
att prata med?
Bli inte ensam med dina 
funderingar utan tag frimodigt 
kontakt: stick in dig på en kaffe eller 
slå en signal! Pastor Markus lyssnar 
och ber gärna tillsammans med dig. 
Du kan också kontakta någon annan 
du känner förtroende för, t.ex. i 
ledningsgruppen. 

”Bokhörnan” är öppen följande 
tider under sommaren: onsdagar kl. 11-13. 
Adressen är: Högbergsgatan 22 C. 
Välkommen!

KanslitiderKanslitider
Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.Ps. 29:11

KONTAKTUPPGIFTER

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

Administratör 
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

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

Tuija Österman
tfn 050 302 89 70
e-post tuija.osterman@kesayliopistot.fi

facebook.com/
andreaskyrkan 

andreaskyrkan_helsingfors

andreaskyrkan.fi

info@andreaskyrkan.fi
media@andreaskyrkan.fi

WWW

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

Semesterdax!

Personalens semestrar är som följande: 
Markus Österlund 12.7-4.8. 
Bo Ekman 21.6-2.7 och 23-29.8.
Magnus Ahlberg 28.6-23.7.

Herren är nära dem som 
har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har 

en bedrövad ande.      Ps. 34:19

Nästa nummer av 
Andreasbladet kommer ut i 
slutet av augusti!

Ha en riktigt skön sommar!
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Referensnummer
•	 Tionde (anonymt), ref 9001
•	 Barnarbetet, ref 30614
•	 Mission - allmänt, ref 31008
•	 Afghanistan Lal, ref 31040
•	 Sandell - ECI, 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

andreaskyrkan.fi

LILLA PYSSLET 

A. B.
C.

Hjälp!
Vilken väg ska 

jag välja?
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Vill du lära dig 
grunderna i det 
svenska språket 
eller har du en vän 
som är intresserad? 
Eller kanske 
du vill ställa 
upp som 
språkvän 
ca 1 timme 
i veckan till 
någon av dem 
som går på 
kursen? 
I höst ordnar vi i 
Andreaskyrkan en 
gratis språkkurs och 
ett språkcafé. Mejla 
ditt intresse till 
info@andreaskyrkan.fi 
eller ring 040 836 7686 
(Markus) eller 050 302 
8970 (Tuija) för mera 
information.

Haluaisitko oppia 
ruotsin kielen 

perusteet tai onko 
sinulla kielikurssista 

kiinnostunut ystävä? 
Tai haluaisitko toimia ruotsin kielen 

opiskelijan kielikaverina n. tunnin 
viikossa? Andreaskyrkan järjestää 

syksyllä maksuttoman kielikurssin, jonka 
yhteydessä toimii myös kielikahvila. 

Ilmoita kiinnostuksesi info@andreas-kyr-
kan.fi tai soita 040 836 7686 (Markus) 

tai 050 302 8970 (Tuija)
 saadaksesi lisä-

tietoa.

Would you 
   like to learn 
the basics of Swedish, 

or is there someone you know
who might be interested?

 
Perhaps you could be a language 

buddy for an hour a week for one 
of the participants on the course? 

  In autumn, we’re arranging a free
language course and language   
    cafe at Andreaskyrkan. 
   To find out more, e-mail 
     info@andreaskyrkan.fi  
           or call 040 836 7686 (Markus) 
              or 050 302 8970 (Tuija).


