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ANDREASKYRKAN - HÖGBERGSGATAN 22, HELSINGFORS

”De höll troget fast 
vid apostlarnas 
undervisning och 
vid gemenskapen, 
brödsbrytelsen 
och bönerna.”
Apg. 2:42
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En varm gemenskap... 
Varför ska jag engagera mig i en församling? Den tanken 
kanske du tänkt någon gång. Och det är bra! I en värld där 
karusellen snurrar allt snabbare och där intrycken avlöser 
varandra i rasande fart, är det skäl att stanna upp. Att 
utvärdera. Vad håller jag riktigt på med? 
 Under hösten kommer vi i Andreaskyrkan att 
stanna upp i Apostlagärningarna, en bibelbok som binder 
samman Jesus liv med församlingens liv. 
 I det andra kapitlet läser vi att de troende möttes 
i templet varje dag och de samlades i hemmen för att äta 
tillsammans. ”Deras glädje och tacksamhet visste inga grän-
ser”. Och senare läser vi att de troende älskade varandra 
och de delade med sig av allt de hade. 

...som lyssnar till Guds röst...…
Men varför var de så glada? Och varför var de så givmilda? Jesus hade ju 
lämnat dem. Visst, det hade han gjort, men de fick del av Guds heliga Ande. 
Och Anden talade till dem..
 Och Gud talar till oss ännu idag, om vi är villiga att stanna upp och 
lyssna. Han viskar till dig att du är älskad, att du har din identitet i Hans kärlek. 
Du behöver inte prestera och springa med i ekorrhjulet. Den platsen är reser-
verad för ekorrar och hamstar. Inte för dig! Gud har en bättre plan.

...och förvandlar stad och land!
Och Gud har en bättre plan för många i Helsingfors och i Finland. De troende 
i Jerusalem samlades inte bara i templet och i hemmen. De delade med sig av 
Guds kärlek och undervisade i skolor och domstolar, på städernas gator, nära 
och fjärran.
 ”En varm gemenskap av troende, som lyssnar till Guds röst och som 
förvandlar stad och land”. Det ungefär är Apostlagärningarna sammanfattat i 
en mening. Och det är också min dröm för Andreaskyrkan.
 Vår kyrka är inte en organisation som du ansluter dig till. Vi är en 
familj där du hör hemma! Det betyder inte att vi är perfekta. Långt ifrån. 
Ingen familj är det. Men vi samlas, i kyrkan och i hemmen, delar våra liv och 
lyssnar in till vad Gud har på sitt hjärta. Vi vill göra skillnad i varandras och 
andras liv.

Jag hoppas förstås att du vill vara med! 
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Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

Foto: S.S-M
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SEPTEMBER 
EN VARM GEMENSKAP...
On 1.9 kl.17 Mitt i Veckan. Se ruta.
To 2.9 kl.14-17 AndreasHelps. Varje torsdag 
utanför kyrkan. Se ruta.
Lö 4.9 kl.10 Gemenskapsdag på Solvalla. 
Sö 5.9 kl.11 Gudstjänst. Nattvard. Markus 
Österlund: ”Bär varandras bördor”. Vi avslutar 
studiet av Galaterbrevet. Kyrksalskaffe. 
Sö 5.9 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda. 
Varje söndag eftermiddag.

Ti 7.9 kl.7:45 Bön på Zoom. Varje tisdag. Se ruta.
Ti 7.9 kl.18 Planering och brainstorming 
på Zoom med församlingens barnfamiljer. 
Zoomkoden får du genom att mejla oss på 
info@andreaskyrkan.fi.
On 8.9 kl.17 Mitt i Veckan. 
Sö 12.9 kl.11 Gudstjänst. Höststart. 
Markus Österlund: ”Guds församling – världens 
hopp”. Vi välkomnar och välsignar Markus och 
Teresa Linde. Kaffe och tårta.
Sö 12.9 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 12.9 kl.19. Allkristen bön för svenskfinland. 
Se ruta på nästa sida.

Ti 14.9 kl.7:45 Bön på Zoom. 
On 15.9 kl.17 Mitt i Veckan.
Sö 19.9 kl.11 Radiogudstjänst. 
Markus Österlund: ”En tro som övervinner värl-
den”. Barnkören medverkar. Missionskollekt.
Sö 19.9 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Ti 21.9 kl.7:45 Bön på Zoom. 
Sö 26.9 kl.11 Gudstjänst.
Marcelo Lopes: ”Att leva i gemenskap med dem som 
är annorlunda”. Kyrksalskaffe. Församlingsmöte. 
Sö 26.9 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 26.9 kl.19 Israel i Fokus. Se ruta på nästa sida.

Ti 28.9 kl.7:45 Bön på Zoom. 
On 29.9 kl.17 Mitt i Veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

GUDSTJÄNST
HÖSTSTART I AK 

Varje söndag kl.11 firar 
vi gudstjänst.  Sönda-
gen 12.9 har du möjlig-
het att vara med och 
välkomna och välsigna 
vår nya ungdoms-
pastor Markus Linde 
och hans fru Teresa! 
Läs mer om Markus & 
Teresa på sidan 6-8.

MATUTDELNINGEN 
ANDREASHELPS

Varje torsdag kl.14-17 delar vi ut 
matkassar på gatan utanför kyrkan. 
Vem som helst i nöd är välkommen till mat-
utdelningen! Det är viktigt att hålla avstånd 
och bära ansiktsmask, och att inte ha några 
förkylningssymptom. Ansiktsmasker finns vid 
behov att fås av funktionärerna. 

BÖN PÅ ZOOM

Varje tisdag kl.7:45 är du välkommen att be 
tillsammans med oss, för stort som smått! 
Om du inte har varit med förut och behöver 
zoomkoden kan du mejla oss på: 
info@andreaskyrkan.fi!

MITT I VECKAN

Varannan onsdag kl.17 på Nya Vinden 
samlas vi till gemenskap, måltid och barn-
körsövning. Vi inleder med måltid kl.17 och 
barnkören börjar sin övning ca kl.17:45. 
Körledare är Susanna Sandell. OBS! Vi kör 
igång 1.9 och intensivtränar inför radio-
gudstjänsten tre veckor i rad: 1.9, 8.9 och 
15.9. Radiogudstjänsten går av stapeln 19.9. 
Sedan träffas vi varannan vecka fr.o.m. 29.9.

TISDAGAR

ONSDAGAR

TORSDAGAR

Högbergsgatan 22, Helsingfors

NDREAS        HELPS

SÖNDAGAR
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OKTOBER 
...SOM LYSSNAR TILL GUDS RÖST...
Sö 3.10  kl.11 Gudstjänst. Nattvard. 
Markus Linde: ”Att invänta Guds helige Ande”. 
Kyrksalskaffe.
Sö 3.10 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Ti 5.10 kl. 7.45 Bön på Zoom.
Lö 9.10 kl.12 Brunch för kvinnor. Anna Kork-
man Lopes: ”Mer kraft i vardagen”. Förhandsan-
mälan. Se ruta.
Sö 10.10 kl.11 Gudstjänst. 
Markus Österlund: ”Gudsmötet – din väg till 
Damaskus”. Lunch.
Sö 10.10 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 10.10 kl.19 Allkristen bön för svenskfinland. 

Ti 12.10 kl.7:45 Bön på Zoom.
On 13.10 kl.17 Mitt i veckan.
Sö 17.10 kl.11 Gospelgudstjänst i Ansvars-
veckan. Sarah Tiainen och Markus Österlund: ”Att 
förvalta rätt - hur mycket är tillräckligt?”. En grupp 
från His Master’s Noise medverkar. Körledare: Elna 
Romberg & Simon Djupsjöbacka. Kyrksalskaffe. 
Missionskollekt.
Sö 17.10 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Ti 19.10 kl. 7:45 Bön på Zoom.
Sö 24.10 kl.11 Gudstjänst. 
Marcelo Lopes: ”Vår relation med den helige 
Anden”. Kyrksalskaffe.
Sö 24.10 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 24.10 kl.19 Israel i Fokus.

Ti 26.10 kl.7:45 Bön på Zoom.
On 27.10 kl.17 Mitt i veckan.
To-Lö 28-30.10 Keswick 2021. Se ruta.
Sö 31.10 kl.11 Gudstjänst.
Markus Österlund: ”Att kunna ge skäl för sin tro”. 
Kyrksalskaffe.
Sö 31.10 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.

BÖN FÖR SVENSKFINLAND

Datum: 12.9, 10.10, 7.11. Mejla oss på 
info@andreaskyrkan.fi om du vill vara 
med och inte har zoomkoden!

KESWICK 
2021 

Mötena hålls 28.10-
30.10 i Munksnäs 
kyrka på Tegelsti-
gen 6, Helsingfors. 
Huvudtalare är 
Annahita Parsan, 
svensk-iransk präst 
och föreläsare, 
vars förkunnelse 
har nått många 
farsitalande. År 2018 tilldelades hon Evang-
elistfondens pris ”Årets evangelist”.   
       Övriga medverkande är bl.a. Bo-Göran 
Åstrand, Ronny Thylin, Stefan Salonen och 
Mariam Türkan. Mötena streamas och länk 
till sändningen hittar du på www.keswick.fi 
där mera information om mötena kommer 
att läggas ut. 

ISRAEL I FOKUS

Datum: 26.9, 24.10, 21.11. Mejla oss på 
media@andreaskyrkan.fi om du vill vara 
med och inte har zoomkoden!

BRUNCH FÖR KVINNOR 9.10

Alla kvinnor välkomnas till brunch på 
Nya Vinden lördagen 9.10 kl.12! Medan vi 
avnjuter en läcker brunch får vi lyssna till 
Anna Korkman Lopes (psykolog, par- och 
familjeterapeut, coach) som talar om temat 
”Mer kraft i vardagen”. Anmäl dig till 
info@andreaskyrkan.fi eller genom att 
skicka sms till 050 302 8970 (Tuija). Meddela 
antalet deltagare och eventuella mataller-
gier. Hoppas vi ses!

Jag har alltid Herren för ögonen.     Han är vid min högra sida, jag vacklar inte.                                     Ps.16:8
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NOVEMBER 
...OCH FÖRVANDLAR STAD OCH LAND!
Ti 2.11 kl.7:45 Bön på Zoom.
Sö 7.11 kl.11 Gudstjänst. Nattvard.
Markus Österlund: ”Guds comeback – tro i ett 
sekulärt samhälle”. Parentation. Kyrksalskaffe. 
Sö 7.11 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 7.11 kl.19 Allkristen bön för svenskfinland. 

Ti 9.11 kl.7:45 Bön på Zoom.
On 10.11 kl.17 Mitt i veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Fr-Lö 12-13.11 Körfestivalen Gospel kids 
(6-10år) & Soulteens (11-16 år) 
Sö 14.11 kl.11 Gudstjänst.
Markus Österlund: ”Den förlorade Fadern”. 
Farsdagskaffe.
Sö 14.11 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.

Ti 16.11 kl.7:45 Bön på Zoom.
Sö 21.11 kl.11 Gudstjänst. 
Markus Linde: ”Att se Guds rike expandera”. 
Lunch. Församlingsmöte. Missionskollekt.
Sö 21.11 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 21.11 kl.19 Israel i Fokus.

Ti 23.11 kl.7:45 Bön på Zoom.
On 24.11 kl.17 Mitt i veckan.
Gemensam måltid, barnkörsövning.
Sö 28.11 kl.11 Gudstjänst. 
Första advent. Familjefest. Barnkören medver-
kar. Adventskaffe.
Sö 28.11 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.

GOSPEL KIDS & SOULTEENS
12-13.11 I ANDREASKYRKAN

Välkommen på körfestivalen Gospel kids 
(6-10 år) & Soulteens (11-16 år)!

Tillsammans med barn och ungdomar från 
hela Nyland får du vara med och öva in 
sånger som ni sedan kommer att sjunga på 
en hejdundrande konsert tillsammans med 
duktiga solister som Elna Romberg, Susanna 
Sandell och ett proffsigt band! 
 
Mer information och anmälan på: 
www.fmu.nu/gospelkids 
www.fmu.nu/soulteens

Arrangörer: FMU och Andreaskyrkan

KOM MED I EN SMÅGRUPP! 

Flera nya smågrupper är på gång i försam-
lingen i höst! Läs mer om smågruppsverk-
samheten och hur du kan komma med i en 
smågrupp på sidan 10. 

KYRKVÄRD & KYRKSALSKAFFE

Vill du hjälpa till i församlingen genom att 
hälsa gudstjänstbesökare välkomna eller 
genom att förbereda kyrksalskaffet? Tag 
kontakt med Bo Ekman, tfn 044-764 26 24.

HÄLSNING FRÅN
MÅNDAGSSAMLINGEN 

På grund av coronasituationen avvaktar 
Måndagssamlingen med att träffas på Nya 
Vinden. Ella Enberg och Bo Ekman som 
leder Måndagssamlingen hälsar varmt till 
alla intresserade att hålla utkik (t.ex. via 
Kyrknytt) efter mera information om när 
verksamheten återupptas igen.  

Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad           du har sett och hört.        Apg.14-15
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Ungdomspastorn som 
vill träna lärjungar

Namn: Markus Linde
Ålder: 34 år
Familj: hustru Teresa 
Yrke: Tidigare pastor i Missions-
kyrkan i Sundom. Ungdoms-
pastor i Andreaskyrkan fr.o.m. 
september 2021.
Intressen: airsoft (lite som 
paintball), figurspel (man 
bygger ihop och målar minia-
tyrfigurer), musik (gitarr & 
sång), gym (rekord i bänkpress 
”blygsamma” 115 kg), historia 
och teologi
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Ett hjärta för människor
Markus Linde beskriver sig själv som en 
”snart 35-årig karl som gift sig på senare 
år”.
     - För det mesta är jag en glad och ener-
gisk person, men ibland uppfattas jag som 
”högljudd”. Det kan bero på att jag har en 
liten hörselskada som gör att jag pratar 
högt.
     Markus berättar att han är ”enkel” till 
sin natur och gillar ärlighet. 
     - Jag uppskattar folk som är ”rakt på 
sak” och jag är själv också mycket ärlig.

Markus är född i Sverige och uppvuxen i 
en frikyrklig familj med troende föräldrar 
och två troende syskon.
     - Man kan säga att 
jag har fått ett hjärta för 
människor till följd av att 
mina föräldrar brytt sig så 
mycket om andra. Pappa 
jobbade hela sitt liv med 
missbrukare, och mamma 
har fått stor betydelse för 
många genom sitt jobb 
inom tandvården.

Möten med Gud
När Markus var 13 år hade 
han ett avgörande möte 
med Gud.
     - Det var sportlov och jag var på en 
skidresa med församlingen. Jag var mer 
intresserad av att åka skidor än själva 
undervisningen. Men under resan bad 
busschauffören för mig och jag upplevde 
starkt den helige Andes närvaro. Jag 
kände att ”Gud är på riktigt”. 
     Flera av hans kompisar lät döpa sig, 
men Markus kände sig inte redo - han 
förstod inte dopets innebörd.
     - Jag har alltid trott på Gud. Men 
ungdomstiden var inte lätt, och jag blev 
mycket mobbad i skolan. På den tiden 
fanns det inte några verktyg för att ta tag 
i mobbning och man sa bara: ”Bry dig inte 
om det, gå vidare”. Senare i livet har jag 

Ungdomspastorn som 
vill träna lärjungar
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rett ut saken tillsammans med en tera-
peut.
     Mobbningen och besvikelserna över 
den uteblivna hjälpen ledde till att Mar-
kus tog avstånd från församlingen under 
några års tid. Men när han beslutade sig 
för att återvända till församlingen lät han 
också döpa sig.
     - Det hände något när jag steg upp ur 
dopgraven. Jag upplevde att Gud sade 
till mig: ”Nu kan jag använda dig”. Sen 
började det hända saker.

Alltid jobbat med ungdomar
Under sin tid i Sverige studerade Markus 
till lärare, men han fick aldrig tillfälle att 

jobba som det innan han flyt-
tade till Finland år 2010. 
     - Just nu studerar jag vid 
Agricola Theological Institute 
som drivs av United Commu-
nity Church i Esbo. Utbild-
ningen heter Masters of 
Theology och förhoppnings-
vis blir jag färdig i maj 2022. 
     - Jag har också gått 
församlingsledarträningar 
via Salt and Light-nätverket, 
samt en 6 månaders inten-
sivkurs om församlingsle-
darskap vid Nordic Training 
School, under vilken vi 

praktiserade 2 månader var i Jakobstad, 
västra Sverige, östra Sverige och Kenya. 
Dessutom har jag gått en 2-årig kurs på E4 
Ministry School.  
     Vid sidan av lärarstudierna i Sverige 
jobbade Markus ofta på den lokala fritids-
gården. I Finland har han bl.a. jobbat med 
ensamkommande flyktingbarn och inom 
barnskyddet. Nu senast har han fungerat 
som pastor vid Missionskyrkan i Sundom. 
Där har han bl.a. varit med och startat 
upp projektet ”Källaren goes street” som 
strävar till att nå ut till unga i nejden. 
     - Vi har samlats varannan lördagkväll på 
parkeringen utanför den lokala butiken, 
och vi har bjudit på grillkorv och samtalat. 

- Jag har alltid trott 
på Gud. Men ung-

domstiden var inte 
lätt, och jag blev 

mycket mobbad i 
skolan. På den tiden 
fanns det inte några 

verktyg för att ta tag i 
mobbning och man sa 
bara: ”Bry dig inte om 

det, gå vidare”.
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     - Jag har alltid jobbat mycket med 
ungdomar och tycker om att göra det. De 
döljer inte vad de tänker på samma sätt 
som vuxna, ändå förstår vi vuxna inte alltid 
vad de går igenom.

Formats av bön och bibelläsning
På frågan om vad han gjort för att ”växa i 
tron” berättar Markus att han fått vandra 
många år tillsammans med pastor Stefan 
Löv från Ebeneserkyrkan i Jakobstad.
     - Stefan har varit min personliga pastor 
och mentor, och med honom har jag kun-
nat prata och brottas t.ex. om olika frågor 
i bibeln. 
     - Annars är det nog bibelläsning och bön 
som har format mig till den jag är idag. Jag 
säger som predikanten Charles Spurgeon 
när man frågade honom huruvida bön eller 
bibelläsning är viktigare: ”Vad är viktigare, 
att andas ut, eller att andas in?”

Lade ner allt inför Gud
Sin hustru Teresa träffade Markus på Mid-
vinterveckan för ca 3,5 år sedan. Han skulle 
då precis börja jobba i Sundom.
     - Hon kom till MVV för att göra reklam 
för Tulisielukoulu. När jag såg henne tänkte 
jag: ”Hon de va ju söt, hon sku man kunna 
tänka sig att veta mera om!”. 
    Men Markus tog inte kontakt. Han hade 
nämligen tidigare lovat sig själv att ”inte 
längre ta initiativ när det kom till kvinnor”.
     - Jag hade några förhållanden bakom 
mig som inte lett någonstans, och jag var 
trött på det. Jag hade till och med förlovat 
mig, men det förhållandet brast. 
     - Då lade jag ner allt inför Gud och sade: 
”Nu är det slut med det här att jag tar kon-
takt med kvinnor. Antingen får du fixa det, 
eller så blir det inget”. 
     Den Midvinterveckan blev speciell för 
Markus. Teresa tog faktiskt kontakt med 
honom.
     - Jag var ärlig med henne ända från bör-
jan, och vi hade bara träffats några gånger 
när jag gjorde på klart att jag inte var ute 

efter någon ”flickvän”. Det hade jag 
haft tillräckligt av. 

     Markus sade 
till Teresa att 
han söker en 
”hustru” eller 
ingenting alls. 
Lyckligtvis kände 
Teresa likadant. 
Paret sällska-
pade i ca 1 år 
innan de förlo-
vade sig år 2018. 
Ett år senare gifte de sig.
     Markus avslöjar att han är extrovert till 
sin personlighet, medan Teresa är introvert. 
Detta har lett till att paret måste jobba 
extra mycket på kommunikationen.
     - Vi valde att gravera in ”1 Joh 4:19” i våra 
vigselringar. Bibelordet påminner oss om 
att vi kan älska varandra för att Jesus har 
älskat oss först! Ett annat bibelord som 
betyder mycket för mig är ”Gud är trofast, 
han som har kallat er till gemenskap med sin 
Son Jesus Kristus, vår Herre” (1 Kor 1:9).

Brinner för att nå ut till unga
- Jag brinner för att nå ut till människor, 
speciellt unga. Min fru Teresa brinner för 
att lära ut bibeln till ungdomar. 
     Teresa har gått YWAM:s Disciple Train-
ing School och School of Biblical Studies i 
Taiwan, och även medverkat som ledare på 
Tulisielukoulu som är Vapaakirkkos lärjunga-
träningsskola. I maj blev hon färdig med 
sin teologie examen från Suomen teologi-
nopisto i Tammerfors. I höst jobbar hon för 
TE-byrån, men våren 2022 är ännu öppen. 
     - Jag ser mycket fram emot att jobba 
med både anställda och frivilliga i Andreas-
kyrkan, samt att samarbeta med Missions-
kyrkorna i Nyland och lokalförsamlingarna i 
Helsingforsregionen. 
     - Min dröm och vision är att starta upp 
någon form av lärjungaträningsgrupp med 
de unga som finns, och att samarbeta med 
dem som jobbar med söndagsskolan för att 
se vad vi kan utveckla och göra bättre.  

- Jag brinner för 
att nå ut till män-

niskor, speciellt 
unga. Min fru 

Teresa brinner för 
att lära ut bibeln 

till ungdomar.

”Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.” 1 Kor.1:9
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JESU LILLA 
LAMM JAG ÄR

L i k ne l s e n  om de t  f ö r l o r ade  få r e t  (L uk .  1 5 : 4-7)
Je s u s  s a d e :  ”Om  n å g o n  a v  e r  h a r  h u n d r a  f å r  o c h  f ö r l o r a r  e t t  a v 
d em ,  l äm na r  h a n  d å  i n t e  d e  n i t t i o n i o  i  ö k n e n  o c h  g å r  u t  e f t e r  d e t 
f ö r l o r a d e  t i l l s  h a n  f i n n e r  d e t ?  O ch  n ä r  h a n  h a r  f u n n i t  d e t ,  b l i r  h a n 
g l a d  o c h  l ä g g e r  d e t  ö v e r  s i n a  a x l a r .  Nä r  h a n  s e d a n  k omme r  h em , 
s am l a r  h a n  s i n a  v ä n n e r  o c h  g r a n n a r  o c h  s ä g e r  t i l l  d em :  G l ä d  e r 

me d  m i g !  J a g  f a n n  m i t t  f ö r l o r a d e  f å r .  J a g  s ä g e r  e r :  P å 
s amma  s ä t t  b l i r  d e t  s t ö r r e  g l ä d j e  i  h i m l e n  ö v e r  e n 

e n d a  s y n d a r e  s om  om v ä n d e r  s i g  ä n  ö v e r 
   n i t t i o n i o  r ä t t f ä r d i g a  s om  i n t e 

      b e h ö v e r  n å g o n  om v ä n d e l s e . ”

Barnens sida
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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! Någon av 
pastorerna lyssnar och ber gärna 
tillsammans med dig. Du kan också 
kontakta någon annan du känner 
förtroende för, t.ex. i 
ledningsgruppen. 

”Bokhörnan” är öppen:
Onsdagar kl. 11-14 
Torsdagar kl. 14-17 

Adress: Högbergsg. 22 C. 

Välkommen!

KanslitiderKanslitider
Gläd er med dem som 
är glada, gråt med 
dem som gråter.

Rom. 12:15

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.

KOM OCH DELA LIVET MED 
ANDRA I EN SMÅGRUPP!

I år kommer församlingen att satsa mera på 
smågrupper. Vi ser gärna att just du kommer 
med, och det finns redan flera nya grupper på 
gång! 

Smågrupp, hemgrupp, 
cellgrupp - kärt barn 
har många namn. 
Meningen med 
smågrupperna är att 
ge gruppmedlem-
marna möjlighet att 
träffas under veckan, 
be för och dela livet 
med varandra på ett 
praktiskt och jordnära 

sätt. I smågruppen finns det plats att vara per-
sonlig och nära på ett annat sätt än då man möts 
under söndagsgudstjänsten. Är du intresserad 
av smågruppsverksamheten? Kontakta pastor 
Markus Österlund, tfn 040 836 7686 så berättar 
han mera!

”För mig har det betytt väldigt mycket att få ven-
tilera mina tankar med andra människor som har 
samma livsvärderingar. När min egen bristfällighet 
speglas i kontakten med andra, inser jag också min 
svaghet. Då kommer nåden in i bilden och Guds 
kraft får plats att bryta fram.” 

”Fast man inte ska jämföra sig med andra känns 
det bra att veta att saker och ting som man möter 
och brottas med i vardagslivet inte bara gäller en 
själv. I smågruppen får man möjlighet att både ge 
och ta emot. Det är skönt att veta att man inte är 
ensam, och det känns meningsfullt att kunna be 
för varandra och själv ta emot förbön.”

”Vår smågrupp är rätt ny, men för mig är det bästa 
med gruppen att den erbjuder en plats där man 
kan känna samhörighet med andra. För att klara 
av livets med- och motgångar är det viktigt att 
höra hemma någonstans. Jag hoppas, att sam-
tidigt som vi lär känna varandra bättre, upplever 
vardagslivet tillsammans och ber för varandra, kan 
vi också göra vår lilla bit för att sprida Guds rike till 

dem som finns runtom oss.”
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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
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I samarbete med Svenska studiecentralen

KONTAKTUPPGIFTER

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

Ungdomspastor
Markus Linde
tfn 040-127 20 17
e-post markus.linde@andreaskyrkan.fi

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
se uppgifter ovan

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

andreaskyrkan.fi
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Andreaskyrkan söker personer som vill 
fungera som språkvänner i samband med 
vår svenska kurs i höst. Vi önskar ge de 
studerande möjlighet att skapa kontakter 
och öva sina språkkunskaper i praktiken. 
Du kan vara språkvän ensam, med familjen 
eller kompisgänget. Kom med!

8| 

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).

VILL DU BLI 
SPRÅKVÄN?

Vill du veta mera om kursen eller om 
att vara språkvän? Hör av dig till oss!
tfn 040 836 7686 Markus / tfn 050 302 8970 Tuija
e-post info@andreaskyrkan.fi 

Vad innebär det att vara språkvän?
Vi önskar att du har ett genuint intresse att träffa en per-
son som vill praktisera sina svenska kunskaper, samt att du 
engagerar dig så länge kursen pågår 24.9 - 10.12.2021.

Vad gör en språkvän i praktiken?
Du kan träffa den studerande i kyrkan, via videosamtal eller
 som ni tillsammans kommer överens ungefär en timme i 
veckan.
     Språkcaféet som har öppet i samband med kursen fredagar
 kl. 18-> erbjuder er en trevlig träffpunkt. Aktiviteten kan för-
slagsvis gå ut på att hjälpa till med läxor, öva svenska, spela 
spel, eller ta en promenad utomhus, och den formas efter 
behov och resurser.

Vad får du som en språkvän?
- ömsesidigt utbyte, vi lär oss av varandra
- socialt nätverk
- nya perspektiv & mycket mer!

Vi erbjuder vid 
behov stöd till 
att fungera som 
språkvän!


