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”Jesus sade: Jag är 
världens ljus.”
Joh. 8:12
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För många är adventstiden och julen en tid att umgås med släkt och vänner. Och det 
är fint! Det är viktigt att vi stannar upp och tar tid med våra nära och kära. Men det 
är många som möter julen med blandade känslor, eller med hopplöshetens. Över en 
miljon finländare bor ensamma och många av dem firar också julen ensam. 

Dagen före julafton kommer vi i AndreasHelps att sprida 
hopp och tända ljus för personer med olika behov. Många 
frivilliga är engagerade, vi bjuder på glögg och hoppas kunna 
fylla många matkassar med julläckerheter. Också du kan få 
vara med, i bön eller så kan du bidra med en slant. 

Men det finns säkert personer också i din närhet som behö-
ver en utsträckt hand, som är ensamma och som känner att 
hopplösheten har tagit ett stadigt grepp om deras liv.

Vem tänder deras ljus och vem ger dem hopp? Kan vi göra en 
deal? Idag är du och jag hoppfulla för dem som inte ser något 
hopp. Och i morgon, när vi har det jobbigt, är det någon 
annans tur att hålla hoppets låga flammande i våra liv. 

Advent betyder ankomst. Vi förbereder oss och väntar på att 
fira Jesus födelse. Låt den här adventstiden vara en tid där ditt 
ljus är med och skingrar mörkret!

”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Joh. 1:5)

Ljuset lyser i 
mörkret!

”Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet 
försvinna. Det är mörkt nu men det blir ljusare igen”, 
sjunger vi i en älskad julsång. 

Ljuset har en alldeles speciell egenskap. När du delar 
ljus och tänder en låga i någon annans liv, då försvin-
ner inte ditt ljus. Tvärtom! Ju mer du delar, desto kla-
rare lyser ljuset i världen. Det är den andliga logiken, 
och det samma gäller för värme, tro och kärlek.
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Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

Foto: S.S-M

Pärmbild 
Bilden är tagen av Markus Linde på välgörenhetskonserten som hölls 13.11 
i Andreaskyran med körerna Soul Teens och Soul Kids. Läs mer på s. 6
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december 
Sö 5.12 kl.11 Andra advent. Marcelo Lopes 
predikar. ”Frihet”. Kyrksalskaffe.
Må 6.12 kl.18 Måndagssamlingen. Klasu Eriks-
son och Önskesångernas kväll.
On 8.12 kl.17 Mitt i veckan. Barnkörsövning 
och julfest.

Sö 12.12 kl.11 Tredje advent. ”Sjung in julen 
med oss”. En gudstjänst med mycket sång och 
musik. Markus Österlund predikar. ”Ljuset lyser i 
mörkret”. Kyrksalskaffe.
Må 13.12 kl.18 Måndagssamlingen. Christina 
Långström. 

Sö 19.12 kl.11 Fjärde advent. ”Sjung in julen 
med oss”. En gudstänst med mycket sång och 
musik. Markus Linde predikar. ”Den försvarslöse 
Konungen”. Julkaffe. 
Må 20.12 kl.12. Måndagssamlingens julfest. 
Markus Österlund. Vi samlas i Övre salen och i 
kyrksalen. 

Fr 24.12 kl. 15 Julbön. Fira en stämningsfull 
Julbön med oss i Andreaskyrkan! Markus Öster-
lund predikar. ”Guds gåva”. Sång och musik av 
Bo Ekman, Anna Korkman Lopes, Chen Qu och 
Jeremy Wong.
Sö 26.12 Ingen gudstjänst. 

januari 
Sö 2.1 kl.11 Nyårsgudstjänst. Predikan av 
Markus Österlund. ”Se, jag gör allting nytt”. 
Kyrksalskaffe.

Sö 9.1 kl.11 Gudstjänst. Predikan av Stefan Salo-
nen. ”Mot en ljusare framtid?” Kyrksalskaffe.

JUL OCH NYÅR 
I ANDREASKYRKAN

ADVENTSTIDEN

Vi väntar in julen tillsammans! I adventsti-
dens gudstjänster får vi lyssna till predikan 
av Marcelo Lopes, Markus Österlund och 
Markus Linde. Det blir också mycket sång 
och musik och vi hoppas att du vill komma 
med och sjunga in julen tillsammans med 
oss! Gläns över sjö och strand...

DEN KÄRA JULBÖNEN

Fredagen 24.12 kl.15 samlas vi till en stäm-
ningsfull julbön! Det är flera år sedan vi 
firat julbön i Andreaskyrkan, men i år kom-
mer vi samman för att bland annat lyssna 
till julevangeliet och njuta av vacker sång 
och musik. Varmt välkommen!

OBS! 26.12 Ingen gudstjänst.

MATUTDELNINGEN 
ANDREASHELPS

Varje torsdag kl.14-17 delar vi ut matkassar 
på gatan utanför kyrkan. Vem som helst i 
nöd är välkommen till matutdelningen! Det 
är viktigt att iaktta försiktighetsåtgärder 
när man kommer till matutdelningen och 
ansiktsmasker finns vid behov att fås av 
funktionärerna. 

To 23.12 delar vi ut julmat. Visst vill du vara 
med och ge en gåva till mat åt nödlidande?
Du kan i så fall göra en inbetalning till för-
samlingens konto FI53 4055 1110 0097 88, 
använd ref.nr 33019. Tack för din gåva!

BÖN PÅ ZOOM FORTSÄTTER

Tisdagsbönen kl.7:45 fortsätter genom 
hela julhelgen! Välkommen med att 
be med oss för stort och smått. Om du 
behöver zoomkoden kan du mejla oss på: 
info@andreaskyrkan.fi. Hoppas vi ses!

TISDAGAR

TORSDAGAR
Högbergsgatan 22, Helsingfors

NDREAS        HELPS

SÖNDAGAR
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Martin och Hege-Elise Sandås jobbar med UMU (Ungdom med Upp-
gift) och är utsända av Missionskyrkan i Finland som missionärer bland 
flyktingar och greker i Aten.

FAMILJEN SANDÅS I ATEN

Kallade att gå ut
Familjen Sandås består av Martin, Hege-
Elise, Kaleb 13 år, Lilje Rebecka, 11 år, och 
Eliah, 9 år. Martin är utbildad speciallärare 
och uppvuxen i Kvevlax, medan Hege-Elise 
är hälsovårdare och kommer från Sande-
fjord i Norge. 
     För 6,5 år sedan ryckte de upp sina rötter 
och flyttade till Grekland. 
     - Vi gick på det ord som vi upplevde att 
Herren talat till oss. Han kallade oss att 
gå ut, såsom Abraham skulle gå ut ur sitt 
fädernesland, så att Han sedan steg för steg 
skulle få visa oss mera av sin plan för oss. 

”Vår dröm”
- Vi drömmer om att få se fler och fler män-
niskor som vill träna andra runtom sig att 
upptäcka vem Jesus och Hans rike är. Dessa 
kan i sin tur träna ännu flera lärjungar, allt 
enligt en global rörelse som många kallar 
DMM eller Discipleship Making Movement!    
     Fokuset har under de senaste åren 
varit att hjälpa att starta och 
träna församlingar och bibel-
studiegrupper (s.k. upp-
täckande bibelstudium, 
DBS) bland personer 
som talar persiska, ara-
biska och grekiska. 
     - Jag fungerar som 
en katalysator som 
hjälper andra att få 
en början på att 
lärjungaträna andra 
runt sig, säger 

Martin. 

Behöver inte vara pastor
När man använder upptäckande bibelläs-
ning i lärjungaträningen är det enkelt för 
personer som är nya i tron att delta. Det 
blir också lägre tröskel för dem som tycker 
att de inte känner Bibeln så väl. 
     Martin och Hege-Elise tänker att man 
inte ska behöva vara teologistudent eller 
pastor för att leda någon vidare i att upp-
täcka vem Jesus är. 
     - Vi har startat grupper både bland flyk-
tingar och greker. Många av flyktingarna vi 
har tränat har åkt vidare till övriga Europa 
i hopp om att få möjlighet att bo, studera 
och jobba i Europa. Vi tränar dem så att de 
kan växa i sin tro och i sin tur träna andra 
de möter!

En iransk vän på flykt
- En av asylsökandena vi tränat under det 
senaste året, Amir, bestämde sig för några 

dagar sen att försöka ta sig 
till England med bl.a. 

buss, bil och till fots. 
Amir ansåg att 

asylintervjun 
misslyckats och 
att det inte 
längre fanns  
några för-
hoppningar 
att få stanna. 
     - Han är 
i skrivande 
stund någon-
stans i Alba-
nien på väg till 
Montenegro 
och uppåt. 

ANDREASKYRKANS MISSIONSPROJEKT 
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Om du vill stöda familjen Sandås och 
deras jobb med ledarträning i Aten kan 
du göra en inbetalning till församling-
ens konto: FI53 4055 1110 0097 88. Kom 
ihåg att använda referensnumret 31105! 
Tack för ditt bidrag!

Text: Sabina Söderlund-Myllyharju & 
Martin Sandås Foto: privat

OLLE ROSENQVIST - 
LEDARTRÄNING & HUMANITÄRT 

ARBETE I NEPAL OCH NORRA 
INDIEN

EUROPEAN COALITION 
FOR ISRAEL -

OPINIONSBILDNING OM 
ISRAEL OCH ARBETE FÖR ATT 

MOTVERKA ANTISEMITISM

LAL - 
BYAUTVECKLINGSPROJEKT 

I AFGHANISTAN

Övriga missionsprojekt

Martin säger att flykten från Grekland är 
mer eller mindre desperat, med tanke 
på vad som väntar. Längre norrut väntar 
minusgrader, regn och snö. 
     - Förutom lång vandring och svåra väder-
förhållanden löper Amir stor risk att bli 
misshandlad och rånad av gränspoliser som 
inte vill ha flyktingar i sitt land. 
     - Det är svårt att förstå att människor 
är villiga att ta den risk det innebär att 
fly. Men önskan om att få ett till synes 
”bättre” liv driver människor till nästan vad 
som helst. 
     
Välkomna främlingen!
Nu när julen närmar sig uppmanar familjen 
Sandås oss i Andreaskyrkan att komma 
ihåg de människor som är på flykt, och som 
kommit till vårt land som flyktingar. 
     - Stanna upp och våga möta de männis-
kor du har runt omkring dig! Kanske någon 
av dessa har riskerat det mesta i sitt liv - 
bara för att få bo i samma stad som du!
     Ett viktigt budskap som de vill ge till oss 
är att vi som församling har en viktig upp-
gift, nämligen att välkomna främlingen! 

Känns kallare än Finland
Familjen Sandås har de senaste åren firat 
både jul och nyår i Grekland. 
     - Väderleksmässigt är december-januari 
ingen höjdare, temperaturen ligger kring 
5-15 grader. Det kan komma snö, men bara 
en gång har den stannat kvar längre än en 
dag. 
     Eftersom luftfuktigheten är hög kan 
luften kännas bitande kall även om det inte 
är minusgrader. 
     - Det kan faktiskt kännas kallare än en 
finsk vinterdag! I finska mått är vårt hus 
undermåligt isolerat, men i grekiska mått är 
det helt okej. 
     Huset är byggt i första hand med tanke 
på varma sommardagar. Kalla vinterdagar 
vistas familjen mycket i vardagsrummet där 
de håller värmen med bl.a. en öppen spis.

     - Under julhelgerna har det blivit många 
fina stunder framför brasan då vi spelat 
spel och umgåtts med god mat. 
     
Julen 2021
I Grekland firas julen huvudsakligen den 
25:e december, men folk firar även den 
6:e januari. I år kommer familjen Sandås 
att fira jul i Finland.
     - Vi kommer till Finland den 17 decem-
ber. Det är första gången på 8 år vi firar jul 
med familjen här! Speciellt de två yngsta 
ser framemot att åka. De hoppas på att få 
leka i snön. Vi önskar er alla en fridfull jul 
och ett välsignat nytt år!

På bilden till vänster: 
”Här är vi i gamla stan i Thessaloniki där vi 
besökte vårt UMU-team i oktober.” 

Julklappstips! Du kan beställa färska 
oliver (15 €/ 500 gr) och Kalamataolja 
(20 €/l) från Grekland med familjen 
Sandås! Avhämtas från Andreaskyrkan 
fr.o.m. 19.12. OBS! Begränsad mängd! 
Beställningar senast 10.12 till: 
Hesandas@gmail.com.
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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 förtro-
ende för, t.ex. i ledningsgruppen (se s.7). 

”Bokhörnan” är öppen:
Onsdagar kl. 11-14 
Torsdagar kl. 12-14 

Adress: Högbergsg. 22 C. 

KanslitiderKanslitider
Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.Rom. 12:15

Redaktion: Markus Österlund, ansvarig utgi-
vare, redaktör. Sabina Söderlund-Myllyharju, 
redaktör, grafisk design. Pärmbild: Markus 
Linde. Övriga bilder: pixabay.com samt 
unsplash.com om inte annat uppges. Vi för-
behåller oss rätten att ändra i programmet. 
Om du vill hjälpa till med Andreasbladet kan 
du kontakta oss på info@andreaskrykan.fi!

POPULÄRA KURSER I SVENSKA

Parallellt med grundkursen i svenska har Andreas-
kyrkan ordnat kursen ”Dagligt samtal” som ger 
studeranden möjlighet att öva språket i praktiken. 
Kurserna avslutas till jul. Dessutom har studeran-
den kunnat delta i Språkcaféet på Nya Vinden.
     - I början var det en utmaning med de olika 
nivåerna. Också de som kunde en del har fått värma 
upp grunderna. Det har även varit kul att hänga på 
Nya Vinden och träffa gamla och nya bekanta. Först 
grunderna i svenska, och sen chilla liksom, säger Bodil 
Wadenström, lärare i grundkursen i svenska.
     - Det har varit ett stort nöje att få fungera som 
diskussionsledare. Smågruppen har fungerat jättebra 
då deltagarna varit aktiva, initiativtagande och intres-
serade! De har delgivit samtalsämnen och åsikter 
från sin vardag, säger Tuija Österman som varit en av 
lärarna i ”Dagligt samtal”.
     Kurserna har fått mycket beröm av deltagarna.     
     - Jag fick höra om kursen via Luckans facebooksida 
och registrerade mig tillsammans med en vän. Jag har 
blivit så vänligt mottagen här! Det är ett nöje att få 
lära sig ett nytt språk - det öppnar upp för social och 
kulturell integration. Språkcaféet har varit ett utmärkt 
sätt att öva språket och lära sig om den finlandssven-
ska kulturen, säger en av studerandena. 
     En annan studerande tycker att det varit lättare 
att lära sig svenska än finska, eftersom den språkliga 
roten liknar hans eget modersmål. Han vill lära sig 
svenska för att hans familj pratar svenska. 
     - Kursstämningen har varit trevlig och lärarna har 
underlättat gruppsamtalen, fortsätter han.  
     En tredje studerande säger att det har varit roligt 
med närstudier och att få träffa andra.      
     - Inlärningen blir så mycket effektivare då. Online-
kurserna känns trista. 
      Som språkvänner fungerar bland annat personer 
som är aktiva i församlingen, men också andra. Språk-
caféet har på så vis blivit en trevlig träffpunkt. 
     - Ett varmt tack till alla volontärer! Det har varit en 
fin chans för studerandena att praktisera och komma 
in i ett sammanhang, säger Bodil.
     - Det har varit fascinerande att se hur snabbt per-
soner från många kulturer hittat sin plats i gemen-
skapen. Cafékonceptet har gjort det lätt att inleda 
diskussioner och skapa nya vänskaper. Många vill 
inte bara lära sig svenska utan söker också ett socialt 
sammanhang. Det känns fint att vi som församling 

har kunnat ge det, säger pastor Markus 
Österlund som fungerat som cafévärd.

VÄLGÖRENHETSKONSERT 
SAMLADE IN 1300€ TILL 
BARNHEM I NEPAL

12-13 november samlades ca 40 barn och 
unga i Andreaskyrkan för en körhelg med 
Soul Teens och Soul Kids. 
     Körövningarna varvades med lek, pyssel, 
pingisturnering och skattjakt, och körhelgen 
avslutades med en välgörenhetskonsert. Intäk-
terna gick oavkortade till ett barnhem i Nepal 
via MKF:s evangelistmission. 
     - Det var jätteroligt att se hela förloppet! 
Barn och unga som inte kände varandra från 
förut lekte och övade tillsammans. Till slut 
kunde de genomföra en fin konsert som 
inbringade drygt 1300€ till barn i nöd, säger 
FMU:s verksamhetsledare Pricken Levälahti.
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InbetalningarInbetalningar

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

Varför ska man ge av sina pengar?
Vi hoppas att du som ser Andreaskyrkan som din hem-
församling är med och bär arbetet också ekonomiskt 
eftersom kostnaderna rullar på.

När vi läser Bibeln inser vi att allt vi äger egentligen till-
hör 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 fort-
sätta 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

facebook.com/andreaskyrkan 

andreaskyrkan_helsingfors

andreaskyrkan.fi

info@andreaskyrkan.fi
media@andreaskyrkan.fi

WWW

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

Markus Linde
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

Referensnummer
• Tionde (anonymt), ref 9001
• Barnarbetet, ref 30614
• Mission - allmänt, ref 31008
• Afghanistan Lal, ref 31040
• European Coalition for Israel, ref 31053
• Sandås i Aten, ref 31105
• Olle Rosenqvist (Indien & Nepal), ref 31095
• AndreasHelps, ref 33019

MIDVINTERVECKANMIDVINTERVECKAN
UNLUNL CKEDCKED
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JULKUL 
för barn & unga

ESU
S

  Pyssla
 vackra stjärnor

 

att hänga u
pp     

  (eller mumsa 

     på i sm
yg) 

Ställ fram   julkrubban     på en synlig                 plats

Printa ut
roliga fingerdockor! 

Så älskade Gud världen att han 
gav den sin ende Son, för att de 
som tror på honom inte ska gå 

förlorade utan ha evigt liv.
                             Joh.3:16

DEJ


