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”Det finns 
ingen rädsla 

i kärleken, utan 
den fullkomliga 
kärleken driver 

ut rädslan.”

1 Joh. 4:18
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Vi står inför den kristna trons största fest – 
påskdagens uppståndelseglädje! Jesus Kristus 
fullbordade sin gärning här på jorden då han 
av kärlek till oss dog på korset. ”Han blev sårad 
för våra överträdelsers skull, krossad för våra 
missgärningar. Straffet var lagt på honom för att 
vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade.” 
(Jes. 53:5) Men Jesus inte bara dog. Han 
övervann döden. Jesus Kristus är 
uppstånden! Och samma kärlek 
som Gud visade då han sände 
sin son i döden för våra synder är 
verksam ännu idag.

När vi ser på situationen i 
världen kan det kännas lite 
malplacerat att proklamera att 
kärleken övervinner allt. Som 
en konsekvens av ett ondske-
fullt, helt orättfärdigt krig, har 
tusentals ukrainare dödats 
och miljontals är på flykt. Men 
just därför är det så viktigt att 
vi håller fast vid Guds löften. 
Från påsken fram till sommaren 
kommer temat i Andreaskyrkan 
att vara ”Kärleken övervinner!” Den kärlek 
Gud visade då Jesus gav sitt liv för oss på kor-
set öppnar upp helt nya dimensioner för våra 
liv, oberoende av omständigheter.

Var inte rädd! Det är faktiskt en av Jesus 
vanligaste uppmaningar och de här orden 
går som en röd tråd genom hela Bibeln. Att 
det nämns så många gånger har förstås en 

KÄRLEKEN 
ÖVERVINNER!

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

”Men Jesus 
inte bara dog. 
Han övervann 
döden. Jesus 
Kristus är upp-
stånden! Och 
samma kärlek 
som Gud visade 
då han sände 
sin son i döden 
för våra synder 
är verksam än 
idag.” 

orsak. Då, precis som nu, är det många som 
känner rädsla. Jesus säger att vi ska få höra 
om krig, och hot om krig, men att vi inte ska 
bli skrämda. Istället vill han att vi fokuserar 
på det glada budskapet om att Gud vill rädda 
människor och göra dem till sitt eget folk. 
Fördjupa dig gärna inför påsken i Jesus under-
visning på Olivberget som finns i kapitel 24 

och 25 i Matteusevangeliet.

Världen är full av nöd och behov. I 
samma tal på Olivberget lyfter Jesus 
också upp ett botemedel för rädsla 
och likgiltighet: ”Jag var hungrig, och 
ni gav mig mat. Jag var törstig, och ni 
gav mig vatten. Jag var en främling, 
och ni öppnade era hem för mig. Jag 
var naken, och ni gav mig kläder. Jag 
var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag 
var i fängelse, och ni besökte mig.” 
(Matt. 25:35-36) Det är det här som 
Jesus vill att vi ska göra idag. Istället 
för att leva i oro och rädsla får vi 
öppna våra hjärtan och sträcka ut våra 
händer till dem i vår närhet, försöka 
möta de behov som finns och berätta 

om Guds kärlek som övervinner allt!

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerli-
gen uppstånden!

     
     

    
    

    
    

    
    

    
    

     
     

ANNANDAG      PÅSK KL 18

 PÅSKKONSERT
                         INLEDNIng av 
                                     Ella Enberg

                         Sång & Musik av
Syskonen Ahlberg 
SUSANNA & MED 
Bo Ekman (sång)

Anna korkman lopes (sång) 
Lucas de Oliveira Santos (cello) 

  ChEn Qu (piano, sång)
                          Jeremy wong (piano)

                    Andakt av
                        Markus Österlund
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 SKÄRTORSDAG KL 18

Nattvard 
& gemenskap

i KYRKAN
Sång & Musik av

Andreas Forsberg

     
    

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

   P
ÅSKDAGEN KL 11

UPPSTÅNDELSE-
GUDSTJÄNST

          Barnkören uppträder

                Predikan av
                    Markus Österlund
              ”Kärleken övervinner Synd och skuld”

brunch på nya vinden
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                    Andakt av
                        Markus Österlund

JESUS ÄR 
UPPSTÅNDEN!
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April 
KÄRLEKEN ÖVERVINNER -
Fr 1.4 kl.18:30 Tweens på Nya Vinden.

Sö 3.4 kl.11 Nattvardsgudstjänst. 
”Låt Jesus bära ditt kors!”. Markus Österlund. 
Må 4.4 kl.18. Måndagssamlingen. 
Kvällens gäst: Hedvig Långbacka.
Ti 5.4 kl.7:45 Bön på Zoom
On 6.4 kl.12-14 Kyrkan öppen för bön
To 7.4 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 8.4 kl.19 Bön för Svenskfinland på Zoom.
Lö 9.4 kl.10 Mansfrukost på Nya Vinden

Sö 10.4 kl.11 Palmsöndag. Gudstjänst. 
”Vi hyllar dig, Jesus, för dina under! ”. Markus Linde. 
Må 11.4 kl.18 Måndagssamlingen.
Kvällens gäst: Markus Linde. Nattvard.
Ti 12.4 kl.7:45 Bön på Zoom
On 13.4 kl.12-14 Kyrkan öppen för bön
On 13.4 kl.17 Mitt i veckan. 
Matgemenskap och barnkörsövning. 
To 14.4 kl.14-17 AndreasHelps
To 14.4 kl.18 Skärtorsdag.  
Nattvardsgemenskap i kyrksalen.

Sö 17.4 kl.11 Uppståndelsegudstjänst 
med påskbrunch. 
”Från synd och skuld till frihet”. Markus Österlund. 
Må 18.4 kl.18 Måndagssamlingen inbjuder oss 
alla till påskkonsert i kyrksalen! Mer info på s.3.
Ti 19.4 kl.7:45 Bön på Zoom
To 21.4 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 22.4 kl.19 Israel i Fokus på Zoom. 
Stefan Sturesson (SWE). Jerusalem, del2.

Sö 24.4 kl.11 Gudstjänst. 
”Från sorg och besvikelse till glädje”. Marcelo Lopes.
Må 25.4 kl.18 Måndagssamlingen.
Kvällens gäster: Jan och Anki Tunér.
Ti 26.4 kl.7:45 Bön på Zoom
On 27.4 kl.17 Mitt i veckan. 
Matgemenskap och barnkörsövning. 
 To 28.4 kl.14-17 AndreasHelps

GUDSTJÄNSTER & BÖN
Varje söndag möts vi till gudstjänst kl.11. 
Efteråt blir det gemenskap och kyrksals-
kaffe! Du som är morgonpigg är välkom-
men till bön före gudstjänsten i Övre salen 
kl.10. Hoppas vi ses!

ANDREASHELPS
Varje torsdag kl.14-17 
delar vi ut matkassar till 
hjälpbehövande utanför 
kyrkan. Vem som helst 
i nöd är välkommen till 
matutdelningen! Ifall du känner någon som 
behöver hjälp i vardagen får du gärna berätta 
om AndreasHelps. 

BÖN PÅ ZOOM
Välkommen på tisdagsbönen kl.7:45 och 
framåt! Om du behöver zoom-koden eller 
vill lämna ett böneämne kan du mejla oss 
på info@andreaskyrkan.fi. 

TISDAGAR

TORSDAGAR

Högbergsgatan 22, Helsingfors

NDREAS        HELPS

SÖNDAGAR

ONSDAGAR

MITT I VECKAN
Barnkören leds av Susanna Sandell och 
övar varannan onsdag kl.17. Föräldrar och 
syskon är välkomna till matgemenskapen 
innan övningarna. Meddela om deltagande 
till WA-gruppen. Kontaktperson: Tom 
Skogman, tfn +358 50 3390901.

MÅNDAGSAMLINGEN
Måndagar kl.18 samlas vi på Nya Vinden 
under ledning av Ella Enberg och Bo 
Ekman. Det blir kvällens gäst, sång, musik, 
bön & förbön! För musiken står Eivor 
Norrbäck, Inger Eriksson, Husbandet  m.fl. 
Välkommen!

MANDAGAR
 .
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Maj 
KÄRLEKEN ÖVERVINNER - 
Sö 1.5 kl.11 Nattvardsgudstjänst. 
”Från rädsla till mod”. Markus Österlund. 
Må 2.5 kl.18 Måndagssamlingen.
Kvällens gäst: Klasu Eriksson. Önskesånger.
Ti 3.5 kl.7:45 Bön på Zoom
To 5.5 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 8.5 kl.11 Gudstjänst. 
”Från stress och måsten till vila”. 
Markus Österlund. Morsdagskaffe.
Må 9.5 kl.18 Måndagssamlingen.
Kvällens gäst: Kenneth Grönroos.
Ti 10.5 kl.7:45 Bön på Zoom
On 11.5 kl.17 Mitt i veckan. 
Matgemenskap och barnkörsövning. 
To 12.5 kl.14-17 AndreasHelps
Fre 13.5 kl.19 Bön för Svenskfinland på Zoom.

Sö 15.5 kl.11 Gudstjänst tillsammans 
med Rwandagruppen. 
”Från hopplöshet till framtidstro”. Markus Linde. 
Sö 15.5 kl.17 Gospelkonsert med His Master´s 
Noise och barnkören. Gästartister: Gladys del 
Pilar & Daniel Stenbaek (SWE).
Må 16.5 Måndagssamlingen.  
Avslutning och vårutfärd till Borgå.
Ti 17.5 kl.7:45 Bön på Zoom
To 19.5 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 20.5 kl.19 Israel i Fokus på Zoom.

Sö 22.5 kl.11 Gudstjänst. 
”Från ensamhet till gemenskap”. 
Markus Österlund.  
Ti 24.5 kl.7:45 Bön på Zoom
On 25.5 kl.17 Mitt i veckan. 
To 26.5 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 29.5 kl.11 Gudstjänst. 
”Från konflikt till samförstånd”. 
Markus Österlund. Församlingsmöte.
Ti 31.5 kl.7:45 Bön på Zoom
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BÖN FÖR SVENSKFINLAND
Fredagarna 8.4 och 13.5 kl. 19 är det 
allkristen bön för Svenskfinland på Zoom. 
Mejla oss på info@andreaskyrkan.fi om du 
behöver zoomkoden!

ISRAEL I FOKUS
Fredagarna 22.4 och 20.5 kl.19 är det åter 
dags för Israel i Fokus på Zoom. Mejla oss 
på media@andreaskyrkan.fi om du behöver 
zoomkoden!

”En väns kärlek består 

alltid, en broder
 föds för 

att hjälpa i nöd..”

ORds. 17:17

GOSPELKONSERT MED 
HIS MASTER’S NOISE 
& BARNKÖREN
Söndag 15.5 kl.17 är du välkommen på en 
svängig Gospelkonsert! Det är ett sam-
arbete mellan Andreaskyrkan och His 
Master’s Noise, och gästartister är Gladys 
del Pilar och Daniel Stenbaek från Sverige. 
Håll utkik efter mera information!

MÅNDAGSSAMLINGENS 
VÅRUTFÄRD TILL BORGÅ
Måndag 16.5 är du välkommen på Mån-
dagssamlingens avslutning och vårutfärd 
till Borgå! Vi startar från Andreaskyrkan 
kl.10.00. På programmet står lunch i Gamla 
stan, kort sightseeing, andakt med Roger 
Andersson och kaffe i Missionskyrkan, 
samt besök i Brunbergs fabriksbutik. 
Förhandsanmälan till Bo Ekman!

TEENS- & TWEENSTRÄFFAR
Fredag 1.4 kl.18:30 blir det träff för 9-12 
åringar på Nya Vinden! Mera information 
om vårens träffar får du genom att kon-
takta ungdomspastor Markus Linde; 
tfn 040-127 20 17, e-post 
markus.linde@andreaskyrkan.fi
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RAPPORT FRÅN 
JORDENS TAK 

Andreaskyrkans ungdomspastor Markus 
Linde är i skrivande stund  på missionsresa 
tillsammans med Olle Rosenqvist och Kaj 
Holtti. I Nepal strålade de samman med 
Dawa Buthia.
     - Vi har rört oss mellan 78 och 3000 
meter över havet, mött hög och låg, fattig 
som rik. Det jag tar med mig från den här 
resan är hur glädjen finns som störst hos 
dem som har allra minst, säger Markus.
    Gruppen har bland annat undervisat på 
en bibelskola uppe i Mount Everestregio-
nen i Phaplu, där de ”sov med långkalsare, 
stickasockor och mössa”.     
     - Där träffade vi på nytt Pastor Khaling, 
en fridens man som berättat om Jesus i 
bergsbyarna i 25-30 år. Han har lidit förföl-
jelse, men också lagt grunden för över 300 
församlingar. 

Nere i Janakpur jobbar evangelist Sajan 
med det fattiga Musharfolket, som även 
kallas för musätarfolket. 
     - De är de lägsta av lägsta i kast-
systemet. När vi kom dit fick vi eskort av 

polisen, borgmästaren och maoistledarna. 
De ville vara med när vi delade ut skolma-
terial, tandborstar, tandkräm, godis och 
myggnät bland barn och familjer. 
     Kollekterna från Världsböndagen och 
barnkörsfestivalen gick bland annat till 
arbetet med Musharfolket. 
     - Mitt hjärta brast när jag såg barnen i 
sina trasiga och smutsiga kläder, de minsta 
hade inga kläder alls. Detta är barn som 
inte haft en chans att göra något med sina 
liv förrän Sajan började hjälpa till praktiskt 
och med Guds ord. 
     Många små steg har tagits för att för-
bättra folkets tillvaro.
     - När jag satt bredvid borgmästaren 
gjorde jag grimaser så att barnen skrat-
tade. Borgmästaren såg först lite sur ut, 
men sen måste han hålla sig från att le. 

Gruppen besökte även ett annat låg- 
kastfolk som bor i samma trakter som 
Musher. Folket har dock lite högre status 
och kallas för Paswen eller Pashwan. 
     -  Här har en församling med 70 med-

Foton: Markus Linde

Det är snart midnatt i Nepal när vi får kontakt med ungdomspastor Markus Linde via 
Whatsapp. Han är trött efter en lång dag och ska just gå och lägga sig. - Imorgon ska vi 
upp kl.6 och vi kommer tillbaka igen först på kvällen. Då kan vi göra tillägg och ändringar, 
skriver Markus. Sen skickar han över en lång rad bilder.

ANDREASKYRKANS MISSIONSPROJEKT
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lemmar vuxit fram. De har också fyra för-
samlingsplanteringar i byar runtomkring!

Nästa resmål blev Pohkra, en semesterort 
för rika nepaleser och Indier. Där besökte 
gruppen en evangelist som startat en 
rockskola, Rock House, för gatpojkar.
     - På fem år har vi hjälpt ca 720 pojkar 
genom rockskolan. De har fått lära sig 
spela instrument och gått en bibelkurs. 
     Markus berättar att samma evangelist-
familj även tagit hand om flera sexuellt 
utnyttjade och föräldralösa flickor, som 
tidigare bodde på ett barnhem som 
upplöstes då myndigheterna upptäckte 
att  hemmet stöddes av en norsk kristen 
organisation. En del av kollekten från 
barnkörsfestivalen gick till arbetet med 
de utnyttjade flickorna.
     - Dessutom hjälper evangelistfamiljen 
några blinda troende familjer som bor 
i ett skjul på en bakgård. Men det finns 
ingen bitterhet, bara glädje att var dag 
har ny nåd! Vi kunde hjälpa dem med mat 
för en hel månad framåt.

 Olles och Dawas kontaktnät är väldigt 
stort i Khatmandu, och därför blev detta 
platsen för gruppens basläger. 
     - När vi är på hotellets restaurang 
kommer ofta olika företagare och bjuder 
ut oss på lunch. De vet att Dawa och Olle 
är viktiga personer, men de har ingen 
aning om varför. De antar också att jag 
och Kaj är viktiga eftersom vi är med som 
jämlikar.
     Markus berättar om ett tillfälle när de 
var bjudna till en restaurangägare och 
fick sitta vid ett långt bord bland familj 
och vänner. 
     - Den unge mannen bredvid mig 
visade sig vara vinnaren av The Voice 
of Nepal, säsong tre. Det var lite lustigt 
eftersom The Voice of Finland är ett av 
min frus favoritprogram.
     - Det är mycket jag skulle vilja skriva 
ännu om vad Gud gör och vad vi får vara 
med och stödja, men ni får läsa mer i På 
Väg eller fråga mig när ni möter mig igen, 
skriver Markus som är tillbaka i Finland 
igen i slutet av mars. 

    Rock House har blivit rädd-
ningen för många gatpojkar.

    Pojkar från Musharfolket är 
tacksamma för gåvorna som 
delades ut.

    Pastor Khaling har spritt evang-
elium i bergsbyarna i 25-30 år.

    Paswenfolkets kyrkobyggnad 
huserar varje lördag ca 70 perso-
ner för gudstjänst.

    På en bakgård i ett litet skjul i 
Pohkra bor flera blinda familjer.
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NYTT FRÅN ÅRSMÖTET
Söndagen den 20:e mars 2022 hölls 
Andreaskyrkans och Svenska friför-
samlingens parallella årsmöten på Nya 
Vinden. Ca 30 personer deltog i mötet.
     Före mötet fick mötesdeltagarna njuta 
av en god soppa som Sofia Korkman 
Lopes förtjänstfullt kokat. Under mötet 
gick man igenom årsberättelsen och 
tittade tillbaka på året som gått. Det kon-
staterades att församlingen, trots många 
utmaningar och en tung tid av pandemi, 
kunnat bry sig om och finnas till för varan-
dra och andra.
     - Gud har gjort mycket i och genom 
oss, och det tack vare att väldigt många 
har varit engagerade och delaktiga, 
sade pastor Markus Österlund. Han vill 
påminna oss alla om bibelordet årsberät-
telsen avslutas  med: ”Jag vet vilka planer 
jag har för er, säger Herren. Det är planer för 
välgång och inte något ont, för att ge er en 
framtid och ett hopp.” (Jeremia 29:11)

Val av ordförande 
och ledamöter
Pastor Markus Österlund fortsätter som 
församlingsföreståndare för Andreas-
kyrkan, och Petra Sten återvaldes som 
ordförande för de båda styrelserna. Inga 
andra namnförslag hade kommit in.
     Efter diskussion och omröstning beslu-
tade mötet att för nästa period välja 4 
styrelseledamöter istället för 3. Stadgarna 
ger vid handen att styrelserna kan bestå av 
5-6 ledamöter. 
     Ett nytt namnförslag hade kommit in på 
förhand och de tre styrelseledamöterna i 

Bild (ovan): Den nya styrelsen, som består 
av Magnus Ahlberg (ordinarie), Bo Ekman 
(ordinarie), Petra Sten (ordförande), Gerd-
Peter Löcke (ersättare), Gabriella Ahlbäck 
(ordinarie) och Samuel Enberg (ordinarie). 
Från bilden saknas Hanna Friis (ordina-
rie), Tom Skogman (ordinarie) och Jerome 
Nyandwi (ersättare).
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TREVLIGT RUNT
KAFFEBORDENtur att avgå ställde sig till förfogande för 

omval.Gabriella Ahlbäck, Samuel Enberg 
och Tom Skogman återvaldes och Bo 
Ekman valdes in som ny ledamot. 
     Till ersättare återvaldes Gerd-Peter 
Löcke och Jerome Nyandwi. 
    Magnus Ahlberg och Hanna Friis ingår i 
styrelsen sedan tidigare. 

Ledningsgruppen 
bekräftades
Årsmötet bekräftade också Andreaskyr-
kans ledningsgrupp, som församlingsföre-
ståndaren utsett i samråd med styrelsen. 
Ledningsgruppen består av Tor Göte Gull, 
Anna Korkman Lopes, ungdomspas-
tor Markus Linde och Tuija Österman. 
Församlingsföreståndare deltar även i 
ledningsgruppsarbetet.

Hjälpande händer behövs
Matutdelningen AndreasHelps delade 
ut matkassar varje vecka under fjolåret. 
Detta möjliggjordes med hjälp av många 
frivilliga händer, och församlingen är 
tacksam över var och en som hjälpte till. 
På årsmötet framförde Tore Ahlgren att 
frivilligarbetet på senare tid känts allt 
tyngre, och att det skulle vara bra med 
fler hjälpande händer. Om du vill anmäla 
dig som frivillig kan du kontakta Bo 
Ekman, tfn 044-764 26 24 eller e-post 
bo.ekman@andreaskyrkan.fi. 

Glömt något i kyrkan?
Ordning och reda-gruppen med Gab-
riella Ahlbäck i spetsen hälsade till alla 
att om man eventuellt glömt eller brukar 
förvara sina personliga saker i kyrkan, bör 
man ta dem med sig hem så snart som 
möjligt. 
     - Vårsolen lyser redan in genom fönst-
ren och snart är det dags för vårstädning!

Foton: SSM

För många är kyrksalskaffet efter gudstjänsten 
en viktig stund av gemenskap och samvaro. Att 
bakverken smakar gott gör inte saken värre.
     - Det är så gott, säger Regina Simberg-Lind-
ström och tar sig en till kopp te. Hon tycker det är 
bra att det också ofta finns salta bitar att välja på.
    - Kaffestunderna har gett mej tillfälle att tacka 
dem som medverkat under gudstjänsten. Ibland 
har också någon eller jag själv behövt lätta på hjär-
tat och då har vi kunnat prata om det tillsammans, 
fortsätter hon och lägger till att hon dessutom 
gärna träffar barn. 

     - Det är en väldigt otvungen samvaro och man 
kan prata om allt möjligt, säger Kjell Ahlbäck. 
Liksom många andra tycker han att det är trevligt 
att slå sig ner över en kopp kaffe eller te efter 
gudstjänsten.      
     Bo Ekman koordinerar kyrksalskaffet och 
kokar ofta kaffe, liksom Craig Stocks och January 
Muhire. Han påminner att vem som helst får 
skriva in sig på kaffelistan längst bak i kyrkan. 
     - Vi är väldigt glada om fler vill komma 
med i kaffekokningsteamet! säger Bo.
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SOMMARKONFERENS 29.6-2.7 I GRANKULLA
”Tro och liv för vår tid” är temat för årets konferens. 
     Pastor John Eidering är huvudtalare och Emmanuel och 
Alexandra Hylleryd håller i trådarna för barnkonferensen. För 
ungdomarna ordnas en Aktivitetsdag på Solvalla.   
     - Vi hoppas att tid och plats gör att så många som möjligt kan 
vara med, säger Roger Andersson, tf samfundsledare på MKF. 
     Konferensdeltagare kan välja mellan olika seminarier om bl.a. 
själavård i församlingen, mission, Israel och apologetik. 
     Anmäl dig senast 19.6 på www.mkf.fi!

Mer info och anmälan på www.fmu.nu! 

TONÅRSLÄGER 27-31.7 
Sjömansro, Lappvik
”Är du mellan 13 och 18 år? Då är 
tonårslägret för dig! Vi kommer att 
ha olika utmaningar, tävlingar, bad 
och äventyr, samt god undervis-
ning, andakter och sköna kvällar 
på stranden! Huvudledare är 
Desiree Wirén, Ester Witick och 
Markus Linde.”

FAMILJELÄGER 7-10.7 
Enä-Seppä, Vihtis
”På det populära familjelägret blir 
det program för barn och vuxna samt 
gemensamma aktiviteter för små och 
stora - en avslappnad atmosfär och 
något för ande, kropp och själ!”

SOMMARENS LÄGER

KRISTENDOMSSKOLA / KDS 13-19.6 
Fritidsgården, Sundom 
”Lägret är för dig som är 14 år i år och 
uppåt. Det blir undervisning i Kristen 
tro, gemenskap, andakter, musik, lekar, 
tävlingar och annat skoj.” Kristendoms-
skolan är MKFs och FMUs motsvarighet 
till Skriftskola.

BARNLÄGER 20-23.6 
Sjömansro, Lappvik
”Lägret är för dig mellan 7 och 12 år. Vi 
kommer att ha en massa skoj tillsam-
mans med lekar, bad och äventyr! Vi 
lär oss också mer om Jesus och vad 
han gjort för oss. Huvudledare är bl.a. 
Ester Witick och Markus Linde.” 

VAD FÅR SEMESTERFIRARNA
 PÅ KROKEN?

Sommar-konferens2022

pixabay.com
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InbetalningarInbetalningar

Du kan göra inbetalningar till församlingens bank-
konto: FI53 4055 1110 0097 88. Kom ihåg att använda 
referensnummer enligt ovan.

Du kan också betala via MobilePay, använd då koden 
71786 och skriv i meddelandefältet vart ditt bidrag ska 
gå, t.ex. ”Mission”. 

Tack för din gåva!

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 samtala med någon?
Ta frimodigt kontakt! Ring 
eller stick dig in på en kaffe! 
Pastor Markus Österlund och 
ungdomspastor Markus Linde 
samtalar och ber gärna tillsam-
mans med dig. ”Bokhörnan” 
är öppen onsdagar kl. 11-13 och 
torsdagar kl. 12-14! Välkommen!

KanslitiderKanslitider

Redaktion: Markus Österlund, ansvarig utgivare, 
redaktör. Sabina Söderlund-Myllyharju, redaktör, gra-
fisk design. Pärmbild: Avel Chuklanov/unsplash.com. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i programmet. 

Om du vill hjälpa till med Andreasbladet kan du 
mejla oss på info@andreaskrykan.fi!

facebook.com/andreaskyrkan 

andreaskyrkan_helsingfors

andreaskyrkan.fi

info@andreaskyrkan.fi
media@andreaskyrkan.fi

WWW

ANDREASKYRKAN
Högbergsgatan 22, 00130 Helsingfors

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
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                   måla Barnens kläder I granna färg
er!

Bön för Ukraina
Käre Herre, vi ber för Ukraina, om din nåd.
Vi ber om grundläggande förnödenheter.
Vi ber om ditt ingripande, om dina råd
som kan skapa fred mellan krigsenheter.

Vi ber att ryska folket av sanning ska nås,
den som sätter fri och väcker folkets motstånd.
Vi ber att anfallet mot Kiev går i lås,
att rysk konvoj blir kraftlös, Kiev håller stånd.

Vi ber att mänskooffringen ska får ett stopp.
Vi ber om skydd för båda lägrens soldater,
att bönerna och förbönen från Kristi kropp,
gör att du vill ingripa, vår gode Fader.

Låt din barmhärtighet nå Ukraina i nöd,
ge mödrar mod att hämta hem sina söner.
Ge hungrande tillgång till ditt ord, Livets bröd,
ge oss alla insikt om vikten av böner.

Vi ber om stöd från västerländska ledare,
att de handlar klokt och konsekvent var för sig.
Herre, ditt mirakulösa ingripande
ber vi nu om, för att avsluta detta krig.

”Låt inte Ukraina besegras av det onda,
utan övervinna det onda med det goda.” 

(Jfr Rom 12:21)

Jakobstad, 11 mars 2022 – Håkan Streng

Hej! 

Vill du hjälpa till med 

verksamheten för de mindre 

barnen i församlingen? 

Kontakta i så fall 

Ungdomspastorn!
pixabay.com


