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Jag läste nyligen en tankeväckande artikel. I en under-
sökning fick människor frågan vad de tycker om Jesus 
och också frågan vad de tycker om kristna. 85 procent 
hade en positiv inställning till Jesus men bara 42 pro-
cent till de kristna. 

Vad kan vi dra för slutsats av det här? Min spontana 
reaktion är att vi behöver mera av Jesus i våra kyrkor.

I Lukas 15 läser vi att ”alla tullindrivare och syndare höll 
sig nära Jesus för att höra honom”. Jesus umgicks med 
fiskare som Petrus och Andreas, med politiska ledare 
som Nikodemus, men också med prostituerade kvinnor 
och ekonomiska brottslingar. 

Men varför flockades tullindrivarna och syndarna kring Jesus?

Helt enkelt därför att Jesus var före sin tid. Han hade en unik för-
måga att se och bemöta människor. Och ännu idag använder han 
sig av samma förskönande filter. Trots våra brister och tillkorta-
kommanden ser han oss som underbara människor, skapade till 
Guds avbild. 

Jesus ser bakom fasader, misslyckanden och positioner i samhäl-
let. Han ser det bästa i oss, potentialen, och han är villig att ge alla 
en ny chans. Han fördömer aldrig. Jesus ser, lyssnar, upprättar och 
säger sedan med varm röst: ”Gå nu, och synda inte mer!”

Hur är läget idag? Attraherar kyrkorna dem som verkligen längtar? 

Jag har en känsla av att vi inte gör det och vi fokuserar ofta fel. 
Istället för att se, lyssna och beröra fokuserar vi på oväsentligheter. 
Förvaltning, byggnader och kyrkopolitik ersätter människomöten. 

Därför vill vi i Andreaskyrkan under vårterminen lyfta upp evang-
elierna, de goda nyheterna, och lära oss mera om vem Jesus 
verkligen är. Samma kärlek och kraft som förvandlade dem som 
flockades kring Jesus är verksam än idag. 

Jesus vill förvandla ditt och mitt liv. Och han vill att allt flera i vår 
närmiljö ska få möta hans förvandlande kärlek. 

Låt Jesus förvandla dig!
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Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

Foto: S.S-M

”Trots våra 
brister och 
tillkorta-
komman-
den ser han 
oss som 
underbara 
människor, 
skapade 
till Guds 
avbild.” 
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Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

januari 
Sö 2.1 kl.11 Nattvardsgudstjänst. 
”Se, jag gör något nytt”. Markus Österlund.
Ti 4.1 kl.7:45 Bön på Zoom
To 6.1 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 9.1 kl.11 Gudstjänst.  
”Mot en ljusare framtid?”. Stefan Salonen.
Ti 11.1 kl.7:45 Bön på Zoom
To 13.1 kl.14-17 AndreasHelps
Lö 15.1 kl.18-20:30 Teens. Terminstart. 
Träff varannan vecka. Mer info på s.4.

Sö 16.1 kl.11 Gudstjänst och terminstart. 
”Låt Jesus förvandla ditt liv” (Joh. 2:1-11). 
Markus Österlund. Story of God kör igång 
(mer info på s.4). 
Ti 18.1 kl.7:45 Bön på Zoom
On 19.1 kl.17 Mitt i veckan. 
Terminstart för barnkören. 
Träff varannan vecka. Se ruta för mer info.
To 20.1 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 21.1 kl.18:30-20:30 Tweens. Terminstart. 
Träff varannan vecka. Mer info på s.4.

Sö 23.1 kl.11 Gudstjänst. 
”Jesus väcker tro hos oss” (Matt 8:5-13 och 
Luk. 7:1-10). Markus Linde.
Ti 25.1 kl.7:45 Bön på Zoom
To 27.1 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 30.1 kl.11 Gudstjänst. 
”Jesus hjälper i nöden” (Matt. 8:23-27). 
Markus Österlund

GUDSTJÄNSTER

Söndagen den 16.1 kl.11 är det termin-
start i Andreaskyrkan! Vårens pre-
dikningar handlar om att vi ska lära 
känna Jesus allt bättre och den första 
predikan i serien heter ”Låt Jesus för-
vandla ditt liv”. Story of God kör också 
igång denna söndag. Varmt välkom-
men med!

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 försiktighets-
åtgärder när man kommer till matut-
delningen och ansiktsmasker finns vid 
behov att fås av funktionärerna. 

BÖN PÅ ZOOM

Välkommen med på tisdagsbönen 
kl.7:45 och framåt! Om du behöver 
zoomkoden 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

Andreaskyrkans barnkör kör igång 
igen onsdag 19.1 och övar varannan 
onsdag. Kören leds av Susanna San-
dell. Föräldrar och syskon är välkom-
na att delta i matgemenskapen innan 
övningarna. Deltagande meddelas på 
förhand till WA-gruppen. Kontakta 
Tom Skogman tfn +358 50 3390901 
om ditt barn vill börja i kören!

MANDAGAR

MÅNDAGSSAMLINGEN 

På grund av coronasituationen håller mån-
dagssamlingen paus tillsvidare. Håll utkik efter 
mer information på Andreaskyrkans sociala 
medier och på Kyrknytt!
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VINTERNS PROGRAM
FÖR BARN & UNGA
SÖNDAGSSKOJ & STORY OF GOD
Under söndagsgudstjänsterna ordnas 
(i mån av möjlighet) eget program för 
barn och unga. Söndagsskoj passar för de 
mindre barnnen (4-8 år) och Story of God 
riktar sig till de lite äldre barnen (9-13 år).  

TEENS & TWEENS
Varannan lördag (jämna veckor*) samlas 
Teens (13+ år) kl. 18-20:30 med start lör-
dag 15.1. Tweens (9-12 år) samlas ojämna 
veckor* på fredagar kl.18:30-20:30 med 
start fredag 21.1. 

*Reservation för när ungdomspastorn har 
lediga helger.

SPORTLOVSKUL
Under sportlovsveckan 21-27.2 ordnar 
vi aktiviteter för teensen och tweensen i 
Andreaskyrkan enligt intresse och behov. 
Hör av dej till ungdomspastorn om du har 
idéer och önskemål!

MVV UNLOCKED 
Om möjligt och vid intresse ordnas en 
lokal Hub för Midvinterveckans sam-
lingar 3-6.3 i Nyland. Anmäl ditt intresse 
till ungdomspastorn!   
   

februari 
Ti 1.2 kl.7:45 Bön på Zoom
On 2.2 kl.17 Mitt i veckan. 
Matgemenskap och barnkörsövning. 
To 3.2 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 4.2 kl.19 Allkristen bön för Svenskfinland

Sö 6.2 kl.11 Nattvardsgudstjänst. 
”Jesus är världens ljus” (Luk. 2:22-33). 
Markus Österlund. Församlingsmöte.
Ti 8.2 kl.7:45 Bön på Zoom
To 10.2 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 13.2 kl.11 Gudstjänst. 
”Den oförtjänta nåden” (Matt. 20:1-16). 
Markus Österlund.
Ti 15.2 kl.7:45 Bön på Zoom
On 16.2 kl.17 Mitt i veckan. 
Matgemenskap och barnkörsövning. 
To 17.2 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 18.2 kl.19 Israel i Fokus

Sö 20.2 kl.11 Gudstjänst. 
”Att berätta om Gud” (Luk.8:4-15). 
Marcelo Lopes.
Må 21.2-Sö 27.2 Sportlovskul i Andreas. 
Mer info nere till vänster.
Ti 22.2 kl.7:45 Bön på Zoom
To 24.2 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 27.2 kl.11 Gudstjänst. 
”Guds kärlek till oss” (Luk. 18:31-43). 
Markus Linde.

Då blåste det upp till full storm
 på sjön, 

och vågorna slog över båten. Men han sov. 

De gick då fram och väckte honom och sade: 

”Herre, hjälp! Vi går under.” 

Matt. 8:24-25
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Ti 1.3 kl.7:45 Bön på Zoom
On 2.3 kl.17 Mitt i veckan. 
Matgemenskap och barnkörsövning. 
To 3.3-Sö 6.3 MVV Unlocked Local Hub. 
Mer info nere till vänster på föregående sida.
 To 3.3 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 6.3 kl.11 Nattvardsgudstjänst. 
”Hur övervinner vi frestelser?” (Matt. 4:1-11). 
Markus Österlund.
Ti 8.3 kl.7:45 Bön på Zoom
To 10.3 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 11.3 kl.19 Allkristen bön för Svenskfinland

Sö 13.3 kl.11 Gudstjänst. 
”Ett liv i bön och tro” (Matt. 15:21-28). 
Markus Österlund.
Ti 15.3 kl.7:45 Bön på Zoom
On 16.3 kl.17 Mitt i veckan. 
Matgemenskap och barnkörsövning. 
To 17.3 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 20.3 kl.11 Gudstjänst. 
”Jesus segrar över ondskans makter” 
(Luk. 11:14-23). Tomas Sandell.
Ti 22.3 kl.7:45 Bön på Zoom
To 24.3 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 27.3 kl.11 Gudstjänst. 
”Att ställa sig till Herrens förfogande” 
(Luk.1:26-38). Markus Österlund. Årsmöte.
Ti 29.2 kl.7:45 Bön på Zoom
To 31.3 kl.14-17 AndreasHelps
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CORONAINFO
När vi träffas i kyrkan iakttar vi 
som vanligt försiktighetsåtgärder. 
Vi håller avstånd, begränsar anta-
let deltagare, använder varannan 
bänkrad under gudstjänsterna och 
rekommenderar starkt användning 
av munskydd. På grund av corona-
läget hoppas vi att du förstår ifall det 
blir ändringar i programmet. Aktuell 
info om ändringar och restriktioner 
kommuniceras via Kyrknytt 
och vår hemsida.

BÖN FÖR SVENSKFINLAND

Fredagarna 4.2 och 11.3 är det allkristen 
bön för Svenskfinland på Zoom. Mejla 
oss på info@andreaskyrkan.fi om du 
behöver zoomkoden!

ISRAEL I FOKUS

Fredagarna 18.2 och 18.3 är det åter 
dags för Israel i Fokus på Zoom. Mejla 
oss på media@andreaskyrkan.fi om du 
behöver zoomkoden!

ÅRSMÖTE 2022

Söndag 27.3 är det dags för Andreas-
kyrkans årsmöte. Mer info om detal-
jerna kring årsmötet får du senare via 
Kyrknytt. Håll utkik!

Jesus sade: ”Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!” Sedan reste han sig      och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugNT. 
Matt. 8:26
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Namn: Craig Stocks
Familj: hustrun Maria, dottern 
Wilma, 15 och sonen William, 13
Yrke: Business English Trainer
Favoritbibelcitat: Rom 8:28 
”Vi vet att för dem som älskar 
Gud samverkar allt till det 
bästa, för dem som är kallade 
efter hans beslut.”

Engelsmannen Craig Stocks blev som 
ung kär i en finlandssvenska och har 

snart bott tre decennier i Finland. 
Craig är för många församlingsmed-

lemmar bekant från stunden efter 
gudstjänsten när det är dags för kaffe 

och gemenskap. Senaste höst ord-
nade han kyrksalskaffet så gott som 

varannan söndag! På nästa sida berät-
tar Craig med egna ord om det kristna 

livet, tvivlet och tron som bär 
genom allt - trots allt. Enjoy!

Craig har varit medlem 
i Andreaskyrkan sedan 
han flyttade till Finland
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Personportrattet
..

Personportrattet
..
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- My journey to Finland was an unexpected 
one. As a twelve-year-old, I told a friend 
that I would always live in England. Then 
one day, I met a Swedish-speaking Finn at 
university. The rest, as they say, is history. 
Here I am, 26 years later, with my wife and 
two teenagers. I still have to pinch myself 
to see if it’s true. When you’re culturally 
different to those around you, it makes 
you ask big questions about your value and 
place in society. This has often pushed me 
closer to God.  Next year, I’ll have spent 
half my life in Finland. If you want to know 
how old I am, you can do the maths.

- Like many people of my 
generation, I was drop-
ped off at Sunday school 
every week as a kid. I don’t 
remember much of what 
we were taught, but I do 
remember that the leaders 
were nice. My most vivid 
spiritual memory as a child 
was when our Scout leader 
decided to take us to a talk 
by a Catholic exorcist. The 
talk made me see the reality 
of a world that we can’t see 
with our eyes. I became a Christian 
when I was in my early twenties.

- I spent my early Christian years at a 
modern, down-to-earth Anglican Church 
in a working-class area. As a fairly down-
to-earth person myself, I enjoyed my time 
there. It taught me the importance of 
being a person who people can trust and 
also not taking myself too seriously. I strive 
to be someone who people can rely on, 
being faithful in the small things.

- Like most, I’ve gone through periods of 
doubt. Is there actually a God or am I ima-
gining it? Does prayer change things? Do 
people change when they know God? Still, 
deep down, I’ve never been able to deny 
that God exists. In my darkest moments, 
I’ve often thought about the text where 
Jesus asks Simon Peter if he will desert 
him. Simon Peter replies, ‘…where else 
would I go – you have the words of eternal 
life.’ Indeed, where else would we go if 
Jesus wasn’t the way?

- When I’m cooking and doing the dishes, 
I enjoy listening to podcasts. One of my 
favourite shows is where atheists and 
Christians discuss their views. The topics 
are fascinating. Science. Morality. Theo-
logy. You name it. Listening to this has 
made me realise that our Christian faith 
can stand up to the most difficult ques-
tions.  And, at the end of the day, if Jesus is 
who he said he is, our faith should be able 
to stand up to these challenges. Listening 
to shows like this has led me into some 
interesting conversations with friends who 

are not yet Christians.

- I’m now looking ahead to 
the next season of life. Having 
had to fight worry most of my 
life, it can be a real battle with 
questions about staying heal-
thy, companies employing older 
staff, the kids finding their way 
in life and looking after ageing 
relatives. Thankfully, Jesus has 
promised never to leave us 
or forsake us. He gives us the 
grace to meet challenges as 
they arise. I always try and be 
grateful for things both big and 
small because I know we can’t 

take anything for granted. 

- I’ve been part of an international men’s 
group, Lifesavers, for many years. We 
recently celebrated our 20th anniversary. 
As a family, we’re also in a home group. 
I think that’s where church is – people 
sharing their life and faith. It means a lot 
to me to know that we will have an eternal 
home where friendships made on earth 
will continue forever. This encourages me 
to keep going amidst the ups and downs 
of life.

- I’ve been a member of Andreaskyrkan 
in Helsinki as long as I’ve lived in Finland. 
I enjoy making the coffee on Sundays, 
and oh, how nice it will be to 
sit down with you and have 
an unhurried cup of coffee 
together on the New Earth 
at the end of time. I’m 
looking forward to it!

”Like most, 
I’ve gone through 
periods of doubt. 

Is there actually 
a God or am I 

imagining it? Does 
prayer change 

things? Do people 
change when they 

know God?” 
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Andreaskyrkan stöder ett byutvecklingsprojekt i Lal, Afghanistan som 
görs i samarbete med IAM (International Assistance Mission). Ett viktigt 
delprojekt går ut på att undervisa mödrar om graviditet, förlossning och 
vård av nyfödda. Eftersom vi har flera afghaner i vår församling ligger 
landet oss extra varmt om hjärtat.

BYUTVECKLINGSPROJEKT I AFGHANISTAN         

BLiSS
- Afghanistan har en hög mödra- och späd-
barnsdödlighet och därför är kursen Birth 
Life Saving Skills (BLiSS) mycket viktig, säger 
Andreaskyrkans tidigare pastor Jan Tunér 
som arbetat över 40 år med bistånd i Afgha-
nistan.   
     Uppe i bergen är det långt till sjukhus och 
om det uppstår problem under graviditeten, 
förlossningsskedet eller med det nyfödda 
barnet kan det lätt handla om liv eller död. 
Då är det bra att det finns personer som har 
fått grundläggande kunskaper om hygien 
och sjukvård genom BLiSS-kursen. Detta har 
många gånger räddat mammans och barnets 
liv. 
     - Det finns många fördomar i Afghanistan 
och en av dem är att det är ”smutsigt att 
föda barn”. Därför tycker man av tradition 
att kvinnor ska föda på smutsiga platser som 
i ladugården. Man har också brukat gnida in 
navelsträngen med jord innan man klipper 
av den. De nya insikterna och färdigheterna 
förändrar bybornas liv, ja rentav räddar liv, 
säger Jan.
     Jan berättar att han gärna skulle komma 
och visa kortfilmen ”Livets första skri” och 
samtidigt berätta de senaste nyheterna om 
byutvecklingsprojektet. 

Rent vatten och latriner
- Byutvecklingsprojektet fungerar under 4-5 
år i ett område med 15-20 byar. Under den 
tiden sker en märkbar förbättring i bybornas 
levnadsstandard. Men ännu finns det mycket 
kvar att göra och just nu jobbar man med ett 
fjärde område. Ett manligt och ett kvinn-
ligt team med lokala afghaner samt några 
utländska teammedlemmar från IAM arbetar 

tillsammans med den lokala befolkningen. 
Man har kartlagt behov och hjälpt till med 
det som  behövts mest - ofta har det varit 
fråga om rent vatten och latriner. 
     Man har också byggt växthus av plast för 
att förbättra möjligheterna att odla egna 
grönsaker. 
     - Alla vet att rent vatten är en förutsätt-
ning för god hälsa och bättre livskvalitet. 
Genom projektet har man kunnat borra 
brunnar och täcka in naturliga vattenkällor 

ANDREASKYRKANS MISSIONSPROJEKT 

1. Grundläggande färdigheter i hur man tar hand 
om gravida och födande kvinnor samt nyfödda barn 
räddar liv. 2. Byborna får rent vatten genom en kran 
mitt i byn och behöver inte längre hämta det uppe i 
bergen längs halkiga stigar.
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Om du vill stöda byutvecklingsprojek-
tet Lal i Afghanistan kan du göra en 
inbetalning till församlingens konto: 
FI53 4055 1110 0097 88. Kom ihåg att 
använda referensnumret 31040! Tack för 
ditt bidrag!

Text: Sabina Söderlund-Myllyharju 
Foto: Anki Tunér 

OLLE ROSENQVIST - 
LEDARTRÄNING & HUMANITÄRT 

ARBETE I NEPAL OCH NORRA INDIEN

EUROPEAN COALITION FOR ISRAEL -
OPINIONSBILDNING OM ISRAEL 

OCH ARBETE FÖR ATT 
MOTVERKA ANTISEMITISM

SANDÅS I ATEN -
LEDARSKAPSTRÄNING OCH 
ARBETE MED FLYKTINGAR

Övriga missionsprojekt

så att de inte ska bli förorenade av djur. 
      De nybyggda latrinerna fungerar på 
samma sätt som våra ”utedass” och de finns 
ofta i anslutning till hemmen. 
     - Traditionellt har många på landsbygden 
uträttat sina behov direkt på marken och det 
har inte funnits någon avskild plats för detta. 
Man har helt enkelt ”hukat sig” här och var, 
och sjukdomar har lätt kunnat sprida sig. En 
person från grannbyn frågade en gång hur 
de numera är så friska, och svaret var ”latri-
nerna”.
     Latrinerna erbjuder också ”privatskydd” 
för kvinnorna, som inte haft samma rätt som 
männen att ”huka sig” när nöden tränger på. 
      - Det är opassande under dagtid och 
därför måste kvinnorna ”hålla sig” till kvällen. 
Tack vare latrinerna har problem med urin-
vägsinfektioner minskat för många.
     
Projektet på sparlåga 
Efter att talibanerna tog över makten i 
Afghanistan går byutvecklingsprojektet på 
sparlåga. IAM beslöt att evakuera sina ut-
ländska medarbetare i augusti 2021. Av dessa 
har ett par hunnit gå i pension, men flera vill 
återvända och fortsätta det viktiga arbetet.
     - Många av de lokala afghanerna som job-
bade med projektet flydde när talibanerna 
tog över. Men två lokala kvinnliga läkare 
(hazarer) ville stanna kvar. De fick tillstånd 
att fortsätta jobba efter att talibanerna såg 
hur de själva och lokalbefolkningen fick 
bättre hjälp av dem än av läkare i provins-
huvudstaden. 
     Endast det manliga teamet i byutvecklings-
projektet har tillstånd att jobba vidare just 
nu.   
     Inför framtiden försöker IAM att hitta en 
överenskommelse med talibanerna om hur 
man ska arbeta. Ett katastrofhjälpsprojekt 
finns också med i planerna.  

Vädjan om förbön 
Covid-19 har påverkat Afghanistan väldigt 
starkt. Själva byutvecklingsområdet ligger 
isolerat uppe bland bergen, så där är smitt-
spridningen troligen mindre, men överlag 
har många afghaner drabbats. Just nu är 
en fjärde våg på gång. 
     - Nyheterna vi får därifrån är blandade. 
I norr får flickorna fortsättningsvis gå i 
skolan. Men det råder stor hungersnöd i 
landet och en miljon barn riskerar dö under 
vintern om de inte får hjälp.
     Jan vädjar till oss att be för landet.
     - Afghanistan behöver verkligen förbön 
just nu. Landet är inne i en stor humanitär 
kris. Be för dem som jobbar med att förse 
afghaner med hjälp i form av mat och 
husrum. Det finns många interna flyktingar 
som bor i tält, och det är vinter och kallt. 
Många afghaner är rädda för talibanerna, 
speciellt de som jobbat för regeringen eller 
med utlänningar. 
     Tack för att du kommer ihåg Afghanis-
tan i bön!

Afghanistan
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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.11). 

”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

FYRAHUNDRA FICK JULKASSE 
GENOM ANDREASHELPS

Dagen före julafton samlades 25 frivilliga precis 
som vanligt trots den annalkande helgen. De 
ordnade glöggservering och delade ut mat till 
nästan 400 kunder.   
     - Inför julen hade vi fått extra donationer och 
kunde välsigna kunderna med rikt packade julkas-
sar. Gud är god! säger pastor Markus Österlund, som 
efter matutdelningen skrev på sina sociala medier 
om hur ofantligt tacksam och stolt han är över det 
arbete de frivilliga sätter in.
     Visst håller vi med om att våra frivilliga är värda 
en stor eloge! Tack! Kiitos! Thank you!
   

FMU SAMLAR IN 12 000 € 

Just nu pågår insamlingen ”100x10x12” 
vars mål är att hitta 100 personer som vill 
ge 10 euro till FMU varje månad. 
     Under hösten uppnåddes 50% av målet. 
FMU söker ännu 50 personer som vill stödja 
arbetet, som fokuserar på barn, unga och 
familjer. 
     Vill du vara med och lägga grunden för 
nya möjligheter under år 2022? Läs mer 
om insamlingen på: fmu.nu/insamlingen-
100x10x12.

Många frivilliga ställde upp i AndreasHelps dagen före 
julafton. Foto: Markus Österlund

Bild: FMU r.f.

MKFs SOMMARKONFERENS 2022

Andreaskyrkan står värd för konferensen som hålls 
på Raamattuopisto i Grankulla 29.6-2.7.2022.  
     - Temat är ”Tro och liv för vår tid” och det blir något 
för både gammal som ung, säger ungdomspastor Mar-
kus Linde som sitter med i planeringsgruppen.
     - Under våren avslöjas konferensens gästtalare, så 
håll utkik på MKFs sociala medier! Och lägg datumet på 
minnet redan nu!
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InbetalningarInbetalningar

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

Nyhet! Betala med MobilePay
Nu kan du understöda Andreaskyrkans verksamhet 
även med MobilePay! Använd koden 71786 för att 
göra en inbetalning. 

När du betalar med MobilePay kan du använda med-
delandefältet för att ange vilket ändamål du vill att 
gåvan skall gå till. Det går bra att använda ovanstå-

ende referensnummer eller 
skriva ut att det är fråga om 
t.ex. ”tionde”. Om du inte skri-
ver något i meddelandefältet 
går din gåva till församlingens 
allmänna verksamhet. 

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

Redaktion: Markus Österlund, ansvarig utgivare, 
redaktör. Sabina Söderlund-Myllyharju, redaktör, 
grafisk design. Pärmbild: Jon Tyson/unsplash.com. 
Övriga bilder: pixabay.com och unsplash.com om 
inte annat uppges. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
i programmet. Om du vill hjälpa till med Andreasbla-
det kan du kontakta oss på info@andreaskrykan.fi!

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
• Arbete med barn och unga, 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

Och anpassa er inte efter d
en här världen, 

utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så 

att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är 

gott och fullkomligt och som behagar honom.

Rom. 12:2
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Bild: Pexels.com

Åldersgränsen 
är 9 år. Där finns 
ren roliga typer, men 
hoppas det kommer fler 
tänkande och hjälpsamma 
kompisar! Det är lite som 
öppet hus - man får äta 
gott, leka lekar, under-
söka saker och säga till 
Markus om man har 
andra idéer!

Angelina, 10

Bild: Pexels.com

TWEENS 
& TEENS
Under hösten träffades tweensen och teen-
sen varannan fredag- och lördagkväll på Nya 
Vinden.    
     - Det här är något som saknats i Andreaskyr-
kan. Det är mycket meningsfullt att det nu finns 
en plats för ungdomarna att samlas på och vara 
tillsammans, säger en förälder.
     Ungdomspastor Markus Linde håller i trådarna.
      - Med tweensen har vi till exempel lekt 
mörkerkurragömma och spegeln, och till julen 
pyntade vi kyrksalen. Varje gång har vi också 
timer-bön och andakt.  Med teensen har vi bakat 
pizza och cupcakes, spelat spel, lekt lekar och 
haft andakt. Vi har även diskuterat och gjort en 
tidslinje över våra liv med positiva, neutrala och 
negativa upplevelser.
     - Det har varit riktigt roligt! Vi har tyckt speciellt 
mycket om att laga mat, och det är fint att träffa 
nya människor, säger syskonen Wilma och William 
som deltagit i Teensträffarna under hösten. Att prata med 

kompisar är det 
bästa med Tweens!

Amos, 10
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Det är roligt! 
Roligast har varit 

att leka mörkerkurra-
gömma i kyrksalen.  Man 
får bra kompisar och vi 
har fått äta godis. Jag 

vill gärna att fler 
kommer med!

Hugo, 10
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