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”Låt oss på alla 
sätt uppmuntra 
varandra till att 
visa kärlek och 
vara hjälpsamma.”

Hebr. 10:24
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Det är många som går omkring med känslor 
av värdelöshet och av att inte riktigt räcka till. 
Orsakerna kan variera, men grunden för en 
sund och positiv självkänsla läggs ofta i tidiga 
år. Tyvärr har många fått växa upp i familjer 
och miljöer där beröm och uppmuntran lyst 
med sin frånvaro. Istället har kritikens och 
gnällandets ande varit rådande.  

Den attityd vi har, och det 
språk vi använder, påverkar 
våra relationer och vår omgiv-
ning. Våra ord kan vara en källa 
till välsignelse, men också till 
förbannelse. Vi välsignar när 
vi berömmer, uppmuntrar och 
visar kärlek. Men också när vi 
konfronterar och förmanar med 
rätt motiv, då vi tänker på den 
andras bästa. 

Men handen på hjärtat. Atmos-
fären i våra kyrkor har inte alltid 
varit den bästa. Jag har andats 
kyrka sedan barnsben, sett 
mycket gott men också upplevt 
konflikter och hört många hårda ord. Och då 
har inte andras bästa varit i fokus, snarare 
självhävdelse och ett behov av att ha rätt.

Jag undrar varför vi så lätt faller i kritikens 
dike. Vilken Bibel har vi läst? I min Bibel står det 
ju att vi ska uppmuntra varandra: ”Om ni har 
något uppmuntrande ord att säga till folket, så 
gör det.” (Apg. 13:15)

ÄLSKA, BERÖM 
OCH UPPMUNTRA!

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare 

”Vi är kallade 
till att vattna 
och stärka det 
frö av tro som 
Gud har plan-
terat i oss. En 
rejäl portion av 
kärlek, beröm 
och uppmunt-
ran, blandat 
med en gnutta 
förmaning, det 
bygger upp”

”Låt oss också på alla sätt uppmuntra var-
andra till att visa kärlek och vara hjälpsamma. 
Låt oss inte strunta i de troendes samlingar, så 
som vissa brukar göra. Låt oss i stället använda 
dessa tillfällen till att styrka och uppmuntra 
varandra.” (Hebr. 10:24-25)

Under sommaren studerar vi i Andreaskyrkan 
1 och 2 Thessalonikerbrevet. Syftet 
med breven var att stärka tron hos de 
kristna i Thessalonike. De hade blivit 
modlösa. Och vad gör Paulus, han 
som grundat församlingen? Jo, i sin 
omsorg sänder han Timoteus för att 
uppmuntra dem i tron. 

Jag tror att vi alla behöver bli styrkta 
i tron. Vårt uppdrag som kristna är inte 
att se brister i andra, eller att komma 
med negativ kritik. Vi är kallade till att 
vattna och stärka det frö av tro som 
Gud har planterat i oss. En rejäl portion 
av kärlek, beröm och uppmuntran, 
blandat med en gnutta förmaning, det 
bygger upp.

Jag hoppas att Andreaskyrkan ska vara en 
församling där vi använder alla tillfällen till att 
stärka och uppmuntra varandra. En församling 
som genomsyras av kärlek och uppmuntran, 
där besökare får med sig en känsla av att man 
blir sedd och bekräftad, den lämnar ingen 
oberörd.
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JUNI
To 2.6 kl.14-17 AndreasHelps.

Sö 5.6 kl.11 Nattvardsgudstjänst. 
”Från föräldralös till Guds barn”. Markus Linde.
Sö 5.6 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Ti 7.6 kl.7:45 Bön på Zoom
To 9.6 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 12.6 kl.11 Gudstjänst. 
”Från själviskhet till givmildhet”. Markus Österlund.
Sö 12.6 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Må 13.6-Sö 19.6 KDS Kristendomsskola. 
Fritidsgården, Sundom.
Ti 14.6 kl.7:45 Bön på Zoom
To 16.6 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 19.6 kl.11 Gudstjänst. 
”Från oro till sinnesfrid”. Marcelo Lopes.
Sö 19.6 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Må 20.6-To 23.6 Barnläger. Sjömansro, Lappvik.
Ti 21.6 kl.7:45 Bön på Zoom
To 23.6 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 26.6 Midsommar. Ingen gudstjänst.
Sö 26.6 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Ti 28.6 kl.7:45 Bön på Zoom
On 29.6-Lö 2.7 MKF:s sommarkonferens.  
Suomen Raamattuopisto, Grankulla. 
 To 30.6 kl.14-17 AndreasHelps

JULI
Sö 3.7 Ingen gudstjänst.
Sö 3.7 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Ti 5.7 kl.7:45 Bön på Zoom
To 7.7 kl.14-17 AndreasHelps
To 7.7-Sö 10.7 Familjeläger. Enä-Seppä, Vihtis.

Sö 10.7 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 10.7 kl.18 Sommarfest i Andreaskyrkan.
”Att stärka vår tro”. Markus Österlund. Måndags-
samlingen medverkar med bl.a. Bo Ekman och Ella 
Enberg. Jeremy & vänner. Kaffe och tårta.
Ti 12.7 kl.7:45 Bön på Zoom
To 14.7 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 17.7 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 17.7 kl.18 Sommarsamling. 
”Att vara trofast mot Herren” (1 Tess 1).
Ti 19.7 kl.7:45 Bön på Zoom

GUDSTJÄNSTER KL.11
I juni möts vi som vanligt till gudstjänst 
kl.11 i kyrksalen, och efteråt blir det 
gemenskap och kyrksalskaffe! Du som är 
morgonpigg är också välkommen till bön 
före gudstjänsten i Övre salen kl.10. 

SOMMARSAMLINGAR KL.18 
Tema: Att stärka vår tro (1 och 2 Thessa-
lonikerbrevet) Under sommaren studerar 
vi tillsammans 1 och 2 Thessalonikerbre-
vet. Syftet med breven är att stärka tron 
hos de kristna i Thessalonike men också 
att påminna dem om att Jesus kommer 
tillbaka. Vi behöver alla mogna och växa 
till i tron och det kan vi göra genom att för-
djupa oss i de här breven. Varmt välkom-
men med på resan! 

• 5.6-19.6 Gudstjänst kl.11 i kyrksalen
• 26.6 och 3.7 Ingen gudstjänst
• 10.7 Sommarfest kl.18 i kyrksalen
• 17.7-14.8 Sommarsamlingar kl. 18 på   
 Nya Vinden
• 21.8 (och framåt) Gudstjänst kl. 11 i  
 kyrksalen

ANDREASHELPS
Matutdelningen fortsät-
ter som vanligt under 
hela sommaren! Vi delar 
ut matkassar till hjälpbe-
hövande utanför kyrkan 
torsdagar kl.14-17. 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
Vi ber på Zoom varje tisdag kl. 7:45 och 
framåt också under sommaren! Kom gärna 
med även om du inte varit med förut. Om 
du behöver zoomkoden eller vill lämna 
ett böneämne kan du mejla oss på info@
andreaskyrkan.fi. Hoppas vi ses!

TISDAGAR

TORSDAGAR

Högbergsgatan 22, Helsingfors

NDREAS        HELPS

SÖNDAGAR
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 To 21.7 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 24.7 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 24.7 kl.18 Sommarsamling. 
”Det glada budskapet” (1 Tess 2). 
Ti 26.7 kl.7:45 Bön på Zoom
On 27.7-Sö 31.7 Tonårsläger. Sjömansro, 
Lappvik.
To 28.7 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 31.7 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 31.7 kl.18 Sommarsamling. 
”Uppmuntra varandra i tron” (1 Tess 3).

AUGUSTI
Ti 2.8 kl.7:45 Bön på Zoom
 To 4.8 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 7.8 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 7.8 kl.18 Sommarsamling. 
”Ha kärlek till varandra” (1 Tess 4). 
Ti 9.8 kl.7:45 Bön på Zoom
To 11.8 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 14.8 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Sö 14.8 kl.18 Sommarsamling. 
”Levnadsråd till alla kristna” (1 Tess 5) 
Ti 16.8 kl.7:45 Bön på Zoom
To 18.8 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 21.8 kl.11 Gudstjänst. ”Hoppet om Jesu åter-
komst” (2 Tess 1). Markus Österlund.
Sö 21.8 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Ti 23.8 kl.7:45 Bön på Zoom
To 25.8 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 28.8 kl.11 Gudstjänst. ”Håll fast vid sanningen” 
(2 Tess 2). Markus Linde.
Sö 28.8 kl.14 Gudstjänst på kinyarwanda.
Ti 30.8 kl.7:45 Bön på Zoom

SEPTEMBER
To 1.9 kl.14-17 AndreasHelps
Lö 3.9 Gemenskapsdag på Solvalla.
Sö 4.9 kl.11 Nattvardsgudstjänst. 
”Att leva i ljuset” (2 Tess 3). Susan Haraldson.
Ti 6.9 kl.7:45 Bön på Zoom
To 8.9 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 11.9 kl.11 HÖSTSTART. 

FACEBOOK LIVE
Gudstjänsterna sänds på Facebook Live  
fram till 19.6. Vi tar paus med sändningarna 
under sommaren och återkommer igen 
21.8. Trevlig sommar!

VÄLKOMMEN PÅ EN HÄRLIG
SOMMARFEST I ANDREAS!
Söndagen 10.7 kl.18 bjuder vi in till sommar-
fest i Andreaskyrkan! Det blir mycket sång 
och musik, samt predikan av pastor Markus 
Österlund. Måndagssamlingen med bl.a. 
Bo Ekman och Ella Enberg medverkar, och 
Jeremy & vänner deltar med sång och musik. 
Kaffe och tårta. Välkommen!

ETT KÄRT ÅTERSEENDE
Sö 4.9 kl.11 får för-
samlingen besök av 
vår tidigare pastor 
Susan Haraldson, 
som numera bor i 
USA med sin man 
Kevin. Susan predi-
kar om ”Att leva i 
ljuset”. Välkommen 
med! 

PS. Kontakta gärna 
Sue om du vill träffa 
henne under tiden 
hon är i Finland! 
susan.haraldson@
gmail.com

Unsplash
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MKF:s 
SOMMAR-
KONFERENS 
29.6-2.7 I 
GRANKULLA
MISSIONSKYRKAN I FINLANDS sommarkonfe-
rens 2022 äger rum i vackra, lummiga och gröna 
Grankulla och Andreaskyrkan är värdförsam-
ling. Vi hoppas att både plats och tid skall göra 
det möjligt för så många som möjligt att delta 
under hela konferensen!
     Konferensens huvudtalare är John Eidering, 
som är föreståndare och pastor i Equmeniakyr-
kan i Vårgårda, Sverige. John har ett stort hjärta 
för lokalförsamlingen och värdesätter även 
engagemang i samhället där vi bor och lever. 
John växte upp i Fiskebäcks Missionskyrka 
under Niklas Piensohos ledning, och John har 
även tagit intryck av Runar Eldebo. John anlän-
der till konferensen tillsammans med sin hustru 
Lotta och deras tre barn.
     Barnens egna samlingar leds av Emmanuel 
och Alexandra Hyllerud från Alingsås, Sverige. 
Många minns dem från konferensen i Jakob-
stad, och de ser fram emot att få träffa oss alla 
igen. Det blir en spännande barnkonferens!
     Seminarier ordnas på torsdag och fredag 
eftermiddag. Varmt välkommen med!
 
Planeringsgruppen 
Markus Österlund, Markus 
Linde, Stefan Salonen och 
Roger Andersson

Läs mer om sommar-
konferensen på nästa sida!

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 undervisning, an-
dakter 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 Ester 
Witick och Markus Linde.” 

Unsplash
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“Kyrkan har något unikt som 
ingen annan organisation eller 

förening i samhället har”

Hälsning från årets 
huvudtalare John Eidering
Hej! Jag heter John Eidering och jag ser 
mycket fram mot att få besöka er som-
markonferens! Jag arbetar som pastor i 
Equmeniakyrkan Vårgårda som ligger i 
Västergötland, något jag gjort i 6 år. Där 
bor jag med min familj, min fru Lotta och 
våra tre barn som alla kommer med till 
konferensen. Jag brinner för den lokala 
församlingen och tror att varje samhälle 
behöver en kyrka i sin bygd för kyrkan har 
något unikt som ingen annan organisation 
eller förening i samhället har, nämligen 
att vi så tydligt har en kallelse att tjäna 
människor och förkunna evangeliet. När 
församlingen samlas till gudstjänst är veck-
ans höjdpunkt för mig och jag hoppas att 
när vi samlas i sommar så skall det också få 
vara höjdpunkter i gemenskapen med var-
andra och med Jesus Kristus! När jag inte 
arbetar så är jag gärna ute i trädgården, 
springer en runda, eller tittar på fotboll. Så 
är det någon som har löparskorna med sig 
till konferensen i sommar så får ni gärna ta  
 med mig på en runda, det vore 
 roligt! Väl mött i sommar!

Lotta och John Eidering med familj.

John Eidering 
medverkar:

ONSDAG 29.6 kl. 13, 15 och 18
TORSDAG 30.6 kl. 9:15 och 18
FREDAG 1.7 kl.9:15 och 18

1. Själavård i församlingen
Föreläsare: Anna Korkman Lopes. Hur 
undvika att överväldigas av andras 
nöd? Hur skapa kraftgivande samtal så 
att ens egna behov inte står i vägen? 
Lär dig grunderna i lyssnande och 
hur du kan finnas till för den som går 
igenom en kris eller behöver ventilera 
tankarna!

2. MKFs ursprung och historia
Föreläsare: Markus Linde. För ca 140 år 
sedan startade vår rörelse, och i detta 
seminarium tar vi oss tillbaka till början 
och tittar närmare på den väckelse, 
anda och de värderingar som lade grun-
den för Missionskyrkan i Finland.

3. Älskade, hatade Israel
Föreläsare: Tomas Sandell. Under 
seminariet kommer vi att studera 
Israelfrågan både från bibelns och folk-
rättens perspektiv. Finns det hållbara 
argument för att stöda Israel i dag? Ger 
bibeln några entydiga svar?

4. Apologetikseminarium
Föreläsare: Patrik Nordman. Ett blint 
steg i tro eller ett rationellt beslut? Vi 
bekantar oss med försvaret av den 
kristna trons sanningsanspråk utgå-
ende från den klassiska apologetiken 
och ser närmare på hur den kristna tron 
ifrågasätts i vår tid. 

Eftermiddagsseminarier (to/fre)

Konferens-
program och 
anmälan på 
www.mkf.fi/
konferens2022

Anmäl dig 
senast 19.6! 
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Äventyrsdag för 
ungdomar på Solvalla

På fredag kl. 9 drar ungdomarna iväg till 
Solvalla idrottsinstitut på en spännande 
aktivitetsdag. För tweens (9-12år) finns det 
roliga bollspel, lekar samt en utmanande 
äventyrsbana, och för tonåringar (13-17 år) 
erbjuds fatbike, bågskytte och paddling. 
Lunchen serveras på plats, och vi ordnar 
busstransport från konferensplatsen till 
Solvalla och tillbaka. Visst hänger du med?

Emmanuel och Alexandra  Hyllerud med familj.

Jag var fyra år när jag fick 
lära känna Jesus som min 
bästa kompis. Det vill jag 
att fler barn ska få göra.

- Emmanuel

iStockphoto

iStockphoto

Barnkonferens 
med Hylleruds:

ONS 29.6 kl. 18
TORS 30.6 kl. 9:15 och 18 
FRE 1.7 kl. 9:15 och 18
LÖR 2.7 kl. 9:15     

Årsmöten
Torsdag 30.6 kl. 10.15 samlas 

lokalförsamlingarnas ombud till 
Missionskyrkan i Finlands samt 

Fria Missionsförbundet r.f.:s 
årsmöten. Föreningen 

Missionskyrkans Ungdom r.f. 
håller sitt årsmöte 
fredag 1.7 kl.15:15. 

Barnrum 
för de minsta

Under kvällsmötena finns 
ett barnrum tillgängligt för 

de allra minsta konferens-
deltagarna. Fanny Back-

man och Bella Ahlbäck är 
ansvariga för barn-

rummet. 

Anmäl dig 
senast 19.6! 

Suomen Raamattuopisto 
Helsingforsv. 10, 02700 Grankulla

Det jag brinner för 
i livet är Jesus och 
barnen, så därför är 
jag så fantastiskt glad att 
kunna jobba med det här!
- Alexandra
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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!

Behöver du samtala med någon?
Våra pastorer  samtalar och ber gärna tillsammans 
med dig. Se kontaktuppgifterna här intill.

Redaktion: Markus Österlund, ansvarig utgivare, 
redaktör. Sabina Söderlund-Myllyharju, redaktör, 
grafisk design. Pärmbild: Markus Linde. 

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 (ledig 18.7-14.8)
tfn 040-836 76 86
e-post markus.osterlund@andreaskyrkan.fi

Ungdomspastor
Markus Linde (ledig 1-21.8)
tfn 040-127 20 17
e-post markus.linde@andreaskyrkan.fi

Vaktmästare
Bo Ekman (ledig 18-29.6, 20-28.8)
tfn 044-764 26 24
e-post bo.ekman@andreaskyrkan.fi

Administratör 
Magnus Ahlberg (ledig 27.6-24.7)
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

Inbetalningar

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

Gemenskapsdag 
på Solvalla 3.9
Även i år kommer Andreas-
kyrkan att ordna en gemen-
skapsdag på Solvalla med 
program för barn, ungdo-
mar och vuxna. Håll utkik 
efter mera information och 
boka in datumet redan nu!

Program
10:00-10:30  Ankomst med kaffe & semla10:30  Gemensam samling11:30-13:00  Workshop 113:00-14:00  Lunch med kaffe14:00-15:30  Workshop 215:30   Gemensam avslutning16:00-17:30  Möjlighet till bastu   (två strandbastun är   reserverade)

Workshops
1. Vandring med Bella2. Stretching och avslappning med Tuija 3. Kör för vuxna med Elna Romberg4. Samtals- och bönegrupper

För barn och ungaA. Solvalla Mysteriet (1h)B. Äventyrsbana (1h)C. Pyssel och spel

GemenskapsdagGemenskapsdag4.9.2021  på Solvalla

Andreaskyrkans

Nouxvägen 82, 02820 Esbo

•	 Solvalla	Mysteriet är en lekfull brotts-utredningsuppgift. Lös mysteriet genom att orientera dig fram till kontroller nära sport-planen. 
•	 Äventyrsbanan är en rolig aktivitet där du lär dig att ta dig över olika hinder och redskap, på ett smidigt och tryggt sätt. 

•	 Bella	Ahlbäck	leder oss på en timmes vand-ring i den natursköna omgivningen kring Solvalla. 
•	 Tuija	Österman leder stretching som anpas-sas enligt deltagarnas behov och som avslu-tas med en gemensam avslappningsövning. Workshopen passar alla! •	 Elna	Romberg	dirigerar en kör för vuxna. 

Anmälan senast 27.8Anmäl dig och din familj senast 27.8.2021 genom att mejla oss på info@andreas-
kyrkan.fi. Meddela vilka två (2) workshops var och en helst vill delta i. Meddela 
även barnens ålder samt eventuella dieter.

Vi corona-anpassar dagen och är mycket utomhus. 

Vi samlas i
mindre grupper.

Hoppas vi ses! 


