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”Vi är hans verk, skapade genom Kristus 
Jesus till att göra de goda gärningar som 

Gud från början har bestämt oss till.”
Ef. 2:10
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Jag fick en aha-upplevelse under sommaren.  
       Vi är kallade till att forma framtiden. Att formas. 
Ja, det gör vi hela tiden. Ofta formas vi kristna och 
församlingar av omgivningen. Men det är faktiskt 
vi som är kallade att vara salt och ljus, att forma 
framtiden. Den lokala församlingen är det hopp 
som behövs i en allt kallare värld.
          Jesus har gett oss ett uppdrag: Att gå ut i 
hela världen och kalla alla människor att bli hans 
lärjungar, att ge mat till dem som 
hungrar och trösta dem som sörjer. 
Hur lyckas vi med det? Jo, genom 
att först formas av Guds kärlek.
          Rent praktiskt, hur formar 
vi framtiden? Vi ska tänka och 
visionera, planera och agera, men 
samtidigt ska vi vara fullständigt 
beroende av Gud, lyssna till hans 
röst. Det här kan låta som en 
paradox, och det är säkert därför 
många församlingar passiverats 
och marginaliserats. Vi inväntar 
Guds ledning och så blir vi sittande 
passiva och ingenting händer.
          Men Guds logik är annorlunda. 
Om vi vill vara bergsäkra för att 
sätta oss i rörelse behöver vi ingen tro, vi behöver 
ingen Gud. Det är när vi vågar ta ett steg ut i det 
okända, på dallrande ben, osäkra om det bär eller 
brister, som vi hålls ödmjuka. I den skälvande stun-
den behöver vi minsann Guds kraft i våra liv. 
          ”Människans hjärta tänker ut sin väg, men 
Herren är den som styr hennes steg” läser vi i Ord-
språksboken 16:9. Det är en befriande bibelvers, 
som ofta tolkats fel, som om att vi inte ska tänka. 
Men visst ska vi planera vår väg, och sedan lämnar 
vi allt till Gud.
                              Under hösten predikar vi om Esra och 

Nehemja, två personer som följde den 

VI FORMAR 
FRAMTIDEN

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare/
Senior Pastor

”När Gud rör 
vid oss, ger 
oss tankar 
och idéer, är 
det viktigt 
att vi hand-
lar. En vision 
som följs upp 
av handling 
frigör också de 
resurser som 
behövs.” 

här modellen. De bad och lyssnade till Gud, fick 
visioner och vågade sätta sig i rörelse. Israels folk 
kom tillbaka till Jerusalem efter en lång tid i fång-
enskap. Hur gick det till? Jo, Gud vidrörde Esra som 
fick en stark längtan att återvända för att bygga 
upp templet och muren. Och Esra agerade i tro.
          När Gud rör vid oss, ger oss tankar och idéer, 
är det viktigt att vi handlar. En vision som följs upp 
av handling frigör också de resurser som behövs. 

Så gick det för Esra och Nehemja, alla 
deras grannar gav dem hjälp. 
          Vad vill Gud att vi som församling 
ska satsa på de kommande åren? Hur vill 
du att ditt liv ska se ut om tre år? Det är 
viktigt att vi tänker och planerar, sätter 
oss i rörelse och agerar, och så ber vi att 
Herren styr våra steg. 
          Redan i september händer det saker. 
Vi hälsar vännerna i EFC välkomna och 
börjar ha gudstjänster på engelska i 
Andreaskyrkan. När församlingen grun-
dades hölls gudstjänster på många språk, 
så vi knyter nu an till vår egen historia och 
samtidigt formar vi framtiden. Vilken fan-
tastisk möjlighet att vår församlingsfamilj 
nu kan erbjuda varma gemenskaper på 

svenska, engelska och kinyarwanda! 
          Inför hösten ber jag med orden i en känd 
psalm av Britt G. Hallqvist: för mig själv, för dig 
och för församlingen – ”Gud, gör oss djärva!” 
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      Vi önskar Nicolina varmt välkommen med i vår 
gemenskap!

      
 BARN & UNGA

Tillsammansgudstjänster
Dessa gudstjänster är planerade att passa både 
unga och gamla, från 0-99 år! Kom med! Viktiga 
datum: 11.9 (höststart), 9.10 och 27.11.

Söndagsskoj (barn 4-8 år)
Den 11.9 drar vi igång i samband med tillsammans-
gudstjänsten uppe i kyrksalen. Vanliga söndagar 
träffas de yngre barnen nere på Nya Vinden under 
gudstjänsttid. Obs! Höstlovsveckorna kan se annor-
lunda ut.

Story Of God (barn 9-år)
De äldre barnen träffas varannan söndag under 
gudstjänsttid för Story Of God nere i bokcaféet. Den 
11.9 börjar vi uppe i kyrksalen med tillsammansguds-
tjänst. Obs! Höstlovsveckorna kan se annorlunda ut. 

Tweens (9-12år)
Samlingarna riktar sig till ungdomar som inte ännu 
är tonåringar, men som inte heller vill bli kallade 
barn. Vi hittar på roliga aktiviteter och har andakt 
tillsammans. Träff varannan fredag. Höststart 
9.9 kl.18:30-20:30. Håll utkik på sociala medier, i 
kyrknytt och i Andreaskyrkans föräldrachatt på 
WhatsApp! Viktiga datum: 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11 
och 18.11.

Teens (13-18år)
Samlingarna riktar sig till tonåringar och vi delar 
gemenskap och chillar ihop. Samlingarna börjar 
med att vi ser på tonårs-Alpha-videon och diskute-
rar innehållet, sedan gör vi olika aktiviteter. Träff 
varannan lördag. Höststart 17.9 kl.18:30-21:00. 
Viktiga datum: 17.9, 1.10, 15.10, 29.10 (ev.  heldag 
med FMU:s höstmöte), 12.11 och 26.11.

Ungdomspastor Markus 
Linde svarar gärna på 
frågor gällande barn- och 
ungdomsverksamheten. 
Kontaktuppgifter hittar du 
på sidan 11.

KOM OCH CHILLA KOM OCH CHILLA 
MED OSS !MED OSS !

NICOLINA GULL NY DIRIGENT
FÖR BARNKÖREN “AK KIDS”
Från och med hösten 
har barnkören AK Kids 
en ny dirigent, Nicolina 
Gull, som flyttar hem 
från Stockholm till 
Helsingfors. 
      Nicolina är utbildad 
lärare och har tidigare 
t.ex. haft hand om mu-
siken i Topeliusskolan. 
      Hon har vuxit upp 
med svängig gospelmu-
sik, och en del föräldrar 
har kanske till och med 
sjungit med i gospelkören Oikoumene som 

TVÅ GRUPPER
Barnkören övar varannan onsdag. 
Om det finns tillräckligt med barn 
delas de in i yngre och äldre, och 
de yngre övar då kl. 17:45 och de 
äldre kl. 18:15. 

     Innan körövningen är alla barn 
      och deras familjemedlemmar 
       välkomna att dela matgemen-
        skap kl. 17 på Nya Vinden! 

hennes pappa Tomas Koskinen star-
tade och ledde under många år.
      - Det blir inte mera black gospel i 
Finland än så här, säger Tom Skogman, 
som är kontaktperson för kören. 
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September 
Lö 3.9 kl.10-17 Gemenskapsdag på Solvalla.
Sö 4.9 kl.11 Nattvardsgudstjänst. ”Se, jag gör 
någonting nytt!”. Susan Haraldson. 
Sö 4.9 kl.13:30 Worship Service with Holy 
Communion ”See, I am doing something new”. 
Richard Brewis.
Sö 4.9 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Ti 6.9 kl.7:45 Bön på Zoom
To 8.9 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 9.9 kl.18:30-20:30 Tweens höststart

VI FORMAR FRAMTIDEN
We Are Shaping the Future
Sö 11.9 kl.11 Tillsammansgudstjänst & höst-
start ”Vi formar framtiden” (inledning över Esra 
och Nehemja). Markus Österlund. Lunch. 
Sö 11.9 kl.13:30 Worship Service ”We are 
shaping the future (Introduction to Ezra and 
Nehemiah). Markus Österlund. 
Sö 11.9 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Ti 13.9 kl.7:45 Bön på Zoom
On 14.9 kl.17 Mitt i veckan Matgemenskap 
och barnkörsövning.
To 15.9 kl.14-17 AndreasHelps
Lö 17.9 kl.18:30-21 Teens höststart

Sö 18.9 kl.11 Gudstjänst ”Låt ditt hjärta beröras 
av Gud” (Esra 1). Markus Linde. Missionskollekt.
Sö 18.9 kl.13:30 Worship Service ”Let your heart 
be moved by God (Ezra 1). Markus Linde. 
Sö 18.9 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda 
Må 19.9 kl.18 Måndagssamlingens höststart 
Kvällens gäst: Markus Österlund.
Ti 20.9 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 20.9 kl.18:30 Språkcafé 
On 21.9 kl.18 Bible Study Group 1/6
To 22.9 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 23.9 kl.18:30-20:30 Tweens

Sö 25.9 kl.11 Gudstjänst ”Den lokala försam-
lingen” - Guds hopp i en mörk värld (Esra 3). Markus 
Österlund. Församlingsmöte.
Sö 25.9 kl.13:30 Worship Service ”The local church - 
God´s hope in a dark world (Ezra 3). Richard Brewis. 
Sö 25.9 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 26.9 kl.18 Måndagssamlingen
Kvällens gäst: Hannu Kiuru.

GUDSTJÄNSTER & BÖN
Varje söndag möts vi till gudstjänst kl.11. 
Efteråt blir det gemenskap och kyrksals-
kaffe. Du som är morgonpigg kan komma 
till bön före gudstjänsten i Övre salen kl.10. 
Höststart sö 11.9 kl.11 med lunch. Välkommen!

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 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
Matgemenskap och barnkörsövning 
varannan onsdag kl.17. Föräldrar och 
syskon är välkomna till matgemenskapen! 
Meddela om ert deltagande på förhand till 
WA-gruppen. Kontaktperson: Tom Skog-
man, tfn +358 50 3390901. Höststart 31.8!

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. 
Höststart 19.9. Välkommen!

MANDAGAR
 .
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Ti 27.9 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 27.9 kl.18:30 Språkcafé
On 28.9 kl.17 Mitt i veckan Matgemenskap 
och barnkörsövning. 
To 29.9 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 30.9 kl.18:30 Keswick ”Rätt sak i rätt tid”. Servering.

Oktober 
Lö 1.10 kl.16 Keswick ”Utmaningen att bevara den 
andliga skärpan”. Camilla Klockars. Servering. 
Lö 1.10 kl.18:30 Keswickmöten ”Att springa sitt 
eget långlopp”. Camilla Klockars.
Lö 1.10 kl.18:30 Teens

Sö 2.10 kl.11 Nattvardsgudstjänst tillsammans 
med EFC och rwandagruppen/Worship Service 
with Holy Communion ”Att möta och övervinna 
motstånd” (Esra 4, Nehemja 4)/”Facing and over-
coming opposition” (Ezra 4, Nehemiah 4). Camilla 
Klockars. Rwandakören.
Sö 2.10 kl.14 Keswickmöten ”Brinnande hjärtan, 
ända till slutet”. Camilla Klockars. Servering.
Må 3.10 kl.18 Måndagssamlingen
Mikaelidagen. Kvällens gäst: Arla Nykvist.
Ti 4.10 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 4.10 kl.18:30 Språkcafé
On 5.10 kl.18 Bible Study Group 2/6
To 6.10 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 7.10 kl.18:30-20:30 Tweens
Lö 8.10 kl.10 Träff för kvinnor på Nya Vinden
Lö 8.10 kl.18 Israel i Fokus i kyrksalen

Sö 9.10 kl.11 Tillsammansgudstjänst ”Uppmuntra 
och stärk varandra!” (Esra 5). Markus Österlund. 
Barnkören. Lunch.
Sö 9.10 kl.13:30 Worship Service ”Encourage and 
build each other up! (Ezra 5). Markus Österlund. 
Sö 9.10 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 10.10 kl.18 Måndagssamlingen
Kvällens gäst: Tor-Göte Gull.
Ti 11.10 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 11.10 kl.18:30 Språkcafé
On 12.10 kl.17 Mitt i veckan Matgemenskap 
och barnkörsövning. 
To 13.10 kl.14-17 AndreasHelps
Lö 15.10 kl.15 och kl. 18 ”Gud gör under än idag” 
Inspirationsdag med Olle Rosenqvist & Dawa S 
Bhutia. Se sidan 6.
Lö 15.10 kl.18:30-21 Teens
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GEMENSKAPSDAG  Lö 3.9
Lördag 3.9 kl.10:30 möts vi igen till Andre-
askyrkans Gemenskapsdag på Solvalla 
(Nouxvägen 82)! Det blir en favorit i repris 
från år 2021 med många olika aktiviteter 
för både ung som gammal. Kom med och 
skapa roliga minnen tillsammans! Mer info: 
andreaskyrkan.fi/gemenskapsdag

Tema: Rätt sak i rätt tid 
- ur Guds perspektiv
Huvudtalare: Camilla 
Klockars (Vasa)
Musiker: Fiona Chow, 
Jeremy Wong, Anna & Jessica Korkman 
Lopes
Tidpunkt: 30.9 - 2.10.2022
• Fredag 30.9 kl. 18:30 Rätt sak i rätt tid
• Lördag 1.10 kl. 16:00 Utmaningen att 
bevara den andliga skärpan
• Lördag 1.10 kl. 18:30 Att springa sitt eget 
långlopp
• Söndag 2.10 kl. 14:00 Brinnande hjärtan, 
ända till slutet
Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22
Online: facebook.com/groups/www.keswick.fi

NATTVARDSGUDSTJÄNST 
PÅ TRE SPRÅK Sö 2.10 kl.11
Söndagen 2.10 kl.11 firar vi nattvardsguds-
tjänst tillsammans med EFC och rwanda-
gruppen. Camilla Klockars predikar om 
”Att möta och övervinna motstånd”. 
Rwandakören uppträder. Varmt välkom-
men med. Welcome! Ikaze mumateraniro!

Presentation av 

Camilla Klockars

Den mycket uppskattade 
vasapastorn Camilla Klockars 
delar med sig av det som ligger 
på hennes hjärta. Camilla älskar 
böcker över allt, hon har också en 
stor kärlek för människor, musik 
och natur. Hon har dessutom gett 
ut flera böcker.

Camilla har varit pastor i 
metodistförsamlingarna i 
Åbo, Karleby och Vasa.

Keswick
2022

30.9–2.10.2022

Rätt sak i rätt tid 
– ur Guds perspektiv

Andreaskyrkan
Högbergsgatan 22 A, Helsingfors

Talare: Camilla Klockars

Musiken sköts av bl.a. Fiona Chow, 
Jeremy Wong och Anna och Jessica 
Korkman Lopes.

Fredag 30.9
kl. 18:30  Rätt sak i rätt tid

Servering efteråt. 

Lördag 1.10
kl. 16.00  Utmaningen att bevara 

den andliga skärpan
kl. 18:30  Att springa sitt eget långlopp

Servering mellan mötena. 

Söndag 2.10
kl. 14:00  Brinnande hjärtan, 

ända till slutet.
Servering efteråt. 

Tema:

Du kan också följa mötena
 online på adressen:

 www.facebook.com/groups/www.keswick.fi

ISRAEL I FOKUS
Shalom! Lördagarna 8.10 
och 12.11 kl.18 är det dags 
för Israel i Fokus igen. 
Vi träffas i kyrksalen och 
mötena leds av Tege Gull. 
Varmt välkommen med!

Var stilla inför Herren 

och vänta på honom.

Ps. 37:7
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Sö 16.10 kl.11 Gudstjänst ”Att ha nöd för sin 
stad” (Nehemja 1). Markus Linde. 
Sö 16.10 kl.13:30 Worship Service ”Mourning and 
weeping for your city (Nehemiah 1). Markus Linde. 
Sö 16.10 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 17.10 Måndagssamlingen  
Kvällens gäst: Viivi Suonto.
Ti 18.10 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 18.10 kl.18:30 Språkcafé
On 19.10 kl.18 Bible Study Group 3/6
To 20.10 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 21.10 kl.18:30-20:30 Tweens

Sö 23.10 kl.11 Gudstjänst ”Kraften i en gemen-
sam vision” (Nehemja 2). Markus Österlund. 
Missionskollekt.
Sö 23.10 kl.13:30 Worship Service ”The power 
of a shared vision (Nehemiah 2). Sujit Wings. 
Sö 23.10 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 24.10 Måndagssamlingen Ukraina-afton. 
Kvällens gäst: Liia Kaitanen.
Ti 25.10 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 25.10 kl.18:30 Språkcafé
On 26.10 kl.17 Mitt i veckan Matgemenskap 
och barnkörsövning. 
To 27.10 kl.14-17 AndreasHelps
Lö 29.10 kl.18:30-21 Teens

Sö 30.10 kl.11 Gudstjänst ”Tillsammans bygger vi 
Guds församling” (Nehemja 3). Markus Österlund. 
Sö 30.10 kl.13:30 Worship Service ”Let’s build the 
church together (Nehemiah 3). Markus Österlund
Sö 30.10 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 31.10 Måndagssamlingen  
Kvällens gäst: Mårten Lindblom.

November 
Ti 1.11 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 1.11 kl.18:30 Språkcafé
On 2.11 kl.18 Bible Study Group 4/6
To 3.11 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 4.11 kl.18:30-20:30 Tweens

Sö 6.11 kl.11 Nattvardsgudstjänst ”Gud älskar so-
cial rättvisa” (Nehemja 5). Marcelo Lopes. Parentation.
Sö 6.11 kl.13:30 Worship Service with Holy 
Communion ”God loves social justice (Nehemiah 5). 
Richard Brewis.
Sö 6.11 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  

VILL DU VARA MED I EN 
SMÅGRUPP?
Andreaskyrkan uppmuntrar sina medlem-
mar att dela livet med andra i en små-
grupp. Kontakta någon av pastorerna för 
mera information om existerande grupper 

eller möjligheterna att starta en 
egen! Kontaktuppgifterna hittar 
du på sidan 11.

TRÄFF FÖR KVINNOR 
Lö 8.10 och 12.11 kl.10
Träffarna för kvinnor fortsätter i höst nere 
på Nya Vinden. Det blir reflexioner runt 
kvinnlighet och manlighet, samt samtal och 
förbön för varandra. Ta med dig det du vill 
äta och dricka! Ingen förhandsanmälan. Vid 
frågor kontakta Susanna Simberg.

SPRÅKCAFÉ tisdagar kl.18:30
- SPRÅKVÄNNER BEHÖVS
I slutet av september 
startar två språkkurser i 
Andreaskyrkan - en kurs 
i nybörjarsvenska och 
en diskussionskurs 
med temat ”kultur-
liv”. I samband med 
kurserna ordnas ett språkcafé på Nya Vinden 
där studerande får möjlighet att öva sina 
praktiska färdigheter i svenska tillsammans 
med en språkvän. Kom med som språk-
vän, vi gör det här tillsammans! Du kan 
komma en/flera gånger, ensam/tillsam-
mans med din vän/familj. Om du är intres-
serad av att ställa upp som språkvän kan du 
kontakta oss på: svenska@andreaskyrkan.fi 

”GUD GÖR UNDER ÄN IDAG”
Lö 15.10 kl. 15 och kl.18
Välkommen på inspirationsdag till Andreas-
kyrkan med Olle Rosenqvist och Dawa S. 
Bhutia från Nepal! Det blir undervisning, 
bön och lovsång och vi bjuder också in de 
övriga Missionsförsamlingarna i Nyland. 
Gud gör under än idag!
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Må 7.11 kl.18 Måndagssamlingen Alla helgons dag. 
Nattvard i kyrksalen. Kvällens gäst: Markus Linde.
Ti 8.11 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 8.11 kl.18:30 Språkcafé
On 9.11 kl.17 Mitt i veckan Matgemenskap 
och barnkörsövning. 
To 10.11 kl.14-17 AndreasHelps
Lö 12.11 kl.10 Träff för kvinnor på Nya Vinden
Lö 12.11 kl.18 Israel i Fokus i kyrksalen
Lö 12.11 kl.18:30-20 Teens

Sö 13.11 kl.11 Farsdagsgudstjänst ”Förlåtelsens 
kraft” (Nehemja 9). Markus Österlund. Lunch.
Sö 13.11 kl.13:30 Worship Service ”The power 
of forgiveness (Nehemiah 9). Markus Österlund.
Sö 13.11 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 14.11 kl.18 Måndagssamlingen
Kvällens gäst: Christa Mickelsson.
Ti 15.11 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 15.11 kl.18:30 Språkcafé
On 16.11 kl.18 Bible Study Group 5/6
To 17.11 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 18.11 kl.18:30-20:30 Tweens

Sö 20.11 kl.11 Gudstjänst ”Att leva i världen men 
inte av världen” (Nehemja 13). Markus Österlund. 
Församlingsmöte.
Sö 20.11 kl.13:30 Worship Service ”Being in 
the world but not of the world (Nehemiah 13). 
Richard Brewis.
Sö 20.11 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 21.11 kl.18 Måndagssamlingen
Önskesånger. Kvällens gäst Klasu Eriksson.
Ti 22.11 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 22.11 kl.18:30 Språkcafé
On 23.11 kl.17 Mitt i veckan Matgemenskap 
och barnkörsövning. 
 To 24.11 kl.14-17 AndreasHelps
Lö 26.11 kl.20:30-21 Teens

Sö 27.11 kl.11 Tillsammansgudstjänst - Första 
advent ”Bereda väg för Herren: att vara åsnor för 
Gud”. Markus Linde. Barnkören. Adventskaffe.
Sö 27.11 kl.13:30 Worship Service ”Prepare the 
way for the King. Sujit Wings.
Sö 27.11 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 28.11 kl.18 Måndagssamlingen
Kvällens gäst: Gunborg Lindqvist. Frälsarkransen.
Ti 29.11 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 29.11 kl.18:30 Språkcafé
On 30.11 kl.18 Bible Study Group 6/6

VILL DU BLI GLAD? 
STRÄCK UT EN HAND!
Antalet besökare har ökat rejält i matutdel-
ningen AndreasHelps. Under den senaste 
tiden har vi haft ca 600 kunder i veckan, 
däribland många ukrainare. Detta betyder 
att vi behöver fler hjälpande händer för att 
kunna tjäna nödställda på bästa sätt. Kom 
med som frivillig och känn glädjen av att 
få vara med och hjälpa! Om du blev intres-
serad kan du kontakta Susanna Rajala på 
susanna.marika.rajala@gmail.com eller 
       tfn  040 743 1971.

ÄLSKADE KYRKSALSKAFFE
Visst är det härligt att dricka kaffe tillsam-
mans efter gudstjänsten! Men kaffet kokar 
inte sig själv... Vi uppmuntrar alla församlings-
medlemmar att lära känna glädjen i att tjäna: 
leda möten, vara med i lovsången, koka 
kaffe, hjälpa till med barnen eller i matutdel-
ningen, mixa och strömma våra gudstjänster 
mm. Kanske du har någon annan gåva som 
du gärna skulle vilja tjäna församlingen med? 
Kontakta någon av pastorerna om du har 
frågor eller tankar kring detta! 
Kontaktuppgifterna 
hittar du på sidan 11.

Högbergsgatan 22, Helsingfors

NDREAS        HELPS
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What is EFC Helsinki?
EFC stands for the Evangelical Free Church in 
Helsinki. EFC is a gateway to the local Church in 
Finland. EFC offers to newcomers a safe Christian 
environment in which to grow and serve. Our 
community is based on sound Biblical teaching. 
We are English-speaking, openly evangelical, inter-
national, and multicultural.
      We seek to be a light in our environment by 
reaching out to the growing migrant popula-
tion in Helsinki.
      EFC encourages the spiritual growth of its 
members through involvement in ministry and small 
groups. We celebrate diversity and welcome Christi-
ans from various traditions to worship with us.

Part of Andreaskyrkan  
EFC was founded in June 2014 and has been part 
of the Helsinki Free Church Finnish-speaking 
congregation (Suomen Vapaakirkko). The senior 
pastor Rev Richard Brewis retired in June 2022 
and Dr Markus Österlund will take over as the 
senior pastor from 1st September and conse-
quently EFC will be part of Andreaskyrkan.

Members from all over the world
EFC members and friends come from a variety of 
countries – from Asia, Central-Asia, Europe, and 
Africa. Around twenty nationalities are represen-
ted. We also have retired missionaries from Fin-
land. Many of our members are in business here, 
some are studying and teaching, some are married 

to Finns, and some are asylum seekers. 
All are welcome.

Worship Services 
Our main weekly gathering is our Sunday 
Worship service at 1.30 pm. Our service con-
sists of three basic elements – music, teaching, 
and prayer. Each of these elements are given 
equal importance. 
      On the first Sunday of the month, we cele-
brate Holy Communion together. Our commu-
nion table is open to all those who are followers 
of Jesus irrespective of church affiliation. 
      The service lasts for 75 mins and then we 
continue our fellowship over coffee and refresh-
ments in the church hall. Occasionally we share a 
fellowship meal together.

Small groups and Service Teams
We encourage participation in small groups such 
as Prayer and Bible Study groups. All members 
are encouraged to find a role in our various Ser-
vice Teams – leading worship, teaching, music, 
hospitality, audio-visual and livestreaming, and 
outreach.

Global mission
The focus of our global mission work is Pauli and 
Linnea Lindelöf, who are in a church-planting 
ministry in Thailand since February 2016. You can 
find out more about them through their Blog at 
pllindelof.blogspot.com. 

We are looking forward to getting to know
Andreaskyrkan better over the next months. 
Do join us on Sundays and we promise you a 
warm welcome!

INTRODUCTION TO EFC

UpcomingEvents

PAstor’sBlog

SundayService

UpcomingEvents

PAstor’sBlog

SundayService

Photo: EFC
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Theme for the Autumn 2022
We are shaping the future

Sept 11 We are shaping the future
Sept 18 Let your heart be moved by God
Sept 25  The local church - God´s hope in a 
  dark world
Oct 2 Facing and overcoming opposition
Oct 9 Encourage and build each other up!
Oct 16 Mourning and weeping for your city
Oct 23 The power of a shared vision
Oct 30 Let´s build the church together
Nov 6 God loves social justice
Nov 13 The power of forgiveness 
Nov 20 Being in the world but not of the world

Markus Österlund to EFC members:
WELCOME TO ANDREASKYRKAN

Dear brothers and sisters in EFC,
      We would like to extend a warm welcome to 
Andreaskyrkan! We have been a multicultural church 
before that word even came into being; a multitude of 
linguistic expressions have taken place in our church 
since our founding back in 1883. Your arrival is thus 
strengthening the ties to our history, but at the same 
time taking us towards the future. We can now offer 
people loving communities in Swedish, Kinyarwanda 
and English. What a blessing and what an opportu-
nity for our church!
      I look forward to a close cooperation where we will 
be growing closer together as ONE church in Christ. 
At times we will probably be clashing, as any family 
does, but my prayer is that we will have an attitude of 
living in peace and harmony with everyone. In doing 
this we can fulfil the mission that our Lord Jesus Christ 
has set forth for us, to be his hands and feet and go 
into all the world, preaching his Kingdom, serving the 
poor and needy, and making disciples.

Markus Österlund
Senior Pastor, Andreaskyrkan

Bible Study Group 
21st Sept - 30th Nov at 6 - 8 pm.

EFCs former senior pastor Richard Brewis leads 
a virtual Bible study group over Zoom starting 
on Sept 21st and ending on November 30th. The 
group is meeting every second week. To get 
the Zoom login code please send an e-mail to 
richard.brewis@efcf.fi. Welcome! 

UpcomingEvents

PAstor’sBlog

SundayService

UpcomingEvents

PAstor’sBlog

SundayService

Do You Want to 
Learn Basic Swedish?

Now is your chance to join our 
FREE course! Hurry up and 

register today! 
andreaskyrkan.fi/svenska-kurs

RUOTSIN KIELEN ALKEISKURSSI20.9.-13.12.2022

OSAAMISEN TAVOITTEETKurssin suorittamisen jälkeen opiskelijan tulisi olla 

saavuttanut vähintään A1-tason, mikä tarkoittaa, että 

opiskelija: • ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä  

ilmaisuja ja lauseita• osaa esitellä itsensä ja toisen sekä kysyä ja vastata  

yksinkertaisiin kysymyksiin, kuten missä asuu, keitä  

tuntee ja millaisia tavaroita omistaa
• osaa keskustella tutuista asioista edellyttäen, että  

keskustelukumppani puhuu hitaasti

KURSSIN SISÄLTÖ 
Kurssin aikana käydään läpi mm.  
esittäytyminen, rutiinit, vapaa-aika, 
ruoka, matkustaminen, ostoksilla sekä  
teemoihin liittyvä keskeinen kielioppi. 
Kurssin oppikirja on ”Vi ses!”, joka  
jaetaan opiskelijoille ilmaiseksi.

OPETTAJA

FM Bodil Wadenström on kokenut ruotsin opettaja ja työskentelee tälläkin hetkellä useammassa oppilaitoksessa. Vapaa-ajallaan hän lukee ja liikkuu luonnossa. Bodil ker-too aina olleensa kiinnostunut kielten opiskelusta.

Kurssi on ilmainen ja suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia ruotsia!

Andreaskyrkanin kielikahvila on avoinna kurssin jälkeen tiistaisin klo 18:30 ->. Kielikaveri-toiminnan kautta on mahdollista saada itselleen ystävä, jonka kanssa harjoitella ruotsia.

Kielikahvila &
Kielikahvila &    Kielikaveri
    Kielikaveri

Pvm: 20.9.-13.12.2022 (ei 6.12)yht. 24 oppituntiaAika: Tiistaisin klo. 17-18:30Paikka: Andreaskyrkan, Korkeavuorenkatu 22 B, HelsinkiLastenhoito

Aika & Aika &     Paikka    Paikka

KYSYMYKSIÄ? OTA YHTEYTTÄ!svenska@andreaskyrkan.fi 050 302 8970 (Tuija)

Ilmoittaudu!
Ilmoittaudu!

tai andreaskyrkan.fi/svenska-kurs

SWEDISH FOR BEGINNERS20 Sept to 13 Dec 2022

LEARNING OBJECTIVES
After this course you will have reached level A1 on the 
European language scale (CEFR) which means that you 
will be able to: 
• understand and use common expressions and basic 

phrases for day-to-day situations• introduce yourself and engage in simple conversation 
about where you live, people you know and things you 
have around you• understand and engage in simple small talk at a reason-
ably slow pace

CONTENT 
The course will cover how to introduce yourself, routines, travelling and shop-ping combined with elementary gram-mar for each chapter in the book. The book “Vi ses “ is free of charge for all participants.

TEACHER

FM Bodil Wadenström works as a teacher at the Swedish institute Arbis in Helsinki as well as at the Helsinki Summer University. In her spare time she likes read-ing books and spending time in nature. She has always been very interested in learning different languages.

The course is free of charge and open to anyone interested in learning Swedish!

The language café at Andreaskyrkan will stay open on Tuesdays from 6:30 p.m. You will have the opportunity to get a language buddy to practise Swedish with. 

   Language    Language Café & BuddyCafé & Buddy

Date: 20 Sept to 13 Dec 2022 (except 6 Dec), altogether24 lectures 
Time: Tuesdays 5 p.m. to 6:30 p.m. Where: Andreaskyrkan, Korkeavuorenkatu 22 B, HelsinkiChildcare

When & When & Where?Where?

ADDITIONAL INFORMATIONsvenska@andreaskyrkan.fi 050 302 8970 (Tuija)

Register here!Register here!

or andreaskyrkan.fi/svenska-kurs

Photo: EFC
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SUE & KEVIN I FINLAND
Just nu är Susan ”Sue”  Haraldson, Andreaskyr-
kans tidigare pastor, och hennes make Kevin på 
en treveckors visit i Finland. Ett och ett halvt år 
har gått sedan Susan blev pensionär och åter-
vände till USA för att börja ett liv tillsammans med 
sin ungdomskärlek. 
      - Livet i USA har varit mycket avslappnande 
med tid för att upptäcka den vackra naturen i mitt 
hemland, berättar Sue.
      Under sin resa i Finland har paret träffat vänner 
och släktingar. De spenderade också några dagar i 
Sverige och Danmark. 
      - Tiden i Finland och Sverige har varit underbar: 
det har varit så fint att återse gamla och kära vän-
ner! Det känns som att stiga in i en tidsmaskin och 
bli förflyttad ett och ett halvt år tillbaka i tiden!
      Senaste lördag 27.8 deltog Sue i en 
träff för församlingens kvinnor och 
inkommande lördag 3.9 deltar paret i 
församlingens gemenskapsdag på Sol-
valla. Söndagen den 4.9 kl.11 predikar Sue 
i Andreaskyrkan om temat ”Se, jag gör 
någonting nytt”. 
      Om du vill ta kontakt med Sue kan 
du mejla henne på susan.haraldson@
gmail.com.

KURSER I SVENSKA STARTAR 20.9
Tanken med svenskakurserna är erbjuda tillfällen 
för studenterna att lära sig språket. Samtidigt 
hoppas vi att de utökade språkkunskaperna ska 
göra det lättare för studerandena att integreras 
i samhället. Kurserna erbjuder också möjligheter 
för församlingsmedlemmarna och andra frivilliga 
att fungera som språkvänner till studerandena. 
Språkcafét, som är öppet tisdagkvällar efter att 
kurserna slutat, erbjuder å sin sida en trevlig och 
avslappnad miljö för studenterna och språk-
                                      vännerna att umgås.

Practise Swedish!
We offer a FREE discussion 

course in the centre of Helsinki! 
Join us and register today!

andreaskyrkan.fi/svenska-kurs

Labyrinten

Unsplash

Foto: Sabina Söderlund-Myllyharju
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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 medde-
landefältet 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, 
grafisk design. Pärmbild: Maheima Kapur/Unsplash. 

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

WWW

ANDREASKYRKAN
Högbergsgatan 22, 00130 Helsingfors

Församlingsföreståndare/
Senior Pastor
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
• Evangelical Free Church (EFC), ref 35004
• Rwandagruppen, ref 35017
• Måndagssamlingen, ref 32078
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Presentation av 

Camilla Klockars

Den mycket uppskattade 
vasapastorn Camilla Klockars 
delar med sig av det som ligger 
på hennes hjärta. Camilla älskar 
böcker över allt, hon har också en 
stor kärlek för människor, musik 
och natur. Hon har dessutom gett 
ut flera böcker.

Camilla har varit pastor i 
metodistförsamlingarna i 
Åbo, Karleby och Vasa.

Keswick
2022

30.9–2.10.2022

Rätt sak i rätt tid 
– ur Guds perspektiv

Andreaskyrkan
Högbergsgatan 22 A, Helsingfors

Talare: Camilla Klockars

Musiken sköts av bl.a. Fiona Chow, 
Jeremy Wong och Anna och Jessica 
Korkman Lopes.

Fredag 30.9
kl. 18:30  Rätt sak i rätt tid

Servering efteråt. 

Lördag 1.10
kl. 16.00  Utmaningen att bevara 

den andliga skärpan
kl. 18:30  Att springa sitt eget långlopp

Servering mellan mötena. 

Söndag 2.10
kl. 14:00  Brinnande hjärtan, 

ända till slutet.
Servering efteråt. 

Tema:

Du kan också följa mötena
 online på adressen:

 www.facebook.com/groups/www.keswick.fi
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”GUD GÖR UNDER ÄN IDAG”
LÖ 15.10 kL.15 & kL.18

 inspiRatioNsDAG meD 
olLE RosEnqvist & Dawa s BhUtIa (nEpaL) 

UnDervisNING, böN och lovsånG

MissIonsfÖRsAmLinGArna i nyLanD inbjUDs 

Tema för hösten 2022

Vi formar framtiden
11.9 Vi formar framtiden
18.9 Låt ditt hjärta beröras av Gud
25.9  Den lokala församlingen 
 - Guds hopp i en mörk värld
2.10 Att möta och övervinna mot 
 stånd
9.10 Uppmuntra och stärk varandra!
16.10 Att ha nöd för sin stad
23.10 Kraften i en gemensam vision
30.10 Tillsammans bygger vi Guds 
 församling
6.11 Gud älskar social rättvisa
13.11 Förlåtelsens kraft 
20.11 Att leva i världen men inte av 
     världen


