
Gläd dig, mitt folk! 

Ropa av fröjd! Se, din kung 

kommer! Han är den 

rättfärdige, Segraren, och 

han kommer ridande på ett

åsneföl, i ödmjukhet men också 

med makt! Ändå rider han 

i ödmjukhet på en åsnefåle!

Sakaria 9:9

JULEN 2022

ANDREASKYRKAN - HÖGBERGSGATAN 22, HELSINGFORS



2| 

GIVANDETS
GLÄDJE

Markus
Österlund
Församlingsföreståndare/
Senior Pastor

”Sann glädje är 
inte avsaknad 
av lidande, 
utan Guds när-
varo mitt i det 
lidande som 
livet ibland 
bjuder på.” 

”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg 
hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har 
från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” 
(Joh. 1:14) 

Vår Frälsare som vi firar är full av nåd och sanning. 
Och det är precis det som världen behöver idag. 
Någonting som redan Zacharias Topelius insåg då han 

skrev sin älskade psalm: ”Giv mig ej glans, ej 
guld, ej prakt i signad juletid. Giv mig Guds ära, 
änglavakt och över jorden frid.” 

Det händer mycket i Andreaskyrkan under 
adventstiden och jag hoppas att du hittar 
den gemenskap, konsert, julfest eller matut-
delning som just du behöver. Och jag hoppas 
att vi som församlingsgemenskap får vara 
med och sprida det ljus och den värme som 
så många längtar efter. 

Trots mörker får vi gläda oss och se framåt 
med tillförsikt och med hopp. Kristus till jorden är 
kommen. Oss är en Frälsare född! 

Jag önskar dig en välsignad adventstid!

Vintern tar ett allt stadigare grepp om oss 
           och ibland känns det som att mörker omsluter 
oss på alla sidor: morgon och kväll och ibland också i 
våra hjärtan och tankar. Och samtidigt förbereder vi 
oss för att fira vår Frälsares ankomst – Jesus Kristus, 
världens ljus! 

Vi kan inte fly undan mörkret: varken december-
mörkret, det mörker som omger oss 
i världen eller det mörker som ibland 
sänker sig över våra liv, då vi själva eller 
någon som står oss nära drabbas av 
oförklarliga och orättvisa motgångar. 

Men vi har faktiskt aldrig blivit lovade 
ett lätt liv. Sann glädje är inte avsaknad 
av lidande, utan Guds närvaro mitt i 
det lidande som livet ibland bjuder på.

”Om jag än vandrar i dödsskuggans 
dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din 
käpp och stav, de tröstar mig” (Ps. 23:4)

Mörker skingras av ljus. Och ofta kan du och jag få 
sprida det ljuset i andra människors liv. Därför har vi 
valt ”Givandets glädje” som tema i Andreaskyrkan 
under advent och juletid. Vi kan ge olika former 
av gåvor: uppmärksamhet, värme, uppmuntran, 
pengar och kanske någonting av det allra mest 
värdefulla – vår tid – för att hjälpa andra. 

Men vad vill Jesus att vi ska ge honom? Jo, han vill 
att vi ska ge rum för honom i våra liv så att han kan 
ta sin boning i oss, lysa upp och forma vår vardag. 
Det fanns inte rum i härbärget. Finns det rum i ditt 
liv – för världens ljus?
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Första advent 27.11 
”Bered väg för Herren: att vara 
åsnor för Gud” Markus Linde. Vi tänder 
första ljuset i advent.

tredje advent 11.12
”Ge uppmuntran och beröm” Markus 
Linde. Vi tänder 3:e ljuset i advent. 
Barnvälsignelse. Julgröt.

Tillsammansgudstjänst och 
församlingens julfest

Julbön i kyrkan

Tillsammansgudstjänst

Julsångsgudstjänst
Fjärde advent 18.12 
”Ge av din tid och uppmärksamhet” 
Markus Österlund. Våra vackraste jul-
sånger. Vi tänder 4:e ljuset i advent.

AndrA advent 4.12
”Ge av dina pengar eller Guds pengar?” 
Markus Österlund. Vi tänder 2:a adventsljuset.

Nattvardsgudstjänst

DECEMBER
”GIVANDETS GLÄDJE 
- GUD ÄLSKAR EN GLAD GIVARE”
The joy of giving - God loves a cheerful giver

To 1.12 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 2.12 kl.18:30-20:30 Tweens 

Sö 4.12 kl.11 Nattvardsgudstjänst ”Ge av dina 
pengar eller Guds pengar?”. Markus Österlund. 
Sö 4.12 kl.13:30 Worship Service ”Giving your 
own money or God´s money?”. Markus Österlund. 
Sö 4.12 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 5.12 kl.18 Måndagssamlingen 
Kvällens gäst: Tuomas Metsäranta.
Ti 6.12 kl.7:45 Bön för Finland på Zoom
Ti 6.12 kl.18:30 Obs! Inget språkcafé! 
On 7.12 kl.17 Mitt i veckan 
To 8.12 kl.14-17 AndreasHelps
Lö 10.12 kl.18:30-21 Teens julavslutning

Sö 11.12 kl.11 Tillsammansgudstjänst och för-
samlingens julfest ”Ge uppmuntran och beröm”. 
Markus Linde. Barnvälsignelse. Julgröt.
Sö 11.12 kl.13:30 Worship Service ”Giving 
encouragement and praise.” Markus Linde. 
Sö 11.12 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda 
Må 12.12 kl.18 Måndagssamlingen 
Kvällens gäst: Nina Granvik. Himlaliv.
Ti 13.12 kl.7:45 Bön på Zoom
Ti 13.12 kl.18:30 Språkcafé (sista gången)
To 15.12 kl.14-17 AndreasHelps
Fr 16.12 kl.18:30-20:30 Tweens julavslutning
Fr 16.12 kl.18-19:15 Julkonsert med Jeremy 
Wongs och Chen Qus pianoelever.

Sö 18.12 kl.11 Julsångsgudstjänst ”Ge av din 
tid och uppmärksamhet”. Markus Österlund. 
Sö 18.12 kl.13:30 Carols by candlelight ”Giving 
your time and attention” Markus Österlund. 
Sö 18.12 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Må 19.12 kl.14 Måndagssamlingens julfest  
Program och servering i övre salen. Andakt i 
kyrksalen kl.16 med Jani Edström. 
Ti 20.12 kl.7:45 Bön på Zoom
To 22.12 kl.14-17 AndreasHelps Julutdelning

julbön 24.12 kl.14
”Ge rum för Jesus i ditt liv” 
Markus Österlund. Sång och musik av 
familjen Ahlberg, Bo Ekman och Anna 
& Jessica Korkman Lopes.

Julmiddag på Café Nya Vinden
julmiddag 24.12 kl.15
Har du ingen att fira jul med? Kom och fira 
med oss i Andreaskyrkan! Förhandsanmälan 
senast 15.12 till: bo.ekman@andreaskyrkan.fi

Nordic Piano Studio Student 
Christmas Concert

julkonsert 16.12 kl.18-19:15
med Jeremy Wongs och Chen Qus piano-
elever. Den årliga julkonserten räcker ca 75 
minuter. Varmt välkommen!
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Lö 24.12 kl.14 Julbön ”Ge rum för Jesus i ditt liv” 
Markus Österlund. Sång och musik: familjen Ahl-
berg, Bo Ekman, Anna & Jessica Korkman Lopes. 
Lö 24.12 kl.15 Julmiddag på Café Nya Vinden. 
Förhandsanmälan senast 15.12 till Bo Ekman:
bo.ekman@andreaskyrkan.fi
Sö 25.12 kl.13:30 Christmas Day Service ”Giving 
Jesus space to work in your life” Richard Brewis. 
Sö 25.12 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  
Ti 27.12 kl.7:45 Bön på Zoom
To 29.12 kl.14-17 AndreasHelps

JANUARI 2023 
Sö 1.1 kl.11 Nyårsgudstjänst 
”Ge ditt hjärta till Gud” Markus Österlund.
Sö 1.1 kl.13:30 Worship Service 
”Giving your heart to God”. Richard Brewis. 
Sö 1.1 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda 
Ti 3.1 kl.7:45 Bön på Zoom
To 5.1 kl.14-17 AndreasHelps

Sö 8.1 kl.11 Gudstjänst ”Ge guld, rökelse och 
myrra till din frälsare”. Markus Linde. 
Sö 8.1 kl.13:30 Worship Service 
”Giving gold, frankincense, and myrrh to your 
Saviour”. Markus Linde.
Sö 8.1 kl.15 Gudstjänst på kinyarwanda  

ANDREASHELPS DELAR UT MAT 
VARJE TORSDAG ÅRET RUNT

Matutdelningen AndreasHelps 
fortsätter som förr men har fått en 
bredare kundbas allt eftersom skydds-
näten i samhället brister och klyftorna 
mellan fattiga och rika växer. Arbetet 
möjliggörs med hjälp av ca 40 frivilliga 
från olika församlingar, en del frivilliga 
bor i närheten av kyrkan.
     - Det har varit ett välsignat år, men 
matutdelningen har ökat mycket i 
omfattning. Som mest har vi haft 655 
kunder per gång! Det är ett under att 
Gud försett oss med mat och flitiga 
personer som kör hit maten och hjäl-
per till med sortering och utdelning. 
Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi 
får! säger pastor Markus Österlund.
     De nödställda som kommer till 
matutdelningen är både svensk- och 
finskspråkiga finländare, invandrare, 
papperslösa och bostadslösa. Det är 
människor i alla åldrar, ensamboende 
och barnfamiljer.
     - Vi delar ut matkassar varje torsdag 
under året och två dagar innan julaf-
ton delar vi ut julmat och -delikatesser 
till de nödställda. 
     Var gärna med på ett hörn om du 
kan, din gåva går garanterat till ett bra 
ändamål!

Vi tAckar allA friVilligA som ställt upp 
Med siN tid ocH energi Under Året! tack 
också till Alla soM Bett ocH Ber För 
AndreasHelps! 

AndreasHelps 

Julutdelning 
22.12 kl.14-17
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Advent Season in EFC
As winter once again tightens its grip on us, we 
are preparing to celebrate the coming of Jesus 

– the light of the world! Join us for the festive sea-
son as we gather to sing our favourite Christmas 

carols and once again marvel at the incarnation of 
the Son of God. The Apostle John put it like this:

“The Word became flesh and made his 
dwelling among us. We have seen his 

glory, the glory of the one and only Son, 
who came from the Father, full of 

grace and truth.”

Here are some of EFC’s special 
events for Advent:

18th December 
Carols by candlelight at 1.30pm. 

Gifts for Children.

24th December 
Christmas Dinner at 3pm
Registration by Dec 15th: 

bo.ekman@andreaskyrkan.fi 

25th December 
Christmas Day service at 1.30pm

1st January 
New Year’s Day service at 1.30pm.

The church café will serve us after every service 
as we fellowship together.

Upcoming
Events

PAstor’s
Blog

Sunday
Service

Upcoming
Events

PAstor’s
Blog

Sunday
Service

Upcoming
Events

PAstor’s
Blog

Sunday
Service

Upcoming
Events

PAstor’s
Blog

Sunday
Service

Upcoming
Events

PAstor’s
Blog

Sunday
Service

Upcoming
Events

PAstor’s
Blog

Sunday
Service

Men’s group 
A men’s group called 
Lifesavers has been 
gathering in Andreaskyrkan 
for many years, and the 
group is now an official part of EFC.  
     Craig Stocks shares: 
     ”Our men’s group, Lifesavers, is 21 years 
young this year. Where do the years go? A 
core of us are long-termers in Finland and 
have been in Lifesavers for most of that time. 
However, we’ve welcomed men from Finland 
and all corners of the globe since we started. 
Some members have left Finland now, but 
will always remain in our hearts. 
     We’re an easy-going bunch and like chat-
ting about this and that over a cup of tea. 
Our monthly gatherings also include a short 
Christian video which we enjoy discussing. 
Over the years, we’ve covered topics ranging 
from prayer, to heaven, to God at work. You 
name it. 
     We also have our traditions through the 
seasons. Early summer is the time when he 
have an evening of swimming, sausages and 
sauna at an idyllic cottage. Nearer Christmas, 
you’ll hear us at Café Nya Vinden laughing at 
English Christmas cracker jokes at our party. 
And we’ve been known to have the occasio-
nal early morning English breakfast, followed 
by a long walk in the woods. 
     You’re most welcome to join us at Lifesavers 
for faith, fellowship and good (Yorkshire) tea!”

Women’s group
EFC Ladies’ group meets approximately 6-7 
times in a year. We have been meeting at 
different homes starting always with a fel-
lowship meal. This is followed by reading the 
Bible together and discussing a chosen topic. 
The group has also been a good way to share 
prayer requests over Whatsapp.  Anyone 
interested is welcome to join the group by 
contacting Riitta Rowland, riitta.rowland@
gmail.com.

See the Andreaskyrkan website andreaskyrkan.fi 
and the EFC Facebook page www.facebook.com/
EvangelicalFreeChurchHelsinki for more details. 
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i Sibbo, Lukkarin koulu

OFFENTLIGA SAMLINGAR 30.12 & 31.12 kl .19

Välkommen på 
tillsammansgudstjänst och

församlingens julfest

11.12 kl.11
Barnvälsignelse 

Julgröt

Välkommen på Julbön
till Andreaskyrkan, Högbergsg. 22 

24.12 kl.14 
Predikan 

Markus Österlund

Sång och musik
familjen Ahlberg 

Bo Ekman 
Anna Korkman Lopes 

Jessica Korkman Lopes

3:e
advent

24.12 kl.15
JULMIDDAG  
CHRISTMAS DINNER
Förhandsanmälan senast 15.12
bo.ekman@andreaskyrkan.fi

lätt julgodis
Enkelt och supergott julgodis av puffat ris, 
russin och choklad. Detta lättlagade och 
glutenfria julgodis blir extra fint om du 
pudrar över lite hallonpulver vid servering!

DET HÄR BEHÖVER DU

50 g smör
200 g mörk choklad
4 dl rostat ris, tex rice krispies
1 dl russin
ev 1 msk frystorkat hallonpulver

GÖR SÅ HÄR

1. Smält smöret i en kastrull.

2. Bryt chokladen i små bitar och lägg ner 
i smöret. 

3. Rör om till en jämn smet. 

4. Blanda i ris och russin.

5. Klicka ut små högar av choklad-
blandningen på bakplåtspapper. 

6. Låt stelna och pudra över hallonpulver.

Klart!

Bilden lånad från arla.se
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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: Annie Spratt/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

Ekonomiansvarig 
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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1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

Joh 3:16 Luk 1:46-47 Ps 36:10 Matt 18:20

1 Joh 4:16 Ps 23:1-6 Luk 4:18-19 2 Petr 3:8

2 Kor 12:9 1 Tim 6:12 Klag 3:22-23 Jes 41:10

Rom 13:10 4 Mos 6:22-27 Ps 42:2 Pred 3:1

Luk 4:18-19 Ps 36:10 Matt 18:20 Gal 6:2

Ef. 2:8 Upp 21:1 Hebr 11:1 Joh. 8:12
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