
Gud är trofast, 
han som har kallat er 

till gemenskap med 
sin Son Jesus Kristus, 

vår Herre. 

1 Kor 1:9

april-maj 2017

Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors
andreaskyrkan.fi
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De goda nyheterna

Markus
Österlund
Tf. föreståndare 

Jag ska genast erkänna att jag har problem med själviska 
personer som inte delar med sig. Det här gäller ägodelar 
men också erfarenheter man varit med om. Ibland får 
jag en känsla av att vi kristna hör till den mest själviska 
sorten.
 Efesierbrevet hör till mina favoriter i Bibeln. På 
sex kapitel berättar Paulus om grunden för våra liv som 
Jesu efterföljare. Den personliga gudsrelationen är A och 
O. Du är älskad och accepterad, inte pga dina gärningar, 
utan räddad av Guds nåd. 
 För det andra lyfter Paulus upp gemenskapen i 
Kristi kropp, och här är församlingen central. Det räcker 
inte med privat kristendom. Bibeln är tydlig på den här 
punkten. Vi behöver varandra!
 Och för det tredje varnar Paulus för en inåtvär-
mande, navelskådande församling. Vi ska vara salt och ljus 
i världen, och berätta om den tro – evangeliet, de goda 
nyheterna – som vi funnit.
 Det är här som själviskheten kommer in. Vi har 
fått en fantastisk gåva, ett evigt liv i gemenskap med Jesus 
Kristus. Och Han vill att vi frimodigt delar med oss av den 
här gåvan. Gör vi det?

Riva murar
Jag har en dröm där Andreaskyrkan alltmer präglas av när-
het och värme, där Jesus och Guds ord är i centrum, där vi 
river murarna och församlingen hittar sin plats i Helsing-
fors med omnejd. Och där du och jag river murarna, mellan 
oss, och till de sammanhang där vi finns.
 Och hur gör vi det? Rätt och slätt – var dig själv! 
Och följ gärna Franciscus av Assisis goda råd: ”Predika 
alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord.”
 Jesus använder liknelsen om brödet och vinet, 
att vi som hans efterföljare ska vara som det sönderbrutna 
brödet och som det utgjutna vinet.
 Vår identitet är sönderbruten och krossad – inte 
helgon med gloria. När du upplever att Gud är tyst, att 
livet är jobbigt och du känner att Gud är långt borta, det är 
kanske då som Gud använder dig allra mest.
 Vi har inte blivit frälsta bara för vår egen skull, 
utan för att andra människor ska få uppleva samma glädje, 
tröst och trygghet som det innebär att ha en fast klippa att 
stå på i en värld som ofta präglas av tomhet och hopplös-
het. Det är det här som är de goda nyheterna!

Redaktion: 
Stefan Salonen, ansv. 
utgivare, redaktör. 
Sabina Söderlund-
Myllyharju, grafisk 
design, korrektur. 
Mona Groop-Sjöholm, 
korrektur. 

Pärmbild: sxc.hu

Nästa programblad 
utkommer vecka 21/17. 
Deadline för material 
till nästa programblad 
är 2.5. Material enligt 
överenskommelse 
med ansv. utg. Redak-
tionen ansvarar inte 
för material som inte 
beställts och sådant 
returneras ej heller. 

Rätt till förändring 
i aviserat program 
förbehålls.
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”Vi vill vara en svenskspråkig urban multi-
kulturell församling som har sin identitet 
i Kristus och sprider nyheterna om Guds 

rike genom ord och handling”

Vi tror på Bibeln som Guds Ord, att Jesus 
är Guds Son och att den Helige Andes 

gåvor är verksamma än idag. Vill du bli 
medlem eller veta mera är du välkommen 

att tala med någon av pastorerna.

Vi finns till ditt förfogande på tider som 
anges på sidan 7 och om du önskar sam-
tala och/eller be andra tider eller annat 
slag av hjälp eller kontakt är du välkom-

men att ringa eller e-posta oss.

Med bästa hälsningar 

  Susan Haraldson           Stefan Salonen
  Ansvarig pastor             Omsorgspastor
                              

PÅSKEN I 
ANDREASKYRKAN
Må 10.4 kl 18 Måndagssam-
lingens Stilla veckan-samling. 
Gemenskap runt borden. Sång, 
musik, bön och förbön. Eivor Norr-
bäck, Ella Enberg och Bo Ekman 
medverkar. Kl 19 nattvardsstund 
med Susan Haraldson i kyrksalen.
Ti 11.4 kl 7.45 Gemensam mor-
gonbön.
On 12.4 kl 18 Sederkväll  i Övre 
Salen med Jan & Anki Tunér och 
Hillel Tokazier. Anmälan till Kerstin 
Hagberg kerstinhagberg@hotmail.
com, (20 € per person)
To 13.4 kl 13-20 Matutdelningen 
AndreasHelps, skärtorsdagsan-
dakt kl 17
Sö 16.4 kl 11 Påskdagsfest på 
Nya Vinden med Susan Ha-
raldson. Sång och förbön. Lätt 
servering
Må 17.4 kl 18 Måndagssamling-
ens annandagskonsert med Jani 
Edström, Carolina Bjon, Jeremy 
Wong m.fl. m.fl.

ISRAEL I FOKUS
Israelvännerna i Andreaskyrkan fortsätter att inbjuda till ”Israel i fokus” tredje 
fredagen varje månad under våren 2017. Nästa samling är 21.4 kl 18 och då 
får vi lyssna till Pekka Sartola, som är pastor, författare och mellanöstern-
expert (delvis tvåspråkigt). Det blir också sång och musik med duon Ulla & 
Pete. I maj (19.5) får vi lyssna till Ulf Cahn från Förenade Israelinsamlingen i 
Sverige, och Andreas Forsberg står för musiken. 

Föreningen Israels Vänner r.f. samlades under tiotals år på 1900-talet regel-
bundet i Andreaskyrkan, i normala fall tredje fredagen i varje månad. Dessa 
samlingar pågick ända till 1980-talet då de av olika orsaker upphörde. Israels 
vänner i Andreaskyrkan har nu återupptagit traditionen. Israelsamlingarna 
fokuserar på det profetiska bibelordet, men berör också aktuella händelser i 
Israel och övriga delar av världen rörande det judiska folket.
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Sö 2.4 kl 11 Nattvardsgudstjänst – Stefan 
Salonen predikar ”Lägg ner din börda och tjäna 
Herren”, Susan Haraldson leder gudstjänsten. 
Andreas Forsberg spelar och sjunger. Bön och 
förbön, Skatten och Time Out. Utöver detta får vi 
höra lite om resan till Israel av dem som var där 
20-30.3. Kyrksalskaffe.

Må 3.4 kl 18 Måndagssamlingen. Gemenskap 
runt kaffeborden. Kvällens gäst: Anders Hamberg. 
Sång, musik, bön och förbön. Eivor Norrbäck, Ella 
Enberg och Bo Ekman medverkar.
Ti 4.4 kl 7.45 Gemensam morgonbön.
On 5.4 kl 18 Bönekväll – En tron stod i himlen. 
Lejonet och Lammet. Upp. 4-5. Kvällen gästas av 
Päivi Peittola från Kansan Raamattuseura (Folkets 
Bibelsällskap). Hon jobbar bl a på Stadin rukous-
huone (Huvudstans bönehus) på Kajsaniemigatan. 
Päivi talar om Daniels bok, kapitel 2-7, om Guds 
storhet som Kung för folken. Hon talar på finska 
och tolkas av Kerstin Hagberg till svenska.
To 6.4 kl 13-20 Matutdelningen AndreasHelps
Lö 8.4 kl 10 – 14 Vi ställer kyrkan i ordning. 
Talko under ledning av Gabriella Ahlbäck.
Sö 9.4 kl 11 Gudstjänst – Markus Österlund 
predikar. Sång och förbön. Skattens och Time Out. 
Kyrksalskaffe

Må 10.4 kl 18 Måndagssamlingens Stilla veckan 
-samling. Gemenskap runt borden. Sång, musik, 
bön och förbön. Eivor Norrbäck, Ella Enberg och 
Bo Ekman medverkar. Kl 19 nattvardsstund med 
Susan Haraldson i kyrksalen.
Ti 11.4 kl 7.45 Gemensam morgonbön.
On 12.4 kl 18 Sederkväll  i övre Salen med Jan & 
Anki Tunér och Hillel Tokazier. Anmälan till Kerstin 
Hagberg kerstinhagberg@hotmail.com, (20 €/pers).
To 13.4 kl 13-20 Matutdelningen Andreas-
Helps, skärtorsdagsandakt kl 17
Sö 16.4 kl 11 Påskdagsfest på Nya Vinden med 
Susan Haraldson. Sång och förbön. Lätt servering.

Må 17.4 kl 18 Måndagssamlingens Annandags-
konsert med Jani Edström, Carolina Bjon, Jeremy 
Wong m.fl.
Ti 18.4 kl 7.45 Gemensam morgonbön.
On 19.4 kl 18 Bönekväll – Sigillen bryts. Den 
stora vita skaran. Upp 6-8  Basunerna ljuder.

Matutdelningen AndreasHelps 

Torsdagar i kyrkan
kl 13-15 Förberedelser
kl 15-17 Sortering av produkter
kl 16.30 -> Kaffeservering för hjälpbehö-
vande i kyrksalen
kl 17-17.30 Andakt i kyrksalen
kl 17.30-19 Matutdelning på Nya Vinden 
(ingång och registrering via kyrksalen)  
kl 19-20 Efterarbete och gemenskap
Susanna Rajala och Stefan Salonen med-
verkar oftast torsdagar. Kom gärna med 
och hjälp till med matutdelningen någon 
tid kl 13-20 eller vid andakten. För kontakt 
andreashelps@andreaskyrkan.fi eller 
tfn 044-7642 613.

Onsdagar efter kl 15 möts vi också till 
försortering i lagret. Tag kontakt med Bo 
Ekman på förhand om du vill vara med, 
tfn 044-7642 624.

Bokrullen. De två vittnena. Upp 9-11.
To 20.4 kl 13-20 Matutdelningen Andreas-
Helps, andakt kl 17.
Fr 21.4 kl 18 Israel i Fokus med mellanöstern-
experten Pekka Sarola och duon Ulla & Pete. 
Sö 23.4 kl 11 Gudstjänst – Roger Andersson 
och Jonas Björkstrand, undervisar och delar 
erfarenheter av HOTS – Healing on the Streets. 
Sång och förbön. Skattens och Time Out. 
Kyrksalskaffe.

Må 24.4 kl 18 Måndagssamlingen. Gemen-
skap runt kaffeborden. Kvällens gäst: Camilla 
Lindberg. Sång, musik, bön och förbön. 
Eivor Norrbäck, Ella Enberg och Bo Ekman 
medverkar.
Ti 25.4 kl 7.45 Gemensam morgonbön.
On 26.4 kl 18 Bönekväll – Skålarna töms. Kvin-
nan och draken. Vilddjuret och Lammet. Upp 
12-16.
To 27.4 kl 13-20 Matutdelningen Andreas-
Helps, andakt kl 17.
Sö 30.4 kl 11 Vappbrunch på Nya Vinden. 
Betelförsamlingen deltar. 
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Må 1.5 kl 18 Måndagssamlingens valborgs-
matiné med riksdagsman Peter Östman. Sång, 
musik m.m.
Ti 2.5 kl 7.45 Gemensam morgonbön.
On 3.5 kl 18 Bönekväll – Sången till Lammet. 
Upp 15-16.
To 4.5 kl 13-20 Matutdelningen Andreas-
Helps, andakt kl 17.
Sö 7.5. kl 11 Gudstjänst, Bön och förbön. 
Skatten och TimeOut. Servering på Nya Vinden. 
Församlingens årsmöte fortsätter efteråt.

Må 8.5 kl 18 Måndagssamlingen. Gemenskap 
runt kaffeborden. Kvällens gäst: Olle Eriksson. 
Sång, musik, bön och förbön. 
Eivor Norrbäck, Ella Enberg och Bo Ekman 
medverkar.
Ti 9.5 kl 7.45 Gemensam morgonbön.
On 10.5 kl 18 Bönekväll – Babylons fall. Hal-
leluja! Upp 17-19.
To 11.5 kl 13-20 Matutdelningen Andreas-
Helps, andakt kl 17.
Sö14.5 kl 11 Morsdagsgudstjänst, Bön och 
förbön och kyrksalskaffe. Skatten och Time Out.

Må 15.5 kl 11 Måndagssamlingens vårut-
färd till Sjömansro, Lappvik, Hangö där Håkan 
Björklund medverkar. Sång, musik, bön och 
förbön. Eivor Norrbäck, Ella Enberg och Bo 
Ekman medverkar.
Ti 16.5 kl 7.45 Gemensam morgonbön.
On 17.5 kl 18 Bönekväll –Kristi seger över 
Satan.  Slutliga domen. Den nya jorden och 
den nya himlen. Upp 20-21.
On 17-Fr 19.5 Finlandssvenska ekumeniska 
kyrkodagar i Åbo, anmälan och info: 
http://kcsa.fi/kyrkodagar/programmet

To 18.5 kl 13-20 
Matutdelningen 
AndreasHelps, andakt kl 17.
Fr 19.5 kl 18 Israel i Focus med Ulf Cahn som bl.a. 
lanserat ”tala gott om Israel” och Andreas Forsberg. 
Sö 21.5 kl 11 Gudstjänst tillsammans med Be-
telförsamlingen, Skillnadsgatan 1. Bön och förbön 
och kyrksalskaffe.

På kommande
Sommarkonferens i samarbete med Pingst-
missionen i Vörå 29.6 – 2.7 https://www.
sommarkonferensen.fi/nyheter/63-Sommarkonfe-
rens-2017.html

Församlingsweekend – Sjömansro 1-3.9. Boka 
tidpunkten redan nu. Mera info i maj.

Måndagssamlingen

Måndagar kl 18 
Måndagssamlingen är gemenskapskväll 
med servering, sång och musik, bön och 
förbön samt tal/anförande/framförande 
av kvällens gäst. Eivor Norrbäck, Ella En-
berg och Bo Ekman medverkar oftast.

Skatten & Aktivitetskyrkan

Ledarna i Söndagsskolan Skatten (3-7 
år) och Aktivitetskyrkan TimeOut gör ett 
fantastiskt arbete med och för barnen! Vill 
du komma med och hjälpa till? Ta i så fall 
kontakt med Susan Haraldson, tfn 044-
7642 621.

Vill du arbeta med barn och 
ungdomar i Andreaskyrkan?

Vi anser att det är jätteviktigt att barn och 
ungdom har goda stunder av undervisning, 
sång, lek och gemenskap då de möts i kyrkan. 
Vill du vara med och forma dessa stunder och 
vara med och inspirera till detta arbete? Ta i så 
fall kontakt med Markus Österlund eller Susan 
Haraldson. Vi är redo samtala om arbetets 
innehåll och avlöning. Gud välsigne dig.
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BIBELLÄSNING, LOVSÅNG OCH BÖN I KYRKSALEN - Välkommen med!

Vi samlas onsdagar 8.2 - 24.5.2017 kl. 18-19.30 (om inget annat program annonseras) och
•	 läser Uppenbarelseboken och andra profetiska böcker i Bibeln
•	 prisar Kungen och ber att Hans rike ska komma, hos oss och bland alla folk
•	 ber för bönelappar som lämnas in under torsdagens matutdelning, vid söndagens gudstjänst 

och skickas in via hemsidan. 
TEMAN:
5.4 En tron stod i himlen. Lejonet och Lammet. Upp. 4-5
12.4 Sigillen bryts. Den stora vita skaran. Upp 6-8 (eventuellt i samband med sedermåltiden)
19.4 Basunerna ljuder. Bokrullen. De två vittnena. Upp 9-11
26.4 Skålarna töms. Kvinnan och draken. Vilddjuret och Lammet
3.5 Sången till Lammet. Upp 15-16
10.5 Babylons fall. Halleluja! Upp 17-19
17.5 Kristi seger över Satan. Slutliga domen. Den nya jorden och den nya himlen. Upp 20-21 
24.5 Det Nya Jerusalem. Jag kommer snart! Upp 22

Mission och uppdrag 
Mission Statement 
(Rom.12:1-2, Luk. 4:18-19): 
”Förvandlas och förvandla”
Vision Statement
”Vi vill vara en urban multikulturell för-
samling som har sin identitet i Kristus och 
sprider nyheterna om Guds rike genom ord 
och handling”

Kännetecken på 
en sund församling
Vi vill jobba för att kunna forma en sund 
församling, som struktureras enligt Rick Warren 
utgående från Apg. 2 och kännetecknas av:

1. Älska Herren av hela ditt hjärta, 
vilket uttrycks i tillbedjan – lovsång
2. Älska din granne / din nästa som dig 
själv, uttrycks i omsorg och diakoni
3. Gå ut och gör lärjungar, predika – 
evangelisera
4. Döpande dem, inkludera i gemenskapen 
5. Lärande dem – mission och undervis-
ning 

Jerome Nyandwi med 
hustrun Providence 
Mukanyandwi och barnen, 
Benjamin, Rosine, Japhet, 
Shalom Jerome och Happy 
Ines välkomnades som 
medlemmar i församlingen 
den 19.3.2017.
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KONTAKTUPPGIFTER
Medarbetare
Susan Haraldson, Ansvarig pastor 
Bön & samtal, gudstjänster
•	 tfn 044-7642 621 (lediga dagar 

fredag-lördag)
•	 e-post susan@andreaskyrkan.fi 
•	 anträffbar i kyrkan må 15-18
Stefan Salonen, Omsorgspastor fr.o.m 
1.4/halvtid
Bön, förbön & samtal, diakoni, medlems-
kontakter 
•	 tfn 044-7642 613 (lediga dagar 

måndag, onsdag och lördag och en 
vecka per månad)

•	 e-post stefan@andreaskyrkan.fi 
•	 anträffbar i kyrkan säkrast tisdag 

10.30-12 och torsdag 15-18

Ledningsgruppen består      
förutom pastorerna av
Markus Österlund, Tf. föreståndare 
Ansvarig för ledarutveckling och försam-
lingens strukturer
•	 tfn 040-836 7686 
•	 e-post Markus.osterlund@folk-

tinget.fi
Filip Levälahti, Ansvarig för kommu-
nikation
•	 tfn 050-349 1248
•	 levalahf@gmail.com

Styrelsens och förvalt-
ningsrådets ordförande 
(t.o.m. 7.5.2017)
Markus Österlund 
•	 tfn 040-836 7686 
•	 Markus.osterlund@folktinget.fi

Gårdskarl 
Bo Ekman, anställd/deltid
•	 tfn 044-7642 624
•	 gardskarl@andreaskyrkan.fi

INBETALNINGAR
Bidragen betalas till: FI53 4055 1110 0097 88

Referensnummer
•	Tionde	(anonymt)		 ref	9001
•	Barnarbetet		 	 ref	30614
•	Mission-allmänt		 	 ref	31008
•	Korkman	Lopes		 	 ref	31024
•	Zuglian			 	 ref	31037
•	Afghanistan	Lal		 	 ref	31040
•	Sandell	EC4I		 	 ref	31053
•	Stableford		 	 ref	31066
•	Guyana	utveckling		 ref	31079
•	Matutdelning		 	 ref	33019

UPPGIFTSFÖRDELNING
(fr.o.m.1.4.2017)
Markus Österlund
Tf. föreståndare med ansvar för: 
•	 Inspiration för församling
•	 Predikan och ledaruppgifter i gudstjänsterna
•	 Att se på helheten – hur församlingen fungerar
•	 Ledarskapsutveckling (träff med ledare i försam-

lingen för inspiration)
•	 Leder församlingsmöten och regelbundna träffar 

med de anställda

Susan Haraldson (heltidsanställd)
•	 Ansvarig Producent för gudstjänster (predikan, 

gudstjänstledning, lovsång och musik)
•	 Pastorala uppgifter (samtal, besök, osv) 
•	 Bibelstudium och undervisning
•	 Bön
•	 Sammankallare för lg

Filip Levälahti
Ansvarig för: 
•	 Kommunikation
•	 Webbsidan
•	 Information inom och utanför församling, ev. 

annonser.

Stefan Salonen
•	 Ansvarig för Matutdelningen / 
          AndreasHelps
•	 Pastorala uppgifter
•	 Administrativ hjälp med 
          ekonomi och övrigt
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Sommarkonferens 2017
Konferensen hålls 29 juni - 2 juli, 
veckan efter midsommar! Vi kommer att 
få en fantastisk konferens i Vörå så missa 
den inte!
Om du vill vara med på vår Sommarkon-

ferens denna sommar så är det dags att 

notera datumen och platsen. Sommarkon-

ferensen är ett samarrangemang mellan 

Pingströrelsen och Missionskyrkan i Fin-

land. Tidpunkten är veckan efter midsom-

mar, 29.6-2.7.  

Huvudtalare är Egil Svartdahl, samt Gina 

och Øystein Gjerne, alla från Norge. 

Naturligtvis kommer det att vara en hel 

del samlingar även med egna talare. 

Mycket program för barn och tweens 

och uppåt också. Så det blir en konferens 

för alla åldrar, för hela familjen.


