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Vi går mot ljusare tider
Nu märks det ordentligt att dagarna blivit längre och ljusare.
Många säger att livet på något sätt lättar! Ljuset är livsnödvändigt för oss
människor. Det skulle vara skadande att behöva leva i ett instängt rum
utan dagsljus.
Jag minns att en av de första orden som vår äldsta son lärde sig som liten
var ”lampa”. Han pekade mot lampan för den var så intressant. Den lyste.
Jesus säger i Joh.8:12: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte
vandra i mörkret utan ha livets ljus.” I Jeus finns frälsning som Gud berett
åt alla folk.
Gud är inte den som slänger en flyktig blick på våra liv och sedan tittar
bort. Han ser, bekräftar och leder den människa som söker honom ” Var
inte rädd, det finns ett hemligt tecken, ett namn som skyddar dig där du
går.” skriver Ylva Eggehorn
Ljuset är viktigt för oss. Vi gläds över att dagarna blir längre och att ljuset
kommer mer och mer
tillbaka till oss.
Något som är ännu större
är att Jesus är det stora
ljuset som vill lysa för oss i
vår tillvaro och på vår
livsväg. Låt oss se på
Honom!
Tuula Sahlin, pastor

Inför församlingskonferensen:
Vårens församlingskonferens kommer att samlas lördagen 18 april kl. 11
i Taborkyrkan, Ingå. Samåkning med bilar
Ev. avsägelser till olika uppdrag och förslag ska lämnas skriftligen till
nomineringskommittén/ kansliet senast måndag 2 mars 2015.
Alla rapporter till församlingskonferensen ska vara klara och inlämnade
senast tisdagen 31 mars 2015 till kansliet.

Insamlingen till takreparation fortsätter!
Målet är att samla in 50 000 e. Hittills har det kommit in ca 13000. Bättre
kan vi väl när vi alla hjälps åt!
Kontonummer: FI 1840552610000376. Märk ”jubileumsinsamling” eller
”taket”

Församlingsblad via e-post?
Vill du hellre ha bladet via din epost, maila i så fall till Tuula!

Simultaanitulkkaus joka sunnuntai
Kyrktorg och servering efter gudstjänsterna. Frivillig avgift till
takreparation!
Söndagsskolan: Söndagarna 1.3, 15.3, 29.3, 12.4 kl. 11!
Möte för män: Varannan ojämn tisdag kl. 18 i Basic-rummet
Kvinnogruppen: Varannan jämn tisdag kl. 18 i Basic-rummet
Studio Manuela: Tisdagar kl. 12 och torsdagar kl. 17
Kören ”Pro Christo”: På fredagar k. 18.30
Konkordiahemmet: Andakter på torsdagar kl. 9 på serviceboende och kl.
12 på Lyan.
Vet du någon som skulle ha behov av att få flytta till ett serviceboende?
För mer information kontakta föreståndaren Maria Stenbaka
tel. 09-44415 www.konkordiahemmet.net och Facebook
Konkordiahemmet

Februari
Söndag 15.2
11.00 Gudstjänst. Sahlins, Klaver
Efteråt träff om kyrkvärdskapet!
Onsdag 18.2
14.00 Träffpunkten på Konkordia
Minna Pöllänen och pianoelever
Lördag 21.2
12-14 Sopplunch
Söndag 22.2
11.00 Gudstjänst, Sahlins,
Emanule Ferrari

Mars
Söndag 1.3
11.00 Gudstjänst, Kaikka o Hans
Växby, Klaver
Onsdag 4.3
12-14 Sopplunch
(i samarbete med
Konkordia)
Fredag 6.3
19.00 Världsböndagens gudstjänst
i Andreaskyrkan, Högbergg. 22
Lördag 7.3
Regionträff i Borgå (heldag)
Sammanträden: 25.2 Konkordia, 26.2
Församlingsråd, 9.3 Förvaltningsråd

Söndag 8.3
11.00 Nattvardsgudstjänst, Sång
av Pro Christo. Sahlins, Klaver
Söndag 15.3
11.00 Gudstjänst. Sahlins, Klaver
Onsdagen 18.3
14.00 Träffpunkten på Konkordia
Lördag 21.3
11.00- Emmaus årsmöte
Söndag 22.3
16.00 ( obs tid!) Gudstjänst.
Andreas Forsbäck, Sahlin, Klaver.
Lördag 28.3
11-14.30 VÅRBASAR. Café, loppis,
keramik, påskpynt. Vill du hjälpa
till, kontakta Sonja eller Rita!
Söndag 29.3 Sommartiden börjar
11.00 Gudstjänst, T.Sahlin. Klaver.
Insamling till MKU
Under påsken:
Onsdag 1.4 18.00 Andakt i stilla veckan
Torsdag 2.4, Skärtorsdag
18.00 Getsemanestund med nattvard
Fredag 3.4, Långfredag
11.00 Gudstjänst
Söndag 5.4, Påskdagen
11.00 Gudstjänst, vårofferdag till
församlingen.
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Metodistkyrkan och medlemskap:
Metodistkyrkan inbjuder alla som är döpta och bekänner Jesus Kristus som sin
Herre och Frälsare till medlemskap i församlingen.
Har du frågor om Metodistkyrkan och/eller medlemskap är du välkommen att
ta kontakt med någon av våra pastorer Tuula eller Nils-Gustav Sahlin.
Hembesök, själavård, bikt, nattvard i hemmet:
Församlingarnas pastorer finns tillgängliga även för hembesök, enskilda samtal,
bikt och nattvard. Pastorn kommer gärna hem till dig om du inte kan komma till
kyrkan. Hör gärna av dig! Pastorn har absolut tystnadsplikt.
Pastorernas almanacka: Ledig dag måndagar. Medarbetardagar10-12.2
Utbildning:12-14.2 (Nils-Gustav), 26-28.3 (Tuula)

Helsingfors svenska metodistförsamling
Hemsida: helsingfors.metodistkyrkan.fi, Facebook ”Kristuskyrkan i
Helsingfors”. Apollogatan 5, 00100 Helsingfors, tel. 09-449 874.
Kansliet öppet ti, on, to kl.10-13
Pastorer: Tuula Sahlin, tel. 040-5794361, tuulasahlin@gmail.com
Nils-Gustav Sahlin (deltid), tel. 040-5793458,
ng.sahlin@gmail.com
Församlingsarbetare: Rita Eränen, tel. 0400-964 877,
manuela@metodistkyrkan.fi
Huvudbokförare: Susanne Eriksson,
susanne.eriksson@metodistkyrkan.fi
Förs.rådet/lekmannaledare: Sonja Nygård,
tel. 050-5358808. sonja.nygard@kirkkonummi.fi
Musik: Luut Klaver, tel. 050-463 8152. luut.klaver@gmail.com
Bank: F11840552610000376. Gåvor och bidrag tas tacksamt emot!
Tänk gärna på församlingen när du skriver ditt testament!

