
 

 

 

Helsingfors svenska metodistförsamling, Apollogatan 5 

Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter kunskap om 

Herren. Så visst som gryningen skall han träda fram, han 

skall komma som ett regn. Hosea 6:3 
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 Picknickgänget 

En söndag blev det några smörgåsar över från kyrkkaffet. Jag packade 

med dem när vi skulle åka hem.  

Utanför Alepa satt några människor som såg ut att vara på picknick, 

med några ölflaskor som matsäck.  

Vi stannade bilen och jag tog plastpåsen med smörgåsar med mej, gick 

över till dem och sade: ”Det blev några smörgåsar över i kyrkan och 

jag undrar om någon av er skulle vilja ha en smörgås?” 

JAAA! kom ett enhälligt svar. Alla fick en smörgås, och oj vad de be-

undrade vilka läckra smörgåsar jag hade med mej… 

Utanför kyrkans väggar finns en hel del picknick-gäng. Sådana som 

liknar gänget utanför Alepa, men också sådana som går i fina kläder 

och inte behöver ha ölburk som sin enda matsäck.  

När vi går till kyrkan får vi alltid med oss något. En viktig tanke. En 

förlåtelse. En välsignelse. En förbön. En frid. En kraft. 

Detta får vi ta med till de ”gäng” vi sedan möter! 

Det är också därför som kyrkan och gudstjänsten är så viktiga. Den 

matsäck vi får med oss därifrån kan vara just det som ”gänget” behö-

ver! Och ju oftare vi kommer med det som vi fått, desto fler blir vi 

sedan att dela välsignelserna i fortsättningen. 

Vi är glada för den goda start vi fick från början av september. Det 

finns många som hjälps åt. Och ännu finns det rum för flera: Ja, tack, 

vi tar gärna emot förslag till att vara kyrkvärd någon söndag , eller att 

ansvara för kaffestunden efter gudstjänsten. När du ser att du har 

möjlighet att hjälpa till, ta kontakt. Välkommen med i ”kyrkgänget”! 

        Kaikka Växby 

Våra smågrupper har fått en bra start.  

3M, möte mellan män, varannan tisdag kl. 18, nästa gång 11.10. 

Riktning varannan torsdag kl. 18, nästa gång 13.10. 

Manuela har träffar varje tisdag kl. 12 och varje torsdag kl. 16. 



 

 

 Program oktober-november 

Söndag 2.10 

11.00 Pilgrimsmässa. Kaikka 

Växby. Missionsoffer till förmån 

för Missionär Mikkos arbete, 

  

Söndag 9.10.  

11.00 Gudstjänst. ”Vem vågar?” 

Hans Växby, Helena Jansson-

Kronlund, Ad hoc. m.fl.  

 

Onsdag 12.10 

19.00 "Mellan tid och rum" 

Konsert med Luminatum. På 

programmet står bl.a. Josquin vs. 

Coldplay, Bennett vs. Ane Brun, 

Weelkes vs. Billy Joel, och Ja-

nequin vs. Beatles.  

 

Söndag 16.10 

18.00 Höstkväll i Kristuskyr-

kan. Höstens färger och livets 

skiften. Dela med dig av tankar 

och erfarenheter. Förberett eller 

fritt ur hjärtat. Samuel Klaver, 

Luut Klaver m.fl  

 

Söndag 23.10 

11.00 Gudstjänst i Ansvars-

veckan. Pastor Sarah Tiainen 

”Med egna ord”. Luut Klaver m.fl. 

Offer för Frikyrklig Samlings miss-

ionsprojekt, Skolbarn i Nepal .  

Söndag 30.10  

18.00 Kvällsmässa i Kristus-

kyrkan. Vi firar Herrens måltid 

och tänker på dess bakgrund 

Hans Växby, Aino Klaver, m.fl. 

 

Söndag 6.11 

11.00 Gudstjänst. Hans Växby. 

Pro Christo. Gudstjänsten sänds 

samma dag kl. 13.03 i Radio Vega 

 

Söndag 13.11 

18.00 Söndagskväll i Kristus-

kyrkan. Kaikka Växby, Virsipuu. 

 

Söndag 20.11 

11.00 Gudstjänst. Vi firar Her-

rens måltid och tänker på dess 

djup. Hans Växby m.fl. 

 

Onsdag 23.11  

18.00 Församlingskonferens 

 

Söndag 27.11 

18.00 Söndagskväll i Kristus-

kyrkan. Människans överlevnad i 

krissituationer. Jerry von Konow 

m.fl 

 

Söndag 4.12 

11.00 Gudstjänst. Pastor 

Mayvor Wärn-Rancken talar ”Med 

egna ord”. Luut Klaver m.fl. 
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Helsingfors svenska metodistförsamling 

Apollogatan 5, 00100 Helsingfors, tel. 040 0198904,  

E-post: helsingfors@metodistkyrkan.fi 

Hemsida: helsingfors.metodistkyrkan.fi 

Facebook ”Kristuskyrkan i Helsingfors” 

 

Sonja Nygård, församlingsrådets ordförande 

sonja.nygard@gmail.com, 050 535 8808 

Rita von Konow, församlingsarbetare 

manuela@metodistkyrkan.fi, 040 096 4877 

Luut Klaver, organist, körledare 

luut.klaver@gmail.com, 050 463 8152 

Hans Växby, gudstjänstansvarig, smågrupper, samtal 

hans.vaxby@gmail.com, 040 081 1873 

Kaikka Växby, gudstjänster, samtal  

kaikka.vaxby@gmail.com, 045 600 9097 

   

Kontakt 
Tag gärna kontakt med oss i samband med gudstjänster och 

samlingar, via telefon, SMS eller Facebook. 

 
Ge mig 5 min om dagen! 
 

Bara € 34,– för hela 2023 + 

resten av 2022 som bonus. 

Ta kontakt med Kaikka Växby 

per telefon 045 600 9097 eller 

mejl kaikka.vaxby@gmail. 
 

Dagliga andakter skrivna av lek-

folk för lekfolk! 
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