”Gå ut överallt i världen och förkunna
evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och
blir döpt skall räddas, men den som inte tror
skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som
tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de
skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med
sina händer, de skall inte bli skadade om de
dricker dödligt gift, och de skall lägga sina
händer på sjuka och göra dem friska.”
När herren Jesus hade talat till dem blev han
upptagen till himlen och satte sig på Guds
högra sida. Men de gick ut och predikade
överallt, och Herren bistod dem och bekräftade
ordet genom de tecken som åtföljde det."

Missionskyrkan
i
Borgå

Mark 16:15-20

Missionskyrkan i Borgå, Fredsgatan 37, 06100 Borgå, Finland missionskyrkan.weebly.com
Pastor: Roger Andersson 050-5272285 rogergandersson@gmail.com
Barnledare, styrelseordf: Fanny Backman 050-5451221 fanny_marika@hotmail.com
Sekreterare: Christina Nymalm: 040-7350710 christina.nymalm@gmail.com
Kassör: Joakim Palmén 040-8306469 jockepalmen@gmail.com
Konton (Andelsbanken):
Verksamheten:
FI90 5358 0620 4032 50 ref 2561
MobilePay
Byggkonto:
FI89 5358 0620 4032 68 ref 2587
66814
Barn&unga / FMU: FI45 5358 0620 4032 84 ref 2642
Diakonikonto:
FI67 5358 0620 4032 76 ref 2626

Maj 2022

Händelser i maj månad:
8.5
9.5
14.5
15.5
16.5

Gudstjänst, Roger Andersson
Städdag i kyrkan
Lovsångsdans & kreativ tillbedjan
Gudstjänst, Roger Andersson
Måndagssamlingen från Andreaskyrkan
besöker Borgå och vår församling
22.5 Söndag 10.00 Församlingsdag på Träskberga,
tillsammans med afrikanska gruppen
26.5 Torsdag 11-20 Marsch för fred och hopp. Allkristen
satsning i Borgå, se skilt program
29.5 Söndag 11.00 Gudstjänst, Patrik Nordman

.

Söndag
Måndag
Lördag
Söndag
Måndag

11.00
12-18
10.00
11.00
15.00

Församlingdag 22.5
Denna söndag alltså ingen gudstjänst i kyrkan, i stället firar vi
gudstjänst kl 11 vid Träskberga UF i Sibbo. Gudstjänsten är för alla
åldrar, och den afrikanska gruppen är även med hela dagen.
Programmet följer i stort det upplägg vi hade på hösten:
10 - 11 Drop In: bli bekant med området, bön och lovsång
11 - 12 Tillsammans-gudstjänst, tolkning till kinyarwanda
12 - 13.30 Lunch & kaffe
13.30 - 15(16) Uteaktiviteter med lekar, spel och vandring
För att kunna dimensionera mat&dryck behöver vi veta hur många
som deltar. Vänligen meddela om ditt deltagande till Roger senast
tisdag 17.5. rogergandersson@gmail.com / 050-5272285

Måndagar kl 18.00 bön för stad och församling

Kristi himmelsfärdsdag 26.5
Torsdagen 26.5 ordnar några av regionens församlingar ett evenemang
i stadens centrum: ”Rauhan ja Toivon marssi”. Det blir musik, drama,
dansförevisning, matservering, gemensam vandring/marsch, möjlighet
till samtal och förbön mm. Sedan avslutas dagen med en kvällssamling
kl 18.00 i Helluntaikirkko, medverkande Arto Boas och musikgrupp från
Uganda samt mötesledare Henrik Nymalm och Tarja Itkonen. Detta är
ett fint tillfälle att lära känna syskon
från andra församlingar samt att
kunna få kontakt med människor
.
i vår fina stad. Se skilt programblad
med platser och tider för denna
dag.

Vill vi göra det samma? Vill även vi berätta för andra som inte längre
har hopp, att det finns hopp? Vill även vi berätta att Gud som rullade
undan stenen för Jesus, även idag kan ta bort allt sådant som hindrar
oss från att se och möta Honom? Vill vi berätta om att vägen till
synders förlåtelse, barnaskap, upprättelse och helande, evigt liv
fortfarande finns hos Jesus Kristus?
Tack gode Gud för påskens underverk! Tack för uppståndelsens under
som banar väg för ditt rike överallt på jorden. Tack Jesus för att du
valde att ge ditt liv för världen och för oss alla!
.

Vi ber för Ukraina!
.

