
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

följ mig. Jag skall göra er till 
människofiskare”      
                              Matt 4:19 
 

Missionskyrkan i Borgå 
            Dec 2019 / Jan 2020  

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: Carola Gull: 040-5676998  carola.gullcg@gmail.com 
Kassör: Dick Gustafsson  040-5093383  dick.gustafsson@gmail.com 
Konton (Andelsbanken):  
Verksamheten:         FI90 5358 0620 4032 50    ref 2561 
Byggkonto:                FI89 5358 0620 4032 68    ref 2587 
Barn&unga / FMU:  FI45 5358 0620 4032 84    ref 2642 
Diakonikonto:           FI67 5358 0620 4032 76    ref 2626 

Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.   

På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:   

Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 

                                                                             Jesaja 9:6      

 

Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I 

gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i 

kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, 

landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. 

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som 

bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Det folk som du 

inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför 

dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig 

när man delar byte.  

Ty deras bördors ok,  deras skuldrors gissel och deras plågares stav 

bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under 

stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och 

förtäras av eld.  

Ty ett barn blir oss fött,  en son blir oss given. På hans axlar vilar 

herradömet, och hans namn är: 

Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.  

Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron 

och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och 

rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan  

skall göra detta. 

                                                                                                  Jes 9:1-7 
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Gudstjänster och händelser dec 2019 & jan 2020   
 

1.12     Söndag 11.00   Adventsgudstjänst, Roger Andersson. Gäster    

           från Pakistan. Söndagsskola, kaffeservering.  

8.12   Söndag 11.00   Gudstjänst, Roger Andersson 

        Söndagsskola, lunchservering. 

15.12   Söndag 15.00   Församlingens julfest. Tolkning till kinyarwanda 

        Julgröt och julkaffe. OBS klockslaget 

22.12   Söndag 11.00   Gudstjänst, Nils-Gustaf Blom 

 

31.12  Tisdag 18.00  ”Nyårsafton i goda vänners lag.” Plats: Filadelfia 

 

5.1     Söndag 11.00   Nattvardsgudstjänst, Roger Andersson. Tolkning   

           till kinyarwanda. Söndagsskola, servering.  

12.1   Söndag 11.00   Gudstjänst, Patrik Nordman, servering. 

19.1   Söndag 11.00   Gudstjänst. Söndagsskola, servering. 

 

24-26.1  Fre - Sö     Vinterdagar 2020 i Borgå Filadelfia, gästtalare   

                                            Lars Enarson. Mera info om helgen senare. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Söndagsskolan för barn i åldern 3-10 år, så gott som varje söndag. 

- Församlingens Rwandiska grupp samlas lörd 10-14 och sönd 14-17. 

- Varje måndag kl 18-19 bön för stad och församling. 

 

 

 

 

 

                 Lovsångskväll i kyrkan tisdagen 3.12 kl 19.00 

 

Missionskyrkan i Finlands pastors- och medarbetardagar 2020 äger  

rum vid Sjömansro i Hangö fredag 10.1 - onsdag 15.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ”Icke rum, icke rum, ogästvänlig, kall och stum” 
    Jag drog mig till minnes denna strof från den tiden jag sjöng med i  

kammarkör en jul för över 20 år sedan. Orden påminner mig om att se 

efter hur det är ställt i mitt hjärta denna jul. Är det stängt och kallt, finns 

det plats? Finns det plats för Guds kärlek för min medmänniska, finns det 

plats för gästvänlighet? Finns det värme och formbarhet i mitt hjärta, eller 

är det kallt och stumt? 

  

    Gud själv, inkarnerad i Jesus, hade från dag ett svårt att finna plats bland 

människorna, svårt att finna plats i staden. Har något ändrats sedan dess? 

Är det fortfarande svårt för Guds kärlek att få plats i våra hjärtan? 

Låt oss bereda rum denna jul. Kom Herre Jesus!                          /Roger 
 

Församlingen gästas i advent av en grupp 

kristna från Pakistan. Azhar Kaleem med 

team är i Finland igen, och denna gång 

deltar de i vår gudstjänst söndag 1.12. 

Gästerna talar engelska, tolkning till 

svenska. 

                                                                                        

 

 

 

 

 


