
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Missionskyrkan i Borgå 
            November 2019  

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 

Medan de vandrade vägen fram,  

sade någon till honom: 

" Jag vill följa dig vart du än går." 

                                               Luk 9:57 

http://www.missionskyrkanivasa.fi/
mailto:rogergandersson@gmail.com


  

Gudstjänster och händelser i november 2019   
 

3.11     Söndag 11.00  Nattvardsgudstjänst, Henrik Nymalm. Tolkning 

       till kinyarwanda. Kaffeservering, söndagsskola.  

10.11   Söndag 11.00  Gudstjänst på farsdagen för alla åldrar, 

       Roger Andersson. Lunchservering 

17.11   Söndag 11.00  Gudstjänst, Alan & Hannah Kongari. 

       Söndagsskola, servering 

24.11   Söndag 11.00  Musikgudstjänst till förmån för Samaria rf. 

        Ismo & Päivi Valkoniemi samt musikanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apologetikkväll tisd 12.11 kl 18.00 i Missionskyrkan, mer info kommer. 

Änglafest lörd 16.11 kl 18.00, plats Borgå Filadelfia. Se skild folder. 

Församlingsmöte onsd 4.12 kl 18.00 

 

- Söndagsskolan är för barn i åldern 3-10 år, Fanny Backman ansvarar. 

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

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

 

 

Roger finns på plats i kyrkan tisdagar kl 9-12. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Jag tycker om att köra bil. Det är inte enbart transporten till en viss ort 

eller en viss adress, det är något mer med själva färden. Jag brukar 

tänka att när jag blir stor skall jag köra lastbil eller buss, för det är 

något speciellt med att färdas, det är något speciellt med vägar som 

tar sig fram genom landskapen. 

 

Jesus och hans lärjungar rörde sig mycket från by till by, från ort till 

ort. Och mycket av det som hände kring dem skedde just under 

färden. Jag tycker det är intressant det som står i Lukas 9, vers 57  

 

      Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom: 

     " Jag vill följa dig vart du än går."  

 

Medan de vandrade, slog någon följe. Medan de vandrade, väcktes 

frågor och nyfikenhet. Medan de vandrade, väcktes längtan. Jag tror 

det finns något viktigt i detta enkla ord – medan. På den färd som är 

vårt liv och vår tro, i det färdmedel som är Guds församling, kommer 

det att finnas människor som vill slå följe. Människor som vill färdas en 

bit tillsammans med oss, som vill vila sina fötter, som vill iaktta Jesus, 

och som vill lyssna till Honom, som vill berätta. Är vi villiga och öppna 

för att bereda rum för de som vill följa med, som vill vandra bredvid?  

 

Mycket handlar om att vara beredd på att bli avbruten, att stanna upp 

ibland. Vi har så ofta vår rutt och resplan bestämd och inbokad, att vi 

inte noterar de som kanske står en bit ifrån och vill komma med. Kan 

jag ta en extra krok, kan jag avvara någon minut på från min resplan 

för att finnas till hands? Har jag ögon och öron med mig för annat än  

vägen och destinationen? Har jag andliga ögon och öron att se 

omkring mig och märka de som finns längs med vägen?  

 

   Medan de vandrade...       Vem vill Jesus visa dig på din väg?    

                                                                                                              /Roger 

 

Hannah Kongari är kommunikatör vid FMU 

rf, och hon vill medverka för att se barn 

och unga få en levande och personlig tro 

på Jesus. Hör mera av Hannah och om 

FMUs arbete söndagen den 17.11. Hannah 

besöker Borgå tillsammans med sin man 

Alan som predikar denna söndag. Hannah 

medverkar även i söndagsskolan . 

 

 


