
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

När han såg folkskarorna, fick han en innerlig 

medkänsla med dem, eftersom de var rivna och 

hjälplösa, som får utan en herde. Då sade han till 

sina lärjungar: "Skörden är stor, men arbetarna är 

få. Bönfall därför skördens Herre att han sänder 

ut arbetare till sin skörd." 

                                                            Matt 9:36-38 
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Gudstjänster och händelser i oktober 2019   
 

6.10     Söndag 11.00  Nattvardsgudstjänst, Roger Andersson. Tolkning 

       till kinyarwanda. Lunch. Ingen söndagsskola.  

13.10   Söndag 11.00  Gudstjänst, Patrik Nordman 

       Söndagsskola, lunchservering 

20.10   Söndag 11.00  Gudstjänst, Kenneth Grönroos 

       Söndagsskola, lunchservering 

27.10   Söndag 11.00  Gudstjänst, Roger Andersson  

        Söndagsskola, lunchservering 

 

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

  Det finns alltid utrymme för flera medhjälpare - tag gärna kontakt! 

- 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 8.10 kl 18.30. 

 

Gemenskapsdag i Andreaskyrkan för församlingarna i södra Finland. 

Meddela om deltagande till Roger (behövs för serveringen). Läs mer om 

programmet i separat inbjudan. Lördagen 12.10 kl 12.30 - 16.  

 

Kanslitider under hösten:  

 

 

  

 

   Då jag tidigt en höstmorgon vandrade längs med åkerkanten där vi 

bor fick jag ta del av en speciellt vacker soluppgång. Morgondimman 

gav motvilligt vika för solens första strålar, och det var stilla och tyst. 

Jag försökte fånga det vackra på bild från litet olika vinklar och 

positioner. Då jag sedan tittade på bilderna på min dator, ville jag först 

klippa bort alla maskiner och traktorer från bilden. Men sedan slog det 

mig: - utan maskiner som bearbetar och röjer marken skulle det inte 

finnas någon åker att fotografera! 

   På många ställen i Bibeln använder Gud åkern som en bild för Hans 

rike. Ibland kanske vi bara vill bli och stilla betrakta och beundra det 

vackra som Gud gör, men inte aktivt ge oss hän i själva arbetet. Vi vill 

kanske inte se på verktygen som ligger i gräset, för vi tycker det är litet 

tungt att arbeta.  

   Men Gud vill igen en höst påminna oss om alla möjligheter han har 

gett oss att vara med och arbeta. Utan arbetare och utan verktyg 

utvidgas inte åkern, och utan insatser växer där inget. Kanske han vill 

påminna någon av oss om verktyg som vi låtit ligga länge orörda, och 

som han vill att vi använder igen. Kanske han vill visa någon annan helt 

nya verktyg, som inte prövats på förr. Kanske han vill kalla nya 

människor med att arbeta med oss på sin åker, som vi kan lära av.  

  Gud har gett oss en plats – en åker, en stad – att verka på. Och Gud 

har gett oss verktyg, och han har gett oss varandra. Låt oss frimodigt 

jobba sida vid sida, med de gåvor och tjänster Jesus gett, och vill 

fortsätta ge till sin församling. 

 

 

              "Skörden är stor, men arbetarna är få. Bönfall därför  

                skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."  

                                                                                       Matt 9:36-38 

 

 

 

 

Från och med oktober finns jag på plats i 

kyrkan varje tisdag kl 9-12. Jag träffar er 

gärna över en kopp kaffe eller över en lunch. 

Givetvis går det bra att träffas också andra 

dagar och tider i veckan. Tag gärna kontakt 

via tel eller epost!  /Roger 

(Obs bortrest tisdag 15.10.)  

 

 


