MISSIONSKYRKAN I BORGÅ: SEPTEMBER 2019
Närmare Gud, varandra och andra.

http://missionskyrka.net

Tacksamhet över Guds ledning

Fb: Missionskyrkan Borgå

Gudstjänster och bön

Det är med täcksämhet öch glädje till Gud
söm jäg öch Ciä dennä höst ’ätervänder’ till
värä respektive ärbetsplätser. Täcksämhet
för Häns ömsörg öch gödhet i ällt det präktiskä under sömmären. Glädje över ätt fä delä med öss äv
det Hän här gett öss öch lärt öss genöm ären.

Sö 1.9 kl. 11: Nattvardsgudstjänst
Roger Andersson. Söndagsskola och lunch.

Sö 8.9 kl. 16: Välkomstfest för Roger & Carina Andersson. Medverkan av Håkan Björklund. Söndagsskola.

Själv vill jäg äntä en ödmjuk hällning när det gäller mitt
nyä ärbete i den lökälä försämlingen. Det finns mycket gött
i ätt hä en viss mängd erfärenhet med sig i bägäget. Men
sämtidigt fär det vi lärt öss öm Gud öch Häns försämling,
öm livet öch öm människör, inte skymmä det Hän vill just
nu.

Sö 15.9 kl. 11: Nattvardsgudstjänst

Det är brä med minnen öch träditiön öch det är gött ätt
minnäs det Gud gjört. Men vi fär pässä upp ätt vi inte blir
sentimentälä öch förväntär öss ätt Guds skeende ser ut
likädänt genöm ären. Gud vill ätt vi ständigt häller öss närä
Hönöm, fullt beröende äv Hönöm öch Häns ledning. Bärä
pä det viset kän vi se det nyä Hän gör mitt i bländ öss, i vär
städ öch där vi bör.

Sö 22.9 kl. 11: Gudstjänst för alla åldrar

- Tack Jesus för Din kärlek, tack att Du är densamme igår
och idag och i evighet! Tack för alla de möjligheter Du
denna höst ger oss att tjäna Dig. Visa oss Herre vägen
framåt, den väg där Du vill att vi följer Dig!

Sö 29.9 kl. 11: Gudstjänst

Patrik Nordman. Lunch.

Fredag 20.9 kl. 18 Vad är kristen tro? Apologetik med
Patrik Nordman

Fanny Backman m.fl. Lunch.

Tisdag 24.9 kl. 18.30: Församlingsmöte med bibelsamtal
Roger Andersson m.fl

Roger Andersson. MKF-info. Lunch.

—— alla måndagar kl. 18 församlingsbön —-

Roger Andersson
”Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör
äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i
evigheternas evighet, amen. ” (Ef. 3.20-21)

SÖNDAGSSKOLAN köördineräs äv Fänny Bäckmän,
telefön: 050 - 545 1221 för införmätiön.

Rwandiska gruppen: Lö 10-14 & Sö 14-17

TAIVAS ON AUKI r.y.
Kokous ja rukous torstaisin klo 18.00.

Övrigt:
Församlingsbön måndagar kl. 18 - 19
- Styrelsemöte: måndag 2.9 kl.19 (efter bönen)
- Ledningsgrupp : tisdag 22.10 kl. 18
- församlingsmöte: tisdag 24.9 kl. 18.30
-

Kyrkans bank är OP.
Verksamheten:
FI90 5358 0620 4032 50
Byggkonto:
FI89 5358 0620 4032 68
FMU: barn& unga: FI45 5358 0620 4032 84
Diakonikonto:
FI67 5358 0620 4032 76
Referensnummer: Verksamhet & fastighet 2561,
byggkonto 2587, fmu 2642, diakoni 2626.

Bön för Borgå med de finska och svenska församlingarna: onsdag 11.9 kl. 19 i Filadelfia
STÄDTALKO lördag 7.9. kl. 10 - 13
(Vid behov också lördag 14.9 samma tid.)
Alvakören övar i kyrkan onsdagar 11.9-27.11 kl. 18.30-21.00

KONTAKT:
Roger Andersson, pastor 050- 527 2285
Fanny Backman, ordförande, söndagsskola
050 - 545 1221

Carola Gull, sekreterare 040 - 567 69 98
Dick Gustafsson, kassör.

Besök också hemsidan & Facebook !
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