
September – Oktober



Vi skördar det vi sått. Vi plockar bär och 
svamp. Vi syltar och saftar.  Vi fryser in 
och torkar örter och grödor.
Och trädgården, den görs I ordning inför 
en kallare period.
Vi samlar oss igen efter sommaren och 
kommer in I normala gängor.
Vi tänder brasor och plockar fram ljusen.
Jag älskar hösten med allt vad den inne-
bär.
I Församlingen har vi HÖSTSTART den 8 
sept där vi kommer samman som försam-
lingsfamilj.
Jag hoppas att vi under denna höst ska 
få höra överherdens röst och vägledas av 
honom och Den Helige Ande.
Jag hoppas att kärleken skall finnas starkt 
ibland oss. 
Att vi ska bryr oss om varandra och ge 
varandra utrymme.
Vår kärlek kommer att smitta av sig.
FILAKIDS- Församlingens Söndagsskola 
drar igång den 1 sept. Barnen kommer 
att finnas med i början av gudstjänsterna 
innan de fortsätter ner till cafevåningen, 
där de får undervisning på deras egen 
nivå. Det blir sång och dans, pyssel och 
lekar. Men det viktigaste av allt är att 
barnen får lära känna Jesus och får till-
fälle att få möta honom. Vi vill ge barnen 
en stadig grund baserad på Guds Ord.
För att församlingen och barnen skall ha 
möjlighet att lära känna varandra bättre, 
kommer vi varje söndag att bjuda in en 
församlingsmedlem I tur och ordning för 
att närvara I SSK  och eventuellt ge ett 
vittnesbörd och berätta vem de är. Detta 

kommer att stärka vår gemenskap. 
För jag tror på en församling för hela 
storfamiljen!
Vi kommer dessutom att äta mat 
tillsammans efter varje förmiddags-Guds-
tjänst.
På detta sätt behöver ingen ha bråttom 
hem utan vi kan fortsätta umgås rumt 
borden.
5e/per vuxen. Barnen äter gratis.
FAMILJECAFEET  för Barnfamiljer fort-
sätter varannan lörd kl 10-13 med start 
den 7 sept.
Säg gärna till om du vill vara med på ett 
hörn I denna viktiga verksamhet.
En TJEJGRUPP kommer att starta efter 
ett helgläger 13-15 sept.
Gruppen kommer att träffas varannan 
torsdag kväll.
ALIVE- Ungd gruppen drar även igång 
med start den 20 sept.
Be om rätta ledare för dessa ungdomar.
Men framför allt kommer vi att träffas till 
BÖN onsd- fred mellan 10-11.
Bönen är församlingens motor. När vi 
kommer samman I enhet har vi ett starkt 
löfte om att Han skall ge oss det vi ber 
om I Hans Namn.
Vår Trädgårdsmästare är varsam och 
kärleksfull när han går omkring I sin träd-
gård- FÖRSAMLING. Han gläds över oss.
Dessutom vill Han vill ge oss en stor skörd 
denna höst.- Vi behövs varenda en att 
bärga in skörden! Gör dej redo!

Hösten är här!

Elisabeth Witick



S E P T E M B E R
Sönd 1.9 kl.11.00 GUDSTJÄNST, Pred: Kenneth.  HHN.   
FILAKIDS-start. Lunch.

Torsd 5.9  kl.10-11 Bön
Torsd 5.9  kl.18.00 MEDARBETARSAMLING
Lörd 7.9  kl.10-13 Familje Café

Sönd 8.9 kl 11.00 HÖSTSTART- GUDSTJÄNST. Pred: Kenneth.  
FILAKIDS.  Lunch.

Sönd 8.9 kl 16.00 Välkomstmöte för Roger Andersson i Missionskyrkan
Bönestart onsd- fred kl 10-11 varje vecka
Onsd 11.9  kl.19.00 Gemensamt bönemöte med finska Helluntaisrk.
Torsd 12.9  kl.18.30 FÖRSAMLINGSKURS
Fred- Sönd 13-15.9 Tjej-läger på Norrkulla

Sönd 15.9 kl 11.00 GUDSTJÄNST, Pred: Kenneth. Mötesl: Bettan,  
FILAKIDS, Lunch.

Torsd 19.9  kl1.8-19.30 Tjejgrupp
Fred 20.9  kl.19.00 ALIVE- ungd samling
Lörd 21.9  kl.10-13 Familje Café

Sönd 22.9 kl 15.00 CAFÉGUDSTJÄNST. Pred: Runar Nylund.   
FILAKIDS. Servering

Sönd 29.9 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Pred: Anita J. FILAKIDS. Lunch.

O K T O B E R
Torsd 3.10 kl.18.30 FÖRSAMLINGSKURS
Fred 4.10 kl.18 Bön- och förbön Rune Månsson.
Lörd 5.10 kl.10-13 Familje Café

Sönd 6.10 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Pred: Kenneth. HHN.   
FILAKIDS. Lunch.

Onsd 9.10  kl.18.00 Tvåspråkig Gemensam bön

Sönd 13.10 kl 11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST. Bettan. Lunch.
Torsd 17.10  kl.18-19.30 Tjejgrupp
Lörd 19.10  kl.10-13 Familje Café

Sönd 20.10 kl 15.00 CAFÉGUDSTJÄNST. Pred: Runar Nylund.   
FILAKIDS. Servering

Torsd 24.10  kl.18.30 FÖRSAMLINGSKURS

Sönd 27.10 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Pred: Kenneth. FILAKIDS. Lunch.



Filadelfiaförsamlingen i Borgå,   www.filadelfiakyrkan.fi 
Nordenskiöldsgatan 22, 06100 Borgå.  e-post: filadelfia.borga@gmail.com 
Föreståndare: Kenneth Witick tfn: 040-539 1212, 
e-post: wicce56@gmail.com 
Församlingsarbetare: Elisabeth Witick tfn: 040-964 2321, 
e-post: elisabeth.witick@gmail.com

I samband med gudstjänsterna
För tider - se: fi ladelfi akyrkan.fi  eller

   Filadelfi akyrkan i Borgå

Filadelfi akyrkan i Borgå, Nordenskiöldsgatan 22


