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SIDAN 2 INTERNATIONELLT

Vad är egentligen MKF och till vad skall vi ha MKF? Räcker 

det inte med lokalförsamlingen, det är ju den vi känner 

för och är engagerade i? Frågorna är naturligtvis helt 

berättigade och med jämna mellanrum behöver man se på 

behovet av en gemensam organisation och dess funktion.

När FMF (Fria Missionsförbundet rf) grundades fanns 33 

församlingar med som anslöt sig till föreningen. Genom 

denna förening kanaliserades bland annat missionsarbete, 

tidningsverksamhet och resandefunktion för pastorer 

och evangelister. FMF var ett organ som hjälpte lokala 

församlingar på olika sätt. Det var också ett sätt att binda 

samman församlingar så att inte små församlingar förföll 

till alltför avvikande läror och den minsta fick hjälp av den 

större, enligt principen ”tillsammans är vi starkare!” År 2004 

bildade lokala församlingar trossamfundet Missionskyrkan 

i Finland. MKF är alltså ett gemensamt organ för nuvarande 

MKF- församlingar. I detta nummer får du en liten inblick 

i vad MKF är och hur det fungerar. Vi kan säga att de 

lokala MKF- församlingarna har ett gemensamt arbete 

där man samarbetar. Varje församling är med i något 

större än bara den egna ortens lokala verksamhet.

De lokalförsamlingar som bildar trossamfundet MKF är:

Missionskyrkan i Billnäs, Missionskyrkan i Borgå, Missionskyrkan 

i Ekenäs, Andreaskyrkan i Helsingfors, Ebeneserkyrkan i 

Jakobstad, Missionskyrkan i Kvevlax, Missionskyrkan i Mariehamn, 

Missionskyrkan i Närpes, Friförsamlingen i Sibbo, Missionskyrkan 

i Sundom, Missionskyrkan i Vasa, Betesdaförsamlingen i 

Yttermark, Missionskyrkan i Åbo, Missionskyrkan i Övermark.

Varje år sänder de lokala församlingarna representanter 

till ett gemensamt årsmöte, som normalt hålls under 

sommarkonferensen. På dessa årsmöten väljs en styrelse som 

sedan juridiskt ansvarar för det gemensamma MKF- arbetet. 

Styrelsen är redovisningsskyldig och har en utomstående 

firma som sköter bokföring och en utomstående revisor.

De pastorala och teologiska frågorna diskuteras 

i pastorsgemenskapen som har möten och 

gemenskapsdagar flera gånger per år.

Vi kan säga att MKF är ett samarbetsorgan genom vilket de 

lokala församlingarna bedriver verksamhet. ”Flera församlingar 

tillsammans är starkare och kan göra mer än vad bara en kan göra”.

 

Höstens På Väg- nummer är en tidning 

fylld av information om Missionskyrkans 

i Finlands (MKF:s) arbete.

Det har bland många funnits en begäran om 

en tidning som skulle belysa det arbete som 

utförs både inom landet och utomlands. Vi har 

därför gjort ett försök att presentera detta.

Missionskyrkan i Finland består av många 

olika lokalförsamlingar. Dessa församlingars 

arbete utgör grunden för samfundet och 

presenteras i ett senare nummer av På Väg.

Vi vill önska er alla en riktigt fin höststart!

HÅKAN OCH MARIE- LOUISE BJÖRKLUND

Missionen har varit ett sammanhållande nav under hela MKF:s (FMF:s) historia. 
MKF har sänt ut många missionärer ända sedan 1800- talets slut. 

De flesta av oss har vårt missionsfält där vi bor. Bland oss finns också missions- och 
biståndsarbetare som gett en del av sina liv till att bo och arbeta i mer primitiva 
förhållanden. En del av dem har flyttat tillbaka till Finland. Några som pensionärer, 
medan andra har återgått till sina tidigare yrken.

Utöver alla dessa har även volontärer g jort insatser för längre och kortare tid. Dessutom görs det i en del 
lokalförsamlingar beundrandsvärda hjälparbetsinsatser i våra geografiska närområden.

Ett stort TACK till er alla som, på ett eller annat sätt, ställt era liv till förfogande i missionens tjänst!

Hälsning

Vad är Missionskyrkan i Finland?

Missionskonferens i Kvevlax
Vi vill inbjuda till en helg av inspiration för mission i Missionskyrkan 
i Kvevlax helgen 19-20.1.2019. Konferensen kommer att fokusera på 
missionsbefallningen och den kallelse vi har att förkunna budskapet i dag, 
både när och fjärran. Konferensen är öppen för alla som brinner för mission 
och på sätt eller annat vill vara involverade i att bryta ny mark för evangeliet.
Vi börjar 10.00 på lördag och avslutar med gudstjänst på söndag. 
Mera information kommer under hösten och 
vintern men boka dessa datum redan nu. 
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MKF:s missionsarbete
MKF:s missionsarbete består idag av Evangelistmissionen i bland annat 
Himalayaområdet, mission i Grekland, Australien, European Coalition 

for Israel samt biståndsarbete i Guyana, Tanzania och Afghanistan. 

HUR HAR ARBETET FÖRÄNDRATS FRÅN DET ATT  
NI BÖRJADE?
När vi i augusti 2015 kom hit tillsammans med ett annat 
UMU par, så var det samtidigt som flyktingvågen nådde 
sin hittills högsta topp och Greklands ekonomi (läs 
eurosamarbete) balanserade på en mycket tunn tråd. Vi 
gick på förvissningen om att Herren skulle visa oss nästa 
steg när vi vågade ta de steg som vi var kallade att göra. Vi 
upplevde att Herren kallade oss först av allt till att tjäna 
den lokala organisationen och församlingar. Vi såg att det 

var viktigt att visa att vi inte var här för att göra vår egen 
grej, men att vi ville se Guds rike få framgång. Herren 
manade oss också till bön och tillbedjan. Vi skulle ta extra 
tid till att söka Herren och få hans tankar för staden.
 En annan sak som vi egentligen prioriterade högre än 
nåt annat var att få en bra anpassning för barnen. Vårt 
första år i Grekland innehöll mycket glädje, men också 
mycket tårar och svåra stunder där vår tro på att detta 
var något som Gud kallade oss till sattes på prov. Allt var 
nytt; språket, kulturen och inte minst våra kontakter. 

Familjen Sandås - Greklandsmissionen
Att träna arbetare

Nu tre år senare är vi en situation där vi upplever att 
Herren utökat våra tältpålar. Från att ha varit två par som 
sökt Herren tillsammans här i Aten så är vi numera 14 st 
vuxna och 4 barn (vi har fortfarande 3 barn). Vår vision har 
blivit tydligare och vi har fått en del erfarenhet och även 
vidareutbildning inom UMU (gått en ledarskapskurs). 
Hege-Elise och jag blev ifjol utsedda till ledare för UMU- 
teamet här i Aten och vår vision, som vi jobbar utifrån, 
är att UMU ska vara som ett bord som vi dukar i Aten, 
med flera olika rätter eller tjänster där folk från både väst 
och öst delar gemenskap. Några av de tjänsterna är just 
nu; ett träningscenter där vi erbjuder lärjungaträning och 
vidare missionsutbildning (DTS, BCC mfl), ett bönecenter 
(Lighthouse), flyktingarbete och teamevangelisation samt ett 
småjordbruk med möjlighet till småskalig affärsverksamhet 
blandat med lärjungaträning (ännu på idéstadiet). 

Ett stort tacksägelseämne som vi sett under de första åren 
är hur det gått för barnen. Vi har alla fått ge avkall på en 
bekvämlighet som vi kunnat ha i Finland, men Herren 
välsignar också vår lydighet. Kaleb fick sitt första betyg 
under förra läsåret och han fick A i samtliga ämnen (!). 

VAD GÖR NI JUST NU?
Nu försöker vi komma igång igen. September är den tid 
då folk kommer tillbaka efter sommaren och vi har en ny 
svensk tjej som bor hos oss några veckor i  början medan vi 
inväntar de övriga som hon senare kan dela rum med. Alla 
nya i vårt team har först en prövotid på 3 månader. Barnens 
skola börjar först den elfte september, tills dess är åtminstone 
en av oss med barnen på dagarna. Vi försöker ordna så att vi 
kan träffa folk hemma hos oss nu så länge barnen är hemma. 
Vår lärjungaträning (DTS) börjar nu i september. Skolan 
är ett samarbete med UMU Norge. De första fyra 
veckorna är i Norge (Stavanger) medan resten av skolan 
ordnas i Aten. Vi letar nu efter ett lämpligt utrymme för 
DTS tills den kommer hit i oktober. Vi har ett norskt 
fd pastorspar som Herren har kallat hit till Aten för att 
leda skolan. Visionen med den första skolan är bland 
annat att få träna upp flera arbetare till skörden. 
Övriga saker som sker nu är att vi har teammöte en gång 
i veckan, bön och lovsång och en del möten med folk som 
vi jobbar tillsammans med. Vi förbereder också en större 
evangelisationssatsning (YWAM united) som kommer att 
ske nästa år på våren tillsammans med bla UMU Kalifornien. 

VAD FÖRVÄNTAR NI ER AV HÖSTEN?
På basis av de tre första åren här så förväntar vi att Herren 
har spännande saker framför oss denna höst och även 
vår. Jag har stor förväntan på att vår DTS (lärjungaskola) 
kommer att vara ett steg för oss som möjliggör att vi kan 
tänka ännu större kring visionen i Aten. Vi hoppas också 
få ett permanent ställe där vi kan ha lärjungaträning för 
olika grupper. För barnen börjar ett nytt skolår och för 
Eliah blir det hans första, han börjar nämligen i ettan 
(eller alfa som det heter här) nu i höst. Då kommer vi att 
ha alla våra barn i skolan (!). Samtidigt så kräver skolan 
en hel del tid ju äldre barnen blir, så vi överväger att anlita 
en hjälplärare som kan hjälpa till med läxorna ibland. 

VILKA BEHOV OCH VILKA ÖNSKEMÅL HAR NI 
JUST NU INFÖR PERIODEN FRAMÖVER……?
Vi har kört igång en kampanj för att få ihop 20 st nya 
understödjare som kan ge 30 euro per månad. Detta 
för att täcka upp ett underskott som vi har haft under 
detta år. Vi kommer också att behöva köpa en ny bil 
under hösten. Vi räknar med att behöva betala ca 
4000- 5000 euro för att få en trafiksäker bil (bilar är 
något dyrare här än i Finland). Om någon vill vara med 
och investera (månadsgivare eller gåva till bilköp) i 
Greklandsmission så får ni gärna meddela oss via epost 
till:  msandas@gmail.com eller SMS nr +306944732267.

INTERNATIONELLT
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Så är sensommaren här och det skördas överallt. Där 
det såddes i våras skördas det nu. Så är det också i 
Andens rike. En tid för sådd och en tid för skörd.
Tillsammans med våra medarbetare är vi i 
dagsläget så många som 1300-1400 evangelister i 
Västbengalen och Sikkim i Indien, i Bhutan, i Nepal 
i bergen och i den tropiska delen av landet. 
Allt detta pågår hela tiden.

När det gäller mig så är jag bron mellan Finland och 
arbetet därute. I höst reser jag tillsammans med Kaj 
Holtti till Nepal under tiden 15-26/10 för att undervisa 
på årets ledarträning i Mt Everestregionen. Vi skall 
också besöka flera andra platser där vi har arbete.

Dawa Singye Bhutia och jag har jobbat tillsammans i 12 år, 
sedan 2006. När jag ser tillbaka på åren som gått så har jag 
svårt att omfatta det som hänt. Jag hade väldigt lite planer 
och visioner då, allting var så främmande. Då jag idag ser 
på vad som hänt inser jag att det här har inte vi gjort. Vi 
har fått nåden att vara med i Herrens händers verk. I min 
vildaste fantasi hade jag aldrig klarat av att se allt detta 
framför mig. Steg efter steg, dag efter dag, år efter år.

Familjen Zuglian Arnhemland, Australien
"arbete i förändring"

Evangelistmissionen är en gren inom 
Missionskyrkan i Finland. Den är ännu 
inriktad på missionsarbetet i Himalaya 
och därmed för kostnader för Olle 

Rosenqvist. Även om Guds nåd är gratis och ”för 
intet” är det förknippat med ekonomiska kostnader 
för att här i världen förmedla nåden till människor. 
I pastorsmötet på Sjömansro i månadsskiftet januari-
februari 2018, meddelade Håkan Björklund att 
Evangelistmissionen behöver ekonomiskt tillskott. När 
han sa det hörde jag ett ord i hjärtat eller i hjärnan, 
eller i bådadera. Ordet var ”bärarlag”. Vi kan vara 
”utsatta” för spontana reflektioner i liknande fall, 
t.ex. ”det ska jag göra”. Därför kollade jag med två av 
våra ledare i enlighet med vad Guds Ord säger att 
”varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord” 
(Matteus evangelium 18:16). Svar: Starta ett bärarlag!

Bärarlag fungerar så, att en grupp människor är ense om 
att stödja en gemensam sak. Jag startade bärarlaget 2 
februari med namnet BE och GE. Det innebär att endera 
BE eller GE, eller bådadera, för Evangelistmissionen och 
Olle Rosenqvist och andra ”inblandade”. Jag började vidtala 
eventuella deltagare och nu har skaran vuxit till 58! Alla 
lovar för ett år i taget, så förnyat beslut sker från 1 januari 
2019. Alla deltagare får rapport om bärarlaget och om det 
som sker i Himalaya. Nu ges rapporten varannan månad. 
Det är svårt att mäta mängden av bön, men det 
ekonomiska resultatet vet vi. För februari-juli månad 
är det 11.682,50 euro. Det är ett gott resultat, nästan 
2.000/månad. Till denna summa kommer gåvor från 
några övriga enskilda givare, från några församlingar 
i MKF och från Martyrkyrkans Vänner.  
Tack kära vänner, bedjare och givare - vi fortsätter! ”Allt 
som är fött av Gud övervinner världen”, (1 Joh.5:4) 

Bärarlaget fungerar  
av Olof Göthelid

EC4I  
European Coalition for 
Israel 
”andligt arbete 
bland ledare och 
beslutsfattare”
I Tomas Sandells funktion ingår att ordna olika 
evenemang i Europaparlamentet och i FN:s 
högkvarter i New York.  Han skapar kontakt 
och relation till olika beslutsfattare för att 
uppmärksamma den växande antisemitismen i 
Europa. I New York handlar en del av arbetet 
om att uppmärksamma flera judiska högtider.

Vi vet en del om framtiden. I april skall vi resa till Tibet. Från 
1895, då  Sigrid Gahmberg reste ut,  har visionen varit att nå 
Tibet. 2019 reser vi in. Vi vet inte vad som väntar oss eller 
vad som finns, hur  Herrens plan ser ut. Vi fortsätter i Mt 
Everestregionen i Nepal, vi fortsätter i Mirik i västbengalen.

I Mongoliet har Mats Björkman och jag jobbat en hel 
del, främst i Altaibergen bland muslimstammar. Det 
blir en fortsättning, men tidpunkten är ännu öppen.

Familjen har under mer än tio år arbetat 
med missionsflygning via organisationen 
Mission Aviation Fellowship (MAF). 

Zuglians flyttade för tre år sedan över till 
missionsorgani sationen Pioneers, vilken har ett 
nära samarbete med MAF. Via Pioneers hoppades 
Fabio kunna komma igång med ett projekt som 
bland annat innebar att bygga upp jordhus (earth 
bags), för att på det sättet få en bättre vardaglig 
kontakt med aboriginerna. Tyvärr kunde inte detta 
projekt förverkligas på grund av knepig byråkrati. 
Fabio har för tillfället tagit en ”time out” och 
hoppas kunna hitta ett praktiskt arbete. Han vill 
istället stödja och hjälpa till i missionsfunktionen 
utifrån frivillig tjänst och utifrån sina 
fritidsmöjligheter. Maria fortsätter såsom tidigare. 

Önskar du regelbunden information om arbetet 
och hur familjen har det, skall du meddela Maria 
om att du vill finnas med på deras Nyhetsbrevs 
utskickslista. ( maria_eklof@hotmail.com )

Evangelistmissionen - Olle Rosenqvist
"en tid av skörd"

INTERNATIONELLT
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Vad händer med 
biståndet?

Det gemensamma utvecklingssamarbete 
som MKF deltar i och som under många 
år byggts upp inom Frikyrklig samverkan 
(FS) tillsammans med Utrikesministeriet 

(UM), har under de senaste tre åren ändrats dramatiskt. 
Först kom över 40 procents nedskärningar från 2016, 
sen fick FS ”gult ljus” på ansökan för åren 2018-21 med 
ett halverat stöd för 2018 och ett ännu mindre för 2019 
och efter det noll. UM vill att FS ska börja använda 
en annan understödsform, som ger mindre frihet och 
flexibilitet, mera detaljarbete, större konkurrensutsättning 
och inga förhandsbesked om möjligt stöd som tidigare. 
Staten har dessutom under de senaste tre åren höjt ribban 
för hur bistånd ska bedrivas och kraven på organisationer 
som vill vara med. En rad statliga granskningar och 
utredningar har gjorts, byråkratin har svällt. I denna 
utveckling har den småskalighet som våra finlandssvenska 
frikyrkorörelser lever i, inte riktigt rymts med. Trots 
att det är bevisat i olika undersökningar att FS har 
kunnat göra ett bra resultat till låga kostnader, räcker 
detta tyvärr inte i dagens finländska biståndsvärld.

Vi har velat fylla olika behov på så många platser och 
i så många projekt som möjligt, världen över, enligt 
FS:s tidigare tema Från gräsrot till gräsrot. Målet har 
varit att detta ska ske med så lite kostnader i Finland 
som möjligt. För detta fanns under tidigare decennier 
en stor uppskattning från staten men idag vill UM 
att vi ska fokusera utifrån större helheter, mera följa 
Finlands, Förenta nationernas och mottagarländernas 
utvecklingspolitiska mål. Småskaliga projekt måste ha 
en större betydelse för samhället och landet vi jobbar 
i. Vårt jobb är inte att förmedla pengar till enskilda 
projekt utan mera att skicka experter som kan stöda 
kompetensen i landet så de själva kan göra projekt. Eller 
m.a.o. inte fylla olika små behov med våra projekt utan 
mera hjälp till självhjälp. Staten vill också att vi samarbetar 
mera med andra organisationer, både i Finland och 
projektländerna, vilket i sig är bra men resurskrävande.
I nuläget rullar ändå alla projekt vidare med det halverade 
stöd som erhållits men Afghanistan och Guyana 
kommer att fasas ut under första kvartalet nästa år. Här 
kommer några glimtar från våra samarbetspartners.

TEXT: BJARNE RÖNNQVIST

FGF:s sociala styrelse 
ansvarar för MKF:s 

biståndsprojekt 
i Guyana. 

Här tillsammans med 
Bjarne och Tor-Göte.

MKF Bistånd 
AFGHANISTAN – CDP LAL
”Min 10 månaders baby som praktiskt taget var död är nu 
så levande! Jag gjorde allt du sa till mig, använde supermjöl 
och annan mat, höll henne ren, gav henne grönsaker och 
ägg, jag gick inte till berget för att samla vete, jag är så 
tacksam till dig”. Så här säger en mamma från byn Dhan 
Santigo i Lal till en av medarbetarna i projektet efter 
att ha fått veta hur man kan motverka undernäring. 

MKF har sedan slutet av 70-talet varit aktivt i Afghanistan 
genom pastorsparet Anki och Jan Tunér som bodde en 
period i landet. Sedan snart tio år tillbaka stöder MKF ett 
byutvecklingsprojekt i distriktet Lal-wa-Sarjangal. Där 
arbetar samarbetsorganisationen International Assistance 
Mission (IAM) i totalt 23 byar med WASH kurser om rent 
vatten och hygien, vattenplanering och tester, latrinbyggen, 
BliSS-kurser om hälsa vid graviditet, näringsprogram 
med granskning av barns vikt, Jordbruk – om näringsrik 
odling, Self-help groups (hjälp till självhjälp) med frågor 
om att skapa egna inkomster samt litteraturkurser och 
bibliotek. Konflikter bland byborna är ibland ett problem 
– särskilt ifråga om praktiska lösningar för vattenprojekt 
etc. För att lösa detta ordnar man fredsförebyggande 
kurser om konfliktlösning. Flera tusen människor är på ett 
eller annat sätt deltagare eller inblandade i programmet 
och resultaten är goda. Långt flera berörs indirekt.
Säkerheten i landet blir allt sämre med återkommande 
attentat, men oroligheterna har ännu inte spritt sig till Lal. 

BISTÅND

WASH lektioner, vid skolan i byn Shinya, Afghanistan om vikten av att 
använda rent vatten.

GUYANA – SOCIALCENTER 
Sjuåriga Shawn från Mocha Arcadia hade mycket svårt att 
lära sig ens de mest grundläggande saker. Han kunde inte 
kopiera av bilder från tavlan eller hänga med i de andra 
barnens tempo. Han började förra hösten på centret i 
Mocha och genom den enskilda stödundervisning han fick 
blev han mycket ivrig att lära sig och undervisningen blev 
rolig. Han utvecklade koncentrationen, började hänga med 
de andra och förbättrade sin tal- och skrivkunskap rejält. 
Dessutom kan han nu samarbeta med de andra i klassen.

MKF har i många årtionden, ända sedan 70-talet när 
kontakterna till Full Gospel Fellowship (FGF) och dess 
dåvarande ledare Philip Mohabir knöts, stött socialt 
missionsarbete i Guyana. Stödet har gått till uppbyggnaden 
av fem sociala center på olika platser i landet samt ett snickeri 
och en hälsoklinik. Socialcentren arbetar med yrkeskurser, 
hälsoprojekt, dagisverksamhet och eftermiddagsskolor 
med stödundervisningen i grundskolans ämnen. Man 
vill hjälpa utsatta och barn som har svårt i skolan samt 
kunna stöda kvinnor att få en yrkeskunskap och egen 
ekonomi. Shawn är ett exempel på ett av de många barn 
som berörts och förändrats tack vare stödet till Guyana.

I nuläget byggs två sociala center nära huvudstaden 
Georgetown i Mocha Arcadia och Haslington som troligen 
är de sista projekten i Guyana för MKF:s del. För att 
utveckla kompetensen och stöda administrationen i FGF 
finns också ett kapacitetsbyggarprojekt där koordinator 
Karlene Williams är anställd. Hon är kontakten till 
Finland och MKF och hjälper de andra projekten med 
rapportering, redovisning och organisationsutveckling.

Koordinator Karlene Williams vid centret i indianreservatet 
Tapacuma som blev klart 2010.
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BISTÅND

Ett 40-tal personer från MKF har genom åren besökt 
missionsprojekten och även ett 10 tal från Guyana har 
besökt Finland. FGF:s nuvarande ledarpar Carmen 
och Elsworth Williams har besökt MKF många 
gånger, deltagit i konferenser och pastorsmöten och 
fått betyda mycket för församlingar och enskilda. 

I oktober åker Tor- Göte Gull och Bjarne Rönnqvist  
till Guyana för att följa upp projekten. Flera av de tidigare  
projekten behöver konkreta åtgärder för att kunna  
utvecklas och bestå.

TANZANIA – NEW LIFE ACADEMY, NLA
Anita har jag skrivit om tidigare. Hon går nu på högstadiets 
fjärde klass och drömmer fortfarande om att få bli läkare eller 
ingenjör. Hon är klipsk och har förutsättningar om hon får 
fortsatt understöd för sin utbildning. Hennes pappa dog när 
hon var liten och hon bor med sin mamma och fem syskon 
i en lerhydda utan rinnande vatten eller el. Hennes bror går 
i en statlig skola med 140 barn i klassen. Mamman lovordar 
skolan Anita går på för kvalitén i undervisningen och för 
alla lärarna vars hjärta bultar för att hjälpa fattiga barn.

År 2012 inledde MKF samarbete med missions-
organisationen New Life Outreach (NLO) i Tanzania 
med att bygga och starta en högstadieskola i Olosiva 
utanför Arusha. NLO hade redan tidigare grundat 
New Life Academy (NLA) med för- och lågstadieskola 
samt ett hem för föräldralösa flickor. Sedan år 2015 
stöder MKF hela verksamheten som nu omfattar totalt 
861 elever. En, i afrikanska förhållanden, imponerande 
och vacker skolanläggning som byggts med hjälp av 
biståndet från Finland. Resultaten från de nationella 

examina är höga och skolan rankas som en av 
landets bästa skolor. I två omgångar har skolan fått 
utmärkelser från undervisningsministeriet i Tanzania. 
I nuläget fokuserar skolans ledning på elever med 
funktionsnedsättning och söker samarbete med lokala 
och nationella partner inom specialundervisning och 
handikapp, allt enligt UM:s önskemål men också av 
egen längtan att göra mer för de mest utsatta. 

FS-Globals handledare Leila Riittaoja på UM och 
utbildningsrådgivare Satu Pehu-Voima från UM besökte 
NLA i april och har avgett en positiv och saklig rapport 
från sitt besök. Vi hoppas att rapporten ska inverka positivt 
på den nya projektstödsansökan som är inlämnad. 

I november/december åker Bjarne Rönnqvist på en så 
kallad monitoreringsresa till skolan då bland annat den 
framtida utvecklingen och samarbetet ska diskuteras. 

HUR SER FRAMTIDEN MED BISTÅNDSARBETET UT?
Med den nya stödformen som kallas Projektstöd blev 
det för MKF:s del endast möjligt att fullfölja ansökan 
för Tanzania. När Guyana och Afghanistan avslutas 
under 2019 blir därmed New Life Academy det enda 
biståndsprojektet som MKF stöder. Detta förutsatt att 
ansökan beviljas för ansökningsåren 2019- 2020. Vad 
som händer efter det tar MKF ställning till senare.
Efter detta är framtiden för frikyrkornas biståndsarbete 
mycket osäker. Om det inte ges resurser att fortsätta 
får vi ändå vara tacksamma för den tid vi gemensamt 
kunnat stöda fattiga länder med miljontals euro och 
för den betydelse allt som byggts upp under årtionden 
haft, har och kommer att ha för utsatta människor.

Mattelektion på NLA i Tanzania.NLA eleven Anita i Tanzania med sin mamma och två av bröderna.

Samfundsledare 
Håkan Björklund 

MKF har sedan många år 
tillbaka haft en anställd 
samfundsledare (tidigare 
missionsledare). Förr 
hade FMF (Fria Missionsförbundet) även anställda som 
kallades distriktsföreståndare och missionssekreterare 
med i stort sett motsvarande funktion.

Samfundsledarens arbete i MKF varierar säkert beroende 
på tid, samfundsledarens personlighet och alla de olika 
behov som uppstår. Gemensamma nämnare finns det 
ändå för alla som har uppgiften, oberoende av tidsperiod. 
Samfundsledaren är MKF:s officiella ansikte utåt och är 
huvudansvarig för samfundets gemensamma arbete. På 
det sättet är uppgiften något av en sammanhållande länk, 
eftersom alla lokalförsamlingar är olika. Vid samfunsledarens 
sida finns olika tjänster och funktioner, också det 
beroende på den tid vi lever i och de behov som finns.

Vad gör samfundsledaren?

KONTAKTPERSON
Ett kort svar är att han leder och ansvarar för samfundets 
arbete. Samfundsledaren leder inte och är därmed inte 
ansvarig för lokalförsamlingens arbete, men har ändå 
en nära och personlig kontakt med församlingarna. En 
av de viktigaste  funktionerna är att finnas till hands 
för församlingarna, dess medlemmar och anställda, 
missionärer och olika samarbetspartners, att vara en 
kontaktperson dit olika människor, företag, banker och 
myndigheter hör av sig och även tvärtom- en person 
som kontaktar olika organisationer och myndigheter.

ADMINISTRATION
Till samfundsarbetet hör också i dagens läge en massa 
administrativa uppgifter. Tidvis har MKF haft en 
administrativ ledare eller en samfundskoordinator. 
Idag ligger dock administrationen på samfundsledaren. 

För att vi ska kunna utföra ett arbete utomlands och i 
hemlandet måste alla tillstånd, försäkringar och papper 
vara i skick. Mycket handlar också om bidragsansökningar, 
rapporteringar och redogörelser. Kort sagt kan man 
säga att administrationen idag är otroligt stor. 

EKONOMIHANTERING
Ekonomiskötsel och funktion är också ett stort 
arbete. Det tyngsta är att försöka få pengarna 
att räcka till för alla kostnader som finns.

REPRESENTATION OCH MÖTEN
Det finns många olika samarbetsorgan där 
MKF är representerat.  Det finns också många 
arbetsgrupper i MKF och samfundsledaren sitter 
ofta som en spindel i nätet i många av dessa.

SJÖMANSRO
En av de saker som tagit och fortfarande tar mycket 
tid är att upprätthålla funktionen av Sjömansro. 

INFORMATION
Idag handlar väldigt mycket om information och 
behovet av att utveckla allt sådant finns med i de 
dagliga arbetsrutinerna. Hur når vi alla medlemmar och 
intresserade snabbast, bäst och enklast? Till dessa saker 
hör också utvecklandet av bland annat tidningarna På 
Väg och Fridsstjärnan, hemsidan, infobrev, med mera.

PASTORALA OCH LEDANDE ANSVARSFUNKTIONER
Arbetsdagen varierar från dag till dag och innebär 
också pastorala funktioner såsom själavård, 
begravningar, vigslar, predikningar, med mera. Att 
ansvara för olika konferenser och möten är ett ofta 
förekommande arbete tillika med mycket planering. 

UTMANINGEN
Målet är att MKF kunde ha både en heltidsanställd 
administratör och en heltids samfundsledartjänst. Tyvärr 
tillåter inte ekonomin detta i dagens läge. Hur det skall 
se ut i framtiden funderar MKF- styrelsen på.  När det 
gäller den framtida samfundsledartjänsten är utmaningarna 
många. MKF- styrelsen funderar och processar över detta.

MKF-AKTUELLT

Tjänster och funktion
För att samfundet Missionskyrkan i Finland skall kunna fungera behövs 

anställda och ansvarspersoner av olika slag. Idag har MKF en anställd 
samfundsledare, en biståndsledare och en evangelist. Utöver detta finns en 

församlingsutvecklare som besöker de församlingar som önskar detta.
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MKF - AKTUELLT

Evangelist Olle Rosenqvist
VAD GÖR EN EVANGELIST?

Under tiden hemma besöker jag 
församlingar och informerar, predikar om 
ni vill. Ta kontakt om ni är intresserade!

Både hemma och borta är det evangelistens 
tjänst som är mitt uppdrag. Utomlands går mycket tid åt 
till att sitta ner med blivande evangelister. Lyssna till deras 
tankar och funderingar, dela litet av evangelistens funktion 
med dem och be med dem. Också hemma i Finland möter 
jag människor som bär en längtan och är drivna av Herren 

Biståndsledare 
(tf biståndsledare 
Bjarne Rönnqvist)
Mona Groop- Sjöholm är MKF:s 
biståndsledare. Hon är för tillfället 
föräldraledig och som tf biståndsledare 
fungerar Bjarne Rönnqvist.

VAD GÖR EN BISTÅNDSLEDARE?
Håller kontakt med ansvarspersoner för projekten 
i våra nuvarande länder Afghanistan, Guyana 
och Tanzania via epost och Skype.
Deltar i Frikyrklig samverkans ledningsgrupp 
för biståndssamarbetet (FS-Global) med 
möten ca en gång per månad.
Förbereder och leder MKFs missions- och biståndsgrupp 
som samlas några gånger per termin. Rapporterar 
också aktuella frågor till Samfundsstyrelsen.
Under de senaste tre åren har FS bistånd genomgått tre 
stora granskningar av UM som berört åren 2009 och framåt 
vilket inneburit en större mängd dokumentinsamlande, 
informationsmöten och möten med granskare, 
uppföljning av givna rekommendationer mm. 
Sedan UM i år flyttade över FS från programstöd till 
projektstödsformen har många skolningstillfällen med 
UM och andra organisationer hållits för att kunna greppa 
den nya stödformen och olika träffar med nya möjliga 
samarbetspartners vilket numera förväntas att vi ska ha.
Skriver information och artiklar för webbsidor och tidningen 
På Väg och ett nyhetsblad som ges ut till personer i Sverige 
som stöder arbetet i Guyana. Sammanställer och redigerar 
broschyrer och publikationer som t.ex. MKFs utlandsarbete 
samt informerar under MKFs sommarkonferens.
Planerar och håller koll på MKF:s biståndsbudget, 
förbereder utbetalningar till projekten och 
följer med att pengarna kommer fram.

till att utföra en evangelists tjänst. Då får 
jag sitta ner med dem. Min tjänst handlar 
också om att förkunna evangelium där man 
frågar efter det. En annan funktion som 
ofta följer evangelisten är att människor 
samlas kring honom/henne. Tjänsten 
är nog densamma både ute på fältet 
och hemma. Allting handlar om att nå 
människor. När man idag kallar på mig 

till byar, seminarier eller församlingar i Asien så ställs ofta 
frågan: kan du komma hit och sätta dig ner med oss?

En evangelist bär alltid ett andligt genombrott med sig!

Samlar in och granskar års- och budgetplaner, 
ekonomiska och skrivna kvartals- och 
årsrapporter från projektländerna, bollar 
tillbaka om det finns oklarheter, bearbetar, 
sammanställer utlands- och inhemska 
kostnader och skickar vidare till FS-Global, 
Utrikesministeriet och MKF:s bokföring. Ser 
till att pappersarkivet och digitala arkivet med 

nödvändiga dokument är komplett och hålls uppdaterat.
Sammanställer och lämnar in ansökningar för nya 
projektperioder, tidigare vart tredje år, från och med 
nya stödformen vartannat år. Ansökningarna kräver i 
regel lång tid av förberedelse och detaljerad information 
från våra samarbetspartners i projektländerna som 
ibland behöver en hel del stöd och motivation 
att lämna in allt som måste finnas med.
Besöker en gång per år de projektländer som är möjligt att 
åka till för s.k. monitorering vilket innebär granskning av hur 
projekten går, om tidtabell och budget håller enligt plan, att 
tillräckligt med offerter är inlämnade vid inköp, att arbetsavtal 
är skrivna, att bokföring och annat sköts enligt UMs riktlinjer 
och att alla nödvändiga dokument är arkiverade. Håller 
planerings och utvecklingsmöten med ansvariga i projekten 
och dokumenterar allt viktigt som diskuteras och besluts. Om 
oklarheter uppdagas så söks och tillsätts oberoende granskare 
som gör nödvändiga utredningar. Ibland hålls kurser om 
något aktuellt inom biståndståndet och ibland hålls möten 
med nuvarande eller framtida samarbetspartners. Resorna 
ska sedan dokumenteras och rapporteras till FS-Global.
Gör i samråd med MKF:s missions- och biståndsgrupp 
vid behov planeringsresor till nya platser och länder 
som kan vara aktuella för framtida projektansökningar 
och utreder möjligheterna för kommande projekt.
Besöker ibland MKF-församlingar med information 
och förhoppningsvis inspiration om engagemanget i våra 
projektländer. Församlingar som önskar besök kan gärna ta 
kontakt: bjarne.ronnqvist@mkf.fi eller ringa 0400 859 919.

       

Församlingsutveckling   
Stefan Löv

Inom många områden av samhället 
jobbar man ständigt med att utveckla 
sin verksamhet och bli ännu bättre på 
det som är organisationens uppdrag. 
Det gäller inom företagsvärlden, 
skolvärlden och inom media. I de 
cirklarna är man ofta väldigt medvetna om vad man är 
starka och svaga på och man försöker hela tiden stärka 
det svaga och fortsätta utveckla det man är bra på. 
Man kan säga att det här är också en av grundtankarna 
bakom församlingsutvecklingsfunktionen i MKF.  Varför 
skulle inte Guds församling ha precis samma behov av 
att se över hur man jobbar, om rätt personer är på rätt 
plats, om man följer den vision man fått (om man har en 
vision) och om man är i takt med den missionsbefallning 
som Jesus gav och uppdraget att göra lärjungar?

Den här möjligheten erbjuds nu alla församlingar inom 
MKF genom den satsning på församlingsutveckling 
som vi inlett för ett par år sedan. Det är inget dekret 
som ges från ovan och som sker automatiskt i alla 
församlingar utan är helt och hållet baserat på behov 
och villighet att gå igenom en utvecklingsprocess. 
Gången är den att församlingar kan ta kontakt med mig 
och så har vi ett inledande besök där vi sitter ned med 
ledarteamet i församlingen och lyssnar till hur det lokala 

MKF-AKTUELLT

MKF och fonder (förvaltning av testamenten)

En viktig och inte så ofta nämnd funktion är att förvalta olika fonder inom MKF. De uppstår  oftast i samband med att någon 

önskar testamentera sin kvarlåtenskap eller ge gåvor till något visst ändamål inom MKF.

I sådana fall skapar MKF en fond och delar sedan ut bidrag för det ändamål som önskats.  MKF förvaltar idag sex olika 

fonder där varje fond har sin egen bokföring.

KROKFORS FOND 
För många år sedan erhöll FMF ett arv efter Annie Krokfors. Arvet bestod av en samling tavlor. Många tavlor såldes och 

för pengarna köptes och renoverades en gammal Andelslagsbutik i Kronoby. Fastigheten fick namnet Jordanhemmet och 

användes flitigt för möten och samlingar av olika slag. I fastigheten fanns också de flesta av de kvarvarande tavlorna som 

även kunde köpas av den som ville.

Efter att verksamheten utifrån Jordanhemmet inte längre är aktuell har vi funderat på vad vi skall göra. Det är inte hållbart 

att värma upp ett bönehus som innehåller många tavlor från Annie Krokfors när ingen verksamhet längre finns där. 

NY FÖRVARINGSPLATS 
Nu har Torgare i Kronoby ställt utrymmen för tavlorna till förfogande och Jordanhemmet kan tömmas. På det sättet aktualiseras 

Krokfors livsverk ännu bättre. Allmänheten kan nu besöka Annies rum på Torgare.

arbetet är upplagt och vilka drömmar, 
resurser och utmaningar man har. Tanken 
är inte att jag eller någon annan kommer 
och ”fixar” församlingen utan vår längtan 
är att kunna hjälpa till att bekräfta det 
som finns och redan fungerar, förlösa 
det som är oförverkligad potential 
samt även försöka se vilken typ av 
hjälp man kan behöva en tid framöver. 
Teamtanken är central, jag jobbar inte 

ensam utan har ofta någon kompletterande tjänst 
med när jag är på besök och utvecklingsprocessen sker 
tillsammans med lokalförsamlingens ledarskap. 

Själva grundförutsättningen för att det här skall fungera är 
alltså att en församling är villig att öppna upp och dela med 
någon annan hur det ser ut i verkligheten och sedan också 
vara villig att göra något åt det. Det här är ingen självklarhet 
i vår kongregationalistiska tradition (tanken på suveräna, 
självständiga församlingar) där vi har ett tänkande av att 
”var och en reder sig själv”. Ändå tror jag att det är helt 
nödvändigt om vi skall vända trenden som finns i de flesta 
församlingar inom MKF. Verkligheten är ju att medelåldern 
stiger och medlemsantalet krymper på många håll. Jag vet 
utifrån tjugo års erfarenhet i Jakobstad och andra platser 
att det inte behöver förbli så! Lösningen är inte alltid mera 
bön utan ofta en kombination av det och hårt strategiskt 
arbete för att vända trenden. Församlingsutvecklingen 
inom MKF vill bistå församlingarna med det hårda, 
och förhoppningsvis fruktbärande, arbetet!



14 PÅ VÄG • OKTOBER 2018 PÅ VÄG • OKTOBER 2018 15 

 Mitt namn är Jonas Björkstrand, jag är 39 år och jobbar 
sedan 13 år som It Specialist/Partner på Estlander & Partners 
OY. Är gift och har två barn: Daniel som är 13 år och Natalie 
som är 10 år och vi är bosatta i lilla byn Koskö nära Vasa.

FRITIDSINTRESSE
På fritiden njuter jag gärna av naturen på olika sätt, även om 
det ibland blir onödigt lite tid över för detta. Spenderar också 
gärna fritiden genom att studera skriften tillsammans med 
min älskade fru. En hel del av fritiden spenderar jag även 
genom att fungera som förebedjare för människor som 
kontaktar, samt genom att gå ut på gator och torg för att 
vittna om Jesus. Är även med i äldsterådet i Missionskyrkan 
i Vasa, och åker en hel del runt som predikant i olika 
församlingar, både på finskt och svenskt håll och i olika 
samfund. Har även blivit en del skolor på sistone, där jag fått 
inbjudan att undervisa om något som jag tror att i dagens 
samhälle är en tickande bomb, nämligen datorspelsberoendet. 

Jag älskar Guds ord, Jesus Kristus, och evangeliet om honom, 
och brinner för att också i praktiken lyda Guds ord så långt 
vi förstår ordet, även om det ibland kostar oss. Brinner 

för evangelisation och tror på kraften i det 
predikade ordet. Tror på Bibeln som vårt enda 
rättesnöre då vi tillsammans studerar skriften 
och tror på att vi genom Helige Andes hjälp 
tillsammans kan komma fram till sanningen.
 
MIN BAKGRUND
Jag växte upp i ett vanligt hem i Borgå i en 
härlig familj med kristna värderingar. Jag följde 
med min familj regelbundet till Lutherska 
församlingens gudstjänster, speciellt på jul 
och vid andra kristna högtider. På grund 
av kärleken flyttade jag till Österbotten 
efter att ha studerat datateknik vid Åbo 
Akademi. Under studietiden var jag aktiv i 
studentmissionen men var, vilket tyvärr är rätt 
vanligt i Europa,  ”med i den kristna religionen 
utan att ha någon betydande Gudsrelation”.

MOBBNING LEDDE TILL DATORSPELSBEROENDE
Nåt som karakteriserar min uppväxt är att jag ända från 
högstadietiden blev både psykiskt och fysiskt mobbad i skolan. 
Det ledde till att jag drog mig undan alla sociala kontakter 
så långt jag kunde. Känslan att inte höra hemma och inte 
vara värt nåt tog på min självkänsla. Jag hade mycket dåligt 
självförtroende och tog min tillflykt till datorspelsvärlden.
Jag hade tagit emot den identitet som mobbarna ville 
ge mig, dvs. att inte vara värd nåt. Genom att fly till 
datorspelsvärlden fick jag ”vara någon”, och jag fick bekräftelse 
genom ”online-vänner” samt genom att lyckas i spelen.
Mellan åren 2005-2012 när jag spelade som mest kunde 
jag sitta över tio timmar i dygnet. Självklart gick det ut över 
arbetet och familjen, även om mycket av spelandet skedde 
på kvällar och nätter. Tillsammans med datorspelandet kom 
många andra synder in i mitt liv, framförallt lögnen. Jag visste 
att det jag höll på med var fel, och jag försökte sluta men det 
gick inte. Ibland kunde jag hålla upp i två veckor, men sedan 
fortsatte det. Jag var helt enkelt förslavad under spelandet.
Vändningen kom i januari 2013 efter att jag helt enkelt hade 
gett upp. Jag insåg att jag var en slav under spelandet och 
synden, och hoppet att i egen kraft kunna komma ur allt 
var över, och jag ropade till Gud.  Insåg även att utan Jesus 
och hans nåd, kommer jag inte bli räddad undan domen.

PORTRÄTTET

Ett samfund måste ha en styrelse som har det juridiska ansvaret. Styrelsen möts cirka fyra gånger per år till sammanträde. 
Föredragningslistan kan ibland vara lång och inte sällan har ärendena svårlösta utmaningar.
 
Styrelsen består av: Ordförande Petra Sten (Esbo) 
Ledamöterna: Bjarne Bergsten (Vasa), Seth Jacobson (Mariehamn), Markus Linde (Sundom), 
Catarina Olin (Sundom),  Markus Pettersson (Jakobstad) och samfundsledare Håkan Björklund (Ekenäs). 
På årsmötet i Lappvik, 2018, invaldes tre nya ledamöter, Jonas Björkstrand (Vasa), Patrick Buss (Lappvik) och Barbro 
Österberg (Sibbo). 
På Väg har begärt de nyinvalda ledamöterna att skriva brev till oss så att vi får lära känna dem litet bättre.

Presentation av samfundsstyrelsen
MÖTE MED JESUS
Jag deltog i en konferens för män i Vasa Missionskyrka 
och jag visste att jag behövde hjälp. Hela dagen satt 
jag och kämpade emot att gå fram till förbön. Jag 
var nämligen inte van med personlig förbön, men 
smärtan i bröstet tyngde på, jag ville och behövde få 
hjälp att bli fri från dataspelandet och synden.
Där på konferensen fick jag möta Guds kärlek. 
Jag fick en syndamedvetenhet som jag inte hade 
haft förut. Jag ville ta emot Jesus som Herre, 
kung och frälsare i mitt liv, samt vända om.
Efter förbönen satt jag och grät i ett par timmar och 
när jag på kvällen kom hem till min fru, kunde jag 
inte göra nåt annat än att ställa mig ner på knä och 
säga till henne: ”Du har en ny man”. Något hade hänt 
med mig och det har efteråt bekräftats flera gånger 
om. Jag hade genom Guds nåd fått bli pånyttfödd.
Hela mitt liv har jag trott på Gud, men jag har inte sökt hans 
vilja aktivt, och jag har inte haft en längtan att underställa 
mig hans ord. Men från den punkten var jag fri från 
dataspelandets slavok, jag hade inte lust att spela mera. Jag 
blev helt förnyad i Anden och Andens frukt började växa 
fram i mig. Började se en frimodighet att predika Guds ord 
som jag aldrig förut haft, och har sedan dess genom Guds nåd 
fått fortsätta växa i självbehärskning, sanning och tålamod. 

Alkoholen som hörde till spelkulturen försvann omgående.
Jag körde alla mina dataspel till avstjälpningsplatsen. 
Jag ville inte att nån annan skulle få dem. Gjorde 
mig av med allt för att fullgöra omvändelsen.
Efter min andliga pånyttfödelse växte en allt större 
längtan fram i mig att hjälpa andra människor. Idag vill 
jag ta all tid jag bara har möjligt till att vittna om Jesus, 
och att på olika sätt hjälpa andra personer som lever i 
slaveri under synd precis som jag gjorde. Gud har även 
öppnat dörrar till att bland annat i skolor undervisa 
om mobbning samt farorna i datorspelandet, och hur 
Gud är den enda som verkligen kan sätta oss fria.
 
MIN LÄNGTAN
Min längtan och dröm är att se allt flera människor komma 
till frälsande tro på Jesus Kristus, genom det Gud gör i 
våra lokalförsamlingar, genom det Gud gör genom oss, 
samt att sedan lärjungaträna och uppmuntra varandra på 
vandringen mot Herrens dag. Jag trivs på mitt IT arbete 
och har en uppgift även där att finnas till för de som 
behöver stöd, men min längtan och mitt hjärta är nog att 
om det är Guds vilja, nån dag få gå ut i någon form av 
heltidstjänst för Herren, där jag skulle få sätta allt mera tid 
på det Herren lagt på mitt hjärta, dvs att på olika sätt föra 
människor till sanningen, till Korset, till Jesus Kristus.

PORTRÄTTET

Jag är Barbro 
Österberg, 50 år 
”ung”. Jag bor med 
min man Kenneth 
och pojkarna Jonas, 
12 år, och Mahtias, 
7 år, (och två katter) 
i Nickby i Sibbo. Vi 
är båda ”bördiga” från 
Österbotten, Vasa, 
men har nu bott 
annanstans över 20 år. 

ARBETE OCH FRITIDSINTRESSEN
För tillfället arbetar jag i Sibbo friförsamling som 
pastor (50%). Hemma finns också en del jobb (hushåll, 
läxor mm...). Jag vikarierar också på ett daghem, då 
behov finns. Trädgården är min terapi och mitt intresse 
(då tid finns för det), annat jag tycker om att göra är 
handarbeta, vara ute i skog och mark, plocka bär...
 
OLIKA EPOKER I MITT LIV
Idag finns jag vid ”mittlinjen”, 50 år, och ser bakåt med 
tacksamhet! Livet före 50, har förstås varit det ena och det 
andra. Några viktiga ”milstolpar” i livet kan man urskilja då 

man ser i backspegeln. Studier på FKF, praktikplatser i norra 
Österbotten (Munsala- och Forsby Baptistförsamlingar) och 
sedan församlingsarbetet i Esse Baptistförsamling är en av 
de stora milstolparna som satt djupa spår i mitt liv. Efter det 
blev det socionom YH studier i Helsingfors där jag träffade 
min man Kenneth. Vi flyttade till Geneve och fick vara 
med i en underbar internationell församling ”Crossroads”, 
där jag lärde känna många fina människor från världens 
olika hörn, och på nytt upplevde Guds ”kallelse” i mitt liv. 

FRÅN GENEVE TILL SIBBO
Vi flyttade hem och efter en del om och men fick vi 
våra pojkar. De största gåvorna vi fått! Vi flyttade till 
Sibbo och kom med i Sibbo friförsamling. Nu är vi 
här, lever ”skolbarnsliv” med de utmaningar det för 
med sig. Församlingsarbetet för också med sig olika 
utmaningar, men att få se Guds röda tråd genom allt, 
Hans trofasthet, ledning, Hans hand genom allt, både i 
ljusa och i mörka tider, ger lugn, frid och tro och vetskap 
att Han också finns på vägsträckan som ligger framför.

MIN DRÖM
Svåra frågor.... Barn och barn med specialbehov 
är något jag älskar att jobba med och brinner 
för! Att fara ut i något missionsteam någon 
gång i livet är också en dröm jag (vi) har... 
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Hej, jag är Patrick. 
Jag föddes 1975 
i Åbo och växte 
upp i Vasa under 
den kallare delen 
av året och i 
Vassor under 
sommaren. Jag 
har två föräldrar, 
Märta (fd. 
Laurén) från 
Gamlakarleby 
och pappa Klaus 

från Gamla Vasa. Strax efter mig följde min första bror Joachim, 
och lite senare, på 80-talet, Niclas. Efter att ha studerat och jobbat 
nästan 20 år i Helsingfors gifte jag mig med Karen från Malaysia, 
och nu bor vi för tillfället i Lappvik. Hur vi träffades är en lång 
historia, men det var flera saker som sammanföll mirakulöst. Vi 
tror att det var ett under. Hur som helst är det spännande att 
plötsligt ha en stor kinesisk familj i Malaysia. Karens farmor 
flydde som liten flicka från Guangdong-provinsen i ett 
krigsdrabbat och monarkifientligt Kina till Malaysia, och på 
hennes mammas sida har familjen rötter i Hong Kong. 

BÖNENS KRAFT
Ingen i Karens familj var kristen, men Jesus hittade 
henne i alla fall. Kanske det var dina eller din farmors 
böner som bidrog till detta mirakel! Det vet vi inte, men 
det vi vet är att många människor, världen över, bad att 
människor i Asien skulle bli frälsta. Bön är inte förgäves! 
Låt oss nu tillsammans be att Europa skulle bli frälst! 

Vi har ännu inga barn, men det är nästa under som vi väntar 
på. Ibland är vi ledsna över det, men vi är inte utan hopp.

MITT JOBB
Till vardags jobbar jag på en liten firma som gör olika 
elektronikdesignprojekt. Vi har varit involverade i projekt 
från trädplanteringsrobotar i Brasilien till digital radioteknik 
för rymdradar i norra Lappland, så allt mellan himmel och 
jord ganska bokstavligen. Vår kärnverksamhet har ändå 
att göra med design av mikroprocessorer för datorgrafik, 
och fast företagsarrangemangen har bytt namn och ägare 
flera gånger och människor kommer och går, så har jag 
i praktiken jobbat med samma team sedan 2001.

MINA INTRESSEN
Jag är intresserad av många saker, men allt tycks ha sin säsong i 
livet och i nuläget känns det som att man bara hinner med lite 
då och då (och detta fast vi inte ens har barn! skrämmande!). 
Jag tycker om musik, att sjunga, att läsa böcker, språk, vandra i 
naturen och hitta fina landskap, fotografera, jogga och träna så där 
moderat, hälsa på vänner och flyga flygplan. Jag har aldrig hunnit 
skriva någon bok eller måla tavlor, men om världen står så länge 
att jag får bli en lycklig pensionär någon gång så är det kanske 
dags. Tillsammans med Karen har vi också hittat nya saker som 

är trevliga att göra tillsammans, som att gå på antikloppisar 
och att läsa fastighetsannonser (speciellt titta på bilderna).

VÄNDPUNKT
Mitt mest brinnande intresse är ändå allt som har med andligt 
liv att göra, vad Gud gjort genom tiderna och vad som är på gång 
nu. Dessvärre plågas jag som så många av oss av vårt grekisk-
romerska arv att behöva förstå allt, förklara allt, diskutera allt och 
filosofera om allt. Även om historia och olika sätt att tänka hur 
saker fungerar må vara intressanta och lärorika, kan vi inte känna 
Gud enbart med huvudet, och de storverk av under som ligger i 
historien bleknar i ljuset av det som ligger framför. Jag växte upp 
i en kristen familj med luthersk anknytning, men skriftskolan 
blev på något sätt allvar för mig, jag läste Bibeln mycket och fick 
tidigt en uppfattning om ett liv vi är avsedda för. Ett liv som jag 
inte själv hade, och som ingen jag kände i alla fall visade några 
tecken på att leva. Jag har väl på något sätt gått från relativt minus 
till relativt plus, men ännu saknas så mycket av det jag, sedan jag 
var 15 år gammal, har varit övertygad om är vår arvedel redan 
i den här världen. Det oaktat är jag vid gott mod, och stigen 
hittills är kantad av många fina och förunderliga saker. Inte ens 
när det är som värst är Gud verkligen frånvarande, däremot är 
vi rätt bra på att själva vara frånvarande eller trassla till saker.

ATT FÅ FLYGA
Sedan jag hälsade på Maria & Fabio Zuglian när Fabio 
studerade i Melbourne, och vi flög till Sidney över Blå Bergen 
och tillbaka längs kusten, har ett intresse för att flyga och 
speciellt ett intresse för och en dröm om missionsflygning 
bitit sig fast. Vid sidan av jobbet har jag lärt mig att flyga, 
och haft en dröm om att någon gång lämna kontorsvärlden, 
om inte annat så i alla fall för en säsong av missionsflyg. 
För ett antal år sedan tog jag privatflygcertifikat i Kanada, 
och efter vidare teoristudier och träning på egen hand i flera 
år var planen nu i somras att få ihop yrkeskvalifikationerna i 
Sverige. Till Sverige for vi, och jag gick en kurs för så kallat 
instrumentflyg, dvs. för att kunna flyga tryggt när sikten är 
mycket dålig och navigera ända fram till landningsbanan 
med enbart flygplanets instrument - detta är nödvändigt 
både när vädret är dåligt och för att få flyga i samma 
luftrum och på samma villkor som all yrkestrafik. 

SKE DIN VILJA
Dessvärre var detta bara en av tre kurser jag hade hoppats 
på, resten kunde jag inte göra då ögonläkaren inte gav 
klara papper för läkarintyg för yrkesflyg. Jag har aldrig haft 
några problem relaterade till detta, och synen är det inget 
fel på, men det är ett värde som går att mäta, och nu faller 
det utanför gränserna som myndigheterna har fastställt. 
Så nu behövs ett helande och kanske en ny riktning… 
Trots att det är snopet just nu och jag självfallet hoppas 
att det inte varit förgäves, har vår bön hela tiden varit - 
inte min vilja Gud, utan Din. Kanske det bara har varit 
en dröm, kanske något spännande ännu kommer ur detta! 
Om inte, så har vi många andra hopp och böner. Inte minst 
att vi ännu skulle få se en stor skörd under vår livstid!

Understöd till MKF
Man kan alltid betala in pengar till MKF:s bankkonto och veta att det kommer rätt om man märker inbetalningen 

med det ändamål man önskar stödja. Vi har också olika stödfunktioner som man kan vara en del utav.

MKF:s bankkontonummer som alltid kan användas är: FI57 405510 2025 7071

REGELBUNDET GIVANDE
Givandeformen som vi kallar ”Regelbundet givande” fyller numera en stor funktion inom MKF. I nuläget är det cirka 100-

150 personer som varje månad betalar in en summa till MKF- kontot. Vi är enormt tacksamma för detta! Tanken med denna 

bidragsform följer principen ”många bäckar små blir en stor å”. Allas regelbundna engagemang är viktigt och värdefullt! 

DE LOKALA FÖRSAMLINGARNAS STÖD 
MKF-församlingarna är på olika sätt med och stöder det gemensamma MKF-arbetet. De flesta MKF- församlingar 

ger ett församlingstionde, medan andra ger en fast månadssumma utöver utlovade missionsstöd. 

TELEFON SMS
Via din egen telefon kan du enkelt stödja MKF:s arbete.. Ett samtal till MKF:s nya servicenummer 0600 13931 

kostar 10,01 euro per samtal. Av denna kostnad går 9,11 euro till MKF och 0,90 euro till Sonera. 

MISSIONÄRER
I samband med missionärernas berättelser finns i detta På Väg- nummer 

information och presentation av missionsekonomiska behov.

HÖSTINSAMLINGEN 2018 
MKF- styrelsen önskar utmana alla att komma med i en, som vi hoppas, extra stor höstinsamling till stöd för MKF:s arbete. Nu 

behöver vi både de små och de stora gåvorna! Höstinsamlingen som pågår under oktober månad är en gammal tradition 

som praktiserats i FMF och MKF under långa tider. Insamlingen brukar också kallas ”en dagsinkomst till missionen”. 

FRIVILLIGARBETARE
Vad vore MKF utan alla frivilligarbetare? Vad vore MKF utan alla som ber? Vad vore MKF 

utan alla som ger? Svar: Ingenting!  Utan er hjälp skulle MKF inte fungera.

TACK
Tack för allt stöd både i bön och ekonomiskt! 

Vi tror att Herren är med oss i arbetet - utan Hans välsignelse blir det magert!

INFORMATION
E-POSTREGISTER

MKF håller på att skapa ett e-postregister. 

Via e- post sänder vi ut aktuell information, böneämnen och annat informativt. 

Till de anmälda Sommarkonferens- deltagarna har vi redan kunnat skicka ut två informationsmail. 

Önskar du som är en På Väg- läsare också få e-postinformationen 

kan du sända oss din emailadress. info@mkf.fi

EKONOMI

HEMSIDOR
www.mkf.fi
www.sjomansro.fi
www.fmu.nu
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Som huvudansvarig för 
sommarkonferensen i Lappvik 
känner jag en ödmjuk  
tacksamhet över hela  
konferensen och gemenskapen. 
Den fina atmosfären och miljön 
på Sjömansro och Högsand 

inramades dessutom av ett perfekt sommarväder. 
En av målsättningarna för konferensen var att 
konferensbesökaren skulle få uppleva rekreation 
och inspiration till ande, själ och kropp.
Konferensen bjöd därför på många 
olika ingredienser såsom; pastors- och 
ledarsamlingar, bönevandring, sightseeing, 
båtutfärd, besök på Frontmuseet, 
kajakpaddling, naturvandring, volleyboll, 
möten, bibelstudier, bönemöten, årsmöte, 
barnprogram och tonårsaktiviteter med mera. 
Konferensprogrammet var inte så kompakt, 
vilket gav utrymme för egna aktiviteter. Många 
tog tillfället i akt och njöt av livet på beachen 
i Lappvik eller promenerade i tallskogarna.

Konferensens huvudtalare var Krister och 
Lisbeth Gunnarsson samt Britta Hermansson. 
Krister och Lisbeth berörde temat: ”att ge 
våra hjärtan till Gud och till varandra”. Britta 
Hermansson beskrev ”tre trådar” i våra liv som 
bör flätas ihop: Vem är jag? Var har jag mina 
rötter? Vart är jag på väg? Suomen Vapaakirkkos 
samfundsledare, Hannu Vuorinen med fru, 
gästade också en del av konferensen.

MKF:s årsmöte hölls under fredagen. Detta år 
berörde frågorna närmast sedvanliga ärenden. 
Val av tre nya styrelseledamöter var ett av de 
viktigare besluten. Nya i styrelsen blev Jonas 
Björkstrand, Patrick Buss och Barbro Österberg. 
Tf biståndsledare Bjarne Rönnqvist gav 
också information om biståndets utmaningar 
(vilket även beskrivs på annat ställe).

För att en konferens skall bli lyckad är det mycket 
viktigt att det också finns program och aktiviteter 
för barnen och tonåringarna. Ett team under 
Prickens ledning ansvarade för programmet. 

Under några kvällar kunde alla som ville besöka 
Sjömansro. Detta var en av målsättningarna 
med att ordna denna konferens i Lappvik.
Vi säger ett stort tack till alla 
medhjälpare och deltagare!

Kostnader totalt: 27 333,13 €
Talare 900,13 €
Multimedia, musik o ljud 1 190,00 €
Tweens 375,00 €
Högsand konferensutrymmen 1 772,00 €
Högsand logi 5 121,00 €
Högsand mat 9 049,68 €
Sjömansro logi 3 504,00 €
Sjömansro mat 2 072,00 €
Café 185,00 €
Upplevelser 1 240,00 €
Busstransport Österbotten 1 870,00 €
Gåvor o presenter 54,32 €
 
  
Inkomster 27 333,39 €
Kollekter  7 818,97 €
Betalkortsterminal 9 310,42 €
inbetalning via bank 2 550,00 €
FKF bidrag 2 000,00 €
Bussinkomster resenärer 925,00 €
 
Sponsorbidrag från finlandssvenska 
stiftelser 
SvJ bidrag för buss  945,00 €
AV bidrag frontmuseum 150,00 €
AV bidrag guidning Hangö 90,00 €
7/3 bidrag guidning Jussarö 200,00 €
Svj bidrag kryssning 800,00 €
AV barn- o ungdomskonferens 1 260,00 €
SvJ konferensbidrag 1 284,00 €
 

SOMMARKONFERENS

Sommarkonferens i Lappvik

KONFERENSEKONOMI Krister Gunnarsson, Britta Hermansson och Lisbeth Gunnarson 
njuter av mat, gemenskap och det varma vädret.

Tillbedjan, bön och förkunnelse i möteslokalen 
som var välfylld varje samling.

Det var varmt och skönt i solen och konferensplatsen uppskattades. Kim Österberg instruerade och ledde kajakgruppen.

Många tog tillfället i akt och tillbringade tid på sandstranden. Skogsstigarna svar helande för ande, själ och kropp. 
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FMU har en båt + trailer till försäljning där pengarna går direkt till FMU:s verksamhet. 
Båten och trailern är från 2011. Båten är en pulpetbåt. 
Med på köpet fås en Yamaha 50hk motor som kan användas som reservdelsmotor, 
eller kan lagas upp av händig karl / kvinna. 

Priset är 4900€. 
Vid frågor kontakta Pricken Levälahti 050 5719 448

VAD GÖR EN VERKSAMHETSLEDARE INOM FMU??
Semestern är förbi och det är dags att rikta in sig på ett nytt år med ny kraft och 
nya idéer. Det är så det känns för mig. FMU- året börjar i augusti efter semestern. 
Då finns det tid och kraft att visionera framåt men också utvärdera det som varit. 
Samtidigt finns det saker att reda ut från sommarens läger. Kvitton som skall 
komma rätt, utbetalningar som skall klaras ut och räkningar som skall skickas. 

En ständig följeslagare är också Midvinterveckan och kampen om platsen 
att anordna den på. Att hitta en plats för Midvinterveckan som hamnar 
inom ramen för budgeten och som samtidigt känns trygg och praktisk 
för deltagarna verkar kräva mer och mer tid för varje år. Problem är 
till för att lösas så nog skall det väl ordna sig denna gång också. 

Snart är det dags för den stora FMU styrelsehelgen! Det är den helg där 
man vill ha tid till lära känna styrelsen och särskilt de nya i styrelsen, fundera 
kring vision och mission, varför vi gör det vi gör och om det vi nu gör når 
målet samt ha ett stadgeenligt styrelsemöte. Det är en viktig helg! 

September har också blivit ansökningsmånaden med stort A. 
Ansökningar både till staten och flera stiftelser skall lämnas in 
och det gäller att ha alla bilagor och siffror på plats. 
För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa, lovar ju Bibeln. 
Så i all byråkrati och i alla telefonsamtal är det bra att påminna sig om 
var huvudfokus skall vara och vad som är syftet med pappersvändandet, 
nämligen att barn och unga ska få del av Guds rike.
 
PRICKEN LEVÄLAHTI

FMU

FMU:s verksamhetsledare

Båt + trailer till försäljning

är den gemensamma ungdomsorganisationen i MKF:s 
lokalförsamlingar. FMU arbetar med barn och ungdomar. 
Lägerverksamheten är ett av de viktigaste arbetsområdena.  
FMU har också en deltidsanställd verksamhetsledare.

FMU har även denna sommar varit med och anordnat 
läger både på FMU:s lägergård i Sundom och på 
Sjömansro i Lappvik. Läger är ett fantastiskt tillfälle 
att få träffa både nya och gamla vänner men också 
att få möta Herren och ta tid för hans ord.

På Sjömansro ordnades Barnläger 26-29 juni med 35 barn 
och 15 vuxna som hade samlats för undervisning,  fritid, 
simning och bastu samt en olympiad en av dagarna. På 
lägret fick man också välja intressegrupper i form av bl.a 
spela spel, paddla kanot och idrott. På kvällarna togs 
det tid för förbön och samtal om hur dagen hade varit. 
Lukas och Lisa Nylund var med som lägerchefer.

19-22 juli var det dags för familjeläger på Sjömansro med 
23 barn och 23 vuxna. Man samlades till undervisning 
för barnen och vuxna skilt, men också gemensamt, 
mycket fritid där det fanns tid att umgås men också 
annat program som lek och olika aktiviteter.

1-5 augusti var det dags för Tonårsläger med Timppa 
Bäcksbacka som lägerchef. Lägrena på Sjömanasro 
gjordes i samarbete med lokala pingstförsamlingar 
och FMU är mycket tacksam för det samarbetet.

På Fritidsgården i Sundom hölls två barnläger i 
juni med totalt 100 barn och 30 ledare. Lägrena var 
uppbyggda så att det på förmiddagen hölls undervisning 
och på eftermiddagen olika intressegrupper, som 
t.ex bygga flotte och idrott. På kvällen var det sedan 
lägerbål med andakt och sedan en frivillig andakt med 
inriktning på lovsång och förbön för den som vill.

I juli var det dags för Scoutläger med 150 scouter 
som satte upp sina tält över hela området och lite in 
på grannens område också. Sen i augusti avslutades 
lägersäsongen med ett tonårsläger där Lukas 
Hammarström var lägerchef. 30 ungdomar och 10 
ledare samlades till undervisning, lek och gemenskap. 

Vi är oerhört tacksamma till alla ledare, köksansvariga, 
föräldrar och andra som gett av sin tid och kraft för 
att ge dessa barn och ungdomar en möjlighet att lära 
känna Herren bättre men också få en gemenskap som 
vi ber och hoppas ska hjälpa dem fram i livet. 
Vår bön är att Herren skall få slutföra det han 
påbörjat i många barns och ungas liv.

(Föreningen Missionskyrkans Ungdom)  

TEXT: PER- RICKHARD (PRICKEN) LEVÄLAHTI

På läger tillsammans med Jesus och varandra.FMU



FRIA MISSIONSFÖRBUNDET RF (FMF)

Lärjungaskolan Apg 29

SJÖMANSRO

Vi har länge drömt om att Sjömansro 
skulle få vara en plats för en bibelskola. 
Nu går våra drömmar i uppfyllelse! 

Den 7.1-1.4.2019 
kommer vi att ordna en 
Apg29- lärjungaskola på Sjömansro.

 

BAKGRUND OCH SYFTE
Arbetet på Sjömansro i Lappvik grundlades under 
år 1891 då Sailors Rest, som det hette på
den tiden, startades. Grundaren och pionjären Fanny Stadius 
berättar i boken om Sjömansro: ”Vi ville bosätta oss i 
Lappvik. Jag gick och sökte efter en lämplig plats för en ny 
läsesal. I en vacker sluttning ner mot havet hittade jag en källa 
med friskt och klart vatten”. Jag ropar: ”Här skall Sjömansro 
byggas, ty Livets vatten skulle ju spridas på denna plats”, och 
så blev det. Till en början fungerade verksamheten som en 
läsesal för sjömän. Men verksamheten växte allt eftersom nya 
behov uppstod. Segelskutorna anlöpte ständigt hamnen, ett 
stenkast från Sjömansro, och sjötrafiken var väldigt livlig. 

SJÖMANSRO ÅREN 2008- 2018
Under år 2008 överfördes Sjömansrofastigheterna 
till Missionskyrkan i Finland (MKF).
Efter att två oljecisterner i Servicehuset sprungit läck, 
i slutet av år 2008, tvingades den nya ägaren (MKF) 
till omfattande renoveringar mellan åren 2008- 2011. 
Verksamheten låg då nere. År 2011 grundades bolaget 
Sjömansro Ab som på grund av skattetekniska utmaningar 
enklare kunde sköta uthyrningsverksamheten.
Under åren 2013- 2014 kollapsade vvs- rören och 
värmetekniken i Kapellgården. Nya vattenledningsrör 
installerades tillika med ett nytt bergvärmesystem. 
Under denna period bedrevs endast en mycket 
sparsam verksamhet utifrån Servicehuset.

SJÖMANSRO IDAG
Samtalen och åsikterna om Sjömansros framtid har varit många 
under de senaste decennierna och mycket pengar, engagemang 
och tid har plöjts ner i återuppbyggandet och reparationerna 
av platsen. I det som en gång startade som en dröm utifrån ett 
konkret behov, måste vi idag erkänna att vi söker och trevar oss 
fram.  Sommarperiodens lägerverksamhet är ändå en del av den 
vision som Fanny Stadius hade, och denna vinter står vi inför en 
spännande utmaning genom att Bibelskolan Apg 29 ordnas här. 

Sjömansro är ett fantastiskt ställe, men för de österbottniska 
församlingarna är det långt att komma till Lappvik och därför 
är det förståeligt om man inte använder sig av platsen. För 
församlingarna i södra Finland är det betydligt närmare. 
Under denna sommar har Sjömansro fungerat som lägergård 
för många egna läger och även många andra församlingar och 
föreningar har hyrt platsen. Utan bidrag från finlandssvenska 
fonder klarar vi inte ekonomin. Vi driver platsen på billigaste 
möjliga sätt och har endast timanställd personal. Behovet av 
Sjömansro finns, så låt oss därför fortsätta att be att platsen 
kan utvecklas och att en balanserad ekonomi hittas. 

RENOVERINGAR OCH MOMSAVDRAG
När de stora reparationerna gjordes (2008-2013) fick vi 
göra jättestora momsavdrag. Det betyder att vi behöver 
göra allt vi kan för att verksamheten skall gå runt så att 
vi inte blir återbetalningsskyldiga till finska staten. 

SJÖMANSRO

Vad är Sjömansro och 
hur fungerar det?

För bokning av lägenheten på Teneriffa, kontakta Håkan Björklund.

VAD ÄR FMF?
Fria Missionsförbundet rf finns 
fortfarande kvar. Dit hör alla 
MKF- församlingar, Tenerife 
Healing Mission och Helsingfors 
Gästhem. Enklast är det att säga 
att FMF är föregångaren till MKF. 
FMF lyder under föreningslagen, 
medan MKF lyder under 
religionsfrihetslagen. 

FMF har visat sig vara bra att ha 
kvar, bland annat eftersom FMF 
kan ansöka om olika bidragsstöd 
som inte trossamfundet kan 
göra. Årsmöte och styrelseval 
sker alltid i samband med 
MKF:s årsmöte.  FMF har 
inga anställningar.

Apg29 är en vidareutveckling av Lärjungaskolan som ”förr i tiden” hölls på Soltorp.

Vi samarbetar med alla systerkyrkorna inom IFFEC. Under de närmaste veckorna 
kommer det att klarna hur samarbetet kommer att se ut. Spanien, Ecuador och 
Argentina har redan visat intresse. Elever från alla länder, naturligtvis också Finland, 
är välkomna. Från Comundiad Cristioana  i Argentina väntas en grupp på 6-10 
ungdomar delta. De planerar även någon form av teamarbete efter skolan.
Antagligen blir undervisningsspråken engelska, spanska och svenska.

Undervisningen sker på Sjömansro, men under veckosluten besöker alla elever närliggande 
församlingar. Tre hela veckor reser alla på praktik ut i landet, i team på 4-5 personer. 

Meddela gärna om ni önskar besök i era församlingar och följ 
informationen via MKF:s hemsida (www.mkf.fi). 
Önskar du hjälpa till, delta som elev eller ge gåvor hoppas vi att du hör av dej till: info@mkf.fi
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HÖSTINSAMLINGEN
till förmån för MKF:s arbete 

DIN HJÄLP BEHÖVS!
Genom en gåva till Höstinsamlingen stöder 

du MKF:s arbete både i Finland och i utlandet. 

Din gåva är värdefull. Tack för ditt stöd!

PÅGÅR HELA SEPTEMBER 2016!

LÄS MER OM HÖSTINSAMLINGEN 2016 PÅ 
WWW.MISSIONSKYRKAN.FI ELLER SIDAN 2 I DENNA TIDNING.

MISSIONSKYRKAN I FINLAND

Höstinsamlingen
- en dagsinkomst till mission
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Höst-
insamlingen

pågår hela

oktober!

Höstinsamlingen är Missionskyrkan i 
Finlands (MKF) årliga insamling 

till förmån för vårt internationella arbete.

Genom att ge en gåva till Höstinsamlingen 
understöder du MKF:s arbete världen över.

Tack för ditt stöd!

Du kan läsa mer om vårt arbete på 
www.missionskyrkan.fi 

Hjälp oss hjälpa!


