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SIDAN 2 MISSION

Detta nummer av På Väg kommer till stor del 

att handla om mission. Mission ”hemma” och 

mission ”borta”. Också missionen lever och 

förändras! Mission år 2019 bedrivs på ett annat 

sätt än den mission som bedrevs år 1919.

Under missionskonferensen i Kvevlax gavs bra 

information om dagsläget. Dessutom belystes 

utmaningar gällande MKF- missionens framtid. 

Eftersom biståndsarbetet avslutas, öppnas på ett 

naturligt sätt nya dörrar och nya möjligheter.

MKF- missionens framtid är en stor och viktig 

fråga som vi konkret behöver arbeta med. Vi 

behöver ha flexibla, men också klara och tydliga 

ramar för vårt missionsarbete i framtiden.

Vi säger ett STORT TACK till er alla som arbetade 

med Missionskonferensen i Kvevlax, samt till hela 

lokalförsamlingen som på ett fantastiskt sätt gjorde 

Missionskonferensen till en fin och viktig weekend. 

Under vintermånaderna har lärjunga- team- och 

träningsskolan Apg29 hållits på Sjömansro. Det 

var få som i det första planeringsskedet kunde 

ana vilken fin missionsskola det skulle bli. Efter all 

tid, vånda, frustration och alla utmaningar som 

”projektet Sjömansro” inneburit, känns det bra 

då man ser hur mycket platsen nu fått betyda 

för många unga människor. Du får här ta del 

av olika vittnesbörd som berör just Apg29. 

Dessutom innehåller tidningen viktig information 

av olika slag. Bland annat om sommarens 

konferens och läger, förändringar i församlingarna, 

påskinsamlingen, e- postutskick, med mera.

Vi hoppas att allt det vi gör, äger och förvaltar 

på ett konstruktivt sätt skall gynna Guds 

rike både hemma och utomlands.  Vi vill se 

Missionskyrkan i Finland som ett samarbetsorgan 

genom vilket de lokala församlingarna 

bedriver verksamhet. Flera församlingar 

tillsammans är starkare och kan göra mer! 

Syftet med tidningen är att ge alla er läsare en 

bättre förståelse och en större glädje över allt 

det som vi tillsammans är involverade i.

Läs och begrunda och låt dig inspireras!

MARIE- LOUISE OCH HÅKAN BJÖRKLUND 
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KRISTEN MISSION
Under Missionskonferensens första dag höll Kaj Holtti en 
tankeväckande undervisning som gav svar på många av de 

frågor som ofta ställs när det gäller mission. Kaj har här satt sin 
undervisning ”på pränt” så att vi alla skall kunna ta del av den.

VAD ÄR KRISTEN MISSION?
Kristen mission är inte att sprida västerlandets kultur och ideologier.
Det är inte att starta sociala projekt.
Det är inte att rika länder hjälper fattiga länder.
Det är inte att sprida kristna läror.

Inledning och hälsning 
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MISSION MISSION

I allt detta finns det säkert något gott, men som bäst 
är detta enbart en konsekvens av vad mission är.

Kristen mission är den Jesus-troendes respons på 
Jesu missionsbefallning. Den innehåller:
-  sådd
-  underhåll och vård av  sådden samt väntan på skörden
-  skörd
Jesus säger: ”Skörden är stor men arbetarna är få. Be 
därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till 
sin skörd.” Matt.9:37,38. Detta sade han före sin död 
och uppståndelse. Han sände sedan ut arbetare till 
sin skörd just innan han återvände till sin fader.

VAD ÄR ALLTSÅ KRISTEN MISSION?
Svar: Att presentera Jesus Kristus, Guds son, 
världens frälsare i liv, gärning och ord för människor 
som inte har hört evangeliet om honom.
Västerlandets kultur och ideologi kan inte frälsa någon.
Sociala projekt frälser ingen.
Den kristna läran frälser ingen. Inte ens den 
bästa, bibliska kristna lära kan frälsa någon. 
Men Jesus Kristus är den som frälser. 

VARFÖR MISSIONERAR VI? 
Svaret ligger i det redan sagda, men låt 
mig göra det ännu tydligare.

Vi har inget val! Det finns inga alternativ.

Som jag ser det, existerar inte det vi ofta kallar 
”missionärskallelse”. Det finns många som inte 
har gjort något med hänsyn till mission därför att 
man inte har fått någon ”missionärskallelse”.
Vi är kallade till enbart en sak: ”till gemenskap med 
Guds son Jesus Kristus, vår Herre.”1Kor.1:9. Den 
som har accepterat denna kallelse till gemenskap med 
Jesus Kristus är beordrad till mission. Det är därför 
vi inte talar om missionskallelse, men hänvisar till 
missionsbefallningen i Matt.28 och Mark.16 osv.
Så, varför missionera?
Vi kallas inte till detta. Vi har fått order 
om det. Vi har inget val!

HUR ÄR LÄGET I VÅR VÄRLD IDAG 
MED HÄNSYN TILL MISSIONEN? 
Låt mig svara kort och konkret. Evangeliet 
har nått till över hälften av jordens befolkning, 
vilken snart är 8 miljarder människor.
Nästan 3,2 miljarder har aldrig hört evangeliet 
om Jesus Kristus. Dessa finns inom 4379 etniska 
folkgrupper. Ca 41,5% av jordens befolkning har 
alltså inte hört evangeliet om Jesus Kristus.

Vår uppgift är inte slutförd ännu. Det finns mycket  
kvar att göra.

VAR SKALL VI MISSIONERA? 
Apg.1:8 säger: ”både i Jerusalem och i Judeen 
och i Samarien ja intill jordens ände.”
Obs! Det står ingenstans i någon bibelöversättning 
”först i Jerusalem och sedan…”  Om man tolkar det som 
först hemma och när det är klart sedan på andra platser,  
borta, så blir det fel. Det blir nämligen aldrig färdigt här 
hemma. Och då hinner vi inte med något annat än oss 
själva.  Alltså både hemma och borta på samma gång.
Alla är vittnen- några är förkunnare. Och alla arbetar vi för 
skörden. När skörden kommer arbetar vi alla tillsammans 
för att bärga in den så fort som möjligt i stor glädje.
Vi lever i en tid där allt går blixtsnabbt. Jesus förutsade 
detta : den dagen kommer när den som sår och den 
som skördar skall få glädja sig tillsammans. Joh.4:36

”Hemmamissionen” förutsätter en total överlåtelse åt 
Herren. Det är här som vårt liv betraktas och testas av 
släkt, grannar och arbetskamrater. Här pratar vi inte 
eller predikar på folk. Det behövs inte. De läser oss.
Vårt liv skapar konsekvenser. Man börjar antingen fråga om 
vår tro eller negligera oss lokalt och i värsta fall fördöma oss. 
Allt beroende på hur vi lever. För att kunna leva så att vårt 
liv provocerar fram viktiga livsfrågor behöver vi verkligen 
vara fyllda med Jesu sinnelag, fyllda av den Helige Ande 
så att Andens frukt kan ses i vårt liv oavsett livssituation.
Detta kan ta lång tid.
Någon reser bort till bildlikt talat Judeen, Samarien 
eller till jordens ände. Men utan deras hjälp 
som utför hemmamission blir det inget.
Mission bör ske hemma och borta på samma gång.

NÄR SKALL VI MISSIONERA?
Vi har bara en tid. Gårdagen är förbi. Morgondagen 
har vi inte sett. Men dagen idag har vi. NU är den enda 
tid vi har. Nu är den välbehagliga tiden för bönesvar, 
för nåd och för hjälp. Och för mission. Vi har ingen 
annan tid. Vi planerar idag. Vi bestämmer idag. Vi 
gör vad vi skall göra idag. 2Kor 6:2  ”Han säger ju: Jag 
bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens 
dag. NU är den rätta tiden, NU är frälsningens dag.
Nu skall vi missionera!

VEM SKALL MISSIONERA?
Vår spontana reaktion på den frågan är: ”det skall 
församlingen, Guds församling göra.” Ja, det är sant, men vem 
är Guds församling? Vi frågar inte vad är Guds församling? 
Men VEM är Guds församling? Eller hur kan missionens 
Herre, Jesus Kristus, få sin församling att missionera?
Svar: på samma sätt som kaptenen i det militära 
får sitt kompani att röra på sig och aktiveras.

När kaptenen ropar ut sin order till sitt kompani är det 
ingen i kompaniet som frågar: vem ropar han åt? Nej alla 
vet att det är mig han ropar ut sin order till. När då varje 
enskild soldat svarar på ordern börjar kompaniet röra på sig.
Likadant är det med missionen. Vår Herre ropar ut 
sin order om mission ”Gå ut i hela världen"… till 
”kompaniet” församlingen. Församlingen kommer 
i funktion enbart om den enskilda medlemmen 
förstår att ”det är mig han talar till”.
Alltså vem är Guds församling? Svar: JAG plus alla andra  
som tror på Jesus Kristus som frälsare och Herre.

KOMMER MISSIONEN ATT LYCKAS?
Med tanke på hur situationen ser ut i vår värld idag är den 
frågan verkligen relevant. Kommer det att lyckas? Hur 
lång tid har vi på oss? Vi tror att Jesus kommer tillbaka. 
Uppdraget som vi fått av honom skall vara färdigt när han 
kommer. Vad är tecknet på hans tillkommelse och denna 
tidsålders slut? Svaret har vi i Matt. 24: 3-14. Lärjungarna 
frågar Jesus: Vad blir tecknet på din återkomst och den 
här tidsålderns slut? Jesus svarar att man inte skall låta sig 
luras av alla saker som kommer att ske, det mesta onda 
saker, men detta evangelium om riket ska förkunnas till 
ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.
Kommer missionen att lyckas? JAAA!
I Upp. 7:9 läser vi ”Därefter såg jag, och se: en stor 
skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar 
och länder och språk. De stod inför tronen och inför 
Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina 
händer och de ropade med stark röst: `Frälsningen 
tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet”
Ja missionen kommer att lyckas. Budskapet kommer att 
nå varje stam, varje språkgrupp ja varje etnisk grupp.

HUR SKALL DET SKE?
Kristi kärlek driver oss. 2Kor.5:14-21. Jag 
ber dig läsa hela stycket. Tack! 
Beklädda med Den Helige Andes kraft och 
gåvor skall vi utföra uppdraget. Apg.1:8
Om Petrus som en av Jesu närmaste lärjungar måste 
gå genom en slutexamen innan Jesus lämnade sina 
lärjungar, så behöver vi också testas innan vi kan var 
klara att bringa budskapet ut till en värld i nöd.
I Joh. 21 läser vi om Petri test. Testen gällde inte hur 
mycket han kom ihåg av allt det han sett och hört 
under tiden tillsammans med Jesus. Inte heller hur 
mycket han hade lärt sig av Jesus. Allt detta skulle 
säkert betyda oerhört mycket i framtiden. Men frågorna 
gällde enbart Petri personliga relation till Jesus. 
1.  Älskar du mig mer än andra älskar mig?  

Petri svar: jag tycker om dig.
2.  Älskar du mig? Svar: Jag tycker om dig.
3.  Tycker du om mig, Petrus? Svar: Ja, du vet allt om mig,  

jag tycker om dig.

I den första och andra frågan använder Jesus ordet för 
Guds fullkomliga kärlek (agape) och Petrus svarar med det 
kamratliga filos. Detta enligt den grekiska grundtexten.
I den tredje frågan sänker Jesus sig ner på Petri nivå 
och använder Petri eget ord om den kamratliga 
vänskapen ”filos”. Och på Petri bekännelse, även om 
den är svag, får han världens främsta uppdrag.
Jesus låter oss förstå att det viktigaste för honom är att 
veta att hans lärjungar utför hans vilja bara därför att de 
älskar honom och inte av någon som helst annan orsak.

SÅ HUR SKALL MISSIONEN LYCKAS? 
Genom att vi utför Jesus uppdrag därför att vi älskar 
honom och låter hans kärlek till världen driva oss.

Kaj Holtti var en av talarna under Missionskonferensen i Kvevlax.
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MISSION MISSION

MISSIONEN KOSTAR LIV OCH PENGAR
Många missioärer har rent konkret gett 
sitt liv till missionens Herre, Jesus Kristus. 
Många har dött på missionsfältet.
Guds ord, människoliv och pengar har offrats, ja såtts 
i Guds missionsmark. På detta kan man förvänta 
skörd. Och skörda får vi just nu. Tack och lov!

Jag tror att Gud har olika strategier för olika tider. 
Detta gäller också finansiering av mission.
Att missionera är dyrt, kostar mycket pengar. Men vi 
lever inte i en pionjärsituation, då det gällde att sända ut 
misionärer till ett ställe på obestämd tid. Det skulle vara 
dyrt att göra det idag. Speciellt om det gällde att sända ut 
en hel familj. Detta kan ske ännu, men det är inte regel.
I en pionjär situation gäller det för missionären att lära sig 
språket/språken, landets och folkets kultur och historia. 
Detta kan ta lång tid, vilket påverkar ekonomin.

Eftersom evangeliet har nått till alla nationer i världen, 
om ej till alla folkslag, så är pionjärtiden förbi. Idag är det 
en ny slags missionär som är aktuell och därför sänds ut. 
Idag gäller det att samarbeta med de nationella kyrkorna 
och missionsorganisationerna. Ofta ropar de på hjälp, med 
framför allt undervisning och vägledning av evangelister 
och pastorer. Man behöver hjälp och ber om det.
Idag är det ofta fråga om att sända ut bibellärare och 
evangelister för 1-4 veckor. Vi hjälper och utrustar 
de nationella pastorerna och evangelisterna att utföra 
missionen i deras eget land. Den pionjärmission som 
kanske behövs klarar dessa bättre än utlänningen.

Även om vi inte sänder ut missionärer på obestämd tid 
men för konkreta punktinsatser så kostar detta pengar.
Det som kostar är resor till och i landet. Uppehälle, 
logi och mat. Kostnader för samarbetspartners 
uppehälle och resor samt tolkning. Dessutom 
hjälp till finansiering av de sammankomster som 
undervisning och träning kräver, som till exempel 
bibelskolor, pastors- och evangelistkonferenser osv.

Hur kan dagens mission 
finansieras?

HUR KAN ALLT DETTA FINANSIERAS?
I bibeln finner vi åtminstone två olika 
sätt att finansiera mission.

1. Tiondegivandet, Mal.3:8-10
2. Troslöftesoffer, 2Kor.8:1-5

1. Tiondet är 10% av den inkomst man har. Tiondet ger 
man inte eller offrar man inte. Det betalar man. Tiondet 
tillhör Herren. Herren säger att om man inte betalar 
tiondet så stjäl man från honom.   
Läs Mal. 3:8-10. I Gamla Testamentet talar man om 
tiondet och offergåvorna. Detta fungerade långt innan 
Israels folk fick lagen. Så detta har inget med det 
”lagiska” att göra. Och det fungerar lika bra hos oss 
som inte är ett gammaltestamentligt folk. Man kan bra 
kalla detta för universellt gällande. Och det fungerar!!

2.   Troslöftesoffret är ett typiskt nytestamentligt 
sätt att finansiera missionen.

 Jag skall med ett exempel försöka 
förklara vad troslöftesoffer är.

      
Låt oss tänka att du får information om olika 
missionsengagemang. Ditt hjärta börjar klappa speciellt för 
en sak. Du börjar be för detta och tänka på det och undersöka 
om du kunde göra något för just denna sak. Men du har inte 
råd. Du har inga pengar att ge. Du klarar dig knappt som 
det är. Så du börjar tala allvarligt med Gud om detta och 
säger till Honom att du så gärna vill bli involverad i detta 
arbete. Kan du hjälpa mig Gud? Visa mig hur jag kan stödja 
detta arbete. Så kanske du hör Guds röst i ditt inre: Tror 
du att jag kan ge dig pengar så att du kan hjälpa? Och du 
svarar: Ja jag tror att du kan ge mig pengar. Det har jag ju 
upplevt förut också. Hur mycket tror du att jag kan ge dig 
varje månad som du kunde stödja detta arbete med, frågar 
då Herren.  Så ser du kanske en summa pengar inför din 
inre blick. Och du tänker: kan jag tro att Gud kan ge mig 
denna summa varje månad? Jag vet inte varifrån det kommer 
eller hur, men ja, jag tror att Han kan ge mig denna summa 

pengar varje månad för detta arbete. Och då säger du till 
Gud: jag tror att du kan ge mig denna summa pengar varje 
månad och jag lovar att ge dessa pengar tillbaka till dig så 
att arbetet som har gripit mitt hjärta får stöd också av mig. 
Jag tror att du Gud skall ge och jag 
lovar att ge tillbaka till dig.

Detta är tros- löftes- offer.

Detta sätt att ge passar speciellt bra för dem 
som inte har någon regelbunden inkomst, 
studeranden, hemmafruar ja vem som helst.

De troende i Makedonien kunde ge över sin förmåga, 
och helt frivilligt, till de lidande i Jerusalem.

Dessa två sätt att finansiera missionen har visat sig 
vara mycket effektiva. Det kommer aldrig att vara 
ebb i kassan om man följer dess principer.
Tvärtom, Gud har lovat att välsigna mer än man kan be 
eller tänka. Mal.3:10. ”Bär in fullt tionde i förrådshuset så 
att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger 
Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens 
fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått.”

AV KAJ HOLTTI
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Efter mer än 50 år i missionens tjänst kan jag inte 
hindra litet nostalgi att tränga på. När man som jag 
har rest i ett 80-tal länder och förkunnat evangeliet i 
hälften av dem så har men sett en hel del, mött olika 
kulturer och varit överlämnad till olika matseder.
Spännande och priviligierat! 

Denna berättelse skall handla om mat och 
måltider i missionssammanhang. Från Europa 
till Afrika, Nord- och Sydamerika till Asien. 
Länder med olika religioner och livsstilar.
Jag har mött protestanter, katoliker, hinduer, 
buddister och muslimer av olika slag. Olika 
religioner och olika seder och bruk. 

FRANKRIKE
Under ett besök på barnhemmet i Cannes, ett barnhem 
som drevs av Europas Kristna Mission, upptäckte jag 
att deras bil var fruktansvärt dålig. Då de körde mig till 
järnvägsstationen såg jag hålen i bilgolvet. Rosten hade 
ätit upp golvet så man kunde se gatan!  Jag bestämde 
mig för att resa hem och samla pengar till en ny bil.

Några dagar före jul 1975 tog jag min familj med mig 
och vi löste ut en ny Toyota kleinbus från frihamnen i 
Helsingfors och körde ner till Cannes i Sydfrankrike. 
Barnhemspersonalen, missionärerna, hade ingen 
aning om varför denna familj med småbarn kom 
ända från Finland på besök. Det var ju jul!
Vi fick bo i en källarlokal i stan. Och på julafton gav vi 
beskedet att bilen var en julgåva till hemmet. På juldagen 
åt vi julmiddag med dem. En blandning av fransk och 
engelsk mat, mest engelsk eftersom vi fick bl.a. ”mince 
pie”, som, jag tror ingen av oss riktigt tyckte om… 
Men det var stor glädje i hemmet, ny bil och julfest!
Det var första gången vår familj mötte en ny kultur 
och inte minst matkultur. (men inte sista gången)

COLOMBIA
Ett par år senare 1977, under min tid som ungdoms- och 
assisterande pastor i Mission Covenant Church i Blue Island, 

Illinois, en förstad till Chicago, reste jag till Sydamerika. 
Först till Colombia och sedan till Ecuador. Utanför 
Bogota deltog vi i en allkristen, karismatisk konferens. 
Deltagarna kom från ett 15-tal olika samfund och länder.
Måltiden jag skall berätta om var Herrens måltid, som hölls 
ute i det fria. När predikan var slut kom man fram med en hel 
massa flaskor rödvin och ett lass med bröd. Efter välsignelsen 
bröts brödet i stora bitar och alla fick varsin stor bit bröd. Vi 
blev tillsagda att dela vårt bröd. Det gick till så att vi bröt 
bitar av vårt bröd och gav till så många som möjligt, kramade 
om dem och sade: ”I love you and I need you”, jag älskar dig 
och jag behöver dig. Och så delade vi vinet på samma sätt.

Denna måltid glömmer jag aldrig. Jag glömmer heller aldrig 
att jag blev matförgiftad av maten jag åt kvällen innan vi 
flög vidare till Quito, Ecuador. (för dåligt lagad kyckling och 
sallad som inte var helt ren) Men det är en annan historia…

GREKLAND
Simon, vår yngre son, som då var 11 år följde mig på 
en missionsresa till Grekland hösten 1979. Vi besökte 
det Grekiska Missionsförbundets huvudkyrka på 3 
Alkiviadou St. i Aten. Men höjdpunkten under vårt 
besök i staden var nog mötena vi hade i en av kyrkans rätt 
stora husförsamlingar i en förstad till Aten. Oj vad jag 
beundrade min lilla son, som satt med alla timmar under 
förkunnelse och undervisning.  Söndagens möten avslutades 
med Herrens måltid. Ganska traditionellt, men det som 
grep mig mest var folket. Församlingen bestod av greker 
och turkar som tillsammans delade brödet och vinet. 
I Kristus är de forna fienderna vänner. 
Skiljemuren är nerbruten, Ef. 2.

RUMÄNIEN
På 1980-talet reste jag en hel del till Rumänien. Detta 
var under Ceausescus regeringstid. Landet var fattigt. Det 
stora fruktbara jordbrukslandet hade av nitiska ingenjörer 
förvandlats till en industristat. Landsbygden var mer eller 
mindre avfolkad och det saknades kapabla ledare för industrin 
så den fungerade heller inte. Allt var fattigt. Men på många 
ställen i landet kom människor till tro. Församlingarna växte.

Vid ett tillfälle reste vi samman, min hustru 
och jag. Vi hade mat av olika slag med oss. Det 
skulle vi dela med oss till pastorsfamiljerna.
Hur klarar man av att äta den mat som man kommit 
med och som var tänkt till dem och inte till oss? 
De vi besökte var så glada för vårt besök. Och det 
enda sättet de kunde visa sin kärlek och tacksamhet 
på var att bjuda på mat. När den unga pastorsfrun 
bakade ”bröllopstårtan” och tillagade den bästa 
mat hon kunde, då kom tårarna fram hos oss.
Vi lärde oss en sak (som är så svår att klara av). Man kan 
inte trampa på människors enda sätt att visa sin kärlek. 
Ät och drick det som läggs fram för er, sade Jesus.

SIBIRIEN
En liknande historia upplevde vi under en mötesserieresa 
i Sibirien våren 1990. Någonstans mellan Novosibirsk 
och Irkutsk hade vi möten och församlingen bjöd på fest. 
Den tiden hade varje familj tillgång till ett visst antal 
matkuponger som gav dem rätt att få mat. Det var ju så 
det fungerade i vårt land också under och efter kriget.

I Sibirien samlade församlingsmedlemmarna 
ihop sina mat- och torrskaffningskuponger och 
ställde till med en stor fest för oss. Barnen och 
ungdomarna uppträdde med sång och musik. 
Vi visste ju att man efter vårt besök kanske inte hade 
möjlighet att skaffa mat till sina familjer. Kupongerna var slut! 
Vad gör man då? Man hade helst lust att säga: ”idag fastar 
jag” eller något liknande. Men det går ju inte. Det hade varit 
att spotta på deras kärlek. Nej, lätt är det inte. Men det är ju 
minnen man behåller i sitt hjärta så länge man kan minnas.

INDIEN
Min första resa till Indien var någon gång i mitten av  
1980-talet. Jag skulle undersöka möjligheten för och  
förbereda en möteskampanj i Kochi, som ligger i Kerala,  
Syd Indien. Man hade varnat mig på förhand. Drick inte 
vattnet!! Var försiktig med maten!! Det lilla jag visste om 
Indien var att korna var heliga och man dödade inte dem för 
köttet. Det kunde ju vara en avliden släkting.  

Och hur var det nu med mat och dryck?
Jag följde min kontaktperson, en pastorskollega, som 
bestämde vad och var vi skulle äta. Ännu idag ser jag hur 
dricksvattnet flödade över glas och bord där vi satt i någon 
gaturestaurang. Mitt böneliv blev verkligen utmanat! Jag 
drack vattnet och åt maten. Pastorn inbjöd mig också att äta 
hemma hos dem.  Frun hade dukat fram en ordentlig måltid 
med massor av ris, kött och fisk i olika former och smaker. 
Kryddade såser och mat som jag aldrig hade ätit förut. Jag var 
chockad över att min vän pastorn åt så mycket, speciellt riset. 
Så jag sade: du äter ju lika mycket ris som vi skulle dela på 
fem i vårt land. (Varifrån får man alla oartigheterna?)  Han 
sa till mig vad jag kunde eller inte kunde äta så jag sade att 
jag är väl inte så annorlunda. Jag kan nog äta det du äter.
Men vad jag inte förstod då, var att hustrun och barnen 
som stod i dörröppningen till köket och betraktade 
oss bara väntade på att få äta det som blev över. Jag var 
uppfostrad att äta allt som fanns på min tallrik, inte 
lämna något! Där förväntade man att gästen skulle 
lämna mat på sin tallrik så de skulle ha något att äta.
Ja, vad gör man? Svårt är det ibland 
att veta hur allting fungerar.

GAMBIA
Inte heller glömmer jag måltiderna ute i bushen i 
Gambia. Jag fick privilegiet att besöka missionsarbetet, 
som vår älskade broder Jonny Forström och hans 
hustru var med och utvecklade.  Jag har varit där två 
gånger och respekterar högt det arbete som görs där.

Maten då?  Jo maten blev lagad på öppen eld inne i ett litet 
rum. Den hälldes upp i stora fat. Och så var det bara att gå 
igång.  Alla stack vi handen i matfatet, tog en näve full med 
mat och åt. SNACKA OM GEMENSAM MÅLTID!! 

Hur det än är med mat, om det är litet eller 
rikligt av den så går Guds rike fram.
Nåden är att vi får dela både den himmelska maten såväl 
som den jordiska. Och Guds rikes föda tar aldrig slut! 

TACK OCH LOV!

Måltider i missionens tecken 
Kaj och Lisbeth Holtti hör till de personer inom MKF som under hela sitt liv 
arbetat med mission. Det har ibland  inneburit många, och ofta långa resor. 

Denna berättelse handlar om mat och måltider i missionssammanhang.

AV KAJ HOLTTI
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MISSION MISSION

Olle skriver: På kvällen den 31 januari for jag med 
Finnairs plan från Helsingfors. Nästa dag 11.15, indisk 
tid, landade vi på Bagdogra Airport utanför Siliguri i 
Västbengalen. Dawa mötte på flygfältet. Hann bara få 
packningen in på hotellrummet så var klockan 13 och 
det var dags att gå ner till restaurangen. Där väntade 
våra ledare från ledarutbildningen i Mirik. Vi åt lunch 
tillsammans. Vi samtalade om läget i Indien – om 
förföljelsen som hela tiden blir värre och värre. Det var 
värdefullt att få möta dem.  Efter några timmar  bröt de 
upp och gav sig iväg mot Mirik , två timmar med bil. 

Tidigt följande morgon tog Dawa och jag oss över gränsen 
till Nepal och vidare till en stad som heter Damak. Där 
har vi har haft ett arbete i ett antal år och har ledare som 
bor och jobbar där. Vi stannade  fyra dagar i området och 
mötte ledare som kom för att träffa oss. Bättre så,  än att 
vi reser till dem och på så sätt visar myndigheter vägen. 
Torsdag 7 februari var Dawa tvungen att för ett par dagar 
åka till Siliguri och jag for vidare mot Kathmandu. Stannade 
i  Gautam för att äta lunch. Medan jag väntade på maten 
ringde Indra. Han var i närheten så vi möttes. Han berättade 
att myndigheterna har stängt vårt NGO, som man gör  
nu mot alla kristna organisationer. (NGO betyder icke-
statlig organisation). Under många år har jag fått frågan 

om jag inte vill  ha mitt namn i NGO. Har inte känt frid 
över det och sagt att mitt namn inte skall finnas där. 
Om det hade varit där, hade jag varit svartlistad idag. Nu 
vet man ingenting om mig. Indra hade problem på grund av 
att myndigheter samtalar/förhör människor som är nämnda 
av en eller annan orsak. Så han började informera om hur 
man skulle bemöta myndigheter,  om de dyker upp. Jag kom 
till Kathmandu sent samma dag efter 13 timmar i bil. 

Fredag hade jag vilodag och på lördag kom Dawa och 
Indra. Vi var i Madgigaon en heldag, vi samtalade med 
ledare från vår ledarträning i Phaplu Mt Everest. En 
väldigt förändrad situation. Mycket har hänt under det 
senaste året. Förföljelsen ökar både i Indien och Nepal. 
Det är förbjudet att predika för människor som inte är 
kristna. Men ändå växer Kristi kropp som aldrig förr! 
Fredag 15.2 flög jag till Delhi och på lördag hem.

Till sist. Indra har i ett område som heter Chitwan 
hittat ett folk som har varit slavar i många generationer. 
Nepalesiska staten har släppt dem och gett dem lite 
värdelöst land över 30 km in i skogen. De har det väldigt 
svårt. Jag skall åka dit i november. Vi planerar att till allra 
först låta borra en brunn, så att de får rent,  drickbart 
vatten. De första av dem har redan kommit till tro.

Himalaya 31.1.- 16.2.2019

Jag är nu på god väg igenom min cytostatikabehandling. 
Jag har gjort tre behandlingar av totalt åtta, och håller på 
att planera för nästa skede. Strålbehandlingen från och 
med början av juni är praktiskt lite mera komplicerad 
eftersom det innebär dagliga behandlingar och kräver 
därmed att bo närmare ett större sjukhus- det är inte 
möjligt att resa fram och tillbaka till Darwin som jag gör 
nu. Jag vill inte heller vara ifrån familjen för en så lång 
tid, och måste därför fundera på hur det skall gå ihop 
rent praktiskt. Fabio har bestämt att stanna i Nhulunbuy 
åtminstone fram till slutet av juni då hans arbetskontrakt 
tar slut. Darwin är det närmaste alternativet och vi 
har funderat på möjligheten att tillfälligt flytta dit, 
men det skulle innebära att jag skulle vara tvungen att 
vara ensam med barnen och mina behandlingar. Så 
det verkar vara en smartare plan att göra en lite längre 
resa och komma hela vägen till Finland, eftersom vi 
ändå planerat en Europaresa den här sommaren.

Jag är tacksam att det ”råkar” vara sommar hemma i 
Finland när jag börjar behandlingarna och vi räknar med 
att kunna spendera mycket tid tillsammans med familjen 
i Finland. Barnen ser fram emot att få träffa sina kusiner, 
mostrar, morbröder och morföräldrar, och resan hjälper 
dem att se något gott  komma ur en cancerdiagnos. 

Jag kommer att genomgå strålbehandlingen på Vasa 
sjukhus. Som sagt betyder det dagliga behandlingar i 
fem veckors tid. Jag hoppas att det skulle vara möjligt att 
få låna någonslags bostad i Vasa trakten? Jag vet inte hur 
det skall gå till, förslag mottages med tacksamhet! Jag 
drömmer om en (sommar)stuga som kunde rymma både 
mig och barnen men också övriga familjemedlemmar  så 
att vi kunde använda tiden för att vara tillsammans 
med släktingar vi inte träffat på tre år. Vi längtar 
också efter att bada bastu, och efter finsk natur!

Epost 15.3.2019 från Nhulunbuy, Arnhemland i Australien 

Familjen Zuglian

PLANERNA I KORTHET:
-  Barnen och jag åker från Australien 30.5.19
-  Strålbehandlingen borde vara ungefär från 10.6-12.7.19
-  Under strålbehandlingen skulle vi 

behöva en stuga i Vasa trakten
-  Skulle också vara väldigt bra om vi kunde få 

låna en bil för hela tiden vi är i Finland
-  Jag hoppas kunna boka in barnen för något 

barnläger under sommarens lopp!
-  Vi har bokat biljetterna tillbaka till Australien för 26.9.19
-  Vi hoppas kunna vara i Italien från slutet av augusti till 

september och hoppas att Fabio kan komma tills dess.

Om någon vet om lediga bilar eller stugor, vänligen 
kontakta mig (maria_eklof@hotmail.com)

I övrigt har jag hittills mått förvånansvärt bra trots mina 
cellgifter, jag ser det som ett direkt bönesvar (tack till 
alla som kommit ihåg oss i bön!), och jag är tacksam 
över det. Visserligen går en hel del tid åt till vila, men jag 
tror det är en färdighet som jag behövt öva mig på ...och 
jag tror jag sakta men säkert håller på att lära mig! Jag 
menar inte bara fysisk vila, utan att vila i Gud när man 
inser att man inte har kontroll över omständligheter.

Till sist- jag har just startat en facebook grupp (Maria’s 
cancer journey), där jag försöker hålla kontakten (på 
engelska) med vänner och bekanta som skriver och undrar 
hur det går... Det har varit uppmuntrande att läsa email och 
sms som folk har skickat, men det går åt en väldig tid att 
skriva personliga svar med mestadels samma information, 
så jag tänkte att det här är ett mera effektivt sätt (man får 
nog gärna fortsätta att skriva personliga meddelanden, 
men svaret kanske blir mera i gruppformat...).  Om nån 
är intresserad och vill ha tillgång till mer uppdateringar 
får ni gärna ansluta er till gruppen via facebook.

”Vem har jag i himlen utom Dig! Och när jag har Dig 
frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp 
och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa 

och min del för evigt... ... Att vara i Guds närhet är lycka 
för mig. Jag tar min tillflykt till Herren HERREN, för 

att kunna tala om alla dina gärningar. ” Ps 73:25-28

Missionsresa med 
Olle Rosenqvist
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BISTÅND BISTÅND & MISSION

VARFÖR AVSLUTAS BISTÅNDET? 
Det finns flera orsaker men i huvudsak är det 
Utrikesministeriet som under de senaste åren har 
utvärderat Finlands utvecklingssamarbete som sådant 
och möblerat om en hel del i sin biståndspolitik. Man 
har ändrat ansökningsformen, satt högre ambitioner 
på rapporteringskvalitén, infört större betoning på 
resultatstyrning, ökat villkoren för att kunna erhålla 
bidrag och infört konkurrensutsättning mellan 
biståndsorganisationerna. Detta är några exempel. Dessutom 
minskade regeringen Sipilä från år 2016 biståndet med 44 
% från ansökt budget vilket ytterligare ökade konkurrensen. 

Och det är i huvudsak på grund av konkurrensutsättningen 
som FS Global, Frikyrklig Samverkan bistånd, har 
trillat bort. Först som programorganisation (tidigare 
partnerskapsorganisation) och nu som projektorganisation 
(Utrikesministeriet har de två ansökningsformerna) med 
bara ett projekt beviljat från 2019 för hela Frikyrklig 
Samverkan (FS). Utrikesministeriet (UM) har helt enkelt 
dragit bort mattan under våra fötter och sista augusti sägs all 
biståndspersonal i FS Global och medlemssamfunden upp.

KAN BISTÅNDSARBETET UPPTAS IGEN?
Allt är förstås möjligt och i princip kan FS eller 
Missionskyrkan i Finland (MKF) enskilt göra nya 
projektstödsansökningar nästa vår för 2021-24  eller 
om två år kanske till och med en programstödsansökan 
för 2022-25. Men UM vet ännu inte i vilken form eller 
vilka kriterier man ska sätta för den som vill söka. 
Eftersom ansökningsprocessen är mycket omfattande 
och tidskrävande måste det finnas anställda som har tid 
och kunskap att göra det. Nu monteras FS- Global och 
samfundens biståndsfunktioner ner. Kontor, personal och 
kompetens och speciellt det sista kan ta lång tid att bygga 
upp igen. Konkurrensutsättningen gör också att det är svårt 
att ha lång framförhållning i budgetplanering när man inte 
vet om man får pengar eller inte på samma sätt som tidigare.

VAD KRÄVS FÖR ATT STARTA IGEN?
Vilken ansökningsform man än kan tänkas använda är 
utvecklingen den att ska man jobba inom biståndsarbetet 
idag så bör man vara utbildad inom området. För det andra 
är nog utvecklingen den att FS Global bör bli en självständig 
biståndsorganisation där upplägget är ett annat än idag. 

STÄLLDE NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE 

BISTÅNDET TILL T.F. BISTÅNDSLEDARE

I fråga om projektstöd kan till exempel MKF själv (eller 
genom FS) göra en eller flera ansökningar nästa vår ifall det 
finns en bra projektidé med tydliga kortsiktiga och långsiktiga 
mål som berör tillräckligt många människor. Projektet bör 
finnas i något av de fattigaste länderna, vara tillräckligt brett 
och även utveckla civilsamhället i någon form. Dessutom 
bör det beakta både Finlands och mottagarlandets nationella 
utvecklingsmål samt målen i FNs Agenda 2030. Varje 
projekt ska ha en separat ansökan och man bör samarbeta 
med organisationer både i Finland och i projektlandet.

Kraven för programstöd är i princip desamma 
som i projektstödet men förutsätter att man har ett 
program, till exempel utbildning, och alla projekt ska 
passa in i programmet. Stödformen är anpassad för 
större organisationer och man gör bara en ansökan 
där alla projekt ska finnas med. Vi vet ännu inte vad 
UM kräver i nästa omgång för programstödet. 

TROR DU DET ÄR MÖJLIGT?
Om det finns vilja och beslutsamhet i samfunden 
att satsa på biståndet så är det naturligtvis möjligt. 
Men det kräver nog en långt större insats och 
ett djupare engagemang än vad vi har idag. 

BERÄTTA LITE OM ANSÖKNINGEN 
GÄLLANDE TANZANIA
MKF fick i december avslag på ansökan 2019-20 om stöd 
att utveckla specialundervisningen på New Life Academy 
skolan i Olosiva i Tanzania. Det var det enda projektet i 
MKF som var praktiskt möjligt att ansöka om i den för 
oss nya stödformen. Skolan kommer ändå att göra vad 
man kan för utveckla stöd för elever med specialbehov 
bland de ca 850 elever som nu finns där. På vilket sätt 
MKF kan tänkas fortsätta samarbetet i Tanzania är ännu 
oklart men under mitt besök där i december i fjol uttryckte 
samarbetsorganisationens ledare Hanna och Egon Falk 
sin stora glädje och tacksamhet för den skola som idag inte 
skulle finnas om inte samarbetet med MKF blivit verklighet.

BERÄTTA LITE FRÅN AFGHANISTAN
Byutvecklingsprojektet (CDP) i Lal fortsätter enligt 
plan. CDP rör ju sig om en långsiktig satsning som 
samarbetsorganisationen IAM har i byarna runt Lal 
och MKF har bara varit en delfinansiär i projektet (ca 
10%). MKF fortsätter tillsvidare att sända de pengar 
som kommer från enskilda och församlingar till Lal 
och MKF är även en associativ medlem i IAM.

SENASTE NYTT OCH RESEBERÄTTELSE 
FRÅN GUYANA
I början av mars besökte jag Guyana på en avslutande så 
kallad monitoreringsresa. Vi har sedan starten 1996 byggt 
upp fem sociala center, en hälsoklinik och en snickerifabrik. 
Flera av projekten fungerar fint medan några av de andra 

går på sparlåga och skulle behöva fortsatt stöd. Ledarparet 
Carmen och Elsworth Williams hälsar till alla MKF- 
församlingar och uttrycker sitt varma tack för allt som MKF 
genom åren bidragit med och betonar den stora betydelse det 
haft för deras rörelse och enskilda människor. De vill gärna 
fortsätta kontakten med MKF. Medel som fortsättningsvis 
kommer in betalas naturligtvis vidare också till Guyana.

 
HUR SER BISTÅNDSEKONOMIN UT UNDER 2019?
MKF har aktiviteter och kostnader ännu för 2019 
i alla projekt,  totalt ca 70.000 €. Det behövs  alltså 
fortsättningsvis pengar till självfinansieringen, totalt 
mellan 10.000- 13.000 €, beroende på om projekten 
kan eller hinner använda alla medel och hur stora 
kostnaderna blir i MKF för anslutningsprocessen. 

Bjarne Rönnqvist

Påskinsamlingen som pågår under april månad är en gammal och god tradition som praktiserats i 
FMF och MKF under lång tid. Påskinsamlingen görs till förmån för missionsarbetet. 
Om den lyckas bra, täcker den alla missionskostnader som inte har regelbundet understöd samt 
alla de kostnader som administrationen i Finland har för missionsarbetet.  
Vi tror att det missionsarbete vi tillsammans gör utifrån MKF- gemenskapen är viktigt och att det 
också samtidigt hjälper den lokala församlingen. Tillsammans med den ”stora” MKF- familjen når 
vi lite längre än vad vi kanske gör i den lokala gemenskapen. 
Vi vill också påminna om behovet av förbön för våra utsända missionärer och för våra samarbet-
spartners. Vi bär varandras bördor, både ekonomiskt, andligt, själsligt och lekamligt! 
Alla små och stora bidrag är välkomna!
   
Inbetalningar till arbetet via bank

Om du vill vara med och stödja MKF:s arbete kan du betala 
in din gåva direkt på MKF:s bankkonto: FI57 405510 2025 7071 med referens 71071.

Telefonbidrag – ring nummer: 0600 13 931 

Genom att ringa MKF:s servicenummer kan du också understöda MKF- arbetet! 
Ett samtal till MKF:s servicenummer 0600 13931 kostar 10,01 € per samtal. 
Av denna kostnad går 9,11 € till MKF (Soneras faktureringsavgift är 0,90 €). 
En automatisk telefonsvarare tackar för bidraget på finska och svenska.

Glada påskhälsningar från 
Håkan Björklund, MKF:s samfundsledare 

Insamlingstillstånd:
Finland: RA/2018/858/Rabita och Åland: ÅLR 2018/ 10310

Påskinsamlingen 2019
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blev en intressant och givande vinter på Sjömansro!  
Bibelskolan Apg29 har inte varit ett så välkänt begrepp 
hos oss, fastän modellen utvecklats från Lärjungaskolan 
som "i tiderna" hölls på Soltorp. Efter denna vinter torde  
de flesta församlingsaktiva inom MKF veta vad Apg29  
står för. 

Rörelsen började som ett partnerskap mellan Iglesia del 
Pacto Evangélico del Ecuador och Missionskyrkan i 
Sverige. Den första skolan hölls i Montecristi i Ecuador 
år 2004. Sedan dess har Chile, Demokratiska republiken 
Kongo, Republiken Kongo, Finland (Hangö), Indien, 
Mexiko, Ryssland, Spanien, Sverige, Kina och Thailand  
haft skolor, medan ytterligare nationer  
har skickat deltagare.  

Eftersom Sjömansro var helt obokat under perioden 
1 januari- 31 mars 2019, så fanns det egentligen inga 
praktiska hinder att ordna en skola, fastän planeringen och 
informationen kom igång väldigt sent.  Det var inte många 
som vågade tro att skolan skulle få elever på så kort tid.  
Men skolan fick åtta finländska deltagare, två från 
Sverige, två från Spanien och åtta från Ecuador.  

Apg
Apg29- teamen har besökt nästan alla MKF- församlingar. 
Ekenäs Missionskyrka och Andreaskyrkan i Helsingfors har 
fått besök varje vecka. MKF- församlingarna har också låtit sina 
pastorer medverka som lärare, vilket har kopplat ihop skolan med 
församlingarna. Att kunna förena de två språken svenska och 
spanska och att få tolkar med så kort varsel, löste sig också rätt bra.
 
Med facit på hand blev det en härlig upplevelse för 
alla inblandade. Deltagarna har fört in mycket energi i 
gemenskapen och tillsammans med alla olika nationaliteter 
blev skolan en fin internationell blandning av unga kristna 
människor som brinner för Jesus och som vill dela sina liv 
med andra människor. Det känns som om det är något av 
det bästa vi gjort tillsammans i MKF på väldigt länge!

Under många år har vi funderat på hur vi skall upprätthålla 
relationerna med vårt tidigare stora missionsfält Ecuador. 
Apg29- skolan på Sjömansro blev en naturlig återkoppling 
tack vare att åtta av deltagarna kom just från Ecuador. 

Vi hoppas att alla som jobbat, undervisat och 
hjälpt till med Apg29- projektet skall få mycket 
inspiration och glädje av tiden ni gav!

APG29 APG29

Det På Väg till Åland för praktik!Bibelskolans elever samlade på Sjömansro. 
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ApgDeltagarna från Syd Amerika kommer 
från orterna Ibarra, Cayambe, Quito, 
El Chaco och Guayaquil i Ecuador, 
samt från Piura i Peru.  De spanska 
deltagarna kommer från Vigo 
(Galicien) och Cunit (Barcelona).

HUR HÖRDE NI OM APG29 I FINLAND?
Olika personer fick informationen på olika sätt. Till exempel 
via vänner som tidigare deltagit i skolor arrangerade av 
Apg29 eller via organisationens hemsida. Några fick 
också infon via  sina kontakter med Krister Gunnarsson 
eller vi den information som MKF skickade ut.

VAD VAR DIN FÖRSTA TANKE NÄR 
DU HÖRDE ORDET FINLAND?
Kallt, rent, var är det? Vilket språk talar de? Missionärer, 
en avlägsen och mycket dyr plats att komma till, 
snygga män, verkliga vikingar, Kimi Räikkönen, 
norrsken, svårnått folk att evangelisera, Narnia.

VAD HAR VARIT DET FINA MED APG29 I FINLAND?
Esther: Jag älskar att se hur aktiva de äldre människorna 
är, och att de inte har låtit evangeliets låga dö ut. 
Karina: Vänligheten hos folket och deras gästfrihet.
Kiara: Känsligheten hos olika människor 
som delat sina livsberättelser.
Amanda: Det har varit bra att bli utmanad 
genom att vara i en helt annan kultur.
Nataly: Att kunna kommunicera utan att kunna prata samma 
språk. Gester och attityder har varit mycket användbara.

Joyce: Att vi har kunnat dela litet från våra liv och 
kunnat uppmuntra trossyskonen i församlingarna, 
och på det sättet inspirera till fortsatt tillväxt.
Elim: Att träffa alla människorna.
Julio: Att ha fått vara med och betjäna i 
matutdelningen i Andreaskyrkan.
Juan Ca: Att se det trossteg som de ansvariga tog 
redan innan Apg29- Sjömansro började.
René: Att veta att i Finland finns ursprunget 
och originalet till Apg29.

VAD HAR VARIT SVÅRAST?
Språket, klimatet, tidsomställningen (jetleg), hur man får 
människor ut ur sina hem, att evangelisera i skolor utan att 
kunna prata om Gud, landets ekonomi (helt annorlunda 
än den ecuatorianska, peruanska och även spanska).

HUR HAR NI UPPLEVT SJÖMANSRO SOM 
PLATS ATT HA EN APG29- SKOLA PÅ?
Det är en perfekt plats, ett fantastiskt ställe att kunna 
reflektera på, att få tänka och koppla ihop med Gud. 
Vi har känt oss hemma: det har varit ett riktigt hem 
för oss alla under den gångna vintern. Vi skulle vilja 
återvända! Det här är det mest positiva stället att ha en 
missionsbas på i de nordiska länderna, ja i hela världen.

HAR NI FÅTT KONTAKT OCH RELATIONER 
MED FINLÄNDSKA KRISTNA?
Ja, i samband med alla våra besök på de olika platserna. 
Vi har delat våra liv och träffat människor på alla ställen 
som tagit emot oss. Relationer har inletts och vi är 
övertygade om att det kommer att fortsätta framöver.

VILKET INTRYCK HAR NI FÅTT AV FINLAND?
Ett vackert, rent och organiserat land där det finns 
mycket utrymme och inga föroreningar. Ärliga, 
punktliga, ordningsamma och gästvänliga människor.

VAD SKA NI GÖRA NÄR NI KOMMER 
TILLBAKA HEM IGEN?
Juan Ca: Arbeta och stödja i kyrkan.
Joyce: Leta efter möjligheter att fortsätta 
missionera och samla ihop medel till det.
Elim: Arbeta och fundera på möjligheten att delta 
i Apg29- skolan som hålls i Spanien i höst.
René: Fortsätta att arbeta i missionsarbetet.
Nataly: Att lära mig engelska, att få dela mina 
erfarenheter ifrån tiden i Finland i min församling, 
att arbeta och att fortsätta planera för möjligheten 
att delta i höstens Apg29- skola i Spanien och där få 
träffa pastorsparet Fran och Isa Serrano i Cunit.
Amanda: Jag vill praktisera det som jag lärt mig under 
tiden i Finland, och strukturera i mina prioriteringar.
Kiara: Börja studera och börja ta ansvar i kyrkan.
Karina: Fortsätta med min planering gällande nästa 
missionsresa. Jag skulle jag vilja plantera in idén om att 
starta ett matutdelningsarbete (jag har blivit så inspirerad 
av det som jag varit med om och sett i Andreaskyrkan).
Esther: Söka nya möjligheter för att kunna hjälpa till 
med att bygga ett socialt projekt i min kyrka. Att fortsätta 
i mission i och utanför Ecuador och samtidigt planera 
var mitt nästa deltagande i Apg29 kommer att vara. Jag 
kommer att be för möjligheten att återvända till Finland.
Julio: Hitta ett jobb, försöka spara pengar och tänka på 
min nästa korttids missionsresa, som kan vara Spanien. 
Samtidigt vill jag inleda djupare kontakter med det nätverk 

av kyrkor som jag har bekantat mig med under alla mina 
missionsresor (sedan 2016). Jag skulle vilja etablera mig 
som missionär i Spanien för att kunna tjäna bland alla 
de tusentals invandrare (särskilt afrikaner och muslimer) 
som kommer till landet på jakt efter ett bättre liv.

HAR NI NÅGRA TANKAR OM HUR VI KAN 
FORTSÄTTA ATT UTBYTA RELATIONER MELLAN 
KYRKORNA I FINLAND OCH ECUADOR-/ SPANIEN?
- Genom att fortsätta och förstärka de 
redan befintliga relationerna.
- Genom att se över möjligheten till ett ömsesidigt 
stöd för tidigare Apg29- studerande.
- Att få igång ett kulturutbyte i mission mellan 
Spanien, Ecuador, Peru och Finland.

KÄNNER NI ALLA VARANDRA OCH SPENDERAR 
NI TID TILLSAMMANS I ECUADOR?
Nej, för vi bor i olika städer. I vissa aktiviteter som 
är organiserade och rikstäckande kan vi ses. Amanda 
och Nataly kommer dock från samma kyrka.

René, Julio och Esther känner varandra från tidigare 
Apg29- skolor. Nu är de tre återförenade i Finland för 
att tillsammans fungera som huvudledare i årets skola.

INNAN NI KOM HIT, VISSTE NI ATT MKF 
HAR HAFT MÅNGA ÅRS MISSIONSARBETE 
MED PACTOKYRKAN I ECUADOR?
Ja, vi visste en del och vi tackar Gud för de finländska 
missionärernas arbete i Ecuador. Julio, som bor i Peru, 
känner också till litet om Lottens (Ann-Charlotte 
Rönnqvists) arbete i Peru på sjukhuset Diospi Suyana. 

APG29 APG29

Skolbesök. Spansk pizza. Nya upplevelser med snö.
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F rida och Ida 
kommer från Sverige. 
Frida deltog som ledare på Apg29 
i Kongo- Kinshasa år 2014 och 
Ida deltog som elev under förra 
höstens skola som hölls i Ecuador. 
De har fungerat som teamledare 
under årets skola på Sjömansro.

VAD GÖR NI NÄR NI INTE ÄR PÅ EN APG29- SKOLA?
Frida: Jag jobbar som sjuksköterska i Stockholm. Förutom 
mitt jobb så är jag engagerad i Filadelfiakyrkan i Stockholm 
och har genom den en bönegrupp som jag träffar varje vecka.
Ida: Jag tog studenten i somras och planerar att börja 
studera nu till hösten. Exakt vad det blir ligger helt i Guds 
händer och jag litar på att han leder mig rätt! Utöver detta 
är jag engagerad i Equmeniakyrkan i Gråbo där jag bor. 
Allt ifrån lovsångsteam till scout &- konfirmationsledare.

ÅRETS SKOLUPPLÄGG ÄR ANNORLUNDA. 
VAD ÄR ANNORLUNDA?
Den största skillnaden är praktiken. Under tidigare skolor 
har vi haft tre längre praktikveckor, men här i Finland har vi 
istället haft praktidagar varje vecka. Skolan på Sjömansro har 

varit mindre än de vi har varit med på innan, då vi har varit 
nästan dubbelt så många. Fördelen med en mindre grupp är att 
vi kommit varandra närmre och alla spenderar tid med alla.

HUR HAR NI UPPLEVT 
OFFERGLÄDJENS- STUND- ”SYSTEMET”?
Vi har båda blivit så imponerade av offerglädjens stund. Det är 
mäktigt att se hur Gud förser när vi går i tro. För oss har det 
varit utvecklande att också tala med Gud om den ekonomiska 
delen. När vi har offrat så har vi känt frid och glädje.

Ulla, du var rädd att du inte skulle ha något 
att göra under dessa tre månader.

HUR HAR DET VARIT?  
Ja, jag misstog mig rejält. Det har varit fullt upp, från 
klockan 7 på morgonen till klockan 9 på kvällen. 
Och det har sällan varit ledigt på helgerna heller.

VAD HAR DU GJORT? 
Jag har tvättat och städat och skött om praktiska saker. 
Jag har ordnat med föreläsarnas och gästernas inkvartering. 
Och så har jag skött om maten de helger Stina varit 
borta. Jag har också bara funnits till för deltagarna, 
värmt bastun och ordnat med grillkvällar och dylikt.

VAD TYCKER DU ATT SKOLAN HAR GETT DIG?
Jag har fått lära känna fina ungdomar både härifrån och 
från andra kulturer. De har en djup längtan att få lära 
känna Herren och att få veta mera om kristendomen. Och 
de har en ärlig längtan att få arbeta för Herren. Det har 
varit inspirerande att se med vilket allvar de söker Gud. 
Här råder också en varm gemenskap trots att deltagarna 
är väldigt olika. De föreläsningar jag hunnit delta i har 
också påmint mig om hur värdefull min egen tro på Jesus 
är och att det är viktigt att arbeta på sin relation till Gud. 

Jörgen, har skolan motsvarat de 
förväntningar du hade?

På knappa tre månader har skolan säkert medverkat 
i ett femtiotal möten, ungdomssamlingar, skolbesök, 
matudelningar osv. Det är mer än jag hade väntat mig. 
Vi har fått kontakt med nya kyrkobesökare på olika 
håll. Det andliga livet på skolan och i samverkan med 
alla lärarna från när och fjärran har varit intensivt, 
gripande, tankeväckande och trosstärkande.

VAD HAR VARIT BÄST?
Det bästa har varit att uppleva kärleken från 
deltagarna och mellan dem och att se att skolan 
fungerat trots många utmaningar, inte bara andligt 
men också organisatoriskt och ekonomiskt.

VAD HAR VARIT SVÅRT?
Det har varit tungt att fungera som ansvarig vissa 
veckor då Ulla och jag turvis har drabbats av olika 
stressymptom: ryggvärk, magvärk, huvudvärk och 
förkylning. Men tåget har tuffat på och andra 
personer har tagit mer ansvar då det behövts.

HAR APG29 BETYTT NÅGOT FÖR FÖRSAMLINGEN  
I BILLNÄS?
Ja, både direkt och även indirekt, hoppas vi. I Billnäs har vi 
kunnat hålla ett antal möten med medverkan från Apg29. 
Till mötena har kommit både gamla och nya mötesbesökare. 
Dessutom har skolan medverkat till att öppna en dörr till 
ett nytt samarbete med en annan församling. Samarbetet 
har ännu inte inletts, men överenskommelser och visioner 
har uttalats och kommer att förverkligas, tror vi.

TYCKER DU VI SKA GÖRA OM APG29  
PÅ SJÖMANSRO?
Det är svårt att låta bli. Regionen behöver stöd i arbetet. 
Och vi hoppas att vi har fått komma med en hälsning 
från Herren till många församlingar och mänskor. Vi 
har också fått väldigt mycket stöd från många håll. 
Sjömansro kan ju få bli en inkörsport för missionärer som 
kommer till oss från våra gamla missionsfält. Stundtals 
har jag nästan känt mig som mannen från Makedonien 
i Paulus syn: “Kom över till Finland och hjälp oss!”, har 
jag sagt många gånger. Och missionärer har kommit och 
har lovat att fortsätta att komma. Så hur ska vi kunna 
låta bli att fortsätta? Men Apg29 är bara ett sätt att gå 
vidare. Samarbetet med systerkyrkor, missionärer och 
församlingar i andra länder kan bli bredare än så.

”the best leaders”

Jörgen och 
Ulla Österberg
Österbergs har varit med ända 
ifrån det att den allra första 
planeringen g jordes och har 
därefter fungerat som värdpar 
och bott på Sjömansro. 

Barbara Granroth 
(Ekenäs) 
HUR SER DU PÅ TIDEN PÅ APG29?
Det har varit intressant att träffa människor 
som har en annan kultur och att få nya vänner.  
Sjömansro är en väldigt bra plats för en 
bibelskola. Platsen är vacker och rofylld. Här 
kan man njuta av naturen, och en vinter som 
denna med mycket snö har vi kunnat åka 
snöskoter, skida, åka pulka och sparkstötting.
Jag ångrar inte att jag kom till skolan 
och fastän jag är lite äldre verkar 
ungdomarna uppskatta att jag är med. 
Jag har blivit något av deras mamma. 
En härlig tid, inga konflikter och jag kan 
mycket väl tänka mej att åka på en Apg29- 
skola igen någon annanstans i världen.

APG29 APG29

Gruppen från Finland och Sverige. Barbara med röd tröja.
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Susan Haraldson, pastor i 
Andreaskyrkan i Helsingfors

VAD ÄR DITT INTRYCK?
Det har varit väldigt fint med besök av Apg29. Varje torsdag 
har teamet hjälpt med matudelningen i församlingen 
och de har besökt församlingens gudstjänster två gånger. 
Det har varit trevligt med både sång och vittnesbörd 
i gudstjänsterna och Carina Hult var också med en 
söndag och predikade. Jag tycker det har varit en mycket 
fin upplevelse som jag hoppas man ordnar igen. 

HAR DET FUNGERAT ÄVEN OM 
MÅNGA PRATAT SPANSKA?
Det var inga problem och ingen “språkförbistring” 
heller, eftersom det i gudstjänsterna fanns 
människor som kunde tolka. 

Barbro Österberg,  
pastor i Friförsamlingen i Sibbo

VAD TYCKER DU ATT APG29- TEAMENS  
BESÖK BETYTT?
De betydde en hel del. De var personliga, innerliga 
och varma, öppna och hängivna Jesus. Det var också 
intressant och bra att uppleva andra uttryckssätt och få 
se en annan mentalitet som de ju hade.  Apg29- teamen 
höll två gudstjänster i Sibbo, med allt vad det innebär. 

SKULLE DET VAR BRA ATT ORDNA 
EN APG29- SKOLA IGEN?
Det skulle vara mycket bra att ordna en bibelskola 
igen.  Nu är konceptet lite känt och det kan betyda 
att fler människor söker till följande skola, kanske?

HUR FUNGERADE DET MED DE OLIKA SPRÅKEN?
Man får översätta åt varandra. Det var fint då 
de bad på spanska. Fastän man inte förstod, 
så förstod man ändå andemeningen.

Maria Nikander, församlingsarbetare 
i Missionskyrkan i Ekenäs

Apg29- teamet har varit en välsignelse för vår församling, 
en fräsch fläkt och inspirationskälla. Det har varit roligt att 
se deras hängivenhet och tjänstvillighet, berättar Maria.

HUR HAR TEAMET JOBBAT I EKENÄS?
Teamet som varit i Ekenäs har varit med i Brödkyrkan, 
de har ordnat ungdomssamlingar, hållit lektioner i Ekenäs 
Gymnasium och hållit gudstjänster. I samlingarna har 
de bland annat berättat om sin kultur och sina länder. 
De har predikat, lett lovsång, vittnat, haft hand om 
mötesledning, varit mötesvärdar, bett och haft förbön. 
Ibland har de bakat och hjälpt till vid kaffeserveringen. 

HUR HAR DET FUNGERAT MED 
DE OLIKA SPRÅKEN?
De har fungerat bra trots spanskan. Ida som 
varit i vårt team har fungerat som tolk och 
en del av teamet har pratat engelska.

SKULLE DET VARA BRA ATT ORDNA 
EN APG29- SKOLA IGEN?
Definitivt tycker jag att flera Apg29- skolor 
borde ordnas. Det har också varit jättebra 
med kulturbyte för att främja mångfald.

Apg29 på besök i församlingar
Skolan har varit indelad i tre olika team. Ett av teamen har varje torsdag deltagit och 

hjälpt till med matutdelningen i Andreaskyrkan i Helsingfors. Ett annat team har 
varje tisdag medverkat i Brödkyrkan i Ekenäs Missionskyrka. Det tredje teamet har 
koncentrerat sig på Lappvik där det har bjudit in och ordnat ett Internationellt café. 

De har också besökt skolor i regionen. Utöver dessa veckoarbeten har olika team och 
ibland hela skolan besökt eller ansvarat för olika församlingars söndagsgudstjänster.

På Väg ställde några frågor för att få lite feedback.

APG29

Apg

Församlingsbesök.
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VAD VAR DET SOM GJORDE ATT 
DU VILLE STÄLLA UPP?
- När du, Håkan, skrev och frågade om jag kunde tänka 
mig att ställa upp på Apg29, och också uppmanade 
mig att be över det, kände jag en djup glädje över att få 
göra det. Samtidig stod jag med tio veckors semester 
och visste inte vad jag skulle göra den tiden! 

ÅNGRAR DU ATT DU STÄLLDE UPP?
- Nej, jag har inte ångrat det en sekund! 

HUR HAR DET VARIT ATT FINNAS I 
EN INTERNATIONELL MILJÖ?
- Den internationella miljön har gett en 
inblick i hur vi från olika kulturer ändå har 
samma uppdrag; att sprida evangelium. 

"the best cooker that we ever met" 

Stina Virtanen

FRUKT AV MISSIONSARBETE
Min kyrka är frukt av det arbete som utförts av en 
del skandinaviska missionssamfund, t ex Svenska 
Missionsförbundet (SMF), Örebro Missionen, 
Equmeniakyrkan och Det Norske Misjonsforbund 
(DNM). Kyrkan har förändrats en hel del under sitt första 
århundrade sedan den fick självbestämmanderätt 1961 och 
fram till 2009. Antalet evangelisationsfält har ökat från 18 
till 30. Antalet församlingar har också ökat från 51 till 121. 
Under Självbestämmanderättsperioden var vi bara 48.087 
troende, men idag är vi ca 550.000 troende. Evangeliska 
Kyrkan i Kongo har organiserats enligt ett presbyterisk-
synodalt system och vi säger oss vara en kyrka som är 
besläktad med Martin Luthers reformation på 1500-talet.

KALLELSEMEDVETENHET
Min historia som pastor i evangeliska kyrkan i Kongo har 
anknytning till Apg29- rörelsen. I början av år 2011, då 
jag återvände från Ghana med mina färdigheter i engelska, 
inbjöds jag av Equmeniakyrkan i Sverige att bli delaktig i 
ledarskapet för en Apg29- skola i Indien. Eftersom jag redan 
hade en 5- årig teologiutbildning och medvetenhet om min 
kallelse att tjäna Gud var som helst, accepterade jag glatt 
inbjudan till Indien.  

I slutet av Apg29- skolan i Indien (efter 3 månader) 
bekräftade Gud sin kallelse i mitt liv att bli pastor. Och 
faktiskt, den dag då jag kom hem till Kongo (17.04.2011)  
var den dag då mitt samfund antog mig som pastorskandidat. 
Så jag sändes till byn Leboulou nära Loubetsi.

GÄSTANDE LÄRARE
Efter att ha jobbat som pastor i Leboulou 2011 och 
2012, kallades jag att tjäna Herren i två församlingar 
i Brazzaville med ca 1000 troende på gudstjänsterna: 
i Quenze (tre år) och i Talagaï (sex månader). Fastän 
jag arbetade som pastor i dessa församlingar, hade jag 
fortfarande kontakt med Apg29- rörelsen runtom i världen, 
speciellt som medlem av ledarskapsteamet eller som 
gästande lärare. Så, år 2012 deltog jag under en månads 
tid i en skola i Kongo- Kinshasa och 2016 tillbringade 
jag en månad i Sverige på ännu en Apg29- skola.

DOKTORSPROGRAM OCH FINLAND
Att vara en del av skolan i Finland 2019 var en fantastisk 
möjlighet! Faktum är att jag sedan 2016 skriver min 
doktorsavhandling i teologi vid Protestant University of 
Central Africa i Camerun. Jag tog tillfället i akt att komma 
till Frankrike för tre månaders forskning i enlighet med mitt 
doktorsprogram, och samtidigt bli en del av Apg29- skolan 
i Finland under en veckas tid. Det var en kort tid, men en 
väldigt välsignad tid på Sjömansro och i Borgå. Jag tackar 
verkligen alla dem som gjorde min resa till Finland möjlig, 
speciellt mina bröder Krister, Bertil, Håkan och Jörgen. Må 
Gud välsigna er och välsigna Missionskyrkan i Finland.

PREDIKA I FINLAND
Jag bär med mig väldigt goda minnen från min vistelse i 
Finland. Under den första veckan av Apg29 i Finland 2019, 
imponerades jag verkligen av deltagarnas längtan att dela 
Guds Ord och att förstå det så djupt som möjligt, att vara 
djupt rotade i evangeliet. Glory be to God - Ära vare Gud! 
Jag skulle gärna vilja återvända någon gång och ha mera tid 
att sprida Guds Ord i Finland. Vår Gud är trofast och jag vet 
att Han kommer att göra allting skönt i sin tid! (Pred. 3:11)

Rosin Bantsimba 
Mitt namn är Rosin BANTSIMBA SITA 
och jag kommer från Kongo-Brazzaville. 
Jag bor i Brazzaville och är pastor i 
Missionskyrkan i Kongo, som är den första 
protestantiska kyrkan i Kongo- Brazzaville. 

FINNS DET NÅGOT DU TYCKER HAR 
BETYTT EXTRA MYCKET?
- Det som betytt extra mycket har varit att få ta del av 
morgon- och kvällsamlingarna, där alla delat sina liv och 
man fått höra hur mycket en del av ungdomarna gått igenom 
och ändå, eller kanske just därför, har sina rötter i ordet. 

HUR ÄR DET MÖJLIGT ATT DU KUNNAT GÖRA 
MAT FÖR 2,67€/ DAG OCH PERSON?
- Att priset på maten är så lågt, beror på att vi fått mycket 
som gåvor. Den största utmaningen har varit att kunna variera 
maten. Barnslig som jag är, har jag bett för varje måltid! 

KAN DU TÄNKA DEJ ATT STÄLLA UPP 
PÅ NÅGON APG29 SKOLA IGEN?
- Jag ställer gärna upp om GUD så leder!

Stina var den första som sade ja till att komma på 
Apg29. Nu har hon under tio veckors tid lagat mat 
för cirka 20- 25 personer varje dag.

APG29 APG29

VEM ÄR KRISTER?
- Missionär mellan 1976- 2004 under tre perioder 
i Ecuador och 2007- 2010 i Spanien.
- Lisbeth och Krister blev från början utsända av Fria 
Missionsförbundet (FMF) och underhållna av lokala 
församlingar i Sverige från flera olika samfund.
- Med på första Lärjungaskolan på Soltorp 1975 och 
initiativtagare till Apg29, Hechos29, Acts29, Actes29.
- Pastor I Comunidad Cristiana del Ecuador 
i två perioder fram till 1994.
- Pastor i Evangeliska Frikyrkan i två perioder från 
1986 till 2008 och därefter i Equmeniakyrkan.
- Har även arbetat med församlingtsutveckling 
i Equmeniakyrkan Region Syd i Sverige.

Krister Gunnarsson
Krister är en av de ledare som aktivt jobbat 
för att starta Apg29- skolor i hela världen. 
Hans insats på årets skola på Sjömansro 
har betytt otroligt mycket. 

Krister intervjuar Esther (Ecuador) som är en av ledarna på 
Apg29. Krister höll en uppskattad predikan under Missions-
konferensen i Kvevlax. Lyssna gärna på den! Du hittar den på  
www.mkf.fi  (Läs & lyssna från Missionskonferensen i Kvevlax)

VAD ÄR DIN PASSION?
Jag vill förnya den kristna kyrkans missionsvision i en 
globaliserad värld. Uppdraget Jesus Kristus gett till sin 
församling är att vara sänd in i världen på samma sätt som 
Fadern sände Jesus till världen. Det är att överallt och på 
alla sätt förkroppsliga Jesu närvaro. Migration är en av vår 
tids allra största frågor. Min övertygelse är att migration och 
mission hör ihop. Jag är också övertygad om att missionen 
idag är ”from anywhere to everywhere” – alltså gemensam!

TACK TILL ALLA ER SOM STÄLLT UPP! 
HÄR ÄR ”CISSE” NYMALM I KÖKET!
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BERÄTTA LITE OM VEM DU ÄR 
OCH DIN BAKGRUND?
Jag heter Pawnahmu Ke, är 22 år och född i Burma. 
Min familj flydde till Thailand när jag var sju 
månader. Där måste vi stanna kvar i tio år. Sedan 
fick vi kvotflyktingstatus och kom till Finland. Här 
har jag nu bott i tio år och gått i svensk skola. 

HUR VAR LIVET I FLYKTINGLÄGRET?
Det var jättetungt att växa upp i Thailand, därför att 
vi inte hade rätt att vara utanför lägret. Vi hade dålig 
ekonomi. Pappa arbetade i smyg utanför flyktinglägret 
för att kunna försörja oss. Föräldrarna ville alltid att vi 
barn skulle få studera och få ett bättre liv. Men det bliv 
inte så förrän vi kom till Finland. Jag plockade flaskor 
och sålde dem för att kunna får mat. Det var 
en hemskt tung tid. År 2008 kom vi sedan hit 
som kvotflyktingar, och här känns det som 
att drömmarna har blivit verklighet.

VAD HAR DU GJORT EFTER ATT DU BLEV 
FÄRDIG MED GRUNDSKOLAN?
Senaste vinter studerade jag på Ungdom med 
Uppgifts bibelskola i Sverige. Det var först en tre 
månaders undervisningsperiod och sedan tre månaders 
praktiskt evangelisationsarbete i Nepal. Det här 
gav mig en bra praktik i det engelska språket. 
Efter den perioden har jag nu varit hemma i Finland 
och jag har praktiserat med en del evangelisationsarbete 

"an amaizing guy"

Pawnahmu Ke 
(Oravais)

ute på gatorna. Jag har också arbetat inom ett företag som 
erbjuder hemservice till den som behöver. Det ger mig 
mycket praktisk erfarenhet. Jag renoverar hus, målar, klipper 
gräs och buskar, hugger ved, med mera. Jag ser det här 
som en bra erfarenhet med tanke på utlandsmission.

VAD BETYDER JESUS FÖR DEJ?
För ett par år sedan mötte jag Jesus till frälsning. 
Och efter det har jag haft en stark önskan att dela 
evangeliet till hungrande människor. Det gäller 
både den lekamliga och den andliga hungern. 
Tiden i Nepal gav mig en ny upplevelse av att se Jesus tydligare 
genom de fattiga människorna. Jag fick många nya vänner 
som jag fortfarande har kontakt med. Själv ser jag mej som 
en glad person som har lätt att lära känna människor.
Min högsta önskan är att göra människor till lärjungar och 
därför är jag med på Apg29- kursen på Sjömansro för att lära 
mig mera. Jag är tacksam att min hemförsamling, Oravais 
Baptistförsamling, stöder mig under min vistelse på skolan.

HUR SER DU TILLBAKA PÅ TIDEN HÄR?
Innan jag kom hit till Sjömansro var jag jätterädd när jag skulle 
börja på Apg29. Jag kände ingen och hade ingen aning om hur det 
skulle gå. Det samma händer alltid när jag ska göra någonting nytt.
Men jag ber alltid till Herren för de nya stegen som jag skall 
ta och jag kände mej väldigt hemma, redan den första dagen, 
och jag har mått fint av att vara här! Tiden här har varit ett 
stort under för mig. Det händer ofta när jag läser och studerar 
Bibeln med andra att jag ser en större bild av Bibeln, än när jag 
läser den ensam. Gud öppnar mina ögon så att jag kan förstå 
hans Ord. Jag är så tacksam att vara här! Det är underbart 
med all undervisning, alla är lika viktiga och snälla mot 
varandra. Vi tänker på varandra! Det känns som om all min oro 
försvunnit. Jag vet inte vad som händer efter skolans slut, men 
jag tror att Herre har tagit bort det värsta av min fruktan.

APG29 PIONJÄR -  TEAMUTBILDNING
Apg29 Pionjär är en praktisk teamutbildning där deltagarna 
placeras i församlingar med pionjär profil. Under en termin 
lever och arbetar de på platsen både för att tjäna platsen 
och för att lära sig för egen del. I Apg29 Pionjär har vi två 
mål och förhoppningar: det ena handlar om förankring. 
De flesta svenskar som åker iväg med Apg29 gör det på 
en skola utomlands. Genom åren får vi gång på gång se 
hur Jesus förvandlar och föder en ny kärlek till Gud och 
en vilja att leva med en ny riktning eller tydligare fokus. 
Genom Apg29 Pionjär vill vi ge en möjlighet att få landa i 
detta som Gud gjort, ge det tid att få befästas och möjlighet 
att prova på att leva det livet i det egna landet under 
friare former och med mer eget ansvar än under en vanlig 
Apg29- skola.  Vi vill låta skolan bli en brygga mellan 
Apg29 och en vardag utanför skolans sfär med den struktur 
och hjälp det innebär. Det andra målet handlar om tjänst 
och pionjärt arbete. I Apg29 Pionjär vill vi introducera 
deltagarna till pionjärt arbete och församlingsgrundande.

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE
De senaste åren har detta med församlingsgrundande fått 
större fokus i många sammanhang, så också i Sverige och 
Equmeniakyrkan. Men det är fortfarande oerhört få som 
har någon egen erfarenhet av vad det skulle kunna innebära. 
Genom att låta deltagare upptäcka församlingsgrundandets 
glädjeämnen och utmaningar ser vi att Gud låter en del 
få mersmak för detta och kallar dem vidare att på olika 
sätt finnas med. Det som tidigare upplevts som något 
främmande och bara för ”proffs” får komma nära och 
ofta är upplevelsen att ”detta kanske faktiskt är något 
som jag skulle kunna göra”. Genom ett fokus på pionjärt 
arbete märker vi också att även de som fortsätter som 
ungdomsledare, pastorer eller är ideellt engagerade i sina 
församlingar får en missionell medvetenhet som är väl 
behövd och blir till välsignelse för vår kyrka i stort.
2017 tog Equmeniakyrkan ett beslut om att vi genom Guds 
nåd vill vara med och plantera 50 nya församlingar fram till 
2025. Ska detta bli en verklighet behöver vi sammanhang 
där människor inte bara hör om församlingsgrundande 
utan faktiskt får finnas med i sammanhang där detta sker.

DET FINNS FYRA VIKTIGA DELAR SOM GÖR 
APG29 PIONJÄR SÅ BRA SOM DET ÄR 

Praktik 
tanken är ”learning by doing” och den absoluta merparten av 
utbildningen sker genom att eleverna själva får vara med och 
tjäna, pröva och lära sig genom praktiskt liv och arbete. 

Team 
Vi arbetar alltid genom team och vet att teamet får bli till både  
gemenskap och glädje samt komplettering i gåvor. Teamet 
innebär också att man får slipas mot personer som är och  
tänker annorlunda än jag själv. 

Handledning 
Vi söker inte bara de praktikplatser som har störst behov,  
vi söker platser där det finns mogna ledare som själva lever  
lärjungaskap och missionella liv och som kan bli till  
inspiration och stöd för teamet.

Undervisning 
Lite knappt en gång i månaden åker alla team till Karlskoga  
Folkhögskola för en vecka av undervisning, uppföljning, 
gemenskap och avbrott från vardagen. I vår undervisning väljer 
vi ämnen som både rör det allmänna lärjungaskapet och det som 
handlar om mission och pionjärt arbete i vår kontext.  
Som gästlärare väljer vi personer som brinner för och är  
erfarna inom just sitt ämne.

Aktuellt
Nu under vårterminen har vi två team ute, ett i Göteborg och 
ett i Malmö. Stå gärna med oss i bön för vårt arbete och för de 
team vi har. Vill du läsa mer om vårt arbete, gå till equmenia.se/
apg29 och klicka på Apg29 Pionjär. Du kan också följa våra team 
på Instagram under @apg29pionjar. Skulle du vilja veta mer eller 
är intresserad av att söka är du också välkommen att kontakta 
mig på emanuel.bratt@equmenia.se eller +46 (0) 73 718 0180.

Med glädje över besöket i Finland och med önskan om 
Guds välsignelse över allt Guds verk i landet!
/Emanuel Bratt, koordinator Apg29 Pionjär

Emanuel Bratt
Mitt namn är Emanuel Bratt och under februari hade 
jag glädjen att besöka Apg29- skolan på Sjömansro 
för en vecka av undervisning och gemenskap. 
Jag ansvarar för ett arbete som heter Apg29 
Pionjär, en fortsättningsutbildning med Apg29. 
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Karl ”Kalle” Granberg
- den nya Kvevlaxpastorn

BERÄTTA OM DIN UPPVÄXT OCH SPECIELLT 
HUR DET VAR ATT VÄXA UPP I HONGKONG
Jag växte upp som missionärsbarn, till största delen i 
Hongkong, förutom fyra år vi spenderade i Helsingfors.  
Man märkte ibland att man var annorlunda, särskilt i de 
mindre internationella sammanhangen.  Föräldrarna jobbade 
i en kinesisk lokalförsamling, och så gick jag i kinesisk 
barnträdgård, tills jag sedan började gå i internationell skola.  
Där kunde man smälta in lite mer.  Men i stort sett blev 
man van och det kändes normalt, för det var det ju, då jag 
inte känt till något annat.  Hongkong har formats av sin 
historia som brittisk koloni, och är en fusion av öst och väst.  
 
BERÄTTA LITE OM FÖRSAMLINGEN OCH 
FÖRSAMLINGSARBETET I HONGKONG
Jag var från början uppvuxen i lutherska sammanhang, då 
föräldrarna jobbade med Finska Missionssällskapet, som 
gör samarbete med lokala lutherska församlingar.  Medan 
jag växte upp hann jag gå i ett par olika karismatiska 
församlingar där som gjorde ett starkt intryck på mig.  I 
Hongkong finns de olika samfunden representerade 
mera jämnt än i vårt land, och till en del lyckas de 
samarbeta.  Sedan jag växt upp har jag också arbetat och 
varit engagerad i olika församlingar, främst internationella 
sådana, huvudsakligen inom barn- och ungdomsarbete.  
 
NÄR FLYTTADE DU/ NI TILL FINLAND? 
Som familj har vi flyttat hit och varit här sedan mitten 
på juni 2018.  Jag har ju bott här förr i flera etapper, 
men resten av familjen har bara semestrat här, och fastän 
det varit rätt många somrar är det en helt annan känsla 
att bo året om.  I skrivande stund har vi alltså varit här 
nio månader, och jag tycker vi börjar få lite flyt i det 
här skedet av anpassningsprocessen.  Nio månader är 
symbolisk för födelse, och jag tycker mig vilja märka att 
vår tillvaro här börjar ta fastare former och stabilisera sig. 
 

VAD HAR DU STUDERAT OCH VAR?
Teologi vid Åbo Akademi.  Fast den senare hälften 
av studierna fick jag faktiskt färdig på distans från 
Hongkong.  Det gick att få ihop kurspoängen 
därifrån med hjälp av bokrecensioner, kurser på ett 
teologiskt seminarium, praktiska övningar med en 
finsk missionär, och praktik i lokala församlingar.
 
ETT HURUDANT HUS HAR NI KÖPT I  
VÄSTERHANKMO? 
Vi har köpt ett gammalt bönehus mitt i byn.
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HAR NI DRÖMMAR OCH TANKAR OM DET HUSET?
Jodå.  Jag har väl lärt mig att det inte är så ovanligt att köpa och 
konvertera de gamla bönehusen, men för mig var det hela grejen 
att det just var ett böne-hus.  Jag hade tidigare åkt genom byn 
och bett att bönehusen skulle få fyllas av bön.  Jag har haft en 
vision sedan studietiden, då jag fått ta del av en väldigt givande 
bönegemenskap, om att bönerörelsen i Finland ska ta fart. 
 
HAR DET VARIT ETT SVÅRT STEG ATT SÄGA JA TILL 
ATT BLI PASTOR I KVEVLAX MISSIONSKYRKA? 
Inte alls, då jag tänker på hur jag dras till den här 
gemenskapen, och hur mycket andligt liv det finns 
där.  Jag känner mig hemma.  Dock var det ändå svårt, 
för då man tackar ja till en sak måste man ju tacka nej 
till alternativet, och jag behövde då bestämma mig för 
om jag skulle lämna ett annat givande deltidsjobb.  
 
ÄR FRIKYRKAN BEKANT FÖR DEJ?
Kvevlax ”Missian” är bekant, jag har brukat gå där på 
helandemöten förr, och pastorerna där var ingifta i vår släkt.  
 
PASTORSJOBBET I KVEVLAX MK ÄR DELTID- HAR 
DU NÅGOT ANNAT SOM DU ARBETAR MED?
Jag tog emot det här jobbet på 60%, då jag redan 
hade arbete på Studentmissionen på 30%.  Båda 
mina arbetsplatser heter nånting med ”mission”, 
och jag tycker det är en lyckad kombination!
 
HUR SER DIN FAMILJESITUATION UT?
En fru och två små flickor, som är 4 och 6 år gamla.   
 
VILKA ÄR DINA FRITIDSINTRESSEN?
Fritid, vad är det för något?  Jag tycker att det har varit 
en bristvara den senaste tiden, men hinner nog i alla fall 
”göra ingenting” och ladda om mellan varven.  Jag läser 
gärna andlig litteratur, gillar att skriva sånger, och är också 
datanörd.  Jag tycker också om att experimentera i köket, 
och jag tycker om de mest konstiga kombinationerna... 
 
VILKEN ÄR DIN FAVORITMATRÄTT?
Det hör väl lite ihop med det sistnämnda att mina smaklökar 
tål ett väldigt brett mat-urval, och kanske därför har jag 
alltid svårt att nöja mej med en enda rätt som jag skall 
hålla som favorit.  Istället gillar jag att se hur jag kan ändra 
på en viss maträtt för att göra smaken intressantare.  
 
VAD TOR DU ATT KOMMER ATT VARA DE  
STÖRSTA UTMANINGARNA?
Oj vilken bra fråga!  Det vi verkligen hoppas på är ju omöjligt.  
Bara Gud kan verka genuin väckelse i vår bygd, och få folket 
tillsammans till sann och djup enhet.  Bara Gud kan hela 
brustna själar och kroppar.  Det vi verkligen längtar efter är 
att Han skall få verka det som ingen människa kan, så det 
är ju en utmaning, men än mer en inbjudan, att gå hand i 
hand med den levande Guden, och inte bara i egen kraft.

Stefan Salonen
(Andreaskyrkan i Helsingfors)

I Andreaskyrkans programblad läser vi att det 
är avskedsgudstjänst för dig den 16.6. 
kl.11 i gudstjänsten.

VAD BETYDER DET?  
- Jag avslutar min tjänst den 30.6. i samband 
med sommarkonferensen i Jakobstad. 

VAD SKALL DU GÖRA EFTER DET?
- Efter det har jag semester och sedan blir jag 
pensionär. Vem vet vad som dyker upp...

Catarina Olin
(Missionskyrkan i Sundom)
Du blev pensionerad för ungefär ett år sedan och 
Missionskyrkan i Sundom har fått en ny efterträdare. 

VAD HAR DU HITTAT PÅ ATT GÖRA EFTER ATT  
DU BLIVIT PENSIONÄR?
- Det är fullt upp! Jag och min man Leif, är föreståndarpar 
i församlingen. Två gånger i månaden har vi varit i Malax 
Baptistförsamling, samt ute på en del andra predikouppdrag, 
bland annat i Oravais. I Sundom ansvarar jag också för 
Stickcafét och så hjälper jag till som söndagsskollärare. 
Under hösten ledde vi en Alphakurs och just nu håller vi 
en bibelgrupp. - Oj, det ser inte ut som ett pensionärsliv!

Henrik Nymalm
(Missionskyrkan i Borgå)

HUR SER DIN SITUATION UT? 
- Jag är pensionerad, men är kvar som föreståndare 
för församlingen. Jag jobbar ungefär 25- 30 
procent, som jag uppskattar det, men utan lön. 

HAR DU NÅGRA ANDRA UPPDRAG?
- Jag har en firma, Perspektivo Oy Ab, som sysselsätter 
mig 4- 6 timmar i månaden med samtalstjänst och en del 
andra uppdrag.

 

Församlingar
Många förändringar

Vi är inne i en period då det är flera i Missionskyrkan i Finlands pastorskår som 
befinner sig i pensionsåldern. Också många andra förändringar har skett eller 

sker i lokalförsamlingarna. Vi har också fått välkomna nya medarbetare in i 
arbetsgemenskapen. En av de nya pastorerna är Karl Johan Granberg i Kvevlax.
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Samfundsstyrelsen besöker 
lokalförsamlingarna

Samfundsstyrelsen beslöt på sitt senaste möte i december att åka runt i 
församlingarna för att påbörja samtal om MKF:s framtida ledningsfunktion. 

 

Hur har initiativet mottagits?

Jonas Björkstrand skriver:
Vi har tagits emot mycket väl. Det verkar vara ett ämne som verkligen engagerar 
både styrelse och ledningsgrupp/- äldstegrupp till att både fundera och diskutera.

Församlingarna verkar vara mycket ivriga att fundera på frågor som har att 
göra med samfundet. Både aktuella läget och även framtida ledningsstruktur.

Det har varit speciellt uppskattat att samfundsstyrelsen aktiverat sig på detta 
sätt och kommit ut och träffat ledningen i olika församlingar. En kommentar 
som hörts mera än en gång är att detta är något som på ett mycket positivt och 
önskat sätt för lokalförsamlingarna och samfundet närmre varann. Det har inte 
varit något problem att fylla den tid som funnits tillgänglig för detta tema.

Jean är ansvarig för Rwandagruppens möten i 
Missionskyrkan i Borgå. Jean har studerat utifrån Åbo 
akademi och i vår doktorerar han. I sin avhandling tar han 
upp ämnet; ”Sociala problem och läkedom för rwandier 
som lever i förskingringen i Finland och Belgien”. 
 
Det rwandiska folket drabbades av ett folkmord på 
tutsierna år 1994. Den etniska rensningen ledde till att 
många rwandier tvingades i exil och att det skapades 
rwandiska gemenskaper i diasporan i Afrika, Europa, 
Australien och Nordamerika. Många av de rwandier som 
bosatte sig i Finland och Belgien, efter att ha överlevt 
folkmordet 1994 och dess efterverkningar, gick igenom 
en sådan tragedi att de fortsättningsvis lider av de sociala 
sår som det etniska våldet och folkmordet orsakade dem.
 
Syftet med den föreliggande doktorsavhandlingen 
är att undersöka det sociala lidande som överlevande 
efter det rwandiska folkmordet upplever i diasporan 
i Finland och Belgien, att analysera kyrkans roll före 
och efter folkmordet, att jämföra den psykiska hälsan 
hos offren för våldtäkt under folkmordet med det 

Jean Banyang 

mentala välståndet hos dem som föddes till följd av 
sådan våldtäkt, och att jämföra tjänsterna avseende 
traumahälsa bland folkmordssoffer i Belgien och 
Finland. Avhandlingen fokuserar på upplevelser 
och berättelser av hur rwandiska migranter 
konceptualiserar och skapar mening åt sitt sociala 
lidande och hur de hanterar sin traumatiska situation 
på psykologiskt och kulturellt meningsfulla sätt 
samt genom det västerländska rättssystemet.

Missionskyrkan i Vasas årsmöte
Ett 30-tal medlemmar i Missionkyrkan i Vasa 
samlades till årsmöte söndagen den 24 mars. 

Daniel Särs fortsätter som styrelsens ordförande.  Övriga 
medlemmar är Kenneth Nygård, Patrik Söderberg, Oskar 
Ros, Lotta Böling, Emma Rönngård och Samuel Nyholm.

Föreståndare och medlem i styrelsen är Roger Andersson. 
Per-Richard Levälahti är barn-och ungdomspastor 
och Maria Stratton är lovsångsledare på deltid.  

Församlingens äldste är Jonas Björkstrand och Josef 
Nylund tjänar under året som civiltjänstgörare.
Församlingen har ett stort antal olika arbetsgrupper 

för att koordinera verksamheten. Förutom gudstjänst 
varje söndag ordnas kvinnosamlingar ”Ester”, 
karasamlingar, bön och bibelstudium, Jolly Center 
och T-Centralen för barn samt Missian Ung Vasa för 
ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Annan 
verksamhet som sker i församlingens utrymmen är 
bl.a. Healing Rooms som betjänar människor med 
förbön, Friends Café för asylsökande, Vasa Gospels 
körverksamhet och bokcafé More than Coffee.

Församlingens verksamhet finansieras genom frivilliga 
gåvor och hyresintäkter. Den bildades 1883, finns 
på Fredsgatan 20 i Vasa och har vid årsskiftet 114 
medlemmar. Ledord är enkelhet, äkthet och gemenskap.

Församlingens föreståndare Roger Andersson läser ur verksamhetsberättelsen. Foto: Calle Storgård.
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Pastorer, 
missionärer och 
församlingsarbetare 
möttes på 
Sjömansro

MKF AKTUELLT

VÄLKOMNA PÅ SOMMARKONFERENS!
I år håller Missionskyrkan i Finland och Finlands svenska 

Pingst igen en gemensam sommarkonferens i Jakobstad 

med temat ”Ge det vidare”. Platsen är Optima mitt i staden 

och konferensen kommer att bjuda på något för alla åldrar.

PÅ KONFERENSOMRÅDET
På konferensområdet hittar du bland annat en 

missionsutställning, försäljning av böcker och musik, 

konferenskansliet, vilorum, lekrum för 0-3-åringar och fina 

barnutrymmen. Där hålls också frukost-, lunch-, middags- 

och kvällsmålsserveringarna. På konferensplatsen finns ett 

caféområde som är öppet hela dagen för gemenskap kring 

kaffekoppen. 

Vi erbjuder förmånliga matpriser under dagarna. Barn 0-6 år 

äter gratis, 7-17-åringar har ett lägre matpris än vuxna.

INFO OM SOMMARKONFERENSEN
Uppdaterad info om konferensen finns på hemsidan

 www.sommarkonferensen.fi, på Facebooksidan 

Sommarkonferensen och på Instagram.

ANMÄLNING
Du kan anmäla dig på följande sätt:

Via hemsidan: www.sommarkonferensen.fi eller genom att 

sända e-post till maria.prost@elim.fi

 

LOGI
På konferensområdet finns ett internat med rum som kan 

bokas för 25 €/person/natt. Internatet har separata rum 

med egen dusch och toalett på andra sidan gatan från 

konferensplatsen. Det finns även några lägenheter för 

familjer på gångavstånd. Mer info om logipriserna finns på 

www.sommarkonferensen.fi. 

Bokningar görs till tel. 044-322 1260 (Maria).

Sommarkonferensen har ett avtal med Stadshotellet 

i Jakobstad, som under dagarna erbjuder rum till 

specialpriser för konferensdeltagare, se mer info på 

hemsidan. Hotellbokningar görs direkt till hotellet.

Sommarkonferens 
i Jakobstad 
27-30.6.2019
Finlands svenska Pingst och Missionskyrkan i Finland

Till alla Missionskyrkan i Finlands (MKF:s) & Fria Missionsförbundet rf:s (FMF:s) 
lokalförsamlingar och röstberättigade ombud

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Missionskyrkan i Finland (MKF) & Fria Missionsförbundet rf  
kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 juni 2019 

kl.13 i Ebeneserkyrkan i Jakobstad. 

28- 31.1.2019 samlades nästan 
50 personer på Sjömansro. 
Programmet för dagarna var 
fyllda med undervisning, bön 
och samtal. Runar Eldebo 
undervisade och föreläste under 
hela tisdagen. Han utmanade 
oss att våga tänka utanför den 
inkörda boxen. Vissa samlingar 
hölls tillsammans med Apg29 och 
en del samlingar höll grupperna 
var för sig. Vi hade också glädjen 
att ha Krister och Lisbeth 
Gunnarsson med oss även detta år. 

När pastorsgemenskapen möts är 
det många olika och viktiga samtal 
som hålls, både enskilt och i grupp. 

Vi tror att dagarna 
var betydelsefulla och 
inspirerande för alla som hade 
möjlighet att vara med.

SOMMARKONFERENSEN
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Vi är glada att få hälsa alla barn hjärtligt 
välkomna med på Barnens egen konferens i 
Jakobstad!

Vi ser fram emot roliga dagar tillsammans 
där vi får nya vänner och får lära känna Jesus 
bättre. Det blir lek och rörelse, olika kreativa 
workshops och fartfyllda barnmöten med 
familjen Hyllerud från Sverige! På lördag blir 
det för 7-10-åringarna dags för Expedition 
Svedja. En äventyrsdag ute på lägerområdet 
Svedja med olika aktiviteter,
banor, tävlingar och möjlighet till simning i 
havet. Vi ledare kan knappt vänta på att få 
träffa just dej på Barnens konferens!

Alexandra och Emmanuel Hyllerud håller 
i trådarna för Barnkonferensens möten i 
Jakobstad. De är tillsammans med sin tre 
barn bosatta i Floda norr om Göteborg. 
Alexandra och Emmanuel är kända för sin 
produktion av sång och musik för barn på 
barnskivor.se och har i 15 år rest runt och 
hållit barnmöten. Genom berättelser, roliga 
figurer, sång, dans och musik vill de på sina 
glada o svängiga möten berätta för barnen 
om Jesus och ge redskap och möjlighet för 
barnen att få en egen personlig relation med
Jesus!

Konferensprogrammet
TORSDAG 27.6

kl. 10:00  Gemensam ledarkonferens i 
Elimkyrkan: Mika Yrjölä

kl. 12:00 Lunch i Elim.
kl. 13:00 Årsmöten i respektive kyrkor,  

Elim (FSP )och Ebeneser 
(MKF)

kl. 17:30 Middag på Optima
kl. 19:00 Inledande konferensmöte: 
 Mika Yrjölä 
kl. 20:30 Kvällsbit

FREDAG 28.6 

kl. 8:00-9:00 Frukost i caféet vid Optima
kl. 9:30 Bön, bibelläsning och lovsång
kl. 10:00 Förmiddagsmöte: Mika Yrjölä 
kl. 11:30 Lunch
kl. 13:30 Bibelstudium: Jonas Ahlsved 
kl. 15:00 Seminarier
kl. 16:30 Middag
kl. 19:00 Kvällsmöte: Olle Rosenqvist 
kl. 20:30 Kvällsbit
kl. 22:00 Ungdomsmöte

LÖRDAG 29.6

kl. 8:00-9:00 Frukost
kl. 9:30 Bön, bibelläsning & Lovsång
kl. 10:00 Förmiddagsmöte 
kl. 11:30 Lunch
kl. 13:30 Bibelstudium: Lilian Lytz
kl. 15:00 Seminarier
kl. 16:30 Middag
kl. 19:00 Kvällsmöte: Fredrik Martin
kl. 20:30 Kvällsbit
kl. 22:00 Ungdomsmöte 

SÖNDAG 30.6

kl. 8:00-9:00 Frukost
kl. 9:30 Bön, bibelläsning och lovsång
kl. 10:00 Festgudstjänst med nattvard: 

Stefan Löv
kl. 12:00 Lunch

Talarpresentation

Mika Yrjölä
Mika Yrjölä är en ofta anlitad talare i Finland 
men även internationellt. Han är gift med 
Rommy och de har fyra barn. Mika är som 
missionärsbarn född i Singapore, har gått 
bibelskola i Amerika, tjänat som pastor i Canada 
och varit missionär i Indonesien. Sedan 1912 
leder Mika Yrjölä Finlands största frikyrka, 
Saalem i Helsingfors, och är sedan 2017 även 
samfundsledare för den finska pingströrelsen. 

Stefan Löv
Stefan Löv är en uppskattad talare som på 
ett tydligt och inspirerande sätt utmanar, 
uppmuntrar och utrustar människor att 
följa Jesus i vardagen. Han är pastor och 
föreståndare i Ebeneserkyrkan i Jakobstad 
sedan 21 år tillbaka, församlingsutvecklare inom 
Missionskyrkan i Finland och har en gåva att 
leda både lokalt, regionalt och internationellt. 
Stefan bor i Ytteresse i Pedersöre, är gift med 
Ann-Marlén, har tre barn och två barnbarn. 
Han gillar idrott och musik och har memorerat 
minst lika många sportresultat som bibelverser. 
Han hejar på Liverpool och lyssnar gärna på 
hårdrock.

Olle Rosenqvist
Olle Rosenqvist är en man som efter att han 
blev räddad från alkoholmissbruk och ett liv 
i misär satsat allt på att resa runt och berätta 
om Jesus. Han har varit med om att starta 
många församlingar ute i världen och träna 
nya församlingsledare. Olle visar genom 
sina berättelser och sin passion för Jesus att 
ingenting är omöjligt för den som tror, vare 
sig i Finland eller i resten av världen. Olle bor i 
Kvevlax, är gift med Birgitta, har fyra barn och 
två barnbarn.

Fredrik Martin
Fredrik Martin är gift med Johanna och de 
har fyra barn. Fredrik är ledande pastor i 
Betesda Church i Ekenäs, en församling som 
har välsignats med många nya medlemmar 
de senaste åren. Under Fredriks ledarskap 
har församlingen arbetat målmedvetet för 
att integrera nya människor i sin gemenskap. 
Församlingen har utvecklats på ett fantastiskt 
sätt till att bli en mångkulturell gemenskap med 
många olika nationaliteter och kulturer i hjärtat 
av Ekenäs. 

BARNENS PROGRAM
TORSDAG:
Kl. 19:00 Barnmöte med Hylleruds

FREDAG:
Kl. 10-11:30 Barnmöte med Hylleruds
Kl. 13:30-14.30 Power Hour 

Grupp 1: 4-6 åringar  
Grupp 2: 7-10 åringar

Kl. 15-16:30 Workshops   
Grupp 1: 4-6 åringar (Fixa & Trixa 
/ Legoverkstad / Färgateljen) 
Grupp 2: 7-10 åringar 
(Skrotverkstad / Smått & Gott / 
Flower Power)

Kl. 19-20:30  Barnmöte med Hylleruds 

LÖRDAG: 
Kl. 10-11:30 Barnmöte med Hylleruds
Kl. 13.30-14:30 4-6 åringar: Power Hour
 7-10 åringar: Expedition Svedja 
 13.30-16.30 Utfärd med 

buss till Svedja lägerområde. 
Aktiviteter: (Simning, Spårning / 
Äventyrsbana, Volleyboll / Fotboll 
m.m.) 

Kl. 15-16:30 4-6 åringar: Workshops 
(Legoverkstad / Fixa& Trixa / 
Smått & Gott)

Kl. 19-20:30  Barnmöte med Hylleruds

SÖNDAG:
Kl. 10-11:30 Avslutande barnmöte med 

Hylleruds 

Barnkonferensen
SOMMARKONFERENSEN SOMMARKONFERENSEN
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Årets Sommarkonferens kommer att bestå av två 
delar. Själva konferensen som startar på torsdag kväll 
kl.19 men redan på torsdag förmiddag kl.10 kör en 
ledarkonferens igång. 
Vi vill verkligen ta vara på tillfället när ledare från 
Missionskyrkan och Pingströrelsen kommer samman 
att träffas, inspireras och utvecklas som ledare i Guds 
rike. Att vara ledare i Guds församling är världens 
viktigaste uppgift, men det är också en utmanande 
uppgift som förutsätter förkovran och ständiga 
impulser av inspiration utifrån.

Du som är 11-14 år är varmt välkommen med på 
Tweenskonferensen! Vi kommer att ha kul tillsammans med 
många roliga aktiviteter, men vi hinner också chilla och umgås 
med varandra. Under mötena lär vi känna Jesus bättre, vi 
sjunger tillsammans med Per-Richard ”Pricken” Levälahti, och 
så blir det tävlingar och annat skoj förstås. Halva fredagen är vi 
ute vid Svedja lägergård där Wild Kids går av stapeln! 

Ansvariga ledare för tweenskonferensen är Agneta Enström 
från Salemförsamlingen i Nykarleby och Tommy Johansson 
från Ebeneserförsamlingen i Jakobstad tillsammans med ett 
härligt team. 

Ledardag inleder Sommarkonferensen
Konferensens huvudtalare Mika Yrjölä kommer att tala 
över temat ”Ge det vidare” och belysa vikten av att 
ständigt bredda ledarskapet med nya människor. Han 
kommer öppenhjärtligt att dela sina olika erfarenheter 
av de nödvändiga generationsväxlingar som kyrkan 
ständigt står inför. 

Ledardagen startar kl.10 på torsdag i Elimkyrkan 
och på eftermiddagen håller respektive rörelser sina 
årsmöten och samtal i Elim eller Ebeneser från kl.13-
17. Ledardagen är till för dej som står i nåt ledaransvar i 
din lokala församling. 

Tweenskonferensen

Tweensprogram:

TORSDAG
19.00 Tweensmöte

FREDAG
10.00 Tweensmöte
13.00-19.30 Bussutfärd till Svedja 
lägerområde / Wild Kids

LÖRDAG
10.00 Tweensmöte
15.00-16.30 Workshops
19.00 Tweensmöte

SOMMARKONFERENSEN FMU LÄGER
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  Missionskyrkan i Finland
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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
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Påskinsamlingen 
2019

Pågår hela april!

Till förmån för missionen!


