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Elevkåren i högstadiet i Karis hade 
gjort en insamling till förmån för 
NLA:s högstadium och de dryga  
100 euro som samlades in räckte till 
117 böcker av olika slag och två jord-
glober när biståndsmedel lades till. 
Bjarne Rönnqvist har tagit bilden.
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FÖRORD INNEHÅLL

om vår gemensamma egendom. 
Också våra olika samarbetspart-
ners hemma i Finland, men även 
utomlands, syns.

Arbetet i varje församling har, 
precis som tidigare år, utförts 
lokalt. Det mesta av det arbetet 
syns inte i denna bok.

Jag hoppas att alla vi som på 
olika sätt berörs av MKF:s arbete 
kunde upptäcka och se att det 
sker massor av mirakel omkring 
oss, även om utmaningarna ropar 
ut sitt hopplöshetsspråk. Det vi 
ger och gör i tillit till Guds Ord, 
det tror vi att HERREN välsignar!

Jag vill tacka Er alla, både en-
skilda personer, församlingar 
samt övriga samarbetspartners, 
för året som gått och önska Her-
rens välsignelse över allt det ar-
bete som utförts för att Guds rike 
skall breda ut sig och för att Hans 
namn skall bli förhärligat.

Med förtröstan och tro blickar vi 
FRAMÅT!

Håkan Björklund
Samfundsledare

Under alla tider har mänsklighe-
ten stått inför många och ibland 
svåra utmaningar. Det gäller den 
kristna församlingen, men också 
vårt samhälle. I allt detta sprider 
sig ibland en känsla av hopplös-
het. Vi blir lätt passiva och tycker 
kanske att det lilla jag bidrar med 
inte räcker någonstans. I sådana 
situationer kan det vara bra att 
studera vad Jesu hjärta egentli-
gen klappar för.   

I Johannesevangeliet 12:47 sä-
ger Jesus: ”Jag har inte kommit 
för att döma världen, utan för att 
rädda världen”!

mIRAkEL
I Matteus evangelium (kap.14) 
berättas det vidare om pojken 
som gav fem bröd och två fiskar 
till Jesus. Efter att Jesus välsignat 
hans lilla gåva kunde tusentals 
hungriga människor som såg och 
upplevde händelsen bli mätta och 
samtidigt häpna över resultatet. 
Jesus gjorde mirakel med det lilla!

Detta kan tjäna som en bra mo-
dell för oss!  Det lilla du och jag 
ger till Jesus eller gör i beroende 
av honom, förvandlar Han till mi-
rakel på olika sätt. 

I årsboken, som du just nu hål-
ler i din hand, framkommer när-
mast sådant som vi som samfund 
gör tillsammans både i hemlandet 
och på övriga håll i världen. Myck-
et av det som hänt inom Missions-
kyrkan i Finland, Fria Missionsför-
bundet r.f., Fria Missionskyrkans 
Ungdom och Sjömansro Ab, är 
inbakat i namn, statistik, siffror 
och rapporter. Här berättas också 
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Missionskyrkan i Finland

VERkSAmHETSBERÄTTELSE 2013

SOmmARkONFERENS 
Årets sommarkonferens hölls 
den 26-30 juni 2013, på Sundom 
LärCenter, utanför Vasa. Konfe-
renscentret var fint och för första 
gången kunde vi ”streama” mö-
tena, vilket betydde att männis-
kor över hela världen kunde följa 
konferensmötena på sina dato-
rer. Detta uppskattades mycket!   
Huvudtalare för konferensen var 
Hans Weichbrodt, Oasrörelsen i 
Sveriges ledare, Filadelfiaförsam-
lingen i Stockholms föreståndare: 
Niklas Piensoho, samt Mark Marx 
från Irland. Under konferensen 
kunde man också delta i många 
olika seminarier. Barnen och ton-
åringarna hade sitt eget program 
delvis parallellt med det övriga 
programmet, Sommarkonferen-
sen var mycket välbesökt och 
kvällsmötena samlade ca 400- 
500 personer/kväll.

ÅRSmÖTE
Missionskyrkan i Finlands års-
möte hölls torsdagen den 27 juni 

2013 på konferensplatsen. 82 
röstberättigade ombud deltog i 
mötet. På agendan fanns sedvan-
liga mötesärenden såsom årsbe-
rättelse, ekonomi- och förvalt-
ning, val av revisorer för år 2013 
samt val av medlemmar i valbe-
redningen. Tua Backman fick för-
nyat förtroende att fortsätta som 
ordförande för ytterligare en pe-
riod på tre år. Till nya medlemmar 
i samfundsstyrelsen valdes för en 
period på tre år: Ture Huhtamäki 
och Petra Sten. 

På mötet gavs missions- och 
biståndsinformation. Dessutom 
beskrevs tillvägagångssättet för 
de lokala trossamfundsförsam-
lingarnas medlemsansökan i Fria 
Missionsförbundet r.f. Vidare pre-
senterades strategifrågor, samt 
den nya gratistidningen På väg, 
som ersätter tidningarna En Väg 
och Internationellt. Det meddela-
des även att ett förköpsavtal med 
en intresserad köpare av Soltorp 
gjorts. Därtill uttrycktes stor oro 
för läget på Sjömansro. Bestäm-

des att ett Extra möte hålls lör-
dagen den 2 november i Missions-
kyrkan i Vasa.

ExTRA mÖTE
Lördagen den 2 november 2013 
samlades 54 röstberättigade per-
soner till en dag fylld av samtal 
gällande MKF:s framtid. Förutom 
att verksamhetsplan och budget 
för år 2014 godkändes, togs tid 
till att berätta om kollektivavtalet 
för kristliga organisationer, revi-
sor- och verksamhetsgranskar- 
funktionen i de lokala församling-
arna, avslutandet av infobladet 
Internationellt och tidningen En 
Väg samt startandet av den nya 
tidningen På väg. Vidare informe-
rades om att Soltorps försäljning 
verkar vara klar, och att en ny 
akut kris på Sjömansro har upp-
kommit. Försäkringsbolaget har 
meddelat att Kapellgården måste 
genomgå vvs- sanering. Samtidigt 
måste huset få ett nytt värmesys-
tem. Mission- och biståndsfrågor 
nämndes. En del av tiden kunde 

MKF-styrelsens möte 
den 10-11 januari, 

2014 i Andreaskyrkan i 
Helsingfors
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också ägnas åt frågan om beho-
vet av fokusering och strategi för 
MKF. 

Dagen avslutades med ett för-
böns- och lovsångsmöte.

SAmFuNDSSTyRELSEN
Styrelsens sammansättning efter 
dess konstituering är: Ordföran-
de Tua Backman (vald till 2016), 
vice ordförande Kjell Söderlund 
(2014), sekreterare Sofia Gran-
kull (2014). Övriga ledamöter: 
Tore Ahlgren (2015), Mats Björk-
man (2015), Ture Huhtamäki 
(2016), Magnus Lindberg (2015), 
Catarina Olin (2014) och Petra 
Sten (2016).

Samfundsstyrelsen (MKF) har 
under år 2013 haft sju protokoll-
förda möten: 26 januari möte i 
Tammerfors, 3-5 maj möte på Sjö-

mansro i Lappvik, 28 juni möte i 
Sundom, 29 juni möte i Sundom, 
27- 28 september möte på Utterö 
(delvis tillsammans med FMU- 
styrelsen), 1-2 november möte 
i Vasa samt 5 november (e-post 
beslut).  

De största frågorna har också 
detta år varit hur vi skall klara av 
det ekonomiska trycket. Till Sjö-
mansros verksamhet har behövts 
stora summor, samtidigt som 
också missions-och biståndsarbe-
tet har krävt sitt. Därtill kommer 
de löpande utgifterna som också 
är nödvändiga för att allting skall 
fungera. 

Vi vill dock inte fastna i ekono-
miska bekymmer och byråkrati. 
Allting har en lösning och därför 
ser vi med tillförsikt på framtiden. 

Bland pastorerna och i flera an-
dra grupper jobbar vi med fram-
tids- och strukturfrågor som skall 
göra oss bättre rustade att nå da-
gens människor och att möta de 
behov som finns idag. 

Tillsammans går vi framåt!

Extra möte i Vasa 1-2 november 2013.
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STyRELSER, DIREkTIONER,  
uTSkOTT, kOmmITTéER OcH FONDER 2013

• STYRELSER

SjÖmANSRO
Sjömansro Ab
Tore Ahlgren ordf., Bjarne Rönn-
qvist, Håkan och Marie-Louise 
Björklund.  
Fastighetsgrupp: 
Mikael Nylund (de anställda), 
Bror-Erik Wik samt Sjömansro 
Ab- styrelsen.

• FONDER

GuLLSTEDTS DONATIONSFOND
MKF ordinarie: Håkan Björklund 
och Tua Backman
MKF suppleanter: Marie- Louise 
Björklund och Claseric Gull
Betesda: Folke Gull
Familjen: Dorty Gull

WIkSTRÖmS FOND
MKF: Håkan Björklund
Åbo: Niklas Wallis och Janne Lii-
kanen

kROkFORS FOND
Boris och Ritva Björklund, Håkan 
och Marie-Louise Björklund samt 
Johannes och Maj-Britt Hjortman

SImONS FOND
Håkan Björklund, Bjarne Rönn-
qvist och personal från Visma

mISSIONS FOND
Samfundsstyrelsen och personal 
från Visma

• KOMMITTÈER

SAmFuNDSkOmmITTéN
Olof Göthelid, Bjarne Rönnqvist 
och Håkan Björklund

kOmmITTéN FÖR FÖRSAm-
LINGSPRAkTIkAN
Olof Göthelid, Håkan Björklund 
och Bjarne Rönnqvist. 

ANSTÄLLNINGSFRÅGOR
Håkan Björklund och Tua Backman

VALBEREDNINGEN
MKF: Olof Göthelid och Anne-
Marie Hjortman 
FMU: Jenny Gädda och Susanne 
Wik

PASTORALRÅD 
För moraliska-och etiska pro-
blemsituationer: Håkan Björk-
lund och Bjarne Rönnqvist. 

De utser en tredje person som 
är insatt i den för tillfället aktuella 
situationen. 

STRATEGIGRuPP
Stefan Löv, Håkan Björklund och 
Per- Rickhard Levälahti

EkONOmI-OcH FONDuTSkOTT 
Håkan Björklund, Bjarne Rönn-
qvist och personal från Visma

kRISTLIGA RADIOuTSkOTTET
Catarina Olin, suppleant: Jan Tu-
nér

• REPRESENTATION  
   I mEDLEmS- 
   ORGANISATIONER

FRIkyRkLIG SAmVERkAN  R.F.
Styrelsen
Ordinarie: Bjarne Rönnqvist och 
Henrik Nymalm  
Suppleanter: Håkan Björklund 
och Jan Tunér  

BISTÅNDSuTSkOTT
Bjarne Rönnqvist och Ture Huh-
tamäki
Anställd: Mona Groop-Sjöholm 
(moderskapsledig från november)

uTSkOTTET FÖR EkumENIk OcH 
SAmHÄLLSFRÅGOR 
Håkan Björklund och Bjarne 
Rönnqvist

EkumENISkA RÅDET I FINLAND
Markus Österlund och Håkan 
Björklund

SEkTIONEN FÖR FINLANDS-
SVENSk EkumENIk
Henrik Nymalm, suppleant: Hå-
kan Björklund 

FINSkA mISSIONSRÅDET
Stefan Salonen, suppleant: Håkan 
Björklund

FRIA kRISTLIGA FOLkHÖG- 
SkOLANS DIREkTION
Anders Blomberg. 

mAF-FINLAND 
Stefan Salonen, suppleant: Patrik 
Buss

IAm 
Jan Tunér

SkANDINAVISkA TuRISTkyRkAN
Håkan Björklund

BOkFÖRING
MKF, FMF, Sjömansro Ab sköts av 
bokföringsföretaget Visma i Eke-
näs.  

• REvISORER 

mISSIONSkyRkAN I FINLAND
Ordinarie: Mikael Söderlund 
(CGR) 
Ersättare: Guy Willman (CGR)

SjÖmANSRO AB 
Ordinarie: Mikael Söderlund 
(CGR) 
Ersättare: Christer Långstedt 

FRIA mISSIONSFÖRBuNDET R.F.  
Mikael Söderlund (CGR) och Sig-
vard Löfström. 
Ersättare: Guy Willman (CGR) 
och Mats Lillqvist.
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mEDARBETARE, mISSIONÄRER OcH PASTORER

Pastorsdagar hölls 7-10 januari 
på Sjömansro i Lappvik. Inbjuden 
gästtalare var Hans Weischbrodt, 
Oasrörelsens ledare i Sverige. 
Övriga medverkande var Simo 
Lintinen från Santalan kristillinen 
Opisto, Stefan Sigfrids från Sion i 
Vasa.

Frikyrkornas gemensamma 
pastorsdagar hölls 25-28 novem-
ber på Österhankmo lägergård i 
Korsholm. 

Endags samtals- och böneträf-
far har också hållits under året.

FÖRÄNDRINGAR uNDER ÅRET
Niklas Wikström tillträdde tjäns-
ten som pastor och föreståndare 
i Missionskyrkan på Åland, våren 
2013.

Fanny Backman avslutade sin 
tjänst som barn-och ungdomsle-
dare i Missionskyrkan i Borgå, för 
att inleda bibelskolstudier i Sve-
rige.

ADmINISTRATION

EkENÄSkONTORET
Missionskyrkans administration 
sköts från Ekenäskontoret. Där 
finns både samfundsledaren Hå-
kan Björklund och samfundsko-
ordinatorn Bjarne Rönnqvist. 
Bjarne Rönnqvist övergick till 
tjänsten som tf. biståndsledare i 
november.

Hemgångna 
församlings- 
medlemmar  
under året

Aira Asikainen, Helsingfors  
Lars Lillqvist, Helsingfors
Mikael Skrifvars, Närpes

BISTÅNDSkONTORET I 
ANDREAS kyRkAN I HELSING-
FORS

Mona Groop- Sjöholm är ansvarig 
för biståndsarbetet. Hon blev för-
äldraledig i november och Bjarne 
Rönnqvist blev tf. biståndsledare 
under hennes  ledighet. 

 

Ekenäskontoret, Torngatan 4, 10600 Ekenäs.

Missionärsdagar på Sjömansro.



ÅRSRAPPORT 2013  •  7

missionskyrkan i Finlands 
utlandsarbete

Tillsammans åstadkommer vi så mycket mer!

MKF är ett litet finlandssvenskt 
trossamfund som har ett brett 
och mångsidigt utlandsarbete 
genom sina lokalförsamlingar. Ut-
landsarbetet består av flera olika 
delar.

BISTÅNDSPROjEkT I SAmARBE-
TE mED uTRIkESmINISTERIET 
År 2013 har vi understött bi-
ståndsprojekt för utveckling i 
flera länder i Sydamerika, Asien 
och Afrika.

I Guyana stöder MKF uppfö-
randet och starten av så kallade 
Social- Center på flera platser 
runt om i landet. Vid Centren får 
bland annat ungdomar yrkesträ-
ning i olika praktiska ämnen och 
färdigheter, skolbarn får mat och 
tillgången till hälsovård har för-
bättrats.

I grannlandet Surinam ges ut-
satta barn och ungdomar under-
visning och stöd som relaterar till 
missbruk, familjevåld och olika 
sjukdomar och de erbjuds olika 
fritidsaktiviteter.

I Brasilien erbjuds olika for-
mer av stöd till slummens fattiga 
befolkning genom det arbete som 
Marcelo och Anna Korkman- Lo-
pes utför.

I Afghanistan samarbetar 
MKF med en lokal bistånds-
organisation kring ett byut-
vecklingsprojekt i centrala 
Afghanistan. Vi sänder 
även ut finländare för kor-
ta regelbundna insatser.

I Peru arbetar Ann-Char-
lotte Rönnqvist på Diospi- 
Suyana sjukhuset i Curahuasi. 
Sjukhuset betjänar quechua- in-
dianerna, som under många år-

hundraden levt under konstant 
social diskriminering.

I Tanzania har samarbetet 
med New Life Outreach/New 
Life Academy (NLA) i Olosiva, 
Arusha fortsatt. NLA är en pri-
vat skola för barn i åldern 4-13 år 
med cirka 470 elever. Tack vare 
stödet från MKF kommer NLA 
nu att kunna bygga en Secondary 
School (högstadieskola) på skol-
området, samt färdigställa sko-
lans kök och matsal.

Biståndsprojekten utförs av 
lokala kristna kyrkosamfund el-
ler organisationer efter gemen-
sam planering med MKF. MKF 
får statsstöd för biståndsprojek-
ten via frikyrkornas takorganisa-
tion Frikyrklig Samverkan. Också 
MKF:s lokalförsamlingar runt om 
i Svenskfinland stöder de olika bi-
ståndsprojekten.

EGEN FINANSIERAD  
mISSIONSVERkSAmHET
MKF har fortsättningsvis haft ett 
mångsidigt missionsarbete 

som bedrivs med stöd av gåvor 
och kollekter. Missionsarbetet 
omfattar bland annat hjälpar-
bete i närområdet såsom Karelen 
och Baltikum. Missionsarbetet 
finns också längre bort, till exem-
pel missionspilot- verksamhet 
i Arnhemland som är Australiens 
största reservat för aboriginer.

MKF har understött utländska 
pastorer i olika församlingsfunk-
tioner. Stöd har getts  till olika 
former av evangelisationssats-
ningar. MKF:s resande evang-
elist Olle Rosenqvist har regel-
bundet åkt till platser där han fått 
möjlighet att både dela evangeliet 
och undervisa nykristna. Nepal, 
Indien, Mongoliet och Guyana är 
exempel på länder som Olle be-
sökt under året. 

MKF har också fortsatt att un-
derstöda Tomas Sandell som 
arbetar med kristen opinions-
bildning, ledarskapsutbildning 
och bönefrukostar i Bryssel och 
övriga Europa. En del av arbetet 
sker inom ramen för organisatio-
nen European Coalition for Is-
rael, vars syfte är att ordna min-
neshögtider för förintelsens offer, 
informera om nya former av anti- 

semitism samt utrusta kristna 
att möta dessa och andra ut-
maningar i dagens samhälle. 
Organisationen samarbetar 
bland annat med Europe-
iska Unionen i Bryssel och 
Förenta Nationerna i New 
York.

Beställ vår informations-
broschyr! Där kan du se mer 

av det spännande och varia-
tionsrika arbete som MKF är in-
volverat i.

   

©
 1xpert - Fotolia.com
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Tidningen En Väg

En Vägs (EV) slogan har liksom 
tidigare år varit ”En tidning om 
tro och liv – mitt i tiden”. Det-
ta har belysts genom teman som 
på olika sätt berört livet som tro-
ende i både medvind och mot-
gång. EV vill framför allt vara en 
tidning som uppmuntrar varje 
enskild kristen i tron. EV har ock-
så under året velat belysa samt 
väcka olika frågor och fundering-
ar, med en positiv underton.

REDAkTIONEN,  
LAyOuT OcH TRyckERI
Det redaktionella arbetet samt 
prenumerationsärenden har 
skötts av Kommunikatören med 
Jessica Taipale som ansvarsper-
son. En planeringsgrupp har 
också funnits som bestått av So-
fia Grankull, Catarina Olin, Elna 
Romberg och Jessica Taipale. Fri-
lansskribenter har bidragit med 
material.

Tidningen har tryckts vid 
KTMP i Korsholm.

uPPLÄGG OcH INNEHÅLL
En Väg utkom med tio nummer, 
varav två dubbelnummer (som-
mar och jul). Varje nummer har 
haft ett särskilt tema. Teman 
under året har varit ”Maktmiss-
bruk - i Guds namn” (nr 1), ”En 
hjälpande hand” (nr 2), ”Välbefin-
nande i själ och inre helande” (nr 
3), ”Konferens” (nr 4), ”Mission 
och bistånd” (nr 5), ”Sommar” 
(nr 6-7), ”FMU” (nr 8)” En tillba-

kablick med fokus på framtiden” 
(nr 10) och ”Jul” (nr 11-12/Frids-
stjärnan).

Tidningarna har innehållit bl.a. 
flera intervjuer samt olika former 
av reportage. Missionsinforma-
tion, bokrecensioner och olika 
former av belysande tematexter 
samt undervisande artiklar har 
också rymts med. Referat och 
rapporter från olika tillställningar 
så som läger och konferenser, samt 
information om och från MKF och 
dess verksamhet har likaså utgjort 
en del av tidningens innehåll.

ÖVRIGT
Eftersom det ekonomiska under-
skottet blivit för stort samtidigt 
som tidningen når väldigt få MKF 
medlemmar, utkom det sista 
numret av En Väg i december. 
Fr.o.m. 2014 ersätts En Väg med 
en ny tidning: På väg, som utkom-
mer med 4 nr/år. 

Missions- och biståndsinfor-
mationsbladet, Internationellt, 
har också utkommit med 4 num-
mer under året. Internationellt 
har skickats gratis till ca 700 
personer. Dessutom har tre ny-
hetsblad för Evangeliska Guyana-
missionen i Sverige gjorts, vilket 
har en upplaga på ca. 250 mot-
tagare i Sverige. 

Ett stort tack till alla som 
bidragit med material och 
idéer till En Väg, Interna-
tionellt samt Nyhetsbre-
vet!

När vi läser verksamhetsberättelsen kan vi kon-
statera: ”Tillsammans åstadkommer vi så mycket 
mer!” Vi kan se att MKF bedriver ett stort arbete 
i förhållande till samfundets storlek, och det är sti-
mulerande att återigen kunna upptäcka; att det går!

Men visst innebär arbetet många stora utma-
ningar, inte minst på det ekonomiska planet och 

det kräver ett stort engagemang av många män-
niskor.

Vi vill tacka er alla som på olika sätt varit med i 
MKF:s spännande, intressanta och utmanande ar-
bete under året! 

Samfundsstyrelsen

Slutord
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Fria Missionsförbundet rf

VERkSAmHETSBERÄTTELSE 2013

Till Fria Missionsförbundet rf är 
följande medlemsföreningar- och 
församlingar anslutna vid årets 
slut. 

Friförsamlingen i Ekenäs rf, 
Friförsamlingen i Kronoby, Fri-
församlingen i Vörå, Svenska Fri-
församlingen i Åbo rf, Svenska 
Friförsamlingen rf (Helsingfors), 
Vasa Missionsförsamling rf, Mis-
sionskyrkan i Billnäs, Missions-
kyrkan i Borgå, Ebeneserkyrkan 
(Jakobstad), Missionskyrkan 
i Kvevlax, Missionskyrkan på 
Åland, Missionskyrkan i Nykar-
leby, Missionskyrkan i Närpes, 
Sibbo Friförsamling, Sundom 
Missionskyrka, Betesda i Ytter-
mark, Missionskyrkan i Övermark 
samt Helsingfors Gästhem och 
Natthärbärge rf

ÅRSmÖTE  
Fria Missionsförbundet rf (FMF) 
höll sitt årsmöte på Sundom Lär-
Center torsdagen den 27 juni 
2013. Ture Huhtamäki återvaldes 
till styrelsen för en period på tre 
år och till ny medlem valdes Petra 
Sten. Till ordförande återvaldes 
Tua Backman, för en period på 
tre år. Mötet hade 49 röstberät-
tigade ombud.

ExTRA mÖTE
Ett extra möte hölls lördagen den 
2 november 2013 i Missionskyr-
kan i Vasa. I mötet deltog 32 röst-
berättigade ombud.

Huvudfrågan för FMF var att 
kunna få sin medlemsbas för-
stärkt. Extra mötet kunde hälsa 
11 nya medlemsförsamlingar väl-
komna nämligen: Missionskyrkan 
i Billnäs, Missionskyrkan i Borgå, 
Ebeneserkyrkan i Jakobstad, Mis-
sionskyrkan i Kvevlax, Missions-
kyrkan på Åland, Missionskyr-
kan i Nykarleby, Missionskyrkan 
i Närpes, Sibbo Friförsamling, 
Sundom Missionskyrka, Betesda 
i Yttermark, Missionskyrkan i 
Övermark. 

Kvevlax Missionsförsamling rf 
och Mariehamns Missionsförsam-
ling rf uteslöts ur FMF, eftersom 
deras motsvarande lokalsam-
fundsförsamlingar har erhållit 
medlemsskap i FMF.

mISSIONSSTyRELSEN
Styrelsens sammansättning efter 
dess konstituering är: Ordföran-
de Tua Backman (vald till 2016), 
vice ordförande Kjell Söderlund 
(2014), sekreterare Sofia Gran-
kull (2014). Övriga ledamöter: 
Tore Ahlgren (2015), Mats Björk-
man (2015), Ture Huhtamäki 
(2016), Magnus Lindberg (2015), 
Catarina Olin (2014) och Petra 
Sten (2016).

Missionsstyrelsen (FMF) har 
under år 2013 haft fem protokoll-
förda möten: 26 januari möte i 
Tammerfors, 3-5 maj möte på Sjö-
mansro i Lappvik, 28 juni möte i 

Sundom, 27- 28 september möte 
på Utterö (delvis tillsammans 
med FMU- styrelsen) samt 1-2 
november möte i Vasa.  

EGENDOm OcH VERkSAmHET 
FMF är ägare av Tenerife Heal-
ing Mission (Salingrefonden) som 
består av en lägenhet i Puerto de 
La Cruz på Teneriffa. Verksam-
heten omfattar möjlighet till re-
kreation och vila för medarbetare 
och medlemmar i FMF och Mis-
sionskyrkan i Finland samt i mån 
av möjlighet även andra intresse-
rade med liknande behov. Under 
året har ca 180 boendedygn för-
verkligats.

Arbetet gällande FMF:s med-
lemsbas har varit det viktigaste 
ärendet under året som gått.

Bokföringen för Fria Missions-
förbundet rf har skötts av företa-
get Visma Services Oy i Ekenäs.

AVSLuTNING
Verksamheten i Fria Missionsför-
bundet rf är blygsam men behövs 
bland annat för att förvalta Tene-
rife Healing Mission- fonden (Eli-
sabeth Salingre) som på grund 
av ägande i utlandet i nuläget av 
ekonomiska orsaker inte kan över-
föras till Missionskyrkan i Finland.  

Fria Missionsförbundet rf be-
höver också finnas kvar, ifall nya 
testamenten erhålls till organisa-
tionen.
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Sjömansro Ab Oy 

VERkSAmHETSBERÄTTELSE ÅR 2013

År 2013 var tredje verksamhets-
året för Sjömansro Ab som grun-
dades i april 2011 med uppgiften 
att driva verksamheten på Sjö-
mansro. Bolaget ägs till 100% av 
Missionskyrkan i Finland (MKF) 
och hyr fastigheten av MKF. 

Styrelsen har samlats till fem 
protokollförda möten under året 
och den har bestått av Tore Ahl-
gren, (ordförande), Håkan Björk-
lund, Marie-Louise Björklund, 
Bjarne Rönnqvist (sekreterare), 
Mikael Nylund (verkställande di-
rektör/verksamhetsledare -31.10). 
Bolagsstämman hölls i juni.

ANSTÄLLNINGAR  
OcH SOmmARPERSONAL 
Sjömansros ordinarie personal, 
Mikael Nylund har varit anställd 
som verksamhetsledare. Han 
tidsbundna kontrakt förlängdes 
inte pga. att den olönsamma verk-
samheten avslutades.

Anni Tuohimaa har under året 
fungerat som timanställd vid 
behov med ansvar för kök, städ-
ning och kansliuppgifter. Under 
sommaren juni-augusti var Linda 
Bergman timanställd med kansli 
och kundservice. Även andra tim-
anställningar har förekommit spe-
ciellt under sommarmånaderna.

Missionskyrkan i Finland har 
ansvarat för underhållet av fast-
igheten. Under sommaren upp-
stod fyra olika vattenläckage i 
Kapellgården som ledde till ofrån-
komliga rörbyten och renovering 
av flertalet rum och korridoren i 
övervåningen samt lägenheten 
och samlingssalen i mellanvå-
ningen och ett badrum i källaren. 
I samband med renoveringen 
gjorde MKF beslut att byta ut den 
uttjänta pannan till bergvärme. 

AkTIVITETER
Sjömansro har anlitats av många 
olika församlingar, samfund, för-

eningar och organisationer mes-
tadels från södra delen av landet. 

Under året hölls verksamhet 
och uthyrningar i vanlig ordning 
med grupper mellan januari – 
juni och augusti – oktober samt 
bed- and breakfast under juli. Av 
någon orsak uteblev sommarens 
turistström. Verksamheten med 
grupper kan sägas ha ökat något 
men ökningen har förmodligen 
också hämmats pga. osäkerhet 
som funnits i och med att fastig-
heten varit till försäljning under 
verksamhetsåret.

EkONOmIN
Ekonomin gick inte heller detta 
år att få i balans, underskottet 

var fortsatt stort, -27.142,79 euro 
Detta har ökat de långfristiga 
skulderna med nästan motsva-
rande summor som underskottet 
och uppgår nu till -84 000 euro. 

AVSLuTANDE AV VERkSAmHETEN

På grund av fortsatt stor olönsam-
het gjorde styrelsen redan under 
hösten beslut om att avsluta verk-
samheten i dess nuvarande form 
från och med 1 november. Hur 
verksamheten i framöver kommer 
att se ut är en öppen fråga.

Styrelsen

Sjömansroterrassen.
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Soltorp rf 

VERkSAmHETSBERÄTTELSE ÅR 2013

Liksom år 2012 gick år 2013 i 
ovisshetens tecken inför Soltorps 
eventuella försäljning. Missions-
kyrkans i Finland (MKF) styrelse 
sade i januari upp arrendeavtalet 
med Soltorp rf, per den 28 januari 
2014.

”Herren ska strida för er” var 
ett ledord under år 2012. Vi fort-
satte att lita till det och det gav 
frid och vila för framtiden. Dess-
utom blev inledningen i Fader Vår, 
”låt Ditt namn bli helgat, låt Ditt 
rike komma, låt Din vilja ske” 
konkreta ämnen i bön; i böne-
gruppen, i styrelsen och enskilt. 
Soltorps framtid låg i Guds hand.   

För försäljningen anlitades en 
fastighetsbyrå i Borgå. Av alla som 
besåg Soltorp fanns en intresserad 
spekulant kvar, Ulf Björklund från 
Dickursby. Under hösten skrevs 
ett förhandsavtal om köp. Den 19 
december skrevs köpeavtalet i vil-
ket ingick att tillträdet skulle ske 
den 1 februari 2014. 

Den 11 januari 2014 hölls av-
skedshögtid på Soltorp, ledd av 
samfundsledare Håkan Björklund. 
Olof Göthelid föredrog en historik 
han skrivit, SOLTORP - EN BIT I 
GUDS STORA PUSSEL. Flera av 
Lärjungaskolans förstaårselever 
deltog, bl.a. Bjarne Rönnqvist 
som svarade för sången under 
kvällen och Krister Gunnarsson 
som presenterade bibelskolan 
Apg 29, som är en fortsättning av 
Lärjungaskolan på Soltorp. Olle 
Eriksson ledde nattvardsfirandet. 
Marie-Louise Björklund ansva-
rade för serveringen. Tacksägel-
ser uttalades, först och främst till 
Herren, men också till Olof Göt-
helid och till Elsie och Olle Erik-
son för deras insatser under de 
39 år som Soltorp varit i Fria Mis-
sionsförbundets/Missionskyrkans 
ägo och användning. Också Stina 
Virtanen, som var anställd som 
husmor på Soltorp på 1990-talet 

och sedan fortsatte vara mycket 
engagerad för Soltorp, de senaste 
två åren som värdinna, avtacka-
des. Under januari månad 2014 
tömdes Soltorp på allt det lösöre 
som den nya ägaren inte övertog.

Föreningens årsmöte den 1 
april 2014 beslöt enhälligt att 
upplösa föreningen Soltorp rf 
då dess uppgift att förvalta går-
den och driva verksamheten har 
upphört. Beslutet ska enligt stad-
garna bekräftas av ett extra möte 
efter sex månader, vilket blir i ok-
tober månad. 

Från verksamheten år 2013, 
det sista verksamhetsåret, 
kan bl.a. nämnas:
Bönegruppen har samlats 16 
gånger. En bön- och förbönsweek-
end med Ingmar Rönn och en 
böne-och mötesdag med Rune 
Månsson. Under hösten hölls 
helgbibelskola, ETT STEG NÄR-
MARE, en weekend i oktober, en 
i november och en i december. 
Ingmar Rönn var ansvarig lärare, 
biträdd av Olof Göthelid för några 
lektioner. Av de 29 deltagarna 
deltog flertalet i alla weekender-
na och en del i endast en eller två.   

Helandedagar med Kristina 
Erikoinen, morsdagslunch, två 
körhelger, en släktfest och ett cy-
kelläger.

Uthyrning för församlingsar-
betare och andra från Ryssland, 
främst från St Petersburg, och 

för annat tillfälligt eller längre 
boende, till församlingar för olika 
samlingar och till hebreisk dans.

Skötseln av byggnaderna och 
tomten har fortsatt och förbätt-
ringar genomförts. 

Stina Virtanen har fortsatt 
som värdinna, vilket inneburit 
många uppgifter för henne.

Föreningens medlemsantal 
är 19, samma som vid årets början.

Styrelsen har bestått av Olof 
Göthelid ordförande, William Ro-
berts vice ordförande, Christina 
Nymalm sekreterare, Stina Virta-
nen kassör och Johanna Rintala.

Ekonomi: Tack vare uthyr-
ning, personalkostnader endast 
för besökande talare, offergläd-
jens stund i bönegruppen och i 
arrangemang, den regelbundna 
insamlingen ”Jag en soltorpare” 
och gåvor/donationer har ekono-
min fungerat bra och bättre än 
tidigare år. Tionde av intäkterna 
har tidigare getts till familjen 
Anghel i Rumänien men gavs nu 
istället till understödsringen för 
Ralf Salo och ett månatligt bidrag 
om 100 euro till familjen Anghel. 

Vi lämnar år 2013, det sista året 
på Soltorp, med tack till både 
Gud och människor.  
Styrelsen

Samfundsstyrelsen deltar 
i Avslutningshögtiden på 

Soltorp 11.1.2014.
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Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf

VERkSAmHETSBERÄTTSELSE 2013

ALLmÄNT
Helsingfors Gästhem och Natt-
härbärgen rf (på finska Helsingin 
Vieraskoti) är en kristlig förening 
som producerar och uppehåller 
stödda boendetjänster för bo-
stadslösa, marginaliserade och 
kunder med många olika problem 
i Helsingfors. Verksamhetsåret  
2013 var det 130.de jubileums-
året i föreningens verksamhet.

Helsingfors Gästhems grundup-
pgift är att hjälpa långtidsbos-
tadslösa personer med rus- och 
mentalhälsoproblem utgående 
från kärleken till nästan.  I prak-
tiken betyder detta att ordna 
bostad och det stöd som de in-
neboende behöver för att trygga 
boendet. En betydande del i verk-
samheten är också en mångsidig 
verksamhet för frivilliga samt 
tjänster som rehabiliterar både 
på fritid och i arbetslivet.

Föreningens medlemsantal var 
vid slutet av 2013 70 personer.

Föreningens styrelse under 
verksamhetsåret 2013: Ahlgren 
Tore, ordförande, Boije af Gen-
näs Christer, hedersordförande, 
Ekman Bo, sekreterare, Elfving 
Marita, Enberg Samuel, Fors-
ström Jonny, suppleant, Mår-
berg-Ekholm Solveig, suppleant, 
Norrbäck Sune, Nymalm Henrik, 
Österlund Markus, vice ordfö-
rande.

Helsingfors Gästhem rf har fort-
satt med sin verksamhet fram-
gångsrikt också år 2013. Vi har 
kunnat erbjuda ett hem åt många 
som på grund av rusmedel eller 
någon  oförutsedd orsak blivit 
bostadslös. Året har varit ett år 
av utbildning och utvecklande 
av tjänsterna. Grundreparationer 

som hänför sej till fastigheten 
gjordes under året i familje- och 
boendeserviceenheten.

EkONOmIN 
Bostädernas utnyttjandegrad har 
varit nästan hundraprocentig 
på familjesidan och också i den 
egentliga boendeserviceenheten. 
Familjernas antal vid slutet av 
året var tolv, av vilka hälften hade 
invandrarbakgrund. I boendeser-
viceenheten fanns sjuttiosex (76) 
inneboende. Goda relationer till 
socialtjänstbyråerna har möjlig-
gjort en god och trygg utveckling 
i verksamheten som har genom-
gått en stor förändring under 
årens lopp. Året har varit också 
ekonomiskt sett stabilt. På grund 
av den goda ekonomiska situatio-
nen betalade föreningen bort ett 
lån från ÅAB som en extra amor-
tering. 

juBILEumSÅRET 2013
Verksamhetsåret 2013 var Hel-
singfors Gästhems 130:de verk-
samhetsår som firades synligt. 
Fredagen 18.10. var det festmot-
tagning för inbjudna och lördagen 
19.10. var det öppet hus för gran-
nar och invånarna i innerstan.

Till fredagens tillfälle för inb-
judna gäster hade inbjudits sex-
tio personer av vilka ca femtio 
kom. I festtillfället som leddes av 
Tore Ahlgren framfördes stadens 
hälsning av biträdande stadsdi-
rektör Pekka Sauri, statsmaktens 
hälsning av riksdagens andra vice 
talman Anssi Joutsenlahti. Ida 
Elina framförde berörande och 
högklassig musik och många sa-
marbetspartners framförde sina 
gratulationer och sina hälsningar 
till jubilaren.

Lördagens öppet hus var en 
framgång. Gästhemmets verk-
samhet blev bekant under dagen 
för långt över hundra personer, 
både nära grannar och från ett 
stort område i Helsingfors. 

ÖVRIG VERkSAmHET 
Gästhemmet har med sina egna 
tjänster möjliggjort att många 
människors liv och vardag för-
ändrats och blivit drägligare. 
Med sina tjänster har man också 
strävat till att svara mot kunder-
nas andliga behov. I festsalen 
har ordnats regelbundna andliga 
tillfällen till vilka de inneboende 
har varit välkomna, bl.a. Saalem-
församlingen i Malm har ordnat 
andliga möten i vilka som bäst 30 
personer deltagit. Helsingin Lä-
hetysseurakunta ordnade på hös-
ten en eftermiddag ”Ladies Day” 
när över 30 kvinnor var samlade.  
NA-klubben  samlas en gång i 
veckan på fredagarna när  20- 30 
personer träffas. Som en ny verk-
samhetsform började en ALFA-
kurs, en kväll som ordnas av unga 
vuxna i Lähetysseurakunta och 
har fått stor popularitet bland de 
inneboende.

BESÖk OcH INFORmATION
Under det gångna året har Gäst-
hemmet varit ett populärt mål 
för många besökare. Många sam-
arbetspartners och läroanstalter 
har besökt Gästhemmet och gjort 
sej bekanta med dess verksam-
het. Också många arbetare från 
Socialverket har varit på arbets- 
och studiebesök  under året.

Gästhemmets festsal har bet-
jänat många olika grupper som 
utbildnings- och mötesplats. Man 
kan nämna bl.a. Blåbandsförenin-
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gens utvecklings- och utbildnings-
dagar samt många utvecklingsda-
gar som Socialverket hållit.

VERkSAmHETENS  
STRATEGI OcH VÄRDERINGAR
Verksamheten styrs av fem grund-
värderingar

•	 Kärleken till nästan
•	 Kundinriktning
•	 Rättvisa (jämlikhet)
•	 Respekt
•	 Ansvarskännande
•	 Uppgift
Helsingfors Gästhems grund-

läggande uppgift är att driven av 
kärleken till nästan hjälpa lång-
tidsbostadslösa personer med 
rus- och mentalvårdsproblem. I 
praktiken betyder det här att ord-
na bostad och bygga upp det stöd 
som de inneboende behöver för 
att trygga boendet. En betydande 
del i verksamheten är också de 
frivilligas mångsidiga verksamhet 
samt rehabiliterande fritids- och 
arbetslivstjänster. Helsingfors 

Gästhem verkar också i samar-
bete med andra organisationer, 
kommuner och olika församlingar. 

VISION
Helsingfors Gästhem är vårt lands 
äldsta och långvarigaste enhet 
som producerar tjänster för bo-
stadslösa. Också internationellt 
är Gästhemmet en välkänd och 
respekterad aktör på sitt om-
råde. I huvudstadsregionen kän-
ner man också Gästhemmet som 
en pålitlig samarbetspartner och 
arbetsgivare. Gästhemmet ver-
kar för att minska det mänskliga 
lidandet och förbättra livskvali-
teten med respekt för kundernas 
grundrättigheter.

VÄRDERINGAR
Helsingfors Gästhems verksam-
het styrs av kristna värderingar 
av vilka de synligaste är att res-
pektera människovärdet samt att 
på grund av kärleken till nästan 
bry sej om kunderna. Kärleken 
till nästan verkar för att minska 

det mänskliga lidandet och för-
bättra kundernas livsbetingelser 
och livskvalitet. Den känner inga 
hopplösa situationer, alla har rätt 
att vara halvfärdiga. Att respek-
tera kundernas grundrättigheter 
är en viktig del av arbetet med 
kunderna. I enhetens vardag syns 
en stark samhörighet samt res-
pekt för andra och deras särdrag 
utan hänsyn till ras, kön, språk el-
ler samhällelig bakgrund. Kunden 
bör alttid respekteras oberoende 
av hans eller hennes livssituation

Kontakt

Helsingfors  
Gästhem och Natthärbärgen
Albertsgatan 4, 
00150 HELSINGFORS 

Tfn: 09-6803 7410
Fax: 09-667 691 

Föreståndare: 
Jouko Komulainen 
Email: 
jouko.komulainen@kolumbus.fi 
Ordförande: Tore Ahlgren

Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen
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Frikyrklig Samverkan FS rf

VERkSAmHETSBERÄTTELSE 2013

Frikyrklig Samverkan FS är de 
finlandssvenska frikyrkornas ge-
mensamma samarbetsorganisa-
tion. FS har tre tyngdpunktsom-
råden: bistånd, ekumenik och 
samhällsfrågor. Det viktigaste ar-
betet för FS idag är att samordna 
administrationen för medlemsor-
ganisationernas biståndsarbete - 
det som utgör det gemensamma 
biståndsprogrammet. En central 
uppgift är att utveckla bistånds-
programmets kvalitet genom 
utbildning, manualer och eva-
lueringar. Biståndsprogrammet 
utförs med stöd av utrikesmi-
nisteriet. Biståndsprogrammet 
genomförs i Afrika, Asien och 
Sydamerika inom ramen för 31 
projekt i 17 länder under åren 
2012-2014. Biståndsprogrammet 
har två tyngdpunktsområden: ut-
bildning och hälsovård.

mEDLEmmAR
Följande religionssamfund och or-
ganisationer är medlemmar i FS: 
Finlands Svenska Ad ventkyrka 
(FSA), Finlands svenska baptist-
samfund (FSB), Finlands svenska 
metodistkyrka (FSMK), Finlands 
svenska pingstmissio n rf. (FSPM), 
Frälsningsarmén i Finland (FA) 
och Missionskyrkan i Finland 
(MKF). Dessutom finns ett sam-
arbete kring biståndsprojekt med 
Martyrkyrkans Vänner rf. (MKV).

STyRELSE
Styrelsen höll fem protokollförda 
möten i olika frikyrkor i Helsing-
fors. Styrelsen bestod av följande 
personer: Ordinare: Ben Greg-
gas, Majvor Eklund (FSA), Jan 
Edström ordf., Peter Sjöblom 
(FSB), Kenneth Grönroos, Stefan 
Sigfrids, (FSPM), Johnny Kleman 
(FA), Bjarne Rönnqvist, Henrik 

Nymalm, viceordf., (MKF), Leif 
Galls, Fredrik Wegelius, (FSMK) 
Ersättare: Aune Greggas, Harriet 
Fagerholm (FSA), Leif Erik Holm-
qvist, Inez Revahl (FSB), Kaj 
Kanto, Patrik Hellström (FSPM), 
Olle Rosenqvist, Håkan Björklund 
(MKF), Erik Engberg, Jan-Erik 
Witting (FSMK), Deborah Miran-
da (FA). Kassör utom styrelsen 
var Måns Holming.

ANSTÄLLDA  
OcH FÖRTROENDEVALDA
Anställda var Jan Edström, ordfö-
rande (20 %), Gabriel Grönroos, 
biståndsledare (20 %), Mona 
Groop-Sjöholm, biståndskoordi-
nator (40 %, moderskapsledig 
från 21.11), Pontus Fred, bi-
ståndskoordinator (40 %), Laila 
Saleh, informatör (50 %). Laila 
Saleh var också sekreterare för 
biståndsutskottet och vid styrel-
sens möten. Revisorer var Guy 
Willman CGR (från Prizewater-
house Coopers), ersättare Petter 
Ingo (GRM) och Johannes Hjort-
man. Biståndsledaren avslutade 
sin tjänst 31.12.

uTSkOTT
Styrelsen bistods i sitt arbete av två 
utskott: Biståndsutskottet (BU) 
och Utskottet för ekumenik och 
samhällsfrågor. Biståndsutskottet 
bestod av de anställda och repre-
sentanter för medlemsorganisatio-
nerna och Utskottet för ekumenik 
och samhällsfrågor av ledare för 
medlemssamfunden. Biståndsut-
skottet ansvarade för samordning 
av medlemsrörelsernas projekt-
rapportering till utrikesministe-
riet. Utskottet för ekumenik och 
samhällsfrågor fungerade som 
ett forum för samtal mellan sam-
fundsledarna om relationerna 

mellan och företeelser inom de 
olika frikyrkorsamfunden. 

Biståndsutskottet bestod av 
Kenneth Grönroos, ordförande, 
Juha Jattu, FSB, Linda Sarin, 
MKV, Pontus Fred, (FS anställd) 
FSMK, Bjarne Rönnqvist, MKF, 
Inez Revahl, FSB, Mona Groop-
Sjöholm, (FS anställd) MKF, Hå-
kan Wiik, FSMK, Jan Tunér, MKF, 
Aune Greggas, Adventkyrkan, 
Marie Hjortell, FSPM, Gabriel 
Grönroos, FSPM (FS anställd), 
Laila Saleh (FS anställd), sekrete-
rare. Ordföranden deltog också i 
utskottets möten. Utskottet sam-
lades 4 gånger.

Utskottet för ekumenik och 
samhällsfrågor bestod av Håkan 
Björklund, Jan Edström (sekr.), 
Kenneth Grönroos, Bjarne Rönn-
qvist, Stefan Sigfrids, Peter Sjö-
blom, Mayvor Wärn-Rancken. Ut-
skottet samlades två gånger.

VÅRmÖTE OcH HÖSTmÖTE
Vårmötet hölls den 4 juni kl. 18 
i Vasa baptistkyrka. Värdförsam-
lingens pastor Kjell Blomberg in-
ledde med andakt. Ordföranden 
Jan Edström höll ett anförande 
med temat Frikyrkans roll i ett 
förändrat andligt samhälle, var-
efter anförandet diskuterades i 
grupper. Mötet godkände bokslut 
och styrelsens verksamhetsbe-
rättelse för 2012 och beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet för räken-
skapsperioden 2011-2012.

Trettioen ombud från fem med-
lemssamfund deltog i mötet. 

Höstmötet hölls onsdagen den 
20 november 2013 kl. 18-20 i Be-
telkyrkan, Skillnadsgatan 1, Hel-
singfors. Närvarande var trettio 
befullmäktigade ombud. Mötet 
valde ny styrelse och godkände 
medlemsavgifter, verksamhets-
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plan och budget för 2014. I verk-
samhetsplanen betonades FS:s 
biståndsarbete som den viktigaste 
verksamheten tillsammans med 
ekumeniska frågor och samhälls-
frågor. Som exempel noterades 
FS:s uppgift att fungera som civil-
tjänstgöringsställe och ekumenis-
ka samtal och överläggningar med 
andra kyrkor och samfund.

BISTÅND 
Under år 2013 koordinerade FS 
31 projekt finansierade med med-
el från medlemsorganisationerna 
och utrikesministeriet. Egenan-
delen i de UM-understödda pro-
jekten var 16,0% och den totala 
omsättningen 2.094.466,64 euro. 
Det betyder att medlemsorgani-
sationernas och FS' insamling för 
projekten under året uppgått till 
334.081,46 euro och resterande 
1.760.385,18 euro finansierades 
av UM-andelen. Jämfört med år 
2012 minskade biståndsverksam-
hetens omsättning med 13,5%. 
Det skall dock inte ses som något 
oroväckande genom att året 2012 
gick till historien som ett excep-
tionellt år då en stor del av de 
biståndsmedel som förblivit oan-
vända under tidigare år användes 
bort. Vid ingången av år 2013 upp-
gick de redovisade (på fältet och 
inom FS oanvända) biståndsmed-

len till knappa 210.000 euro och 
vid utgången av året hade de åter 
gått upp till drygt 270.000 euro. 

Biståndsutskotet BU samlades 
under året 4 gånger och dess-
utom ordnades ett arbetsmöte 
för projektansvariga, sammanlagt 
fem gånger. I BU delas all tänkbar 
information gällande biståndsar-
betet med alla medlemsorganisa-
tioner, t.ex. rapporter från träffar 
som FS personal haft med UM 
eller partnerorganisationerna. I 
BU behandlas planer på verksam-
het, nya projektidéer, evalueringar 
mm. Planeringen av projektverk-
samheten under åren 2015-2017 
inleddes konkret genom att for-
mella projektförslag för alla till-
tänkta projekt formulerades av 
medlemsorganisationerna under 
slutskedet av år 2013.

Verksamhetsåret präglades 
också i övrigt av förberedande 
arbete inför åren 2015-2017 vilka 
utgör en ny finansieringsperiod 
i partnerskapsavtalet med UM. 
Under 2014 kommer FS att for-
mulera sitt biståndsprogram och 
genom en dispositionsplan an-
hålla om finansiering för den pe-
rioden. Mycket arbete har under 
2013 lagts på att säkerställa att 
biståndsverksamhetens kvalitet 
och effektivitet redan från början 
skall kunna påvisas och följas upp 

i alla våra projekt under den kom-
mande finansieringsperioden. 
Mätning och rapportering av re-
sultaten kommer att genomsyra 
projekten ända från början.

FS är förpliktigat att genomföra 
extern evaluering av sin bistånds-
verksamhet varje år. Vår målsätt-
ning är att evaluering årligen 
görs av två projekt. I november 
2013 genomförde Robert Gustafs-
son från Visuell Analys (Sverige) 
en evaluering av Nyamahanga 
Teacher’s College i Tanzania. I ok-
tober evaluerades också verksam-
heten i Equador av Klas Palm från 
Palm Quality Management (Sveri-
ge). Styrelsen noterade att budge-
ten för evalueringen borde höjas 
med tanke på nästa projektperiod. 

FS personal har deltagit mö-
ten och nätverksträffar kring bi-
ståndsfrågor: Partnerskapsforum-
et med biståndsministern och 
biståndsorganisationerna, UM:s 
och organisationernas rådpläg-
ningar, möten med FS:s handläg-
gare på UM, möten med partner-
skapsorganisationerna och dess 
utskott, fortbildningsseminarier 
på Kepa. 

INFORmATION 
Det regelbundna arbetet med att 
sprida information om bistånds-
arbetet har fortsatt bland annat 
på organisationens webbsidor 
(www.frikyrkligsamverkan.fi), i 
sociala medier samt genom tryckt 
informationsmaterial. Webbsidor-
na erbjöd projektmanualer och 
allmänna dokument för samfun-
dens biståndsansvariga Arbete 
har också lagts på att komplettera 
informationsutbudet på webbsi-
dan med en separat funktion för 
donationer vi nätet. Denna möj-
lighet kommer under 2014 att 
lanseras som en tjänst som kan 
användas av våra medlemsorgani-
sationer.

EkumENIk  
OcH SAmHÄLLSFRÅGOR
Samfundsledarna som också ut-
gjorde Utskottet för ekumenik 
och samhällsfrågor möttes 25.3 
och 12.9. Bland de ämnen som Läkaren, Ture Huhtamäki, undersöker barn på Filipinerna. 
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Ekumeniska Rådet i Finland
Sektionen för finlandssvensk ekumenik  

i samhällsfrågor och uttryckte i 
ett utlåtande stöd för förbud mot 
sexköp, särskilt eftersom efterfrå-
gan på sexuella tjänster är kopp-
lat till människohandel. Informa-
tion om boken ”Religionsfrihet 
och utrikespolitik” av Anna Hy-
värinen och Ekumeniska Rådet 
spreds under hösten. Världsmis-
sion och förföljelse av kristna har 
lyfts fram.

Sektionen uppmärksammade 
de svenskspråkiga lutherska kyr-
kornas program på bokmässan 
i Helsingfors, samt att Finlands 
ortodoxa kyrka och Borgå stift 
inom evangelisk-lutherska kyr-
kan fyllde 90 år. Ett flertal årliga 
ekumeniska evenemang har sin 
givna plats: den ekumeniska bö-
neveckan, världsböndagen och 
ekumeniska ansvarsveckan. Årets 

”Utan uppenbarelsen går fol-
ket vilse, lycklig är den som tar 
vara på Guds undervisning.” 
(Ords 29:17)

Sektionen har erbjudit svensk-
språkiga medlemskyrkor och ob-
servatörer möjlighet till fördjupad 
interaktion, samt informerat om 
och stöttat lokal ekumenik. Ett 
seminarium om hur nya religions-
samfund upplever sin situation i 
Finland hölls i Åbo i februari med 
Antti Laatto, Tuomas Martikainen 
och Rony Smolar som samtalsin-
ledare. Medarrangörer var religi-
onsforumet RESA och teologiska 
fakulteten vid Åbo Akademi. I 
mars valdes Henrik Nymalm till 
ordförande och Monica Lundgren 
till sekreterare.

Sektionen uppmuntrar med-
lemssamfunden att vara aktiva 

diskuterades var äktenskapssyn 
och homosexualitet, frikyrkosam-
fundens registrering, lönesätt-
ningsfrågor, medlemsfrågor, reli-
gionen i det offentliga rummet, 
frikyrkokonferens, utbildning av 
teologer och medarbetare, sam-
arbetet med Finska frikyrkorådet 
(SVKN), finlandssvensk ekume-
nisk samling hos biskop Björn 
Vikström i Borgå. 

PASTORSmÖTET
FS:s gemensamma pastorsdagar 
hölls 25-28 november 2013 i Öst-
erhankmo. Mötet erbjöd helande 
för andliga skavsår som pastorer 
och församlingsansvariga kan 
drabbas av under arbetet. Spe-
ciellt betonades det personliga 
livet, församlingslivet och rela-
tioner till andra församlingar och 
samfund. Som värdpar fungerade 
Ann-Marlén och Stefan Löv från 
Ebeneserkyrkan i Jakobstad. In-
bjudna talare var Pelle Hörnmark, 
ledare för svenska pingströrelsen 
och Boris Salo, kaplan i Jakob-
stads svenska församling. Jukka 
Leppilampi, Marina Sigfrids och 

Rasmus Forsman medverkade 
med sång och egna reflektioner. I 
mötet deltog 56 redovisade delta-
gare. Responsen från deltagarna 
var mycket positiv och dagarna 
fyllde ett stort behov av gemen-
skap och själavårdande möten. 
Planeringsgruppen bestod av Ca-
tarina Olin, ordförande, Jan Ed-
ström, Camilla Klockars, Anette 
Nyman och Stefan Sigfrids. Eko-
nomiskt visade redovisningen 
från en förlust på grund av få del-
tagare. 

BARNLEDARDAGAR
Barnledardagar hölls i Helsing-
fors och Vasa 2-3 februari. Ar-
rangörer var Missionskyrkans 
ungdomsförbund FMU och Bap-
tistsamfundets ungdomsförbund, 
SBFU. Inbjuden talare var Viggo 
Klausen, barn- och familjepastor 
i norska missionsförbundet. Klau-
sens mål är att tron på Jesus skall 
vara verklig, växa och bära genom 
barndom och tonår in i vuxenli-
vet. Ett femtiotal personer deltog 
i barnledardagarna

AVSLuTNING
Året inleddes med ett upprop till 
FS:s medlemssamfund att använ-
da de tilldelade biståndsmedlen 
och att arbeta med projektplane-
ringen inför den kommande pro-
jektperioden. Trots att den totala 
summan använda biståndsmedel 
sjönk något jämfört året innan 
visade siffrorna på en tillfredsstäl-
lande nivå. Barnledardagar hölls 
både i Nyland och Österbotten, 
vilket gjorde att fler hade möjlig-
het att delta. Erfarenheterna från 
pastorsmötet vittnade om beho-
vet av att mötas som människor 
inför Gud, inte bara som medar-
betare i olika projekt. FS behöver 
också i fortsättning verka för för-
djupad gemenskap mellan sam-
funden och deras ledarskap. FS är 
idag den enda svenskspråkiga bi-
ståndsorganisationen i landet. Vi 
vill förankra biståndsarbetet i för-
samlingarna, göra det kostnadsef-
fektivt och skapa mötesplatser för 
gemenskap och samarbete. 

Styrelsen riktar ett stort tack 
till alla som medverkat till att ar-
betet burit frukt!

tema var ”Våldets marknad” som 
ifrågasatte särskilt business med 
handeldvapen och orättfärdiga 
krig. 

Information insamlades om åt-
gärder som kan göras för att fö-
rebygga att sexuella och andra 
övergrepp sker i kyrkornas verk-
samhet. Sektionen diskuterade 
även samkönade äktenskap och 
hur kyrkors ställningstaganden 
kunde påverka det ekumeniska 
arbetet. Sektionen stödde också 
den katolska biståndsorganisatio-
nen Caritas kampanj mot hunger, 
samt började planera ett semina-
rium om kyrkorna och deras plats 
och roll i dagens samhällsklimat 
och den rådande kulturen.

”Gud dör icke den dag vi 
inte längre tror på en personlig 
gudom, men vi dör den dag livet 
för oss inte längre genomlyses av 
det ständigt återskänkta undrets 
glans från källor bortom allt 
förnuft.” (Dag Hammarskjöld)  
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KRU rapport för 2013

Kristliga radioutskottet (KRU) 
skall enligt reglementet samlas 
minst två gånger per år.  Utskot-
tet samlas i Helsingfors i något av 
Kyrkostyrelsens utrymmen.

Utskotten planerar de olika an-
daktsprogrammen och följer även 
med i debatter i media. 

Antalet radiolyssnare, i medel-
tal var: Andrum ca 19 000 kl 6.54 
och 44 000 kl 8.54 aftonandakten 

Fria kristliga 
folkhögskolan 
2013-2014

Det sextionionde läsåret på Fria 
kristliga folkhögskolan avslutades 
denna vår i slutet av maj. Un-
der detta läsår har FKF haft ett 
hundra två studeranden. Läsåret 
avslutades traditionsenligt med 
våravslutning och yrkesdimission 
i Baptistkyrkan i Vasa. En vecka 
senare hölls Fria kristliga folkhög-
skolans studentdimission i Stads-
huset i Vasa. Studentdimissionen 
som hölls i samarbete med Vasa 
svenska aftonläroverk var den sex-
tonde studentdimissionen på FKF.

Samarbetet med Stockholms 
universitet inom ämnesområdet 
Japanologi har fortsatt i god anda 
under läsåret. Under vårtermi-
nen utexaminerade Fria kristliga 
folkhögskolan i samarbete med 
Stockholms universitet ca ett 
halvt dussin nya filosofie kandi-
dater. För övrigt kan nämnas att 
studerande från FKF har avlagt 
fil. kand. examen varje år under 
detta decennium.

De ettåriga inriktningarna vid 
Fria kristliga folkhögskolan, MIX- 
och musiklinjerna, har haft ett 
intressant och mångsidigt pro-
gram under läsåret. Både tradi-
tionella och nya ämnesområden 
har funnits på programmet. Av 
de nya satsningarna kan nämnas 
3 D projektet samt robotlära. 3 D 

projektet bestod av att bygga en 
3 D skrivare och därefter lära sig 
använda 3 D program på dator 
samt att skriva ut olika föremål 
på de nybyggda skrivarna. Inom 
ämnesområdet robotlära har man 
byggt olika slag av robotar samt 
lärt sig att programmera dessa. 
FKF:s målsättning inom området 
robotik är att inom en nära fram-
tid arrangera kurser inom ämnes-
området människorobotar.

Det är alltså mycket på gång 
vid Fria kristliga folkhögskolan. 
I framtidsplanerna finns också 
samarbetskurser i teologi. Under 
senare år har det funnits ett visst 
behov av evangelikal teologisk ut-
bildning på högskolnivå i Svensk-
finland. FKF planerar att erbjuda 
ett intressant kursutbud som dis-
tansutbildning.

Vidare kan man notera att Fria 
kristliga folkhögskolan äger sina 
egna skolhus. FKF är även skuld-

fri och boksluten har under det 
senaste årtiondet alltid visat ett 
hälsosamt plus.

FRAmTID
Trots att Fria kristliga folkhögsko-
lan både till studerandeantal och 
ekonomi är i mycket gott skick 
finns en hel del orosmoln inom 
synhåll. Den statliga ekonomin 
är nämligen ytterst dåligt skött 
vilket kommer att få utmanande 
följder inom alla samhällsområ-
den i vårt land. Detta gäller även 
utbildningssektorn och därmed 
också Fria kristliga folkhögsko-
lan. Avslutningsvis får vi på Fria 
kristliga folkhögskolan rikta ett 
varmt tack för det stöd som FKF 
fått ta del av under läsåret 2013-
2014.

Thomas Nordström
rektor

 

nådde ca 19000 lyssnare och fa-
miljeandakten ca 30 000.  

Radiogudstjänsten hade ca 
18 000 lyssnare och TV guds-
tjänsten hade ca 10 000 tittare.

Samtliga andakter kan även 
lyssnas och ses på Arenan. Yle.fi 
/tro

KRU ordnar även kurser för an-
daktshållare både i Österbotten 
och i Nyland.

MKFs representanter har varit 
Catarina Olin (utskottets ordfö-
rande) samt Jan Tunér ersättare.© Oleksiy Mark - Fotolia.com
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MKF • RESuLTAT- Och bALANSRAPPORT
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MKF • REvISIONSbERäTTELSE
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MKF • bISTåND, AvDELNINgSRESuLTAT Och MEDLEMSSTATISTIK
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Röd stapel: 2012
Blå stapel: 2013

MKF • INKOMSTER & FMF RESuLTAT Och bALANS

INkOmSTER I jÄmFÖRELSE

 2013 2012 2011 2010 2009 2008
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Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf. 

VERkSAmHETSBERÄTTELSE 2013

ALLmÄNT
FMU har anordnat läger och le-
darskolningar både i Österbot-
ten och i Södra Finland. Många 
har ställt upp som ledare och an-
nan personal vilket är glädjande. 
Speciellt den stora gruppen unga 
hjälpledare som ställer upp för att 
planera och genomföra barn läger 
ger hopp inför framtiden.     

LOkALA Fmu
FMU består av alla lokala FMU-
grupper, som har varierande 
verksamhet beroende på ort. Ett 
ständigt återkommande behov 
för styrelsen är att hålla en så 
bra kontakt som möjligt med de 
lokala grupperna. FMU-info som 
ges ut fyra gånger om året har 
varit ett medel för att förbättra 
informationsgången mellan sty-
relsen och de lokala grupperna, 
styrelsen har nu också gått in för 
att besöka de lokala grupperna i 
samband med att styrelsemöten 
hålls i de lokala gruppernas för-
samlingar.

STyRELSEN
FMU-styrelsen har samlats till 5 
protokollförda sammanträden. 

Ledamöter till 29 juni
Jacob Hjortman (Vice ordföran-

de), Jan Peter Österberg, Jenna 
Romberg (sekreterare), Mikael 
Rönn (ordförande), Mats Björk-
man (suppleant), Barbro Öster-
berg (Suppleant), Fanny Back-
man, Josefin Knipström.

Ledamöter från 29 juni
Jacob Hjortman (Vice ordföran-

de), Jan Peter Österberg, Jenna 
Romberg (sekreterare), Mikael 
Rönn (ordförande, avgick ur sty-
relsen  24.9), Elin Åsvik (supp-
leant), Barbro Österberg (Supp-
leant), Fanny Backman, Josefin 
Knipström.

Styrelsen har fungerat i två 
utskott; norra och södra. Alla 

utskotten består av styrelsens 
medlemmar plus tillkallade per-
soner med specialkännedom i de 
områden som behandlats.

Förutom utskotten har styrel-
sens medlemmar också fått tillde-
lat ansvar inom de olika områden 
FMU arbetar med.

kOmmITTéER
Lägerkommittén, LÄKO, be-
stod av Fanny Backman, Jenna 
Romberg, Jan-Peter Österberg. 

Midvinterveckans plane-
rings- och ledningsgrupp 2013, 
PLANKO, har mötts 5 gånger och 
bestod av: Ida Karlsson, Gunilla 
och Jonas Kåll, Filip Levälahti, 
(ordförande) Maria Åsvik, Jacob 
Hjortman och Mats Björkman.

Fritidsgårdskommittén, FRI-
KO, har mötts 3 gånger och bestod 
av: Henrik Drifell, Tomas Storgård, 
Bror-Erik Wik, Anders Hjortman, 
Anne-Marie Hjortman, Linus Lind-
man som är Fritidsgårdens dispo-
nent, och Per-Richard Levälahti.

REPRESENTANTER
FMU har haft representanter i föl-
jande arbetsgrenar:

Frikyrkoscoutkåren Stigfin-
narna: Josefin Knipström

Konferensen 2013: Per-Ric-
hard Levälahti

Nordiska barn- & ungdoms-
kommitténs i IFFEC:s styrel-
se: Per-Richard Levälahti

Barn- och ungdomsledarda-
garnas planeringskommitté: 
Per-Richard Levälahti

Ekumeniska rådets ung-
domssektion: Jenna Romberg

mEDARBETARE OcH ANSTÄLLDA
Per-Richard Levälahti har varit 
anställd som verksamhetsledare 
på 50%. Ruth Bertlin var anställd 
som kassör och bokförare på 
7%. Under sommaren har Jacob 
Hjortman arbetat som vaktmästa-
re på FMUs fritidsgård först som 

en del av sin civiltjänstgöring och 
sedan som 100% anställd. Josefin 
Nyman har under sommaren i ca 
en två veckors tid varit anställd 
köksansvarig på FMU:s fritids-
gårds kök.

LEDARuTVEckLING
FMU har under året anordnat ett 
antal tillfällen för ledarutveckling. 
Förutom undervisning vill också 
FMU fokusera på träffar där le-
darna får dela med sig av sina 
egna erfarenheter och på så sätt 
hjälpa varandra. 

LÄGER OcH ARRANGEmANG 
28.12 2012 – 2.1 2013 samla-
des 180 ungdomar i Hangö på 
Midvintervecka. Som talare på 
Midvinterveckan fungerade Mats 
Björkman och Maria Åsvik. Mid-
vinterveckan besöktes också av 
en grupp ungdomar från Italien. 
Förutom samlingar bjöds ungdo-
marna på olika intressegrupper 
som t.ex dans, idrott, Baka kaka, 
drama , konst och lovsångskör.  

25 januari anordnades en FMU 
ledarträff i Helsingfors.

2-3 februari anordnade FMU 
tillsammans med Metodistkyr-
kans ungdom och Svenska Baptis-
terna i Finlands Ungdomsförbund 
en barnledardag i Helsingfors och 
en i Vasa. Gäst på dessa dagar var 
Viggo Klausen från Norge.

Midvintervecko EKO anord-
nades på tre olika ställen under 
våren och sommaren 8-10 mars i 
Kvevlax, 15-17 mars i Borgå och 
18-21 juli på FMU:s fritidsgård, 
Utterö. Tanken var att de ung-
domar som varit med på Midvin-
terveckan skulle kunna komma 
och träffa sina vänner, höra bra 
undervisning och få ny kraft för 
vardagen.

19-21 Mars var FMU värd för 
Nordiska barn- och ungdomskom-
mitténs årliga träff. Träffen hölls 
på Sjömansro i Lappvik.
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11 och 18 maj anordnades det 
en talkodag på FMU:s fritidsgård 
i Sundom. Området skulle sättas 
i ordning inför sommarens läger, 
och smärre reparationer skulle 
genomföras.

23 maj anordnades det en trä-
ningsdag för lägerledare i Mis-
sionskyrkan i Vasa. På träningsda-
gen gick man igenom elementära 
kunskaper i första hjälp, säker-
het, hur man förbereder sig, hur 
man instruerar andra mm.

10-18 juni var det dags för 
skriftskola, bibelskola och hjälp-
ledarskola, på Hummelholmen 
i Nykarleby. Tanken var att de 
som var med första året skulle gå 
på skriftskolan, de som var med 
andra året skulle gå bibelskolan 
och de som var med tredje året 
skulle gå hjälpledarskolan. Lägret 
samlade 45 deltagare och gjordes 
i samarbete med SBFU.

I juni, juli och augusti anordna-
des det FMUtterö samlingar för 
tonåringar på FMU:s fritidsgård 
i Sundom. Samlingarna avsluta-
des den 31 augusti med att man 
firade Villavslutning.

18-20 juni och 9 - 12 juli an-
ordnades två barnläger vid namn 
Sommarskoj 1 och Sommarskoj 2 
på FMU:s fritidsgård i Sundom. 
lägren samlade sammanlagt 80 
barn och ca 30 ledare. 

Årets Sommarkonferens hölls 
26-30 juni på Sundom skolcen-
trum. FMU:s del av konferensen 
var att hålla i barn och ungdoms-
programmet samt sköta om Kon-
ferens Café. FMU:s årsmöte hölls 
den 29 juni på konferens områ-
det. 

1-6 juli anordnade FMU tillsam-
mans med SBFU och den frikyrk-
liga scoutkåren Stigfinnarna ett  
Scoutläger på SBFU:s lägergård 
på Hummelholmen. Lägret hette 
Tatanka och hade 140 deltagare.

15-18 juli anordnades det 
”Sommarskoj UNG”, ett tonårs-
läger för 13-15 åringar på FMU:s 
Fritidsgård på Utterö. lägret be-
skrevs som lyckat. lägret hade ca. 
20 deltagare.

28.12 - 2.1 2014 Var det dags 
för Midvinterveckan igen. Denna 

gång var Midvinterveckan på Va-
riska i Vasa och temat för lägret 
var ”Under Construction” Talare 
vid årets Midvintervecka var Deb-
bie-Ann Bax, Mats Björkman och 
Stefan Löv. Midvinterveckan drog 
ca 180 deltagare.

FRITIDSGÅRDEN
FMU:s fritidsgård i Sundom an-
vändes under sommarmånaderna 
för läger och sammankomster. 
Uthyrningen har bestått av tre 
lägerveckor som ordnats av andra 
organisationer och församlingar. 
Även veckoslut, dagsuthyrningar 
m.m. har förekommit.

Jacob Hjortman har under som-
maren haft vaktmästar uppgifter 
på Fritidsgården. Linus Lindman 
har under året skött uppgiften 
som disponent och ansvarat för 
kiosken. Planer på att bygga om 
en byggnad på Fritidsgården har 
tagit fart. Tanken är att ett gam-
malt förråd/wc byggnad skall byg-
gas om till vaktmästarbostad så 
att den gamla vaktnästarbosta-
den skall kunna användas mera 
regelbundet i lägerverksamheten. 
På våren köpte FMU in ett vat-
tenreningsverk till Fritidsgården 
vilket betyder att vattnet där nu 
kan drickas utan obehag.

 SAmARBETE
Samarbete har skett med Frikyr-
koscoutkåren Stigfinnarna 
rf, Frikyrklig samverkan och 
Nordiska Barn- & Ungdoms-
kommittén i IFFEC (NBUKI).

Kontakterna och samarbetet 
har fortsatt med de övriga fri-
kyrkornas ungdomsförbund i 
Svenskfinland främst genom fri-
kyrkliga ungdomars samar-
betskommitté, FUSK.

EkONOmI
FMU har under 2013 fått en ge-
nerös donation av en församling 
inom Missionskyrkan i Finland 
vilket har betytt att ekonomin 
har varit oansträngd. Resultatet 
den 31.12 2013 var 5 795,39 euro 
då har det också amorterats 200 
euro till Simons fond.

HÄNDELSER I kORTHET

•	28	dec.	–	2	jan. 
Midvinterveckan, Hangö

•	25	januari	 	 	
FMU ledarträff, Helsingfors

•	26 januari   
FMU styrelsemöte, Helsingfors

•	2-3 februari   
Barnledardagar i Helsingfors  
och i Vasa

•	19-21 mars   
NBUKI Sekreterardagar på  
Sjömansro i Lappvik

•	3-5 maj   
FMU styrelsehelg, Lappvik

•	11 och 18 maj   
Talkodagar på FMU:s Fritidsgård, 
Sundom

•	23 maj    
Training day, Kvevlax

•	10-18 juni Skriftskola, bibel-
skola och hjälpledarskola, Hum-
melholmen, Nykarleby

•	1 jun. – 31 aug.  
FMUtterö, på FMU:s Fritidsgård, 
Sundom

•	18-20 juni   
Sommarskoj 1, FMU:s Fritidsgård, 
Sundom

•	26-30 juni   
Sommarkonferens på Sundom 
lärcenter

•	29 juni 
FMU:s årsmöte på Sundom lär-
center

•	1-6 juli   
Stigfinnarnas Scoutläger, Hummel-
holmen, Nykarleby

•	9-12 juli   
Sommarskoj 2, FMU:s Fritidsgård, 
Sundom

•	15-18 juli   
Sommarskoj UNG, FMU:s Fritids-
gård, Sundom

•	18-21 juli   
Midvintervecko eko, FMU:s Fri-
tidsgård, Sundom

•	31 augusti   
Villavslutning, FMU:s Fritidsgård, 
Sundom

•	27-29 september  
FMU styrelsehelg, FMU:s Fritids-
gård, Sundom

•	6-7 december   
FMU styrelsemöte i Sibbo

•	7 december   
FMU ledarträff i Sibbo

•	28.12 – 2.1   
Midvinterveckan i Vasa

FMU styrelsen 18.3 2014



ÅRSRAPPORT 2013  •  25

mEDLEmmAR

Fritidsgården 
på Utterö, Sundom.
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FMu •  RESuLTAT- Och bALANSRAPPORT

Kanotutfärd på läger.
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kONTAkTuPPGIFTER OcH ADRESSER

Hemsida: www.missionskyrkan.fi 
Email: info@missionskyrkan.fi

Bankkonto
Aktia 405510- 225 7071 
IBAN: FI5740551020257071 
Swift/Bic HELSFIHH 

FO nr
MKF 1964837-6
FMF 0116449-6

Kontor i Ekenäs 
MKF, FMF, Sjömansro och På väg
Torngatan 4, 10600 EKENÄS 

Biståndskontor i Helsingfors
Högbergsgatan 22 C 
00130 HELSINGFORS 
Fax: +358 9 478 92570

Personal
Samfundsledare 
Håkan Björklund
Prästängsgatan 23, 10600 EKENÄS
Email: hakan.bjorklund@mkf.fi 
tel. +358 50 362 0602 

Tf biståndsledare
Bjarne Rönnqvist
Ärtsvedsvägen 37, 10300 KARIS 
Email: bjarne.ronnqvist@mkf.fi
tel. + 358 400 859 919 

Biståndsledare
(föräldraledig till årets slut) 
Mona Groop-Sjöholm

Sandskutsstranden 5 B 20, 
00980 HELSINGFORS 
Email: mona.groop-sjoholm@mkf.fi
+358 44 7642 617 

PÅ VÄG

MKF kontor
Torngatan 4, 10600 EKENÄS 

Bank
IBAN: FI574055 1020257071 
Swift/Bic HELSFIHH

Redaktör
Jessica Taipale 
Email: info@missionskyrkan.fi
 jessica@kommunikatoren.fi

SjÖmANSRO AB Oy 

FO nr
Sjömansro Ab 2387745-4 

Besöksadress
Hamnvägen 38-40, 10820 LAPPVIK 

Tel. +358 400 974 616,
+ 358 50 3620602 
Hemsida: www.sjomansro.fi
Email: info@sjomansro.fi
 info@mkf.fi
Bank
IBAN: FI924055 0010915763 
Swift/Bic HELSFIHH 
 

mkF 
mISSIONSkyRkAN I FINLAND 

mkF-SAmFuNDSSTyRELSEN OcH

FmF-mISSIONSSTyRELSEN

Ordförande
Backman Tua
Östanlid 3, 66900 NYKARLEBY
tuabackman@multi.fi 
040-558 6644

Vice ordförande
Söderlund Kjell
Granvägen 35, 22100 MARIEHAMN 
kjell.soderlund@pp.inet.fi
018-22525, 0400-812 236 

Sekreterare 
Grankull Sofia, 
Svartmattvägen 9, 68600 JAKOBSTAD
sofia.grankull@suomi24.fi
050-546 5306

Ordinarie medlemmar 

Ahlgren Tore 
Ledåkersvägen 15 A, 02680 ESBO                                             
tore.ahlgren@gmail.com
09-571 40430, 040-503 5805 

Björkman Mats
Hagnäs-Mälsorvägen 365, 66580 KUNI 
maz@netikka.fi
06-359 1031, 050-322 7337

Huhtamäki Ture
Bumlingestigen 11, 65410 Sundom
ture@netikka.fi
044-351 19551

Lindberg Magnus 
Krokbyvägen 638, 10520 TENALA
magnus.lindberg@limerock.fi 
019-245 0276, 040-867 9169 

Olin Catarina
Hindersgränden 51, 65410 SUNDOM
catarina.olin@netikka.fi 
catarina.olin@gmail.com
050-349 0470

Sten Petra
Malmbackavägen 1G 13, 02280 ESBO
petradsten@hotmail.com.
050-354 9719 

Samfundsledare
Håkan Björklund
Prästängsgatan 23, 10600 EKENÄS
hakan.bjorklund@mkf.fi
050- 3620602

FO nr: 0567749-1 

Bank
IBAN: FI24405525100002 52 
Swift/Bic HELSFIHH

Adress
Missionskyrkan 
Fredsgatan 20, 06100 VASA
Email: info@fmu.nu
tel. +358 6-317 5075

Personal
Verksamhetsledare
Per-Richard Levälahti
Email: pricken@fmu.nu
tel +358 50 571 9448 

Fmu  
FÖRENINGEN mISSIONSkyRkANS uNGDOm RF 

FRITIDSGÅRDEN 

Adress
Utterö, 65410 SUNDOM 
tel. +358 6 357 1456

Disponent och bokningar
Linus Lindman
Email: linus.lindman@live.se
tel. +358 44 546 8798
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Fmu-STyRELSEN

Ordförande (till sept. 2013)
Rönn Mikael
Kyrkvägen 368, 66850 JEPPO
mikaelronn@gmail.com 
050-377 6399 

Vice ordförande
Hjortman Jacob
YO-kylä 30A 5, 20540 Turku
jacobhjortman@hotmail.com
050 356 7357

Sekreterare
Jenna Romberg
Sirkkalagatan 16a c75, 20500 Åbo
jenna.romberg@gmail.com
040 5340705

Ordinarie medlemmar 

Backman Fanny
Fallasvägen 301, 07110 HINDHÅR
fanny_marika@hotmail.com
050 545 1221

Knipström Josefin
Västerhankmovägen 115
66550 VÄSTERHANKMO
josefin.knipstrom@netikka.fi
050 536 3832

Rönn Malin
Genvägen 4 A 2, 68620 JAKOBSTAD
malin_ronn@hotmail.com
050-544 5133

Österberg Jan- Peter
Herrdahlsvägen 116, 08500 Lojo
jan.peter.fin@gmail.com
045 630 1931

Suppleanter
Björkman Mats
Hagnäs-Mälsorvägen 365, 66580 KUNI 
maz@netikka.fi
06-359 1031, 050-322 7337

Österberg Barbro 
(föräldraledig till 11.10.2014)
Tegvägen 6 C 21, 04130 SIBBO. 
barbro_osterberg@hotmail.com
09-565 3967, 050-305 3800

Verksamhetsledare
Levälahti Per-Richard
Porsvägen 8, 66530 KVEVLAX 
plevalahti@gmail.com 
050-571 9448

TIDIGARE uTSÄNDA, uNDER-
STÖDDA ELLER I SAmARBETE

Anghel, George och Tania
str. Vasile Parvan, nr. 18, 
RO-551108 MEDIAS, 
jud. Sibiu, ROMANIA 
+40 7651 95502 
rev.george.anghel@gmail.com

Bisseling Fred och Annika
136 Boyle Road The Palms QLD 4570,
Australia
SKYPE: teddybears6088
teddybears12@bigpond.com
wisdom12@bigpond.com 

Björklund Nils- Erik och Marta
Lillskolvägen 3, 64200 NÄRPES
Marta: 040-412 3159
NEB: 040-965 1274
nils-erik.bjorklund@pp.1.inet.fi

Dilworth Richard & Terece 
ricter53@gmail.com
 
Gunnarsson Krister och Lisbeth
Wadköpings- gatan 94, 
SE-42251 HISINGSBACKA
+46 31 555875, +46 70 6933772. 
krister.gunnarsson@crossnet.se

Haataja Ari & Stina
Björnvägen 6 A 12, 65350 VASA. 
Ari 045-320 5153, Stina 040-9117833. 
ari- haataja@hotmail.com

Hagberg Erik och Saga
Tranasbackvägen 6, 66530 KVEVLAX
040-828 2151
hagberg@netikka.fi

MISSION & MISSIONäRER

Korkman Lopes Anna & Marcelo Lopes
Rua Imbui 240 casa 30, 
Tanque Jacarepagua CEP 22730- 100 
RIO DE JANEIRO-RJ, Brazil. 
+55-21- 2423-4172 
Marcelo: +55-21-880 30250
Anna: +55-21-882 98008 
marcelo.anna@gmail.com

Rönnqvist Ann-Charlotte
Apartado 210, Abancay, Apurimac, Perú 
lottenronnqvist@gmail.com
Blogg: lottenronnqvist.wordpress.com 

Rosenqvist Olle
Ljungvägen 18, 66530 KVEVLAX
06-346 0650, 050-562 5441 
rosen@netikka 

Sandell Tomas
Öselgatan 2 F, 00980 HELSINGFORS
040-840 0238, tomas.sandell@pp.inet.fi

Stableford Pauline
Am Horner Moor 25, D-22119 Hamburg 
p.stableford@gmx.de
Skype: sunshinetoday1
 
Tunér Jan & Ann-Christine
Ladugårdsgatan 8 a 1, 10600 EKENÄS 
Jan 050-467 0231 
crossoverconsultations@hotmail.com
Anki 050-550 7898

Zuglian Maria och Fabio
Mission Aviation Fellowship, 
P.O. Box 821, 0881 NHULUNBUY, NT, 
Australien 
+61 889878122.
maria_eklof@hotmail.com
fabcov@hotmail.com 
www.zuglian.zoomshare.com
 

Från vänster: Olle Rosenqvist, Jonas Kåll, MAF- piloten Ryan fr. Canada 
och Mats Björkman på väg till Khvode i Mongoliet.
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Hjortman Anders & Anne-Marie ”Nanne”
Moippevägen 38, 66530 KVEVLAX
06-346 0136, Anders 050-377 9640
anders.hjortman@metsakeskus.fi
Nanne 050-572

Holtti Kaj & Lisbeth 
Miskensvägen 27, 65450 SOLF
06-317 4762, Kaj 050-595 7575
kaj@holtti.com

Huhtamäki Ture och Ingvor
Bumlingestigen 11, 65410 SUNDOM
Ture: 044-351 9551, ture@netikka.fi
Ingvor; 044 264 8042, ingvor@netikka.fi

Levälahti Mariana
Långgatan 3 A 6, 66530 KVEVLAX
06-346 0240, 050-327 2779 l
evalaht@nic.fi

Nieminen Sari
Kielontie 3 As 6, 66530 KVEVLAX
0440-998 566
sarih.nieminen@gmail.com

Skagersten Sven Olof och Ann-Louise
Bäckvägen 11 c 6, 65410 Sundom
SO: 044- 357 109
soskagersten@sundom.fi
AL: 044-357 1090, annloska@yahoo.se

Van der Roest Annica & Henk
Oostzijdestraat 4, NL-1393 NZ, 
NIGTEVECHT, Holland. 
+31 294 771 919, +31 6 5150 8493
h.roest73@upc.nl

FORTS.
MISSION & MISSIONäRER

BILLNÄS
Missionskyrkan i Billnäs
32 medlemmar
IBAN: FI65 4055 0010310387

Adress 
Missionskyrkan (Templet) 
Egnahemsallén, 10330 BILLNÄS 
Hemsida
www.kyrktorget.fi/missionskyrkan.billnas 

Föreståndare, pastor och ordförande
Rönnqvist Bjarne
Ärtsvedsvägen 37, 10300 KARIS
bjarne.ronnqvist@mkf.fi 
0400-859 919

Kassör
Lillqvist Mats, 
Prästgårdsgatan 20, 10300 KARIS 
mlillqvist@live.com
040-562 9438

Sekreterare 
Österberg Jörgen
N. Sparbanksvägen 7, 02580 SJUNDEÅ 
jorgen.osterberg@bof.fi 
09-256 2361, 050-535 0614 

Scouting 
Österberg Camilla & Kim Prästkulla 
Gårdsväg 2, 10520 TENALA.
kim_osterberg@hotmail.com
Kim 050-374 9226
camilla.dahlin@multi.fi 
Camilla 050-374 8847

FMU
Kontakt: Rönnqvist Bjarne

BORGÅ

Missionskyrkan i Borgå
71 medlemmar 
IBAN: FI23 4050 1010004058

Adress 
Missionskyrkan 
Fredsgatan 37, 06100 BORGÅ
Hemsida www.borga.missionskyrka.net

Föreståndare, pastor och ordförande 
Nymalm Henrik 
Stefan Löfvings gata 5 A10
06100 BORGÅ 
h.nymalm@gmail.com
0400-512 643

Viceordförande 
Backman Fanny
Fallasvägen 301, 07110 HINDHÅR
fanny_marika@hotmail.com
050-545 1221

Sekreterare, hemsida o facebook
Gull Carola 
Byträskvägen 151, 01180 KALKSTRAND. 
carola.gullcg@gmail.com
044-285 4678

Kassör
Palmén Joakim
Nordenskiöldsgatan 6, 06100 Borgå
jockepalmen@gmail.com 
040-830 6469

Mission
Palmén Angelina
Nordenskiöldsgatan 6, 06100 Borgå
angelina.palmen@gmail.com
044-285 4678

Ungdomsledare och FMU kontakt
Backman Fanny 

EkENÄS

Missionskyrkan i Ekenäs
92 medlemmar
Iban: FI83 4052 1040 0252 53

Adress
Missionskyrkan 
Björknäsgatan 11, 10600 EKENÄS 
Hemsida
www.ekenasmissionskyrka.net

Pastor
Forsström Jonny 
Björknäsgatan 11, 10600 EKENÄS
jonnyf70@gmail.com
040-537 7257

Ordförande
Tunér Jan
Ladugårdsgatan 8 a 1, 10600 EKENÄS
crossoverconsultations@hotmail.com
050-467 0231 

Viceordförande 
Gun Britt Lönngren
Humlegårdsvägen 4, 10600 EKENÄS
gunbritt_lonngren@hotmail.com
050-059 6477

FÖRSAmLINGAR
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Sekreterare
Granqvist Anne-May
Jägargatan 14, 10650 Ekenäs 
041-443 5515 angranqv@abo.fi

Kassör
Lidman Håkan 
Raseborgsvägen 3 A 2, 10600 EKENÄS
hlidman@gmail.com 
hakan.lidman@pp.inet.fi 
040-544 1296 

Lettlandshjälpen
Lönngren Sören
soren.lonngren@pp.inet.fi
040-820 1283 

MK- loppis
Barbara Granroth
baba.2611@hotmail.com
041-727 1740

FMU-kontakt 
Jonny Forsström

HELSINGFORS

Andreaskyrkan
194 medlemmar 
FI53 4055 1110 0097 88 

Adress
Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22 C, 
00130 HELSINGFORS 
info@andreaskyrkan.fi
044-764 2620 
Hemsida www.andreaskyrkan.fi

Föreståndare och pastor 
Salonen Stefan
Sökögränd 7 A 1, 02360 ESBO
stefan@andreaskyrkan.fi 
044-764 2613

Pastor, barnarbete och lovsång
Haraldson Susan 
Drumsövägen 45 C 28, 
00200 HELSINGFORS
susan.haraldson@andreaskyrkan.fi
044-764 2621 

Ordförande
Buss Patrik
Högbergsgatan 29 A 6, 
00130 HELSINGFORS
pab@sci.fi  050-591 7170

Viceordförande
Sten Petra
Malmbackavägen 1G 13, 02280 ESBO
petradsten@hotmail.com.
050-354 9719 

Sekreterare 
Suni Daniel
Skakkäppsvägen 2 D 110, 
00920 HELSINGFORS
daniel.suni@gmail.com 
050-331 9875

Kassör
Skogman Tom
Armfeltsvägen 9 B 10, 00150 ESBO
tosk07@handelsbanken.se 
050-339 0901

Vicekassör 
Ahlberg Magnus
Ritobergsvägen 8 M, 00330 Helsingfors
magnus.ae.ahlberg@gmail.com 

Scout 
Ahlbäck Gabriella
Magistervägen 8, 02700 GRANKULLA
bella@andreaskyrkan.fi 
040-739 2529

Missionsinformatör 
Nina Forss
nforss@hotmail.com
050-383 2778

Media
Söderlund-Myllyharju Sabina 
Hannusträskbacken 6 B, 02360 Esbo
sabina.soderlund@carolin.fi 
0400-451 288

Måndagssamlingen 
Enberg Ella
Kryddgårdsv. 1 A 10, 
00320 HELSINGFORS
09-587 1237, 0400-859 843

Ekman Bo
Bulevarden 34 A 26, 
00120 HELSINGFORS
050-548 1822
bo.ekman@evl.fi

Förvaltningen
Svenska Friförsamlingen rf.
FI52 4055 2510000815

Förvaltningsrådet 
Österlund Markus 
Untamovägen 10 C 32 
00610 HELSINGFORS
osterlund.markus@gmail.com
040-836 7686

Disponent
vakant

FMU kontakt 
Sten Petra

jAkOBSTAD

Ebeneserkyrkan
96 medlemmar
IBAN: FI80 3131 30011554 23 

Adress
Ebeneserkyrkan Södermalmsgatan 1, 
68600 JAKOBSTAD
Tel: 06-723 1252
Hemsida www.ebeneserkyrkan.fi

Föreståndare och pastor 
Löv Stefan 
Kullavägen 5, 68810 YTTERESSE
stefan.lov@ebeneserkyrkan.fi
040-722 2182  

Ordförande
Backman Tua
Östanlid 3, 66900 NYKARLEBY
tuabackman@multi.fi 
040-558 6644

Viceordförande
Löv Svante
Finnevägen 156, 68530 Lepplax
svante.lov@multi.fi
050-554 5723

Sekreterare 
Grankull Sofia, 
Svartmattvägen 9, 68600 JAKOBSTAD
sofia.grankull@suomi24.fi
050-546 5306

Kassör
Penttala Raimo 
Linneavägen 2, 68600 JAKOBSTAD
raimo.penttala@multi.fi 
050-525 9426 

Administration
Nyman Annette
abnyman@gmail.com.
050-371 7477

FÖRSAmLINGAR
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Lovsångsledare
Penttala Monica
Björsåkersvägen 14, 68630 Jakobstad
monic@penttala.net
041-310 0227

Hemgruppsansvariga 
Johansson Tommy
Heimbackaleden 18, 68800 KÅLLBY 
tommy.johansson@multi.fi 
050-300 9588

FMU-kontakt
Löv Stefan

kRONOBy

Kronoby friförsamling
2 medlemmar
IBAN: FI63 5553 34200137 10

Adress
Jordanhemmet
Söderpårasvägen 369, 68500 KRONOBY

Föreståndare och pastor 
Löv Stefan 
Kullavägen 5, 68810 YTTERESSE
stefan.lov@ebeneserkyrkan.fi
040-722 2182  

Ordförande och sekreterare
Björklund Boris 
Söderpårasvägen 430, 68500 KRONOBY
boris.bjorklund@anvianet.fi
06-834 60 42, 040-147 2859

Kassör
Björklund Ritva
Söderpårasvägen 430, 68500 KRONOBY
050-490 2043

kVEVLAx

Missionskyrkan i Kvevlax
102 medlemmar
IBAN: FI02 4958 10400022 99

Adress
Missionskyrkan 
Åldermansvägen 4, 66530 KVEVLAX 
Besöksadress: Funisbackvägen 10.
info@kvevlaxmissionskyrka.fi 
tel: 06-346 0201.
Hemsida www.kvevlaxmissionskyrka.fi
 
Föreståndare
Björkman Mats
Hagnäs-Mälsorvägen 365, 66580 KUNI 
maz@netikka.fi
06-359 1031, 050-322 7337

Ledningsgrupp
Stefan Löv 
Kullavägen 5, 68810 YTTERESSE
stefan.lov@ebeneserkyrkan.fi
040-722 2182  

Ahlsved Jonas
Tunvägen 33 B 5, 68630 JAKOBSTAD
jahlsved@gmail.com
040-701 0951 

Pastor-/evangelist
Rosenqvist Olle
Ljungvägen 18, 66530 KVEVLAX 
rosen@netikka.fi
06-346 0650, 050-562 5441 

Ordförande
Sand Gunilla 
Paulsvägen 1 A10, 65610 KORSHOLM
gunilla.sand@stundars.fi
050-355 7106

Viceordförande
Ståhl Bertel
Hemåkersvägen 7, 66530 KVEVLAX 
bertel.stahl@netikka.fi 
06-346 0179, 0500-224 040 

Sekreterare
Kallenberg Åsa
Västerängsvägen 23, 65610 KORSHOLM
asa.kallenberg@vaasa.fi 
050-4925497

Kassör
Svarvar Eivor 
Kärklaxvägen, 66640 MAXMO 
eivor.svarvar@netikka.fi
06-346 0255, 0500-394 176

Söndagsskolföreståndare
Hammarström Christina
Villvallvägen 60, 65520 HELSINGBY
christina.h@netikka.fi 
050-344 9093 

Webbmaster
Pontus J. Back
Holmvägen 3, 65200 VASA
pjb@netikka.fi,  040-1409885

FMU-scout kontakt
Rönn Malin
Genvägen 4 A 2, 68620 JAKOBSTAD
malin_ronn@hotmail.com
050-544 5133

mARIEHAmN

Missionskyrkan på Åland
65 medlemmar
IBAN: FI4066010002226942

Adress
Missionskyrkan
Storagatan 10, 22100 MARIEHAMN
info@missionskyrkan.ax
Tel: 018-19353
Hemsida www.missionskyrkan.ax

Föreståndare och pastor
Wikström Niclas
Storagatan 10, B14, 22100 MARIEHAMN
orsaniclas@hotmail.com
040-545 0123

Ordförande
Söderlund Kjell
Granvägen 35, 22100 MARIEHAMN 
kjell.soderlund@pp.inet.fi
018-22525, 0400-812 236 

Viceordförande
Knuts Per-Olof
Mariegatan 25 B, 22100 MARIEHAMN
po.knuts@gmail.com
018-19083, 0457-343 5191 

Sekreterare
Åkergård Kenneth
Kråkbärsstigen 10, 22100 MARIEHAMN
ekonomen@aland.net
018-21049, 040-760 2175

Kassör
Löfström Åsa 
Näshagsvägen 12, 22140 MARIEHAMN
aalevid@hotmail.com
018-19667, 0457-385 8766

Mediaansvarig
Österlund Sam 
Knappelstensvägen 12
22100 Mariehamn. 
sg.osterlund@aland.net
018-21352, 040-354 0206

FMU-kontakt
Kjell Söderlund

FÖRSAmLINGAR
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NykARLEBy

Missionskyrkan i Nykarleby
19 medlemmar
IBAN: FI6920341800 0090 98

Adress
Missionskyrkan
Sollefteågatan 12, 66900 NYKARLEBY
Hemsida
http://www.nykarlebymissionskyrka.fi

Ordförande och ungdomsledare
Rönn Mikael
Kyrkvägen 368, 66850 JEPPO
mikaelronn@gmail.com 
050-377 6399 

Viceordförande
Nyman Josefina
Gustav Adolfsgatan, 66900 NYKARLEBY
fina@multi.fi, 050-589 5897

Sekreterare
Rönn Sonja
Kyrkvägen 368, 66850 JEPPO

Kassör
Nicklas Sandnabba, 
Nykarleby redovisningstjänst.

FMU-kontakt
Mikael Rönn

NÄRPES

Missionskyrkan i Närpes
31 medlemmar
IBAN: FI19 4963 1050 0336

Adress
Missionskyrkan
Smedjevägen 1, 64200 NÄRPES

Föreståndare, pastor och ordförande
Blomberg Anders
Solfvägen 101, 65450 SOLF 
nadde@nadde.fi 
06-344 0345, 0500-669 546

Vice ordförande
Bergman Runar
Kuskgränd 2, 64200 NÄRPES
runar.bergman@gmail.com 
06-224 1686, 044 324 1688

Kassör 
Klemets Märta
Åvägen 18, 64200 NÄRPES
martabenklemets@gmail.com
06-224 1074, 050-560 9527 

Sekreterare 
Björklund Marta
Lillskolvägen 3, 64200 NÄRPES
nils-erik.bjorklund @pp1. inet.fi
06-224 2433, 040-412 3159

SIBBO

Sibbo Friförsamling
28 medlemmar
IBAN: FI68 40557050 0214 10 

Adress
Missionshuset
Gesterbyvägen 102, 04130 SIBBO
sibbofriforsamling@gmail.com
vaktmästare: 050-328 5673 
Hemsida 
http://sibbofriforsamling,wordpress.com

Församlingsarbetare
Österberg Barbro 
(föräldraledig till 11.10.2014)
Tegvägen 6 C 21, 04130 SIBBO 
barbro_osterberg@hotmail. com
09-565 3967, 050-305 3800

Föreståndare
Göthelid Olof 
Östra Storkärrsgränd 5 C 31
04130 SIBBO
olof.gothelid@dlc.fi 
09-274 3023, 0400-568 783 

Ordförande
Ådahl Lars 
Juvasvägen 66, 04130 SIBBO
lars.adahl@saunalahti.fi
040-525 7313

Vice ordförande
Barbro Österberg

Sekreterare
Granberg Börje
Gesterbyvägen 122, 04130 SIBBO
borje.granberg@smartel.fi
09-234 4453, 0400-736 404

Kassör
Bärlund Carola
Kungsvägen 115, 04130 SIBBO.
carola.barlund@oikeus.fi
044-3515012 

Mediaansvarig
Granberg Anne 
Gesterbyvägen 122, 04130 SIBBO
anne@gesterby.net.
09-234 4453, 040-593 2014

Kvinnosamlingar
Kerstin Ådahl 
Juvasvägen 66, 04130 SIBBO
family.adahl@kolumbus.fi
040-7665721

Ekström Beth
Martisvägen 67, 04130 SIBBO
040-5896965

Mans-samlingar
Österberg Kenneth 
Tegvägen 6 C 21, 04130 SIBBO
kenneth.osterberg@helsinki.fi 
09-565 3967, 050-522 5166. 

Söndagsskola och familjearbete
Eskman Heli
Bergomvägen 15, 04130 SIBBO
heli@gesterby.net
050-583 2201 

FMU-kontakt
Barbro Österberg
Heli Eskman

SuNDOm

Sundom Missionskyrka
31 medlemmar 
IBAN: FI20 4970 21200076 32

Adress
Missionskyrkan 
Norrbacken 48, 65410 SUNDOM 
Hemsida
www.kyrktorget.fi/sundom.missionshus

Pastor och föreståndare
Olin Catarina
Hindersgränden 51, 65410 SUNDOM
catarina.olin@netikka.fi
catarina.olin@gmail.com
050-349 0470

Ordförande
Lindman Anders
Kullarstigen 11, 65410 SUNDOM
anders.lindman@netikka.fi 
050-375 2951 

Viceordförande
Östman Rudolf
Parcellvägen 10 B, 65410 SUNDOM
rostman@netikka.fi
0500-263343

Kassör
Granlund Staffan
Sandestået 41a, 65410 SUNDOM
staffan.granlund@netikka.fi 
044-035 7324

FÖRSAmLINGAR
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Sekreterare
Skagersten Ann-Louise
Bäckvägen 11 c 6, 65410 SUNDOM
annloska@yahoo.se
044-357 1090

Ledningsgrupp
Catarina Olin
Anders Lindman, 

Skagersten Sven Olof 
Bäckvägen 11 c 6, 65410 SUNDOM
soskagersten@sundom.fi
044-357 1091

Skagersten-Ström Elin
Kråknäsvägen, 65410 SUNDOM
elin.skagersten-strom@netikka.fi 
050-543 8111 

Huhtamäki Ingvor
Bumlingestigen 11, 65410 Sundom
ingvor@netikka.fi
044 264 8042

Mission
Skagersten Ann-Louise

FMU kontakt
Skagersten-Ström Elin

VASA

Missionskyrkan i Vasa
98 medlemmar
IBAN: FI19 567008400640 73

Adress: Missionskyrkan
Fredsgatan 20, 65100 VASA
Hemsida www.vasamissionskyrka.fi

Föreståndare 
Andersson Roger 
Båskastået 55, 65450 SOLF
roger@vasamissionskyrka.fi
050-527 2285

Ordförande
Ros Oskar
Båskastået 21, 65450 Solf 
oskar.ros@vaasa.fi
050-356 0866

Viceordförande
Bjarne Bergsten
bjarne@bastu.net

Sekreterare 
Henriksson Malin
Vellamogatan 17, 65230 VASA
malin.henriksson@netikka.fi 
050-343 2908

Kassör 
Lidman Anders
Jussasvägen 3, 65610 KORSHOLM
anders.lidman@netikka.fi
050-557 5135
 
Ungdomsledare 
Sandås Martin
Klockarvägen 1, 66530 KVEVLAX
msandas@gmail.com
050-568 6471

Barn- och ungdomspastor
Levälahti Per-Richard
Porsvägen 8, 66530 KVEVLAX 
plevalahti@gmail.com 
050-571 9448

VÖRÅ

Vörå Friförsamling
4 medlemmar
IBAN: FI93 49711040015641

Adress
Missionshuset
Lombyvägen 75, 66600 VÖRÅ

Kontakt och kassör
Johannes Hjortman
Hemåkersvägen 3,
66530 KVEVLAX
johannes.hjortman@netikka.fi
0500-665708

yTTERmARk

Betesdaförsamlingen i Yttermark
6 medlemmar
IBAN: FI31 4180 0010 005241

Adress
Betesda 
Östra Linjen 786, 64220 YTTERMARK 
Hemsida
www.kyrktorget.se/betesda.yttermark

Föreståndare och ordförande
Gull Claseric 
Östra linjen 832, 64220 YTTERMARK 
c.gull@boxen.fi 
050-558 7105

Pastor
Blomberg Anders
Solfvägen 101, 65450 SOLF 
nadde@nadde.fi 
06-344 0345, 0500-669 546

Viceordförande och kassör 
Gull Folke 
Östra Linjen 836, 64220 YTTERMARK
fgull@boxen.fi
06-225 6253, 050-558 7103

Sekreterare
Gull Lisbet
Östra linjen 832, 64220 YTTERMARK 
lis.bet@boxen.fi
050-407 1165

FMU-kontakt 
Claseric Gull

ÅBO

Missionskyrkan i Åbo 
56 medlemmar 
IBAN: FI92 57111320079897

Besöksadress
Missionskyrkan i Åbo
c/o Betlehemskyrkan, 
Tavastgatan 4, 20500 ÅBO
Hemsida
www.friffe.net

Församlingsarbetare
Niklas Wallis
Tavastgatan 4 B 23, 20500 ÅBO
niklas.wallis@friffe.net
044-271 0528 
 
Församlingsarbetare och ordförande
Salo Stefan
Isolerarekrök 35, 20320 ÅBO
stefan.salo@friffe.net 
040 021 2898

Församlingsarbetare  
och vice ordförande
Kavilo Ville
Tavastgatan 4 A 5,20500 ÅBO
ville.kavilo@friffe.net
050-359 1510

Kassör
Liikanen Janne
Klädesfabriksgatan 7 bst 34,20100 ÅBO
Janne.Liikanen@abo.fi 
050-590 3356

Sekreterare
Björkgren Ida, 
Nylandsgatan 6 A bost 22, 20500 ÅBO
idabjo@utu.fi
050-356 8067 

FMU-kontakt 
Ville Kavilo
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ÖVERmARk

Missionskyrkan i Övermark
27 medlemmar 
IBAN: FI9749731040 004122 

Adress
Missionskyrkan
Vasavägen 1632, 64610 ÖVERMARK

Föreståndare och ordförande
Stenback Albin 
Valsbergsvägen 596 
64610 ÖVERMARK 
albin.stenback@ssvnet.fi
0400-931 151

Pastor
Blomberg Anders
Solfvägen 101, 65450 SOLF 
nadde@nadde.fi 
06-344 0345, 0500-669 546

Viceordförande
Båskman Sven-Ole 
Aspbäckvägen 549, 64610 ÖVERMARK
svenole_baskman@hotmail.com
050-305 9579 

Sekreterare
Stenback Dan
Valsbergsvägen 596, 64610 Övermark
dan.stenback@ssvnet.fi
044-340 1281

Kassör
Sjöberg Ulla
Vasavägen 1969, 64610, ÖVERMARK
ulla.sjoberg@pp.inet.fi 
050-540 9612

FMU-kontakt 
Stenback Lena 
Valsbergsvägen 596, 64610 Övermark
lena.stenback@ssvnet.fi 
040-846 2895

FÖRSAmLINGAR

ORDINERADE PASTORER  
OcH AVSkILjDA mISSIONÄRER

anställda eller understödda av 
församling, MKF, FMU

Björkman Mats
Björklund Håkan
Blomberg Anders
Forsström Jonny
Haraldson Susan
Korkman Lopes Anna och Lopes Marcelo 
Löv Stefan
Nymalm Henrik
Olin Catarina 
Rosenqvist Olle 
Rönnqvist Ann-Charlotte 
Rönnqvist Bjarne 
Salonen Stefan
Sandell Tomas
Zuglian Maria och Fabio

ÖVRIGA ANSTÄLLDA 

av församling, MKF, FMU, Sjömansro Ab

Andersson Roger
Kavilo Ville
Levälahti Per-Richard 
Salo Stefan 
Sandås Martin 
Taipale Jessica
Wallis Niklas
Wikström Niclas

ORDINERADE PASTORER  
OcH AVSkILjDA mISSIONÄRER

inte nu anställda av församling eller MKF, 
FMU

Ahlsved Jonas
Backholm Mats
Dilworth Richard och Terece
Gunnarsson Krister och Lisbeth 
Haataja Ari och Stina
Hjortman Anders och Anne-Marie 
Huhtamäki Ture och Ingvor 
Jacobson Seth
Johansson Tommy 
Levälahti Kari 
Levälahti Mattias 
Lidman John 
Nylund Tage
Van der Roest Annica och Henk

Pensionerade
Eriksson Carl-Johan 
Eriksson Olle 

Göthelid Olof
Holtti Harry
Holtti Kaj
Levälahti Mariana
Nylund Carl-Johan
Skagersten Sven Olof och Ann-Louise 
Stableford Pauline
Tunér Jan och Ann-Christine

PERSONER  
I mkFS RELATIONSNÄTVERk

tidigare anställda, ordinerare pastorer, 
missionärer m.fl

Ahlvin Bo
Anghel 
Tania och George 
Bisseling Fred och Annika
Björklund Marta och Nils-Erik
Boström Anders 
Einebrant Ove
Eklund Per-Ola
Ekman Siv
Finne Margareta 
Hagberg Saga och Erik Henriksson Ove
Holtti Per-Olof 
Jansson Sven 
Koski Paavo 
Lundbäck Nils 
Nieminen Sari 
Nurmela Risto
Pettersson Bertil
Sandås Markus och Birgitta Sjöstrand Iris
Ståhl Gunilla
Säll Rodney
Wikström Inga-Lisa

ÖVRIGA

tjänstlediga eller under det senaste året 
tillfälligt-/ permanent avslutat sin tjänst i 
församling, MKF eller i FMU

Backman Fanny 
Nylund Mikael
Groop- Sjöholm Mona
Österberg Barbro

I utlandet understödda medarbeterare
Aaron Alfred, Guyana och Surinam 
Singye Dawa, Indien
Smith Lennox, Guyana

mEDARBETARE
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FINLANDS  
SVENSkA ADVENTkyRkA

www.adventkyrkan.fi

FINLANDS  
SVENSkA BAPTISTmISSION
Rådhusgatan 44 K 5, PB 54
65101 VASA
www.baptist.fi

Samfundsföreståndare
Peter Sjöblom 
peter.sjoblom@baptist.fi

Tidning
Missionsstandaret
Redaktörer
Ken Kackur och Peter Sjöblom, 
06-346 4501, mst@baptist.fi

FINLANDS  
SVENSkA mETODISTkyRkA

c/o Helsingfors metodistförsamling
Apollogatan 5, 00100 HELSINGFORS 
www.metodist.fi
kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi

Distriktsföreståndare 
Björn Elfving
bjorn.elfving@metodistkyrkan.fi 
Mayvor Wärn-Rancken 
mayvor.rancken@metodistkyrkan.fi 

FRÄLSNINGSARméN I FINLAND

Nylandsgatan 40, PB 161 
00121 HELSINGFORS.
www.pelastusarmeija.fi 
finland@pelastusarmeija.fi 

FINLANDS SVENSkA PINGST- 
mISSION – PINGSTRÖRELSEN

www.fspm.fi 

Nationell ledare
Stefan Sigfrids stefan.sigfrids@sion.fi

FRIkyRkLIG SAmVERkAN FS RF

www.frikyrkligsamverkan.fi

Ordförande
Jan Edström 
050-3564290 janiedstrom@gmail.com

FRIA kRISTLIGA  
FOLkHÖGSkOLAN FkF

Kaserntorget 1, PB 46, 65101 VASA
www.fkf.fi
kansli@fkf.fi

Rektor 
Thomas Nordström 
tnordstr@fkf.fi

EkumENISkA RÅDET

Skatuddsgatan 7 A 3, PB 185 
00161 HELSINGFORS
www.ekumenia.fi

Generalsekreterare 
Heikki Huttunen
heikki.huttunen@ekumenia.fi

SEkTIONEN FÖR  
FINLANDSSVENSk EkumENIk
Ordförande
Maria Sten
09-180 2544, 050-408 6030
maria.sten@evl.fi

kRISTLIGA RADIOuTSkOTTET

c/o Kyrkostyrelsen/Lucas Snellman
PB 185, 00161 HELSINGFORS 

Ordförande
Olin Catarina, 050-349 04 70
catarina.olin@netikka.fi
MKF:s medlem: Olin Catarina

FINSkA mISSIONSRÅDET

Pb 124, 00161 HELSINGFORS
www.lahetysneuvosto.fi 
info@lahetysneuvosto.fi

kRAN

Krämertsvägen 2, 00620 HELSINGFORS
www.kran.fi

Afghanistan
International Assistance Mis- sion (IAM)
P.O. Box 625, Kabul, Afghanistan,
www.iam-afghanistan.org

Brasilien
Missão Oikos – Ministério Cristão De 
Apoio À Família
Rua Mariz e Barros, 479 – Sala 1, 
CEP 20.270-003 – Maracanã, 
Rio de Janeiro – RJ Brasil
oikos@clickfamilia.org.br 

Europa
European Coalition For Israel
P.O. Box 189, 00181 HELSINGFORS
www.ec4i.org 

Guyana
Full Gospel Fellowship Albouystown 
Heavenly Light World Outreach, 
150 Cooperstreet, Albouystown, 
Georgetown, Guyana,
fgfellowship@yahoo.com

Himalaya
Himalayan Good News Networking,
Mr. Dawa Singye, 
P.O. Jaigaon, District of Jalpaiguri, 
West Bengal – 736182, Indien
Mission Aviation Fellowship (MAF)

Australien
http://www.maf.org

Tanzania
New Life Outreach
Hanna & Egon Falk
P.O.Box 6073, Arusha, Tanzania, 
East Africa
dr.egon@nlo.dk.

NLO-Danmark
Ruben Holmgreen Falk
ruben@holmgreenfalk.dk

Surinam
Stichting Volle Evangelie Gemeente 
Paranam 
(Full Gospel Church Paranam Foundation)
Pastor Iwan Oron
PO Box 10047 Onverdacht, District Para, 
Suriname iwan_oron@hotmail.com

FINLANDSSVENSkA FRIkyRkOR OcH SAmARBETSPARTNERS uTLÄNDSkA ORGANISATIONER 
SOm mkF SAmARBETAR mED
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IFFEc

International Federation  
of Free Evangelical Churches 
Internationella Federationen  
av Fria Evangeliska Kyrkor
www.iffec.com

Medlemskyrkor i IFFEC:

BELGIUM
www.aepeb.be
www.veg.be

BRAZIL
www.cielb.org.

BULGARIA
www.sesc-bg.org

CANADA
www.efcc.ca

CZECH REPUBLIC
www.cb.cz

DENMARK
www.missionsforbundet.dk

ESTONIA
www.ekklesia.ee

FINLAND
www.missionskyrkan.fi
www.svk.fi

FRANCE
www.ueel.org

GERMANY
www.feg.de

GREECE
www.koinoniaeeee.gr

HONG KONG
www.mcc.org.hk

INDIA
www.marachristian.net
www.efci.org.in
www.hccindia.org

NETHERLANDS
www.bondveg.nl

NEW CALEDONIA
Eglise Evangélique Libre de Nouvelle 
Calédonie et des Îles Loyauté

NORWAY
www.misjonsforbundet.no

POLAND
www.kech.pl

SLOVAKIA
www.cb.sk

SPAIN
www.fieide.org

SWEDEN
www.alliansmissionen.se
http://equmeniakyrkan.se

SWITZERLAND
www.feg.ch
www.lafree.ch

UNITED STATE OF AMERICA 
www.covchurch.org
www.efca.org

VENEZUELA
www.adielvenezuela.com

IFFEc ORGANISATIONER SOm mkF SAmARBETAR mED

Nordisk- och Baltisk  samfunds-
ledarträff i Köpenhamn den 25 
september 2013.

Övre rad från vänster: Kjell 
Larsson (Allians missionen i 
Sverige), Olle Alkholm (Equme-
niakyrkan i Sverige), mitten 
rad från vänster: John Nielsen 
(Danska Missionsförbundet), 
Håkan Björklund (Missionskyr-
kan i Finland), Öyvind Harald-
seid (Norska Missionsförbundet). 
Nedre raden från vänster: Hannu 
Vuorinen (Suomen Vapaakirkko, 
nedre till höger: Erki Tamm 
(Evangeliska Unionen i Esland)
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SAmFuNDSORDNING FÖR TROSSAmFuNDET 
– mISSIONSkyRkAN I FINLAND

Samfundsordningen är godkänd av Patent- och registerstyrelsen 20.4.2013

kAPITEL 1

ALLmÄNNA BESTÄmmELSER

1 §
Samfundets namn är Missionskyrkan i Fin-
land. Dess hemort är Raseborg stad och 
dess språk är svenska. Namnet är på finska 
Ruotsinkielinen vapaakirkko, och på engel-
ska The Free Evangelical Church of Finland 
(Swedish).

2 § Trosbekännelse
Missionskyrkan i Finland bekänner hela Bi-
beln som Guds normgivande ord för samfun-
det och dess församlingar. Den apostoliska 
och den nicenska trosbekännelsen accepte-
ras som sammanfattande trosbekännelser.

Till samfundet antas församlingar, vilka 
som villkor för medlemskap fastställt person-
lig tro på och bekännelse till Jesus Kristus 
som Frälsare och Herre.

Församlingen lämnar full handlingsfri-
het för sina medlemmar rörande firandet av 
Herrens heliga nattvard samt beträffande 
tidpunkt och tillvägagångssätt för dopet till 
Kristus.

3 §
MÅLSÄTTNING  
OCH VERKSAMHETSFORMER

Missionskyrkan i Finland är ett trossamfund, 
vars mål är:

1)  att ordna gudstjänster, möten, konserter 
och kurser som stöder medlemmarna i deras 
trosutövning,

2) att genom lydnad för Jesu missionsbe-
fallning göra alla folk till lärjungar.

Samfundet består av de församlingar som 
tillhör samfundet samt medlemmarna i för-
samlingarna.

Församlingarna inom samfundet är själv-
ständiga men verkar även gemensamt för 
att förverkliga samfundets målsättning. Detta 
kan ske genom mission och social hjälp-
verksamhet i Finland, mission och utveck-
lingsbistånd i andra länder, barn- och ung-
domsarbete, pastorsutbildning, studie- och 
kursverksamhet samt förlagsverksamhet och 
tidningsutgivning. Samfundet och dess för-
samlingar kan sprida tryckalster, inspelningar 
samt elektronisk information, bedriva radio- 
och televisionsverksamhet, samt använda 
olika hjälpmedel i arbetet för samfundets 
målsättning.

Samfundet erkänner som vägledande de 
riktlinjer för kristen verksamhet som dras upp 
i den s.k. Lausanne-deklarationen.

 4 §
Ansökan om inträde i samfundet liksom 
också anmälan om utträde sker skriftligt till 
samfundets styrelse. Till ansökan om inträde 
bifogas församlingens stadgar och skriftligt 
godkännande av denna samfunds ordning. 
Samfundets årsmöte beslutar om inträde i 
och bekräftar utträde ur samfundet.

Då församling inte längre följer samfundets 
trosbekännelse eller samfundsordning, kan 
samfundets årsmöte på förslag av samfun-
dets styrelse utesluta församlingen ur sam-
fundet.

Beslut om uteslutning bör omfattas av tre 
fjärdedelar (¾) av de vid årsmötet närvarande 
röstberättigade ombuden.

Församling som utträder eller utesluts äger 
ingen vidare representationsrätt vid samfun-
dets ombudsmöten och kan inte göra anspråk 
på någon del av samfundets gemensamma 
egendom. Detta gäller från och med det da-
tum anmälan inlämnats eller beslut tagits.

 5 §
Samfundet och församlingarna kan var för sig 
äga och förvalta fast och lös egendom samt 
inneha och förvalta immateriella rättigheter, 
ta emot donationer och testamenten samt 
idka penninginsamlingar med hänsyn till gäl-
lande stadganden beträffande fast egendom 
och penninginsamlingar.

 6 §
Församlingarna ansvarar inte för samfundets 
skulder eller förpliktelser och samfundet an-
svarar inte heller för församlingarnas skulder 
eller förpliktelser.

Samfundets årsmöte beslutar om med-
lemsavgift och om dess storlek.

kAPITEL 2

ADmINISTRATION

7 §
Högsta ledningen i samfundet utövas av dess 
medlemmar genom befullmäktigade ombud, 
vilka sammanträder till årsmöte en (1) gång 
per år. Vid behov kan även extra möte sam-
mankallas.

Samfundets årsmöte hålles före utgången 
av juli månad på ort och tid som föregående 
årsmöte eller styrelsen bestämmer. Kallelse 
till årsmöte skall ingå i samfundets tidning el-
ler sändas per post senast trettio (30) dagar 
före mötet.

Kallelse till extra möte skall ingå i samfun-
dets tidning eller sändas per post senast tret-
tio (30) dagar före mötet. I kallelsen bör med-
delas om de ärenden, som föranleder mötet.

Styrelsen ger till årsmötet sitt utlåtande om 
varje ärende som inkommer i enlighet med 
§ 29.

 8 §
Röstberättigade vid samfundets årsmöten 
och extra möten är:
1. Församlingarnas befullmäktigade om-

bud. Varje församling har rätt att sända 
ett (1) befullmäktigat ombud för varje 
påbörjat tiotal (10) medlemmar, dock inte 
flera än tolv (12). Vid extra möte kan ett 
annat alternativ tillämpas: Varje försam-
ling har rätt att sända ett (1) befullmäkti-
gat ombud för varje påbörjat tjugofemtal 
(25) medlemmar, dock högst fem (5). 
Vilket alternativ som tillämpas vid extra 
möte tillkännages i kallelsen till mötet.

2. Styrelsens ledamöter och samfundsle-
daren, dock ej i ärenden som behandlar 
styrelsens arbete under det gångna året, 
ej heller i val av revisor.

3. I församlings och/eller samfundets tjänst 
av samfundet ordinerade och/eller god-
kända pastorer samt avskilda missionä-
rer.

I samfundets årsmöte skall, sedan mötes-
ordförande och övriga mötesfunktionärer bli-
vit valda och stadgeenlig heten konstaterats, 
följande ärenden upptas till behandling:
4. Styrelsens verksamhetsberättelse, bok-

slutet och revisors utlåtande.
5. Beslut om fastställande av bokslutet och 

om ansvarsfrihet för de redovisnings-
skyldiga.

6. Val av ordförande för samfundets sty-
relse, när så skall ske.

7. Val av ledamöter i samfundets styrelse 
istället för dem som är i tur att avgå.

8. Val av samfundsledare när så skall ske.
9. Val av en (1) revisor och dess suppleant 

eller ett (1) revisionssamfund.
10. Eventuella övriga val.
11. Beslut om intagning av nya församlingar 

och om utträde eller eventuell uteslutning 
av församlingar.

12. Beslut om medlemsavgift skall uppbäras 
och om dess storlek.

13. Verksamhetsplanen och budgeten för 
nästkommande år fastställs.

14. Ärenden vilka styrelsen hänskjutit till års-
mötet.

15. Övriga ärenden.



ÅRSRAPPORT 2013  •  39

Styrelsens ordförande och övriga ledamö-
ter i styrelsen samt samfundsledaren väljs 
med slutna sedlar.

Vid jämnt röstetal avgör lotten.
Övriga val kan ske med öppen omröstning, 

vid jämnt röstetal avgör ordförandens röst.
Årsmötet kan fatta beslut om ändring av 

samfundsordningen och upplösning av sam-
fundet om detta nämnts i möteskallelsen.

För ändring av 2 §, 8 § och 18 § krävs 
dock beslut med tre fjärdedelar (¾) av de av-
givna rösterna vid två (2) på varandra följande 
ordinarie årsmöten.

För köp av egendom och försäljning eller 
pantsättning av samfundet tillhörande egen-
dom, kan årsmötet ge styrelsen en årlig full-
makt.

Alla röstberättigade har en (1) röst, som 
inte kan överlåtas till annan.

Alla ärenden avgörs genom enkel röstma-
joritet utom de ärenden som berör intagning, 
utträde och uteslutning av församlingar, upp-
lösning av samfundet samt ändring av denna 
samfundsordning. Dessa ärenden avgörs 
med trefjärdedels (¾) majoritet.

9 §
Samfundets räkenskapsperiod är kalender-
året.

Styrelsen överlämnar föregående års sty-
relse- och årsmötesprotokoll, samt räkenska-
perna och bokslut till revisor senast den 31 
mars. Revisionen skall vara klar inom april 
månad.

 10 §
Samfundet har en styrelse, som är ansvarig 
inför samfundets årsmöte.

Styrelsens uppgifter är:
16. att bereda och verkställa beslut som fat-

tats i samfundets årsmöte och i extra 
möten,

17. att besluta i alla förekommande ärenden 
mellan årsmötena om de inte är av sådan 
art att beslut måste ske i årsmötet,

18. att övervaka samfundets verksamhet,
19. att handha och förvalta samfundets fasta 

och lösa egendom, samt att för samfun-
dets räkning motta gåvor, donationer och 
testamenten,

20. att stödja och bistå församlingarna i de-
ras verksamhet,

21. att föra en förteckning över de till sam-
fundet anslutna församlingarna och de-
ras medlemmar,

22. att bereda ärenden som skall behandlas 
i samfundets årsmöte, inklusive de ären-
den som inkommit från församlingarna,

23. att till årsmötet ge förslag på samfunds-
ledare, när sådan skall väljas,

24. att i samfundets tjänst anta missionärer, 
pastorer och lärare samt övrig personal 
(styrelsen kan om den så anser, hän-
skjuta dessa ärenden till samfundets 
årsmöte),

25. att besluta om medarbetare som i sam-
fundets årsmöte skall ordineras samt

26. att besluta om medarbetare som skall 
ges vigselrätt.

Styrelsen kan delegera en del av dessa 
uppgifter till samfundsledaren eller därtill ut-
sedd personal.

11 §
Styrelsen består av en (1) ordförande och åtta 
(8) övriga ledamöter, vilka samtliga väljs för 
en tid av tre (3) år vid samfundets årsmöte. 
Ordförandens och ledamöternas mandat bör-
jar omedelbart efter att de blivit valda.

Samfundsledaren har rätt och skyldighet 
att närvara vid styrelsens sammanträden och 
fungerar som föredragande sekreterare med 
full rösträtt.

Ordförande och ledamot kan återväljas.
Ordförande och ledamot kan väljas endast 

tre (3) perioder i följd. Antal perioder som 
ledamot påverkar inte ordförandes valbarhet 
och mandattid.

Efter första året avgår ordföranden och två 
(2) övriga ledamöter. Under de övriga två (2) 
åren avgår årligen tre (3) ledamöter. Vilka le-
damöter som först skall avgå, avgörs genom 
lottning, därefter de som är i tur.

Om ordföranden eller annan ledamot av-
går under den tid deras mandat gäller, sker 
fyllnadsval vid nästa års möte för den tid som 
återstår av den avgåendes mandattid.

Minst en månad före årsmötet meddelas 
medlemmarna via samfundets tidning eller 
per post vilka som är i tur att avgå.

Vid första sammanträdet efter samfundets 
årsmöte väljer styrelsen inom sig vice ord-
förande och sekreterare, samt utser övriga 
funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av 
ordföranden eller vid dennes frånvaro av 
viceordföranden. Vid styrel sens samman-
träde förs protokoll av sekreteraren, eller om 
denne är förhindrad, av annan ledamot, som 
styrelsen utser. Protokollen undertecknas av 
mötets ordförande och sekreterare samt av 
två (2) övriga leda möt er. I styrelsen har varje 
ledamot en (1) röst. Den är beslutför om minst 
sex (6) röstberättigade är närvarande vid 
sammanträdet. Dock kan giltiga beslut fattas 
om fem (5) röstberättigade är närvarande och 
dessa är eniga om besluten.

Enkel röstmajoritet praktiseras och vid lika 
röstetal avgör ordförandens röst.

12 §
Samfundets namn tecknas av styrelsens ord-
förande, vice ordförande, samfundsledaren, 
alla var för sig. Skuldförbindelser och försälj-
ning samt köp av fast egendom kräver beslut 
av årsmötet, extra möte eller av styrelsen om 
den därtill befullmäktigats.

Styrelsen kan särskilt utse person med rätt 
att teckna samfundets namn.

13 §
Dubbelt medlemskap accepteras för med-
lemmar som hör till församlingar i samfunden 
inom Frikyrklig sam verkan FS, Suomen vapa-
an kristillisyyden neuvosto, Ekumeniska rådet 
i Finland eller inom annat samfund som sam-
fundets årsmöte godkänner i detta avseende.

14 §
Samfundsledare väljs för en tid om fem (5) 
år med möjlighet till omval i högst två (2) på 
varandra följande femårsperioder, vilket utgör 
maximalt 15 år. Före eventuellt nya femårs-
perioder bör minst ett (1) år ha förflutit. Om 
samfundsledarens entledigande besluts i 
styrelsen.

15 §
För ledande anställda och förtroendevalda 
inom samfundet gäller att dessa personer i 
sin livsföring bör följa Nya Testamentets lära. 
Om avvikelse från detta fortgår trots samtal 
och förmaningar anses de ha lämnat sam-
fundets grundläggande principer och kan av 
samfundet avsättas från sin tjänst.

16 §
I samfundets ordination av pastor och avskilj-
ning av missionär och diakon ingår löfte om 
tystnadsplikt.

Det som har anförtrotts i enskild bikt el-
ler annars vid själavård får inte röjas och inte 
heller den person, som anförtrott sig åt den 
själavårdande pastorn eller missionären, om 
inte annat bestäms i lag.

Om det i bikt eller själavård framkommer 
att brott begåtts eller kan begås, bör själavår-
daren uppmana  per so nen ifråga att under-
rätta myndigheterna.

Om tystnadsplikten bryts kan disciplinära 
åtgärder från samfundets sida vidtas.

17 §
För att upplösa samfundet fordras beslut med 
tre fjärdedels (¾) majoritet i två (2) på varan-
dra följande ordinarie årsmöten.

Vid upplösning av samfundet överförs dess 
egendom till sådan andlig verksamhet som 
närmast överensstämmer med de ändamål 
för vilka medlen givits. Detta avgörs i de mö-
ten som beslutar om sam fundets upplösning.

kAPITEL 3

FÖRSAmLINGARNA

18 §
Församling som ansöker om inträde i sam-
fundet bör till ansökan bifoga kopia av stiftel-
seurkunden eller kopia av registreringsanmä-
lan, undertecknad av minst tio (10) personer, 
uppgifter om styrelsens ledamöter och övriga 
uppgifter vilka samfundet kräver.

En församling kan grundas om minst tio 
(10) personer beslutar om detta. Dessa per-
soner skriver och under tecknar en stiftelse-
urkund. I stiftelseurkunden bör nämnas för-
samlingens namn, språk och hemort och vilka 
som i det stiftande mötet valts till styrelse.

19 §
En församling kan utträda ur samfundet ge-
nom att i två (2) församlingsmöten med minst 
sex (6) månaders mellanrum besluta om ut-
träde. För beslut om utträde fordras trefjärde-
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dels (¾) majoritet av de i mötena närvar ande 
röstberättigade medlemmarna.

Meddelande om beslutet skall tillställas 
samfundets styrelse. Till detta meddelande 
bör bifogas kopior av mötesprotokollen.

20 §
Församlingarna inom samfundet anordnar 
offentliga gudstjänster, sammankomster och 
möten av olika slag såsom barn- och ung-
domsverksamhet, social hjälpverksamhet 
och mission i enlighet med vad respektive 
för samling självständigt beslutar. Samfundet 
kan även ordna möten i samarbete med de 
enskilda församlingarna.

21 §
Församlingens årsmöte skall hållas på tid 
som respektive församling beslutar, dock se-
nast inom mars månad.

Kallelse till årsmötet skall utfärdas minst 
två (2) veckor före mötet på sätt som respek-
tive församling beslutar om.

I årsmötet skall följande ärenden behand-
las:
27. styrelsens verksamhetsberättelse över 

församlingens verksamhet, samt bokslu-
tet och revisors utlåtande,

28. fastställande av bokslutet och beviljande 
av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga 
redovisningsskyldiga,

29. val av ledamöter till styrelsen,
30. val av en (1) revisor och dess suppleant 

eller ett (1) revisionssamfund samt
31. övriga ärenden, som styrelsen hänskju-

ter till årsmötet eller som mötet beslutar 
skall behandlas.

22 §
Församlingsmöte hålls vid behov för behand-
ling av församlings- och verksamhetsfrågor.

Kallelse till församlingsmöte skall utfärdas 
minst en (1) vecka före mötet på sätt som 
respektive försam ling beslutar om.

Röstberättigade vid församlingsmöte är 
församlingens medlemmar, var och en med 
en (1) röst. Fullmakt kan inte användas.

23 §
Församlingen har en styrelse, som består 
av minst tre (3) ledamöter och som väljs av 
församlingens årsmö te. Varje församling be-
slutar själv om ledamöternas antal och deras 
mandattid samt sättet på vilket de väljs.

Församlingens styrelse är skyldig att till 
samfundets styrelse snarast meddela sam-
mansättningen av försam lingens styrelse.

 24 §
Församlingens räkenskapsperiod är kalen-
deråret.

Räkenskaperna och övriga handlingar som 
berör församlingens verksamhet och egen-
domsförvaltning skall senast fjorton (14) da-
gar före församlingens årsmöte överlämnas 
till vald revisor, som sköter gransk ningen av 
församlingens administration, ekonomi och 
förvaltning och avger berättelse till försam-
lingens årsmöte.

25 §
Församlingens namn tecknas av pastor, för-
samlingsföreståndare, ordförande och vice-
ordförande, två tillsam mans, eller en av dessa 
tillsammans med annan ledamot av styrelsen. 
Styrelsen kan besluta om att befullmäk tiga 
någon annan person att teckna församling-
ens namn.

26 §
Varje församling beslutar själv om sätt och tid 
för val av pastor, församlingsföreståndare och 
ledningsgrupp.

Ifall ledningsgrupp efter Nya Testamentets 
föreskrift utses av pastor skall den bekräftas 
av församlingen.

Församlingens ledarskap handhas av pas-
tor och församlingsföreståndare, lednings-
grupp och styrelse.

Samma person kan vara församlingsföre-
ståndare, styrelsens ordförande och försam-
lingens pastor.

27 §
Pastor och församlingsföreståndare, övriga 
ledande anställda och även ledamot av sty-
relsen eller ledningsgrupp, bör i sin livsföring 
följa Nya Testamentets lära. Om avvikelse från 
detta fortgår trots samtal och förmaningar an-
ses de ha lämnat samfundets grundläggande 
principer och bör av församlingen avsättas 
från sin tjänst. I de fall detta gäller pastor och 
församlingsföreståndare, skall sådana åtgär-
der ske i samråd med samfundsledaren och/
eller samfundets styrelse.

28 §
Varje enskild församling sammanställer sina 
egna stadgar, i vilka ingår bestämmelser om 
församlingsmöte, församlingsledarskap, öv-
riga funktionärer och verksamhetsorgan om 
församlingens administration, ekonomi och 
förvaltning. I dessa stadgar får inte ingå så-
dana bestämmelser som strider mot denna 
samfundsordning.

Samfundets styrelse fastställer varje en-
skild församlings stadgar.

29 §
Ärenden som församling önskar att behand-
las i samfundets årsmöte, skall senast inom 
februari månad skriftligt delges samfundets 
styrelse.

 

kAPITEL 4

ÄNDRINGSSÖkANDE

30 §
Den som är missnöjd med ett beslut av sam-
fundsmötet, samfundsstyrelsen, församlings-
mötet eller försam lingsstyrelsen kan skrift-
ligen yrka rättelse hos det organ som fattat 
beslutet. Ett rättelseyrkande som gäller ett 
beslut som fattats av ett utskott som underly-
der församlingsstyrelsen eller av något annat 

organ som delegerats beslutanderätt skall 
riktas till församlingsstyrelsen. Ett rättelseyr-
kande skall behandlas utan dröjsmål.

31 §
Den som är missnöjd med ett beslut av för-
samlingsmötet eller församlingsstyrelsen 
med anledning av ett rätt elseyrkande kan 
skriftligen anföra besvär över beslutet hos 
samfundets styrelse.

32 §
Rättelse får inte yrkas i och besvär får inte an-
föras över beslut som endast gäller beredning 
eller verkställighet. Till ett beslut över vilket 
rättelseyrkande får framställas eller besvär 
anföras skall fogas anvisning om hur änd ring 
i beslutet söks.

33 §
Rättelseyrkande får framställas och besvär 
anföras av den som ett beslut avser eller vars 
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 
beslutet (part).

34 §
Parterna får ett protokollsutdrag jämte anvis-
ning om sökande av ändring per brev. En part 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
att brevet avsänts.

35 §
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 
dagar och besvär anföras inom 30 dagar från 
delfåendet av beslutet.
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1. NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Föreningen Missions-
kyrkans Ungdom r.f. och dess språk är svens-
ka. Föreningens hemort är Vasa och dess 
verksamhetsområde är hela Finland.

2. MÅLSÄTTNING
3. MÅLSÄTTNINGENS FÖRVERKLIGANDE
Föreningen förverkligar sin målsättning ge-
nom att:

Föreningens målsättning är att:
1. fungera som centralorganisation för de 

oregistrerade barn- och ungdomsgrup-
per (i forts. grupper) som fungerar i an-
slutning till föreningar som är medlem-
mar i Fria Missionsförbundet r.f. och för-
samlingar som är med i trossamfundet 
Missionskyrkan i Finland. 

2. enligt sitt motto ”För Kristus och för-
samlingen” leda barn och ungdomar till 
en personlig överlåtelse till Kristus, att 
göra dem förtrogna med den kristna tron 
och församlingsgemenskapen samt att 
stöda, inspirera till och verka för sunda 
och drogfria levnadsvanor.

3. inspirera till och stöda söndagsskol-, 
barn-. tonårs-, ungdoms-, scout-, bibel-
studie-, böne-, intresse-, sång-, musik-, 
öppet hus- och hobbyverksamhet inom 
sina oregistrerade grupper

4. arrangera och inspirera till läger, bibel-
studie- kurs-, missions- och evangelisa-
tionsverksamhet

5. bedriva ledarutbildning
6. Stöda lokala ledare
7. upprätthålla nationella och internatio-

nella kontakter 
8. stödja missions- och utvecklingsarbete i 

andra länder
9. upprätthålla webbplats 

För att finansiera sitt arbete uppbär fören-
ingen kollekter och arrangerar basarer och 
fester samt med vederbörliga tillstånd lotte-
rier och penninginsamlingar, samt bedriver 
förplägnads- och härbärgeringsrörelse och 
kiosk och bokhandel samt tar emot donatio-
ner och testamenten. Föreningen har rätt att 
äga fast egendom.

4. MEDLEMMAR
Till ordinarie medlemmar i föreningen upptas 
fysiska personer som är medlemmar i ore-
gistrerade grupper vilka fungerar i anslutning 
till föreningar som tillhör Fria Missionsförbun-
det r.f. och församlingar med rättshandlings-
förmåga inom trossamfundet Missionskyrkan 
i Finland. Föreningens styrelse beslutar om 
medlemskap. Medlemmar i Missionskyrkans 
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i Finland styrelse kan erhålla medlemskap 
fastän de inte är medlemmar i någon av de 
oregistrerade grupperna. Styrelsen har rätt 
att utse hedersmedlemmar.

5. BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER
Verksamheten runt om i landet sker via ore-
gistrerade grupper som fungerar i anslutning 
till föreningar som är medlemmar i Fria Mis-
sionsförbundet r.f. och församlingar som är 
med i trossamfundet Missionskyrkan i Fin-
land. Gruppernas arbetsordningar skall god-
kännas av föreningens styrelse. Grupperna 
bör till föreningens styrelse inom december 
månad sända en namnförteckning över sina 
medlemmar vid årets slut med uppgift om 
avgångna och uteslutna samt nyanslutna 
medlemmar vilka barn- och ungdomsrådet 
rekommenderar för föreningens styrelse.

6. ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hålls före utgången 
av juli månad på ort och tid som styrelsen 
fastställer. Årsmötet och föreningens extraor-
dinarie möten sammankallas genom annons 
senast en (1) månad före mötesdagen i Mis-
sionskyrkans i Finland tidning alternativt med 
brev till medlemmarna via de lokala grupper-
na. Övriga tillkännagivanden som gäller för-
eningen ges på samma sätt eller distribueras 
till de lokala grupperna. Vid föreningens mö-
ten har alla ordinarie medlemmar som fyllt 15 
år en röst. Ärende som man önskar skall bli 
behandlat vid föreningens årsmöte bör inläm-
nas till föreningens styrelse inom utgången av 
februari månad.

7. ÄRENDEN SOM BÖR BEHANDLAS VID 
ÅRSMÖTET

Årsmötet behandlar följande ärenden:
1. val av funktionärer samt godkännande av 

föredragningslistan, 
2. föredragning av föreningens verksam-

hetsberättelse och bokslut samt reviso-
rernas utlåtande,

3. fastställande av bokslutet,
4. avgörande om ansvarsfrihet för de redo-

visningsskyldiga,
5. fastställande av medlemsavgiftens stor-

lek, 
6. val av styrelseordförande, styrelseleda-

möter samt av suppleanter,
7. Val av två (2) verksamhetsgranskare och 

deras suppleanter eller en (1) eller två (2) 
revisorer och dennes/deras suppleanter 

8. styrelsens redogörelse för verksamhets-
planen och budgeten samt presentation 
av aktuella ärenden som gäller hela för-
eningen.

Styrelseval förrättas med slutna röstsedlar. 
Vid omröstning i andra frågor tillämpas öppen 
röstning, om inte årsmötet besluter annorlun-
da. Vid lika röstetal i personval avgör lotten, i 
övriga frågor ordförandens röst.

8. STYRELSEN
Föreningens styrelse består av ordförande 
och fyra (4) till sex (6) ledamöter samt två 
(2) ersättare. Samtliga väljs för två år. Vilka 
ledamöter som skall avgå efter ett år avgörs 
genom lottning. Därefter avgår de som är i tur 
att avgå. En avgående ledamot kan återväljas.

9. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen har till uppgift att:
1.  handha föreningens ärenden enligt års-

mötets beslut samt svara för skötseln av 
föreningens tillgångar,  

2.  välja behövliga funktionärer, 
3.  sköta kurs- och lägerverksamhet, med 

hjälp av tillfälliga, avlönade eller icke av-
lönade medhjälpare då detta anses nöd-
vändigt,

4.  handleda samt planera arbetsmetoder för 
föreningens och gruppernas funktionärer 
och föreningens medhjälpare,

5.  presentera föreningens verksamhetsplan 
för Missionskyrkans i Finland styrelse,

6.  behandla de ordinarie anställdas berät-
telse över sitt arbete och bifoga dessa till 
protokollen vilka sänds till Missionskyr-
kans i Finland styrelse,

7.  anta nya medlemmar till föreningen och 
vid behov besluta om uteslutning av med-
lemmar.

Styrelsen bör sammanträda till möte minst 
3 gånger per år. Styrelsen väljer viceordföran-
de, kassör, sekreterare och vicesekreterare 
årligen. Styrelsen är beslutför, då ordföranden 
eller viceordföranden och minst tre andra le-
damöter är närvarande vid mötet. Styrelsen 
kan årligen välja arbetsutskott som består av 
3-5 personer. Arbetsutskotten har till uppgift 
att bistå styrelsen och verksamhetsledaren 
vid handläggandet av praktiska uppgifter och 
förbereda ärenden som styrelsen skall be-
handla. Styrelsen har för olika uppgifter rätt 
att tillsätta arbetsgrupper och kommittéer.

10. ANSTÄLLNINGAR
Föreningens årsmöte kan vid behov efter utlå-
tande från Missionskyrkans i Finland styrelse 
anställa verksamhetsledare för en period av 
fyra (4) år med möjlighet till omval. Styrelsen 
besluter om eventuella korttidsanställningar.
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11. FÖRENINGENS NAMNTECKNARE
Föreningens namn tecknas av föreningens 
ordförande, viceordförande eller verksam-
hetsledare var för sig eller av två (2) av styrel-
sen utsedda funktionärer tillsammans.

12. MEDLEMSAVGIFT
Föreningens årsmöte fastställer årligen stor-
leken av den medlemsavgift som skall uppbä-
ras. Medlemsavgift erläggs från det kalender-
år då medlem fyller 9 år. Hedersmedlemmar 
erlägger inte medlemsavgift.

13. BOKSLUT OCH REVISION
Föreningens bokföringsperiod är kalender-
året. Bokslutet och styrelsens handlingar bör 

senast den 15 mars överlämnas till revisorn/
revisorerna eller verksamhetsgranskarna, 
vilka avger rapport före utgången av mars 
månad.

14.  STADGEÄNDRINGAR
Förslag till ändring av dessa stadgar bör läm-
nas till styrelsen inom utgången av februari 
månad. För att förslag skall kunna behandlas 
av årsmötet bör styrelsen via grupperna del-
ge medlemmarna detta. För att ändra dessa 
stadgar behövs minst två tredjedelar (2/3) av 
de angivna rösterna. Utlåtande från Missions-
kyrkans i Finland styrelse angående ifrågava-
rande stadgeändring bör delges mötet.

15. FÖRDELANDE AV MEDEL DÅ FÖREN-
INGEN UPPHÖR ELLER UPPLÖSES
Om föreningen upphör tillfaller dess tillgångar 
trossamfundet Missionskyrkan i Finland, till 
att användas för barn- och ungdomsverk-
samhet. Ifall trossamfundet Missionskyrkan 
i Finland omorganiseras eller upphör tillfaller 
föreningens tillgångar den organisation som 
upptar samfundets verksamhet i enlighet 
med beslut som fattas av det årsmöte som 
besluter om föreningens upplösning.

16. FÖRENINGSLAGEN
I alla övriga hänseenden tillämpas Fören-
ingslagens stadganden.
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