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                      Missionskyrkan i Finland 

 

Missionskyrkan i Finland består av femton församlingar som finns på orterna;  
Billnäs (Missionskyrkan), Borgå (Missionskyrkan), Ekenäs (Missionskyrkan), Helsingfors (Andreaskyrkan), 
Jakobstad (Ebeneserkyrkan), Kvevlax (Missionskyrkan), Mariehamn (Missionskyrkan), Nykarleby (Missionskyrkan), 
Närpes (Missionskyrkan), Sibbo (Friförsamlingen), Sundom (Missionskyrkan), Vasa (Missionskyrkan), Yttermark 
(Betesda), Åbo (Missionskyrkan) och Övermark (Missionskyrkan).  
 
MEDLEMMAR 
Missionskyrkan i Finland hade vid årets slut 247 registrerade trossamfundsmedlemmar, medan hela 
organisationens medlemsantal var 934.  
 
SOMMARKONFERENS  
Årets sommarkonferens hölls tillsammans med Finlands svenska Pingst den 9- 12 juni 2016, i Baltichallen, i 
Mariehamn på Åland. Huvudtalare för konferensen var Niklas Piensoho, församlingsföreståndare för 
Filadelfiakyrkan i Stockholm och Joakim Lundqvist, pastor för Livets Ord i Uppsala.  Barnen och tonåringarna hade 
sitt eget program, delvis parallellt med det övriga programmet.   
 
ÅRSMÖTE 
Missionskyrkan i Finlands årsmöte hölls fredagen den 10 juni 2016, i Missionskyrkan i Mariehamn. 56 ombud 
deltog i mötet. På agendan fanns förutom sedvanliga mötesärenden såsom årsberättelse, ekonomi- och 
förvaltning, val av styrelsemedlemmar, val av revisor samt val av medlemmar i valberedningen, även val av ny 
ordförande samt två motioner som ombuden skulle ta ställning till. Till ny ordförande valdes Petra Sten och till nya 
medlemmar i samfundsstyrelsen valdes för en period på tre år: Bjarne Bergsten och Markus Pettersson. På mötet 
gavs också information om MKF:s- ekonomisituation, Sjömansro, tidningen På Väg, mission- och bistånd, med 
mera.   
 
INSPIRATIONSDAGAR 
Viktiga och ivriga samtal fördes på Inspirationsdagarna som hölls i Missionskyrkan i Vasa, lördagen den 5.11.2016 

och på Sjömansro i Lappvik, lördagen den 14.1.2017. Bägge tillfällena samlade ett 40- tal personer från de flesta 

av MKF:s- församlingar.  Främst berördes olika MKF- frågor av vilka en del var en direkt fortsättning på de samtal 

som fördes under årsmötet i Mariehamn 2016.  Frågorna handlade bland annat om Sommarkonferensens tidpunkt, 

slopande av begränsningen som gäller antalet mandatperioder en ledamot kan sitta i styrelsen och som en 

samfundsledare kan ha sin tjänst i MKF. Vidare berördes samfundsledarfrågan för perioden 2017- 2022 etc. Också 

förbönen för de olika församlingarna intog en viktig plats.  

SAMFUNDSSTYRELSEN 
Styrelsens sammansättning efter dess konstituering är: Ordförande Petra Sten (vald till 2019), vice ordförande 
Mats Björkman (2018), sekreterare Sofia Grankull (2017). Övriga ledamöter: Tore Ahlgren (2018), Bjarne Bergsten 
(2019), Seth Jacobson (2017),  Catarina Olin (2017) , Markus Pettersson (2019) och Albin Stenback (2018).  
Samfundsstyrelsen (MKF) har under år 2016 haft fyra (4) protokollförda möten: 1) 30 januari möte i Tammerfors, 2) 
22- 24 april möte på Sjömansro, 3) 10 juni möte i Mariehamn 4) 24 september möte i Vasa (delvis tillsammans med 
FMU- styrelsen).  
Till de största utmaningarna har också detta år varit hur vi skall klara av de ekonomiska utmaningarna.  
 
INTERNATIONELLT ARBETE OCH SAMARBETE 
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. Utlandsarbetet består av flera olika delar. 
 
BISTÅND 
MKF:s biståndsprojekt görs i samarbete med Utrikesministeriet. MKF får statsstöd för biståndsprojekten via 
frikyrkornas takorganisation Frikyrklig Samverkan. Också MKF:s lokalförsamlingar samt enskilda personer, runt om 
i Svenskfinland, stöder de olika biståndsprojekten, bland annat genom att samla in egenfinansieringsdelen, 15% av 
biståndskostnaderna. 
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MKF hade under året utvecklingssamarbete med byutveckling i Lal-wa-Sarjangal i Afghanistan, uppbyggnad av 

tre socialcenter och ett organisationsstödprojekt i Guyana och uppbyggnad och stöd av en grundskola och 

gymnasium utanför Arusha i Tanzania.  

Tanzaniaprojektet berörde omkring 700 elever med grundutbildning samt ett hem för föräldralösa flickor. I Guyana 

ordnades yrkeskurser med ca 60 deltagare och omkring 250 personer i hälsovårdsevenemang. I Afghanistan 

satsade vi på både hälsovård och utbildning, vilket berörde flera tusen personer i 17 byar. Genom byutvecklingen 

ville man säkra tillgången till kvalitativ och näringsrik mat, minska på dödligheten bland mödrar och spädbarn samt 

öka utvecklingskapaciteten i samhällena på lokal- och distriktsnivå.  

Under året genomfördes två monitoreringsresor, båda till Guyana. Många av projekten visade på en tydlig 

utveckling och hjälp för enskilda personer och även påverkan i samhället.  

MKF hade en biståndledartjänst på deltid i Finland samt ett informationsprojekt inom ramen för 

utvecklingssamarbetet för att medvetandegöra och skapa engagemang för projektpartnernas arbete och 

mottagarnas livssituation. 

 

EGEN FINANSIERAD MISSIONSVERKSAMHET 
MKF har fortsättningsvis haft ett mångsidigt missionsarbete som bedrivs med stöd av gåvor och kollekter. 
 
MKF:s resande evangelist Olle Rosenqvist har förutom möten i hemlandet även regelbundet åkt till platser där 
han fått möjlighet att både dela evangeliet och undervisa nykristna. Nepal, Indien, flyktingmission bland 
buthaneser, m.fl. är ställen som Olle Rosenqvist besökt under året. Martyrkyrkans Vänner är en viktig 
samarbetspartner i detta arbete. 
 
Familjen Maria och Fabio Zuglian bor i Arnhemland i Australien. Familjen Zuglian besökte Finland under 
sommaren och när de kom tillbaka till Arnhemland påbörjades ett nytt arbete i samarbete med 
missionsorganisationen Pioneers.   
 
MKF har också fortsatt att ge resebidrag till Tomas Sandell som arbetar med kristen opinionsbildning, 
ledarskapsutbildning och bönefrukostar i Bryssel och övriga Europa. En del av arbetet sker inom ramen för 
organisationen European Coalition for Israel, vars syfte är att ordna minneshögtider för förintelsens offer, informera 
om nya former av anti- semitism samt utrusta kristna att möta dessa och andra utmaningar i dagens samhälle. 
Organisationen samarbetar bland annat med Europeiska Unionen i Bryssel och Förenta Nationerna i New York. 
 
Efter att biståndsarbetet avslutats i Brasilien har familjen Anna och Marcelo (Lopes) Korkman fortsatt med sitt 
missionsarbete utan bistånds- understöd. Anna får ett litet missionsunderstöd från MKF. 
 
Familjen Martin och Hege- Elise Sandås har fortsatt sitt missionsarbete i Aten i Grekland där de jobbar med 
flykting- och församlingsarbete. 
 

 
PASTORSMÖTEN 
Pastors- och medarbetargruppen har fortsatt att arbeta med olika frågor gällande samfundets strategi och 
värdegrund samt utveckling av omsorgsfrågor. En distansteologutbildning pågår utifrån FKF. Pastorsdagar hölls 
11-14 januari och 21-22 april på Sjömansro och 22-25 november hölls ett gemensamt Frikyrkligt pastorsmöte på 
Torppa, Ylöjärvi.  
 

 

INFORMATION 

 

Tidningen På Väg innehåller information om MKF:s arbete lokalt, nationellt och internationellt. På Väg utkommer 

med fyra gratisnummer per år och sänds gratis till alla, både till medlemmar och andra som anmäler intresse. Ett av 

målen har varit att nå alla MKF:s medlemmar med information.  

 

Ett jultidningspaket som bestod av Fridsstjärnan och Juldagen sändes ut till alla lokalförsamlingar. Satsningen 

fick ett stort stort och en positiv respons.  
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Som komplement till tidningen På Väg används MKF:s hemsida: www.missionskyrkan.fi.  

 

Tre nyhetsblad för Evangeliska Guyanamissionen i Sverige har gjorts. Upplagan är på ca. 250 mottagare i 

Sverige. 

 

 

ÖVRIGA STYRELSER, KOMMITTÈER OCH ARBETSGRUPPER 
MKF har många olika arbetsorgan som ansvarar för en del av MKF:s arbetsområden. 

- Sjömansro  
- missions- och bistånd  
- samfundskommittén  
- valberedningen  
- anställnings- och lönegrupp 
- pastorsråd och krisgrupp 
- strategigrupp 
- kristendomsskolan  

 
 
 
MKF:s REPRESENTATION I OLIKA MEDLEMSORGANISATIONER 

- Frikyrklig Samverkan 
- Ekumeniska Rådet 
- Finska Missionsrådet 
- Fria Kristlioga Folkhögskolan 
- Mission Aviation Fellowship- Finland 
- Skandinaviska Turistkyrkan 
- Kristliga Radioutskottet 

 
 
 
KÖPTJÄNSTER 
 
MKF har ett köptjänstavtal med bokföringsföretaget Azetz i Ekenäs som sköter bokföringen. Köptjänsten 
med Missionskyrkan i Billnäs gäller tf biståndsledarens tjänst.   
 
 
REVISION 
Missionskyrkan i Finland: (Ordinarie) Mikael Söderlund (CGR) och (ersättare) Christer Långstedt (CGR).    
Sjömansro Ab: (Ordinarie) Mikael Söderlund (CGR) och (Ersättare) Christer Långstedt.  
Fria Missionsförbundet rf.: (Ordinarie) Mikael Söderlund (CGR) och Sigvard Löfström. Ersättare Christer 
Långstedt (CGR) och Mats Lillqvist. 
 
 
FONDER & FONDSTYRELSER 
MKF förvaltar fonderna: Gullstedts donationsfond, Wikströms fond, Krokfors fond, Simons fond 
  
 
ÖVRIGT 
 
FÖRENINGEN MISSIONSKYRKANS UNGDOM (FMU)  
MKF idkar ett nära samarbete med ungdomsorganisationen FMU, vilken ansvarar för barn och 
ungdomsarbetet.  
 
 
SJÖMANSRO 
MKF äger läger- och konferensplatsen Sjömansro i Lappvik. Sjömansro har en egen årsberättelse. 
  
EKENÄSKONTORET  
Missionskyrkans administration sköts från Ekenäskontoret där samfundsledaren har sitt kontor. 
 

http://www.missionskyrkan.fi/
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KRISTENDOMSSKOLAN (KDS) 
Rapport från MKFs och SBFUs gemensamma KDS- läger på Hummelholmen i Monäs (Humle). 
Mats Björkman fungerade som lägerchef, och Mikael Ahlskog var vice chef, med ansvar för det praktiska på 
gården. På lägret fanns totalt cirka 50 deltagare (30 elever och 15-20 ledare). 
 
KDS- reunion hölls 2-3.9 på Humle. 
 

 

 

SLUTORD 

Vi vill tacka er alla som på olika sätt varit med i MKF:s spännande, intressanta och utmanande arbete under 

året som gått!  
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