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INFO

Sommarkonferens 
2023 i Jakobstad 
Tid: 8-11.6 2023 Plats: Länsi-
nummi skola i Jakobstad 
Tema: ”Mobilisering” 
     Emmanuel och Alexandra 
Hyllerud är klara för barn-
konferensen. Det blir också 
Tweens- och ungdoms-
konferens. Mera info i 
början på nästa år!

Årsmöte 2023
Vid årsmötet i Grankulla fick 
styrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att årsmötet 
2023 skulle hållas separat, 
gärna i Tammerforstrakten 
med tanke på förbindelserna. 
Sålunda har vi nu bokat in oss 
vid Tampereen Vapaakirkko-
seurakuntas utrymmen som är 
belägna i centrum av staden. 
Välkommen på årsmöte 2023!
Tidpunkt:  lördagen 6 maj 2023 
kl 10-17. Adress: Puutarha-
katu 17, Tammerfors.

UTGIVARE
Missionskyrkan i Finland, MKF

KONTAKTUPPGIFTER
Missionskyrkan i Finland 
Fredsgatan 37 
06100 Borgå  
tel: 050-5272285 
epost: info@mkf.fi

INBETALNINGSUPPGIFTER
Bankkonto: 
Aktia 405510-2257071 
IBAN: FI57 4055 1020 2570 71 
Swift/BIC: HELSFIHH 
MobilePay: 
55058

Ange i meddelandefältet till vilket 
ändamål din gåva skall gå (t.ex. 
bistånd, mission, Evangelistmis-
sionen eller MKF:s allmänna 
arbete). Alla gåvor och bidrag är 
anonyma. Tack för din gåva!

Insamlingstillstånd i Finland, 
med undantag av Åland: 
RA/2021/1616
Landskapet Åland: 
ÅLR 2021/10685

ANSVARIG UTGIVARE 
Roger Andersson
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MKF och SSM Design

REDAKTÖRER OCH 
TEXTREDIGERARE
Roger Andersson
Sabina Söderlund-Myllyharju
Markus Linde
Stefan Salonen

TRYCK
KTMP Group Ab

PÄRMBILD
Maria Stratton

Bladet kommer ut 2-3 ggr/år och 
distribueras gratis till medlem-
mar i MKF:s församlingar och 
till andra intresserade.

PÅ VÄGPÅ VÄG
MINIMINI

Konstruktiva 
samtal med SVK
I mitten på november besökte 
MKFs samfundsledareteam 
Roger Andersson, Stefan Löv, 
Markus Österlund Teopolis 
i Tammerfors. Syftet var 
att träffa ledarskapet inom 
Vapaakirkko och få informa-
tion om deras teologiska 
utbildning i Tammerfors. 
Samtalen handlade även 
om verktyg för församlings-
utveckling och olika poten-
tiella samarbetsområden där 
vi kan berika varandra med 
våra olika erfarenheter.
Våra värdar denna dag var 
samfundsledare Hannu Vuori-
nen, utbildningschef Markus 
Nikkanen samt studieplanerare 
Risto Vappula. Gemenskapen 
var mycket god, och vi ser fram 
emot att fortsätta förbättra 
kontakterna våra samfund och 
församlingar emellan. De ser 
gärna att våra pastorer och 
ledare kunde besöka deras 
egna ledardagar i något skede. 
Och vi för vår del önskade 
dem välkomna att besöka 
våra egna ledarsamlingar och 
medarbetardagar. Vi tror det 
är väldigt viktigt att kontakt-
ytorna för en öppen och ärlig 
dialog finns mellan våra 
syskonsamfund. Det finns så 
många sätt där vi kan berika 
varandra och hjälpa varandra.

En liten bit På Väg
Du håller i din hand Missions-
kyrkan i Finlands informations-
blad. Vi visste inte riktigt hur 
mycket material vi skulle förmå 
samla in och därför förblev 
namnet på bladet också litet 
öppet. Skall det bli en tidning 
eller blir det ett blad? Hur-
somhelst, i takt med att vi lär 
oss mera efter hand, är bladet 
åtminstone en liten bit På Väg. 
Viktigast att vi inom samfun-
det - församlingar, utsända, 
enskilda - kan dela med oss 
litet grann av vår vardag. 
På det viset uppmuntrar vi 
varandra i det viktiga arbete 
Jesus själv kallat oss till. Vi vill 
gärna att vem som helst tar 
del av informationen och på 
det viset kanske får en längtan 
att vara med och hjälpa till.
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Under en gudstjänst i vår församling fick barn berätta 
om vad de upplevt på sommarens läger. Till slut frågades 
de om vad de har för tankar om framtiden. Ett av de litet 
äldre barnen sade: Jag vill också bli en hjälpledare på 
kommande läger.

Jag kom att tänka på att även jag gick med liknande tankar i ung 
ålder. Jag hade kommit hem efter något läger och stod sent en kväll 
och väntade på skjuts vid vägrenen. Jag blickade upp mot stjärn-
himlen och uttryckte samma önskan till Gud: Jag vill också bli en 
hjälpledare.

Sedan dess har över ett halvt liv passerat, och drömmen om att 
bli ”ledare” har inte förverkligats precis så som jag tänkte då. Men 
i stället har mycket annat hänt, och jag har fått nåd att pröva på 
ledarskap i några rätt så olika sammanhang. Ibland funderar jag om 
jag kände eller hörde helt rätt den där klara stjärnnatten. Och rätt 
ofta får jag be Gud ”visa mig vad som händer och vart de är på väg 
så att jag kan leda dem.” 

Under denna höst har MKF velat uppmärksamma det värdefulla ar-
bete som görs bland barn och unga. Det är så viktigt att den längtan 
som Gud lägger i en människa vid unga år kan få styrkas, bekräftas 
och formas. Viktigt är också att lära sig tålamod och att tänka lång-
siktigt. Inte alltid kommer allt att bli så som vi sett det framför oss, 
men det blir på Guds sätt. Inte alltid sker saker och ting så snabbt 
som vi tror, men det blir i Guds tidtabell. 

Drömmen att få se Guds rike växa kommer inte med någon viss 
åldersrekommendation. Alla troendes längtan och insats behövs, 
ålder är bara ett förtecken som gör att ackordet blir djupare och 
bredare. Och i församlingarna där åldrar och drömmar möts i en 
härlig mix, behöver det inte betyda spretighet och dissonans. Kanske 
kan man tänka så här: alla behöver inte klämmas in i en viss specifik 
dröm och vision i församlingen. Det är Jesu egen vision och dröm 
som behöver en församling, ja kanske ett helt samfund, med allt det 
rymmer, förmår och uttrycker. 

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, 
genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i 
församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheter-
nas evighet, amen.   Ef 3:20-21 

ROGERS 
RUTA

Unsplash
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Missionsnytt

Nepal
Den 1-11 november 2022 var Olle Rosenqvist 
på sin senaste missionsresa till Nepal. Hans 
närvaro på seminariet behövdes starkt.
     - Pastor Khaling, 80 år, bad om hjälp. Det är 
svårt att få ledare att ta sig upp till Phaplu, 
och plötsligt var han ensam med undervisnin-
gen. Seminariet håller på en månad från 
morgon till kväll, och det var helt enkelt 
för mycket för pastor Khaling. 
     Martyrkyrkans vänner deltog i kostnaderna, 
vilket möjliggjorde för Olle att ta sig till Nepal. 
Den 4 november var han äntligen framme 
i Phaplu, efter en lång och tröttsam 
bilresa på ca 10,5 timmar.      
     - Kostnaderna för seminariet betalades, jag 
predikade och undervisade och vi umgicks. Det 
var tungt, men en stor förmån - tänk att 
vi är med där uppe i pionjärarbete! 
    I skrivande stund har Olle ännu svårt att an-
vända sin högra arm efter att ha måst “hänga sig 
fast vid ett bilhandtag i mer än 20 timmar för att 
inte kastas mot chauffören”. Han hälsar till alla 
som tänkt på och bett för honom och seminariet.
     - Tack för allt stöd på alla sätt!

1. Vy från vägen upp till Phaplu Mt Everest. 2. 
En av de yngre och en av de äldsta. Ganesh, 
24 år, är vår evangelist från Pokhara och han 
följde med som tolk under resan. Pastor Kha-
ling, 80 år, kallas också för Himalayas Apostel. 
3. Lovsång på ledarträningen. 24 nya förkun-
nare/evangelister sändes ut. 4. Olle tillsam-
mans med Kiran, en av våra medarbetare från 
Kathmandu, och Ganesh.
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Grekland
- I en värld som just nu lider av både krig, 
svält och elände är det viktigt att veta att vår 
Fars rike inte består av mat, dryck, kläder 
eller pengar, utan av rättfärdighet, frid och 
glädje i den Helige Ande (Rom.14:17), skriver 
Martin Sandås från Aten. Martin jobbar med 
UMU och ett team som tränar troende att 
leda enkla smågrupper och församlingar med 
hjälp av DBS (upptäckande bibelstudium). 
Hege-Elise Sandås har mera organisatori-
ska åtaganden. 
     - Det är många gånger man känner av 
hopplösheten när man hjälper människor 
som saknar sådat vi tar för givet. Att kunna 
drömma om framtiden, jobba, studera och 
resa fritt är inte alla förunnat. Några vänner 
som flydde hit ungefär samtidigt som vi kom, 
har ännu inte heller fått uppehållstillstånd. 
De har väntat i 7 år och delar av livet är “på 
paus”, t.ex. att söka jobb och bilda familj. 
     Martin berättar om Saeid, en god iransk 
vän som blev kristen ganska snart efter att 
han kom till Aten. Han började också ställa 
upp som frivillig i olika kristna organisationer, 
och blev känd som en man med hög moral. 
     - Saeid och jag träffades första gången 
för 5 år sedan i en bibelstudiegrupp som jag 
ledde. Senare har vi ordnat alphakurs, DBS-
grupper och spelkvällar tillsammans. Nu har 
han tyvärr fått avslag på sin asylansökan. Han 
har överklagat och hoppas att få stanna ändå. 
     - Efter 7 års väntan och några månader i 
fängelse är det ändå lätt att tappa modet och 
ge upp. Han har till och med övervägt att åka 
tillbaka till Iran även om det skulle innebära 
livsfara just nu. Men vi fortsätter att be och 
“banka på dörren”. Be så skall du få, sök så 
skall du finna…!      
     Ibland önskar Martin att livet vore mera 
rättvist, och att gudfruktiga människor skulle 
få ett bättre liv. 
     - Vi tänker kanske att en lyckad människa 
måste ha tillgång till världsliga resurser, men 
vad är en lyckad människa egentligen? Jag 
tänker på vår Mästare Jesus och hans lärjun-
gar. De hade varken hög status, egen familj, 
välbetalt jobb, eget hus eller utbildning. De 
var förföljda och utstötta. Ändå är de våra 
främsta förebilder för hur vi ska leva våra liv!  
     Martin berättar om en coachningskurs där 
han fått lära sig att minus i livet kan bli plus 

Martin och Hege-Elise Sandås jobbar med 
UMU i Aten. De har tre barn, Kaleb, 14 år, 
Rebecka, 12 år och Eliah, 10 år.

bara man inte ger upp utan orkar fortsätta 
genom en kris. Och att en bra coach  har lärt 
sig av sina motgångar och livskriser.
     - I dödsskuggans dal blir Herrens kraft ofta 
ännu mera synlig. Framför allt ber vi om kraft 
för utsatta att fortsätta lita på Herren, och att 
Herren ska leda trots motgångar och lidande.
     Familjen Sandås har också hjälpt en 
afghansk familj med fyra barn under hösten. 
Familjen bodde ett tag i Kristinestad och fick 
kristna vänner där, men så tillbakavisades de 
till Grekland. 
     - Hopplösheten och sorgen har varit stor 
i familjen, för de hade ju redan på väg att bli 
integrerade i Finland. Nu är de pappersösa 
och kan inte söka bostad eller sätta barnen i 
skolan. Att få nya papper här kan räcka flera 
månader. Men mitt i allt detta har familjen 
valt att låta döpa sig. De vill följa Jesus!
     Om du vill läsa mera om familjen Sandås 
och deras liv i Aten, kan du göra det på deras 
blogg: hemsandas.weebly.com 
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Afghanistan
- Medan vi i Finland spänner oss för att leva 
upp till julhelgens krav och förväntningar är 
det få afghaner som tänker på jul i december. 
Förr i tiden kunde någon affärsinnehavare 
önska ”God Jul” i skyltfönstret (Merry Christ-
mas) med hopp att locka någon utlänning 
att köpa något. Själv fick vi en gång ett 
julkort där det stod ”Mary Christmas”, dvs 
”Maria Jul”, skriver Jan och Anki Tunér.
     De skriver att vi inte kan föreställa 
oss den nöd som så många afghaner 
i landet upplever just nu. 
     - Kylan och vintern kom alldeles för tidigt, 
varifrån får man pengar till kol för att värma 
sig? Hungersnöd, svält, arbetslöshet, höga 
matpriser, bombattacker och förtryck är 
fortfarande de flestas vardag och verklighet.
     - Kanske fotot nedan kan ge en känsla av 
detta. En desperat kvinna tvingas sälja sin 
lilla flicka för att få mat till sina övriga barn.                                                                                                          
     - Kanske det att himmelens Gud blev män-
niska och delade våra ytterst mänskliga villkor 
ändå ligger närmare våra utsatta medmänni-
skor i Afghanistan än oss julfirande nordbor?
”Ni känner ju vår Herre Kristi nåd. Han var rik 
men blev fattig för er skull, för att ni genom 
hans fattigdom skulle bli rika.”  (2 Kor 8:9)
     Jan och Anki skriver att det trots allt 
finns några ljuspunkter - ”utsända” medar-
betare som kan förmedla hopp i mörkret 
med praktisk hjälp som matutdelning, 
yrkesutbildning och biståndsarbete. By-
utvecklingsarbetet är fortfarande igång.
     - Under året har vi regelbundet kunnat 
skicka gåvor till ”Afghaner i nöd” tack vare 
flera trofasta givare. Vi hoppas göra det 
också i fortsättningen genom de kontakter 
vi har i landet.  

Tomas Sandell, Reuben Shalom, General-sekreter-
are för Sionistiska Världsorganisationen, och Tege 
Gull.

Europeiska Koalitionen 
för Israel (ECI)
ECIs ordförande Tege Gull skriver om några 
ljusglimtar ur historien:
     - Sanremoresolutionen från 1920 har blivit 
en viktig del av ECI:s arbete. Det var nämligen 
i Sanremo, Italien, som de allierade seger-
makterna efter första väldskriget i april 1920 
samlades till sista etappen av fredskonferensen 
i Paris, och bestämde om ett hemland för det 
judiska folket. Också den kände juristen Dr. 
Jacques Gauthier från Toronto har nämnt att 
det var i Sanremo som äganderätten till Jerusalem 
och det Heliga landet gavs till det judiska folket. 
     - Genom att sammanföra delegater från 
olika länder till Sanremo för konferenser och 
kulturella sammankomster har ECI under 
de senaste åren gjort Sanremoresolutio-
nen känd för en bredare allmänhet. 
     En annan viktig del av arbetet de senaste 
åren har gällt den stigande antisemitismen i 
världen. Genom projektet #churchesagainst-
antisemitism (kyrkor mot antisemitism) ut-
manar ECI kyrkor och församlingar att stå 
emot alla tendenser till antisemitism. 
     - Ett första steg är att anta IHRA 
(Inter-nationella Alliansen för Håg-
komst av Förintelsen) definitionen för an-
tiemitism. MKF har antagit definitionen. 
     ECI har också sänt flera webbinarier. Bl.a 
uppmärksammades 125 årsjubileet av första 
sionistkongressen i Basel i augusti 1897 
med ett webbinarium från EU parlamentet 
i Bryssel. ECI deltog också i den Sionistiska 
världsorganisationens officiella 125 årsju-
bileum av den första sionistkongressen.
     Beställ gärna ECI:s infobrev på info@ec4i.org 
om du vill veta mera.

På lappen 
som den 
beslöjade 
kvinnan 
håller i 
sin hand 
kan man 
läsa: TILL 
FÖRSÄLJ-
NING. 
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Pastors- och 
medarbetardagar

Den 1-3 november samlades 47 pastorer och 
medarbetare från Svenskfinland till för ekumeniska 
medarbetardagar i Österhankmo, Korsholm. Anders 
och Camilla Olsson från Södertörnkyrkan i Huddinge, 
Sverige, stod för undervisningen. Temat för dagarna 
var “Välkommen hem! Att forma församlingar för en 
tid som denna”. Det blev också samlingar i små-
grupper, tillbedjan, förbön, panelsamtal, bastubad 
samt gemenskap med fokus på nätverkande och 
enhet. Från MKF deltog ca 14 st pastorer och med-
arbetare. 
    - Här har vi fått skratta, gråta, lovprisa, dela glädje 
och sorg och finna kraft att gå vidare i våra tjänster, 
nätverka med andra ledare från olika sammanhang 
och se värdet i att dra nytta av varandras gåvor, säger 
MKFs missionsansvarige Markus Linde.
     - Responsen från deltagarna denna höst har varit 
väldigt positiv. Oberoende av samfund eller försam-
ling är det ändå rätt likadana utmaningar vi har i för-
samlingarna. Dagar som dessa kan på ett mycket fint 
sätt bidra till att vi lyfter blicken och ser litet längre 
fram. Vi blir uppmuntrade att fortsätta det viktiga 
arbetet, på var sitt håll men ändå tillsammans, säger 
samfundsledare Roger Andersson.

”Detta tar jag med mig”-plock från responsen:
• inspiration och ny beslutsamhet
• uppmuntran, framtidstro och hopp
• att tänka mera i teamarbete i församlingen
• inspirera församlingen till gemensam vision  
    och kultur
• de konkreta stegen i    
    undervisningen

Välkommen hem!– att forma församlingar för en tid som denna

PASTORS-  OCH MEDARBETARDAGAR 1-3.11.2022 på Österhankmo lägergård

ANDERS & CAMILLA OLSSONpingstförsaml. Södertörnkyrkan, Huddinge www.frikyrkligsamverkan.fi

Bild: Unsplash

Huvudtalarna Anders 
och Camilla Ols-
son är pastorspar i 
pingstförsamlingen 
Södertörnkyrkan som 
jobbar mycket med 
socialt arbete. Tillsam-
mans vill de beröra 
gatorna med evange-
liet och göra 
en skillnad.

14 deltagarefrån MKF
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Hälsning från
församlingarna 

Jakobstad
Det har varit en livlig höst i Ebeneserkyrkan 
i Jakobstad. Ett gäng ungdomar från försam-
lingen åkte till Livets Ords Youth conference 
i Uppsala, Sverige, och på församlingens 
fb-sida skriver man: “Vi är så glada och 
tacksamma över de föräldrar som gav av 
sin tid och energi för att åka med. Ett stort 
tack också till hela församlingen som gett 
och bett och gjort denna resa möjlig.“ 
     Pastor Stefan Löv tillägger att det var en 
“riktig höjdare” som gav fokus och energi.
     - Ungdomarna fick ett ordentligt möte
med Herren! Överlag har ungdomsarbetet 
varit en stor glädje, och vi har fått många 
nya ungdomar. Även barnfamiljerna har hit-
tat tillbaka efter pandemin, vilket är roligt!
    Stefan berättar att verksamheten först 
nu kommit igång ordentligt. Under hösten 
har man bl.a. ordnat karaweekend och kvinno-
kvällar, öppet församlingsforum med plats 
för otvungen diskussion, samt bön- och 
lovsångskvällar med fokus på Herren.  
     -  “Mötesplatsen” har ordnats tre gånger 
och är en enkel form av möte utan predi-
kan. Istället ger vi plats för lovsång, till-
bedjan, bön, förbön, och det profetiska.  
“Öppet församlingsforum” är en ny mötes-
form där vem som helst får ställa frågor om 
församlingen. Inga frågor är “fel”, det går bra 
att ta upp eventuell frustration. Till skillnad 
från församlingsmöten, som vi försöker hålla 
effektiva och som beslutsorgan, fattar försam-
lingsforumet inga beslut. Vi siktar på att ordna 
öppet församlingsforum en gång per termin.  
     Sofia Grankull deltog i kvinnokvällen som 
samlade ca 30 kvinnor i alla åldrar.
    - Det var en jättefin kväll. Jag uppskat-
tade mycket att få höra de tre kvinnorna 

Här har vi samlat lite smått och 
gott från lokalförsamlingarna inom 
Missionskyrkan i Finland till upp-
muntran för varandra. 

18 ungdomar och en handfull föräldrar från 
Ebeneserkyrkan i Jakobstad fick nyligen vara 
med om en oförglömlig resa till Livets Ords Youth 
conference i Uppsala.

Camilla Smeds, Mirella Enlund och Ulrika Löv-
Wärnå på kvinnokvällen som ordnades i höst.

som var med i talkshowen berätta om sina 
liv och hur de kommit till tro. Det blev också 
djupa diskussioner runt kaffebordet, 
och en hel massa skratt!
     Nu inför jul deltar församlngen i projekt 
“Julgåvan” tillsammans med övriga frikyr-
kor i nejden. Det är en ca 20-årig tradition 
där man samlar in medel för att dela ut 
matpaket till ca 30-40 familjer. 3.12 blir 
det en välgörenhetskonsert med Church-
hill Boys till förmån för Julgåvan.
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Kvevlax
I Missionskyrkan i Kvevlax har hösten återgått 
till det mera vanliga efter covid-tiden. Pas-
tor Karl Granberg berättar per telefon: 
     - Det känns bra att vi kunnat köra igång med 
den vanliga verksamheten igen! Vi bygger 
vidare på gemenskapen i bygden - vi har ju 
länge haft ett bra samarbete med de olika sam-
funden i Kvevlax. Vi har också haft en ny sats-
ning på den senaste tiden, nämligen gemen-
samma bön- och lovsångs-kvällar som hålls en 
gång i månaden. Det känns väldigt gott. Som 
bakgrundsfakta kan jag nämna att vi fick till-
talet att starta dessa bön- och lovsångskvällar 
genom en gäst på en ekumenisk konstert här i 
nejden. Vi upplever nog att tilltalet är från Gud.
     Karl Granberg berättar också att de 
ekumensika pastors- och medarbetar-
dagarna i Österhankmo kommit att be-
tyda mycket för honom personligen.
     - Under dagarna fick jag en hel del inspira-
tion att tro att Herren kan ge tillväxt! Nu för-
söker vi göra saker på lite nya sätt samt 
sådant som vi vanligen inte gör. 

Vasa
Daniel Särs sitter i ledningsgruppen i Mis-
sionskyrkan i Vasa. Han skriver till oss:
     - Mycket är på gång vill jag tro, för där 
Gud är händer det ständigt något. Så när vi 
ser vad han gör, då får vi en inbjudan att vara 
med. Ibland är det uppenbart och synligt för 
alla vad Herren gör, men många gånger sker 
det som mest under ytan, i det fördolda. Men 
det händer hela tiden. Jag tror att det många 
gånger blir en slags kedjereaktion, där någon 
sår och så låter Herren regnet falla, så att 
det som är sått får gro och växa och till slut 
är det någon som har glädjen att skörda. 
Men det tar inte slut vid skörden. Kraften i 
regnet formar, det ger karaktär och mognad. 
Skörden bär på nya frön och i den här skörden 
finns det sådana som vill vara med och så. 
     Redan för ganska länge sedan fanns det 
en vision, det var en mamma som fått ett 
profetiskt tilltal om att det en dag skulle 
komma så många ungdomar till församlingen 
att man knappt skulle komma in genom 
dörren - hallen skulle vara fyllda av skor. 
     - Så var det inte då, men Herren hade 
uppenbarat det för henne. Han berättar 
ju för sina vänner vad han har på gång. 
     Under flera års tid samlades först en grupp 
tweens (9-12år) i det som då hette “Fredags-

chill”. Det viktiga var att bli sedd och upp-
märksammad, att det var roligt och det fanns 
ledare som var trygga i sin tro och som gav 
sin tid. Så småningom började också frågor 
komma. Det var inte en stor grupp, men här 
lades grunden. Gud verkar i det fördolda. 
Ganska parallellt med detta fanns det en 
grupp för äldre tonåringar, som jobbade utifrån 
Ungdomsalpha-modellen. Inte heller den 
gruppen var stor. Också här fanns det ledare 
som var trygga i sin tro, och som gav av sin tid. 
     När sedan tweensen kom till högstadie-
åldern slogs grupperna ihop och formade det 
som idag kallas MUV (Missian Ung Vasa). 
MUV riktar sig främst till unga i åldern 13-19. 
     - Det spännande var att de frön som såtts 
i Fredagschill började bära frukt. För nu tog 
kärngruppen med sig sina kompisar. All tillväxt 
kom av att de som fått vill att andra skulle få. 
Gruppen fördubblades och så var det plötsligt 
ca 15–20 som samlades varannan fredagskväll. 
     Redan i början fanns det ett tydligt 
samförstånd bland ledarna i MUV, att det 
var viktigt att det fanns tid för frågor och 
diskussion. Alla frågor var välkomna, 
bekväma och mindre bekväma. 
     - Eftersom det fanns flera ungdomar 
med många frågor och vi nu också hade 
blivit ganska många ledare började vi också 
hålla för-samlingar, ca 1h före det officiella 
programmet. Här fick man argumentera, 
tvivla och ifrågasätta. Igen med trygga 
ledare, som ville ge av sin tid.
     Nu, denna höst samlas redan tredje genera-
tionen nya MUVare och nu är vi ca 30-40 på en 
vanlig fredagskväll. Många i den första genera-
tionen har tagit sig vidare i livet, andra har 
stannat och blivit förebilder och stöttepelare. 

För många år sedan fick en mamma ett pro-
fetiskt tilltal att det skulle komma många ung-
domar till Missionskyrkan i Vasa, och att hallen 
skulle vara fylld av skor. 

Unsplash
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     - Det som skett har inte skett i ett vaku-
um. Runt ungdomsarbetet har det genom 
FMU funnits ett fantastiskt barn- och ung-
domsarbete med sommarläger, ledaraka-
demi och mycket mer. Många har också 
uthålligt stått i bön. Där Gud är händer det 
hela tiden någonting. Han kallar människor 
med olika gåvor och bygger i sin vishet och 
med sin tidtabell, men vi får vara med.
     - Idag är det svårt att komma in genom 
dörren, för alla skor som finns vid dör-
ren. Lovat vare Herrens namn!

Sundom
Även i Sundom missionskyrka har det varit full 
fart under hösten. Pastor Märt Saar berättar 
per telefon om hur de vill träna församlings-
medlemmarna inom olika områden, och just 
nu är temat “Evangelium och relationer”. 
     Målet och visionen är att ha 200 aktiva 
lärjungar inom församlingen - samma vision 
som Leif Olin fick för 10 år sedan. I Sundom 
finns det sammanlagt ca 2500 invånare.
     Sundom missionskyrka ordnar många akti-
viteter inom alla åldersgrupper. Exempelvis har 
scoutverksamheten över 100 barn, vilket utgör 
5 procent av alla finlandssvenska scouter.
     - På senaste tiden har en liten grupp 
italienare börjat besöka församlingen och vi 
funderar nu på om vi skall börja simultantolka 
till engelska. I december hoppas vi ockskå 
på att få träffa många nya människor som 
frukt av det arbete vi lagt ner på att dela 
evangelium med andra. Församligsmedlem-
marna uppmuntras att be för 10 personer 
var, och vi både bjuder in folk och går ut.
     I slutet av oktober hade Sundom mis-
sionskyrka en församlingshelg på Al-
skathemmet med temat “Stigen”. I för-
samlingshelgen deltog 75 personer.

Närpesnejden
Pastor Håkan Björklund skriver och häl-
sar från de tre Missionsförsamlingarna 
i Näsby, Yttermark och Övermark. 
     - Under hösten har vi fortsatt med gemen-
samma bönesamlingar och söndagsgudstjäns-
ter. Processen med att bilda en gemensam 
församling pågår ännu, och vi hoppas få igång 
den nya församlingen i början av 2023. 
     18-20 november hölls en inspirerande och 
välbesökt sång- och musikweekend i Betesda i 
Yttermark. Församlingen fick då besök av sån-

Byn Sundom har ca 2500 invånare. Visionen 
som Leif Olin fick för 10 år sedan är att för-
samlingen en dag ska ha 200 aktiva lärjungar.

Sångarparet Johan och Gunilla Sigvardsson 
besökte Yttermarkweekenden i november.

garparet Gunilla och Johan Sigvardsson, som 
är kända från den kristna TV-kanalen Kanal 10. 
Deras musikstil var lättsam och engagerande 
och bestod av kristna klassiker, Elvislåtar 
varvat med nya kristna sånger. 
     - Mötena var mycket uppskattade och 
besöktes av många, skriver Håkan.

Åbo
Hälsningarna från Åbo kommer via 
Kaj-Erik Ramstedt: 
- Vi är glada men längtar efter flera medlem-
mar i församlingen. Vi samlas i hemmen, och 
firar gudstjänst så gott som varje söndag.
Jag har glädjen att få predika, och just nu 
går vi igenom Psaltaren tillsammans.
     Kaj-Erik berättar att alla i grup-
pen blivit överraskade av att Jesus sti-
ger fram så starkt från psalmerna.
     - Jesus finns med i psalmerna mera klart än 
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vi tänkt från början! Variationen och bredden vi 
funnit är intressant, och vi har alla blivit väldigt 
uppbyggda av att läsa Psaltaren tillsammans.
     Församlingen började i februari 2020 
och har nu kommit till Psalm 67.
     - Psalm 67 handlar faktiskt om hur Guds 
församling ber att Gud skulle låta sitt ansiktes 
ljus lysa över dem – och det står att ”Då ska 
din väg bli känd på jorden, din frälsning bland 
alla hednafolk.” Det är något som vi ber och 
längtar efter att få se, och vara med om. “Men 
ni är ett utvalt släkte, ett kungligt präster-
skap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att 
förkunna hans härliga gärningar, han som har 
kallat er från mörkret till sitt underbara ljus”
(1 Pet 2:9).
 

Mariehamn
På Åland har saker också börjat komma 
igång ordentligt efter coronan. Pastor 
Niclas Wikström berättar på telefon:
     - Det som jag personligen upplever i för-
samlingen är att det har blivit en fördjupning,
att predikningarna och bönerna är på ett 
djupare plan idag än förut. Det är väldigt roligt 
att se att församlingsmedlemmarna tar sin 
tro på större allvar. Lätt går det ju så att man 
faller in i traditioner och går mot det likgiltiga 
hållet. Men jag ser att det nu finns en påtaglig 
hunger och längtan efter mer i vår församling. 
     Niclas Wikström talar om hur allt måste 
börja inifrån oss själva, och hur vi måste 
ha en hunger och en längtan efter Her-
ren för att vi ska komma i funktion.
     - Det är också roligt när det droppar in 
personer som inte varit här förut. Vi har väldigt 
fin gemenskap runt fikaborden efter guds-
tjänsten och då diskuterar vi bl.a. budskapet 
vi fått och är till tröst och uppmuntran för 
varandra, allt det som behövs i en församling.

Ekenäs
Pastor Maria Nikander skriver till oss att 
hösten i Ekenäs missionskyrka kickades 
igång “av det första långväga besöket 
sedan coronapandemin”.
     -  16-18.9 fick vi besök av Håkan & Gunilla 
Gniste från församlingen Fristaden i Uddevalla 
(Sverige). Det blev en intensiv men välsignad 
helg med olika slags samlingar där Guds ande 
fick beröra och betjäna oss på olika sätt. 
     Hon berättar att de på lördagen 17.9 också 
ordnade två samlingar för inbjudna pastorer 
och medarbetare från MKF i södra Finland, 

samt för ledarna från frikyrkorna i Raseborg. 
     - Helgen med paret Gniste var uppmunt-
rande och trosstärkande för hela försam-
lingen. Några teman som kom upp under 
helgen var Guds trofasthet under svåra 
tider (branden) samt vikten av att leva 
i tacksamhet. Grundläggande men viktiga 
teman i den oroliga tid som vi lever i. 
     - Tack och lov är Herren alltid den 
samma fastän omständigheterna 
runt omkring oss kan förändras!
     Vidare skriver Maria att Guds trofasthet 
bär församlingen framåt och att de fortsät-
ter med Brödkyrkan, de olika smågrupperna 
och sina bistånds- och missionssatsningar.

Bland församlingsmedlemmarna i Mariehamn 
finns en påtaglig längtan efter mera av Gud.

Gunilla och Håkan Gniste besökte Missions-
kyrkan i Ekenäs i september.
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     - På våra söndagsgudstjänster har vi under 
hösten ett nytt tema för varje månad. För 
november månad var temat: ”Gemenskap och 
relationer. Tillsammans som Guds familj.” I 
Jesaja 54: 2 står följande: ”Utvidga platsen 
för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du 
bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor 
långa och dina pluggar starka.” Något av 
detta lever vi i nu. Att befästa, stärka och 
fördjupa det goda vi har, samtidigt som vi 
jobbar framåt och med en längtan att nå 
nya människor med det bästa av budskap!

Billnäs
Pastor Bjarne Rönnqvist har redan i många år 
pendlat från sitt hem i Kvevlax till församlingen 
i Billnäs. Han predikar där ungefär en gång i 
månaden och är även med och ordnar olika 

I somras höll Missionskyrkan i Billnäs äppet 
hus, vilket lockade ett 50-tal besökare.

evenemang. I somras ordnades ett “Som-
marcafé” i samband med en boendemässa 
på Billnäs bruk, och nu inför jul blir det ett 
“Julmusikcafé” i Skavlanstil den 11 december. 
     - Då sätter vi oss ner i soffan tillsammans 
med Markus Österlund och Elna Romberg 
och samtalar om livet. Elna sjunger julsånger 
och sen blir det lite olika instick här och 
där, det blir lite annorlunda!
     Bjarne berättar att församlingen sökt en 
ny pastor redan en längre tid, men ännu 
inte lyckats få någon.
     - Sökandet fortsätter! Men trots alla ut-
maningar tror vi ändå på framtiden och vi har 
en positiv och bra gemenskap bland försam-
lingsmedlemmarna. De som är med trivs bra. 
     Bjarne deltog också på pastors- och medar-
betardagarna i Österhankmo och han berättar 
att det var bra gemenskap där och att paret 
Olsson gav bra input gällande hur man kan 
jobba som ledare utifrån sig själv, och hur 
man kan jobba med olika slags målsättningar 
utan att målsättningarna blir stressande.
     Församlingen firar gudstjänst varannan
vecka, och ordnar även bönesamlingar
då och då. De önskar alla församlin-
gar en god jul och ett gott nytt år! 

Helsingfors
I början på hösten blev det klart att Evan-
gelical Free Church (EFC) som tidigare hört 
under Helsingin vapaaseurakunta blir en 
del av Andreaskyrkan i Helsingfors. EFC 
riktar sig till en allt större skara invandrare 
och utlänningar bosatta i Helsingfors-
regionen, och gruppen välkomnar kristna 
från olika traditioner. Pastor Markus Öster-
lund blev samtidigt föreståndare för EFC. 
     - Vi har blivit en större familj och det är bra 
på många sätt då vi som församling nu kan nå 
ut till allt flera personer! Att EFC känt sig var-
mt emottagna i kyrkan är också roligt att höra.
     Andreaskyrkan har under hösten även 
fortsatt med sina framgångsrika kurser i 
svenska - en nybörjarkurs och en diskus-
sionskurs. Kurserna möjliggörs med under-
stöd från Svenska kulturfonden. 
     - Listan på deltagarnas modersmål är 
imponerande: sindhi, ukrainska, vietnam-
esiska, kinesiska, turkiska, ryska, malesiska, 
spanska, tamil, koreanska, oromo, engelska, 
polska och franska. Vilken smältdegel av 
kulturer! Precis som jag drömmer om att 
kyrkan och samhället ska vara! säger Markus.
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Den internationella församlingen Evangelical 
Free Church (EFC) blev i höst en del av Andreas-
kyrkan.

Med Hamiti är cafevärd och servar många 
hungriga studerande och språkvänner.

Matutdelningen delar ut mat varje torsdag 
under året. Bilden med Tore Ahlgren är tagen i 
januari 2022.

     Det har varit ca 30 deltagare per kurskväll 
och en stor del kommer från Ukraina. Ensam-
stående föräldrar har möjlighet att lämna sina 
barn till en barnvakt under kurskvällen. Det 
ordnas även ett språkcafé där studerandena 
har möjlighet att träna sina språkkunskaper.
     - Atmosfären är väldigt bra här och stude-
randena är glada. Det märks att de tycker 
om att lära sig svenska och öva språket efter 
kursen. De är mycket ödmjuka och erbjuder 
ofta sin hjälp. Hela projektet berör väldigt 
många hjärtan, säger Med Hamiti som 
ställer upp som cafévärd i språkcaféet. 
     - Förutom de fyra timanställda ansvars-
personerna behövs det många frivilliga 
som är intresserade att medverka. På det 
sättet får vi allting att lyckas – det här 
är något vi gör tillsammans! säger Tuija 
Österman som koordinerar kurserna. 
     Matutdelningen AndreasHelps fortsät-
ter som förr men har fått en bredare kund-
bas allt eftersom skyddsnäten i samhället 
brister och klyftorna mellan fattiga och 
rika växer. Arbetet möjliggörs med hjälp 
av ca 40 frivilliga från olika församlingar, 
en del frivilliga bor i närheten av kyrkan.
     - Det har varit ett välsignat år, men mat-
utdelningen har ökat mycket i omfattning. Som 
mest har vi haft 655 kunder per gång! Det är 
ett under att Gud försett oss med mat och 
flitiga personer som kör hit maten och hjälper 
till med sortering och utdelning. Vi är väldigt 
tacksamma för all hjälp vi får! säger Markus.
     De nödställda som kommer till matutdel-
ningen är både svensk- och finskspråkiga 
finländare, invandrare, papperslösa och 
bostadslösa. Det är människor i alla åldrar, 
ensamboende och barnfamiljer.
     Under hösten har församlingen nått ut 
till ca 900 personer varje vecka, och man 
firar gudstjänst tre gånger per söndag: på 
svenska, engelska och kinyarwanda. Det 
övergripande temat har varit “Vi formar 
framtiden” och för adventstiden är temat 
“Givandets glädje”. I år bjuder Andreaskyrkan 
in till Julmiddag efter Julbönen på julafton.
    - Det finns många ensamma, och per-
soner som inte har möjlighet att fira 
jul tillsammans med sin familj, vi ville 
möta det här behovet, säger Markus.
    Till våren kommer församlingen att ha mera 
inriktning på lärjungaskap och kallelse, och hur 
man hittar sin roll i Guds rike. Det blir också 
Andreaskyrkans 140 årsjubileum, så mera 
utåtriktad verksamhet att se fram emot.
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sig mera kreativt ville hon gärna ställa upp. 
Gruppen har nu samlats under 3 års tid, och 
de har märkt hur Gud fört dem närmare 
varandra och närmare Jesus.
     - I början var det mera ledd dans och koreo-
grafi, så att alla skulle känna att de kunde och 
vågade vara med i rörelserna. Men efter hand 
har frimodigheten vuxit. 
     Julia ser hur var och en blir tryggare i att 
själv avgöra hur den egna bönen uttrycks. 
     - Ibland är det rörelser och dans, ibland 
bibelläsning, ibland stillhet och bön, ibland 
skriva ned tilltal och intryck. Viktigast är att 
söka Gud och Hans ledning och närvaro.
     Gruppen har blivit en viktig oas och kraft-
källa, och ibland har de upplevt Guds närvaro 
så starkt på lördagsförmiddagarna att de inte 
vill gå därifrån! 
     - Min längtan är att friheten i hur vi uttrycker 
oss inför Gud ska bli större i hela församlingen! 
     Ibland har någon sagt till Julia att hen nog 
längtat efter att röra på sig (eller nåt annat), 
men att de inte vågat. 
     - Jag vill verka för att miljön och atmosfären 
på våra samlingar skulle vara öppen och fri, 
så att alla kan tillbe Gud på de sätt de 
innerst inne längtar efter. 

Sibbo
- En varm hälsning från Sibbo friförsam-
ling i snöiga och vintriga tecken, skriver 
Barbro Österberg. När vi ser tillbaka på 
coronaåren och nedstängningarna, tänker 
vi kanske att det var en jobbig och tung 
tid. Men det finns också ljusglimtar! I Sibbo 
friförsamling tvingades vi, liksom många 
andra, hitta på nya sätt att mötas. Efter 
första chocken och en kort paus med guds-
tjänster började vi ha våra samlingar på 
Zoom. Detta fortsatte vi med i nästan 2 år. 
     - Kvinnosamlingar byttes också till Kvinno-
promenader. Det var en lyckad lösning! Ofta 
hade vi en bönestund och andakt ute i det 
fria. Vi gick i sommarregn, mörker och kyla.  
     - Många upplevde att det är skönare 
att gå på promenad än att sätta sig ner. 
     Då restriktionerna lättade började damerna 
samlas i Missionshuset efter promenaden. 
     - Också en mansgrupp har träffats en 
gång i månaden “med säkerhetsavstånd”, 
samt en liten trogen mamma-barn-grupp 
som träffats utomhus i ur och skur. 
     Barbro skriver att träffarna ansikte 
mot ansikte blivit oerhört viktiga. 
     - Att få be och läsa Bibeln tillsammans 
och prioritera församlingsgemenskapen 
blev en viktig del av församlingslivet. 
Vi får be att de lärdomar vi fick inte ska 
falla i glömska! Jag önskar er en Fridfull 
Julhelg och ett Välsignat Nytt År 2023!

Borgå
I Missionskyrkan i Borgå samlas en 
grupp till kreativ bön och tillbedjan. 
    - Jag har velat uppmuntra deltagarna till att 
använda hela kroppen i bönen och i lovsången, 
säger Julia Gustafsson som leder gruppen. 
     Dans och rörelse har alltid varit en naturlig 
del av Julias liv, och när hon fick frågan av en 
församlingsmedlem att hjälpa andra uttrycka 

Missionshuset i Gesterby, Sibbo.

Julia Gustafsson leder en grupp för kreativ 
bön och tillbedjan i Missionskyrkan i Borgå.
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FMUs verksamhetsledare Per-Richard Levä-
lahti hälsar till På Väg Minis läsare: 
     - 1902 startade Finlands Kristna Ungdoms-
förbund – Christian Endeavour i Ekenäs och 
mottot var ”För Kristus och församlingen”. 
Finlands Kristna Ungdomsförbund är nu Före-
ningen Missionskyrkans Ungdom, FMU, men 
mottot står kvar! Vi vill jobba så att Jesu ord 
”Låt barnen komma till mig” får bli verklighet. 
     För ungdomar 15 år och uppåt ordnar FMU 
LedarAkademin. 
     - Tanken är att ungdomarna skall få 
grundläggande kunskap i Kristet ledarskap och 
ämnen som berör kristet ledarskap. LedarAka-
demin består av 8 helger, praktikperiod, konti-
nuerlig personlig vägledning av en mentor samt 
ett praktiskt examensarbete. 11-13.11 var det 
LedarAkademi helg i Missionskyrkan i Vasa 
med temat ”Vem är jag?”. 8 deltagare fick då 
undervisning kring människans behov, person-
lighet, styrkor och vad bibeln säger om män-
niskan. Helgen avslutades med en familjegud-
stjänst där deltagarna medverkade.
     LedarAkademin har hittills varit koncentrer-
ad till Österbotten men kommer på våren också 
starta upp i södra Finland.
     Planeringen inför Midvinterveckan är också 
i full gång. 28.12–1.1 kommer lägret att hållas 
i Lukkarin koulu i Sibbo. Temat för årets läger 
är ”Kallad”. 
     -Vi hoppas och ber att lägret skall få vara 

ett möte med Gud för många ungdomar. Simon 
Lundgren är en av talarna som kommer. Den 
30 och 31.12 kl. 19 är det offentliga möten dit 
alla är välkomna!
     2–5.2.2023 anordnar FMU en resa till Barn-
ledarkonferensen i Jönköping. Ca 1000 
barnledare samlas för att dela gemenskap och 
undervisning om att leda söndagsskola och an-
nan barnverksamhet på kristen grund. Mer om 
resan och konferensen finns på www.fmu.nu.
     På Fritidsgården har FMU börjat bygga ut 
köket så att det skall bli lättare att anordna 
även större läger på FMUs lägergård i Sundom. 
     - Det skall vara behändigt att koka mat 
för 150 personer när köket är färdigt. Nu är 
grunden lagd och betongen skall torka fram till 
våren då man kan börja sätta upp väggarna och 
taket. 

Barnledarkonferensen i Jönköping, år 2017.

Hälsning från FMU
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OFFENTLIGA SAMLINGAR 
30.12 & 31.12 kl .19


