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Läs årsrapporten!



Finska Missionssällskapet grundades 1859. De första missionärerna sändes ut 
10 år senare. Åren däremellan var inga goda år i Finland. Under 1860-talet 
drabbades Finland upprepade gånger av svår missväxt; vårarna och somrarna 
var exceptionellt kalla och hösten kom med nattfrost redan i augusti. De dåliga 
skördarna hade förödande följder; folket tvingades dryga ut maten med bark 
och lavar, många svalt, dödligheten steg skarpt och födelsetalet sjönk. I detta 
läge grundades Finska Missionssällskapet för att föra ut det kristna evangeliet 
och hjälpa människor med ännu större nöd.  

Också nu genomlever Finland kärva ekonomiska tider, knappast jämför-
bart med 1860-talets Finland, men en klar utmaning för samhället och för 
de enskilda människor som drabbas. Som man brukar i organisationer och 
föreningar har Finska Missionssällskapet ägnat början av året åt att granska 
ekonomin och verksamheten under föregående år. Resultatet från Borgå stift 
har visat sig vara utomordentligt: 1,5 miljoner euro.

Gensvaret bland finlandssvenskarna var enormt efter de förödande jordskal-
ven i Nepal i april 2015. Totalt samlade Borgå stift in mer än 110 000 euro till 
förmån för Katastroffonden. Sommaren 2015 fick Finska Missionssällskapet 
en verklig kalldusch då Finlands regering beslöt att minska stödet för utveck-
lingssamarbete med 43 procent. Till vår glädje reagerade många privatperso-
ner på det omoraliska handlandet. Vi fick flera nya månadsgivare och en del 
rutinerade givare höjde sitt stöd. De personer som år efter år och månad efter 
månad stöder arbetet har i slutändan skrapat ihop en rejäl summa pengar och 
utgör en av stöttepelarna för vår verksamhet. Även om det förstås inte kan 
ersätta statens ansvar. 

Men det är inte bara det ekonomiska resultatet som gläder oss. Vi har frivilliga 
som ställer upp på marknader och basarer. Vi har frivilliga som hjälper oss 
att driva caféet på Ungdomens Kyrkodagar. Vi har resenärer och praktikanter 
som besöker församlingarna och berättar om det viktiga arbetet utomlands. 
Vi har fortfarande hundratals personer som varje vecka i församlingarnas 
missionskretsar, missionsstugor och snickargrupper kommer samman för att 
frivilligt arbeta för missionen. Ibland ställer församlingarna till med något ex-
traordinärt som när Sibbo svenska församling ordnade en välgörenhetsgala 
för jordbävningsoffren i Nepal. De medverkande var finlandssvenska toppar-
tister, antalet åhörare var 560 och 60 personer behövdes för att genomföra 
projektet.

Det är uppmuntrande att märka att vi trots allt inte har förlorat perspektivet, 
att vi trots alla krisnyheter och katastrofprognoser inser att de flesta av oss som 
bor i detta land är oerhört priviligierade och har mer än råd att hjälpa de som 
har det sämre ställt. 
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ÖGONBLICKET

”Mörker kan inte fördriva mörker; 
endast ljus kan göra det. Hat kan 
inte fördriva hat; endast kärlek kan 
göra det”
Martin Luther King
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BIOGAS OCH SKOLTRÄDGÅRDAR
Enkla knep för en bättre vardag. En 
grupp finlandssvenskar utforskade mis-
sionsarbetet i Senegal.

NY LOGO!
Finska Missionssällskapet har fått en ny 
logo. Verksamhetsledare Seppo Rissanen 
berättar om det nya utseendet.

HOPPFULLA GLIMTAR
Årsrapporten visar hur och var vi hjälpte 
år 2015. Riv ut och spara!

TAIZÉMÄSSA I MISSIONSKYRKAN
Den här våren har det ordnats 
taizémässa på svenska en gång i 
månaden i Missionskyrkan, Helsingfors. 
Terminens sista mässa hålls 15.5. 
Välkomna med!

22
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Barnens Bank räddar liv.  
Läs mera på sidorna  17-18!  

MISSIONÄRERNA BERÄTTAR
om höjdpunkter, framsteg och 
utmaningar i arbetet. Följ med!

19
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TILLBAKA I FINLAND

Uppdraget slutfört.
Carola och Lars är 
tillbaka i Finland. 
Hem kom de med en 
kappsäck och en stor 
ryggsäck. Resten gav 
de bort till vänner 
och hjälpbehövande i 
Taiwan. ”Ja, allt förutom 
20 kg böcker, som 
transporteras med 
fartyg från Hongkong”, 
säger Carola. Nu ska de 
bosätta sig i Nedervetil, 
där Carolas mamma 
bor. 
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LJUS OCH SALT I MISSIONENS TJÄNST 

”Jag har arbetat 35 år i missionens tjänst”, utbrister Carola 
vid välkomstkaffet på Finska Missionssällskapet den 6 april. 
Carola, som nu går i pension, leder oss i psalm 395, Hela vägen 
går han med mig.

”Orden är viktiga för mig. De påminner mig om altartavlan i 
Fangliao församling, där jag inledde mitt arbete och predikade 
första gången på taiwanesiska 1982. Målningen föreställer en 
väg som går rakt fram, ända till horisonten där den möter en 
blå, molnbeströdd himmel med altarkorset i blickpunkten. 
Gud leder oss på rätt väg”, säger Carola.

Paret har landat i Helsingfors samma morgon. Veckorna 
innan avfärden har gått åt till att packa och träffa vänner och 
kollegor. 

”Vi hade tre mottagningar en söndag i Fangliao. ’Come 
back’ (kom tillbaka), sa kvinnorna då vi sa hejdå till varandra. 
Och jag svarade med ett leende, ’ja, jag heter ju Back’, skrattar 
Carola. 

”Vi firade också i samband med att två av kyrkans evangelis-
ter, Henk Chen och Grace Lai, prästvigdes i Pingnan försam-
ling den 3 april. Evangelisterna har varit våra nära kollegor. 
Jag kommer speciellt ihåg Grace från åren i Fangliao”, säger 
Carola.

”Vi är så tacksamma för alla människor vi fått möta under 
de här åren. Vi har varit omtyckta i Taiwans kyrka och fått 
många vänner där”, tillägger Lars, som efter att ha gått i 
pension 2002 fortsatt arbeta som fastighetsskötare för Finska 
Missionssällskapet i Taiwan.

HUR KOM DET SIG ATT NI BÖRJADE JOBBA 
FÖR FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET?
Carola: ”Jag brukar säga att missionsintresset kom med 
modersmjölken. Mötet med missionärer i församlingen och 
skolan förstärkte det ytterligare. Missionen togs upp i predikan 
och den fanns med i studentmissionen där jag var med under 
studietiden. Finska Missionssällskapet var den missionsor-
ganisation som var aktuell i de kretsar jag rörde mig i. Vid 
yrkesvalet hade jag missionärskallet i tankarna. 
Lars: ”När jag mötte Carola på Jeppovägen år 1998 kände jag 
på mig att jag skulle stöda och hjälpa den här missionären. 
Men att det skulle bli såhär konkret och omfattande räknade 
jag inte med. Vi gifte oss 1999. Sedan sände Finska Missions-
sällskapet oss för att arbeta bland kinesiska gästarbetare i Israel, 
landet som jag kände så varmt för. Från Israel reste vi hem via 
Kina, Hong Kong och Taiwan, i mening att sondera terrängen 
med tanke på att fortsätta vårt missionsuppdrag där.” 

Och så blev det. Paret flyttade till Taiwan hösten 2007 när den 
lutherska kyrkans ledning gav dem uppgiften att utveckla mis-
sionsarbetet och verksamheten i den lutherska församlingen i 
Fangliao, grundad 1971.

VEM KOMMER NU ATT TA ÖVER ERT ARBETE?
Carola: ”Nu efter prästvigningen har vi två nya präster som 
får tjänstgöra fullt ut i sina respektive församlingar men också 
hjälpa till i de som leds av en evangelist och ännu saknar präst. 
Min förhoppning är att man i församlingarna ska känna ansvar 
för och vilja nå ut till gästarbetare och nya immigranter - det 
finns 250 000 gästarbetare från Indonesien och ungefär lika 
många från övriga Asien. Finska Missionssällskapets nya 
missionär, diakon Kaija Grundell kommer att röra sig bland 
immigranter och gästarbetare i Pingtungområdet, vilket jag 
har gjort vid sidan av mina uppdrag som präst. 
Lars: ”Fastigheten och trädgården i Hengchun som jag tagit 
hand om kommer att skötas med lokala krafter.”

HUR HAR ER VARDAG SETT UT?
Carola: ”Predikoförberedelser har tagit mycket av min tid för 
jag har predikat nästan varje söndag. Hembesöken är också 
viktiga; hos sjuka, utstötta, vänner som behöver uppmuntran, 
bland utländska närvårdare i hemmen och på åldringshem-
men. Vi har deltagit i bönemötet i Hengchun och i Fangliao 
församling. Vi har bett för sjuka, olycksdrabbade, relationspro-

MISSIONÄRERNA CAROLA SALO-BACK OCH LARS BACK HAR ÅTERVÄNT TILL FINLAND. NU VÄNTAR EN ANNOR-
LUNDA VARDAG MED NYA RUTINER I NEDERVETIL. MEN MISSIONSARBETET I TAIWAN BÄR DE ALLTID MED SIG: 
”VI HAR TVÅ HEM”, KONSTATERAR DE.

Dopfest i Fangliao. Carola förrättade dop på påskdagen, en av de 
sista söndagarna före avfärden till Finland. ”Pappan och de fyra 
barnen döptes”, säger Carola. 
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blem i familjen samt frälsning för familjemedlemmar.
Hela tiden händer det fina saker där man ser Guds 
ledning, hjälp och bönesvar. I april blev jag uppringd 
av mamman till en flicka vid namn Tian Yun (namnet 
betyder ”himlens löfte”) som insjuknade i leukemi som 
mycket liten. Jag besökte henne och bad för henne. I 
församlingen bads det också för henne. Jag skrev också 
om henne i ett rundbrev så det var många som bad för 
henne i Finland. Föräldrarna ser hennes tillfrisknande 
som ett Guds ingripande, trots att de inte är kristna. 
Nu studerar flickan vid universitet och hon och hennes 
mamma tackar alla förebedjare i Finland. Gud hör 
bön.”

VAD KOMMER NI ATT KOMMA IHÅG MEST FRÅN ÅREN I TAIWAN?
Carola: ”Det har varit ett omväxlande, innehållsrikt 
och meningsfullt arbete vi har fått genomföra. Vi har 
mött människor från olika kulturer, bakgrund, religion, 
ålder och livssituationer och förmedlat det bästa 
tänkbara budskapet om Jesus Kristus. Hemkänslan och 
gemenskapen med medarbetarna och medlemmarna i 
de olika församlingarna kommer vi ihåg. Taiwan är ett 
tryggt land att bo i, med ett välfungerande samhälle där 
de allmänna kommunikationerna är välutvecklade.”
Lars: ”För mig kändes Taiwan avlägset och svårt, men 
väl framme och med facit i hand ser jag en klar Guds 
ledning. Om vi bara tänker på Fangliao församling, 
som kyrkan hade svårt att ta itu med, blev vi det verk-
tyg som kyrkan använde. Med hjälp av evangelisten 
Henk och hans hustru, som är duktig med barnen, 
kom församlingen på fötter igen. En oförglömlig 
upplevelse var det också att den första julen i Taiwan i 
en konsert i högstadie- och gymnasiet höra ’Jerusalem, 
Jerusalem’ sjungas av skolans kör, under ledning av den 
kristna musikläraren.”

UNGEFÄR FEM PROCENT AV TAIWANS 23 MILJONER INVÅNARE 
ÄR KRISTNA. HUR ÄR DE KRISTNAS VARDAG OCH VILKA UTMA-
NINGAR MÖTER DE? 
Carola: ”Det råder religionsfrihet i Taiwan, men 
buddhismen och taoismen favoriseras i samhället. Det 
händer att lärare som är buddister eller taoister försö-
ker utöva påtryckningar på eleverna genom att ha dem 
att skriva religiösa texter eller delta i templets aktiviteter 

och ceremonier. Hela tiden konfronteras en kristen 
med andra religiösa seder och bruk, samt ceremonier. 
Även hemma kan detta vara fallet. Till exempel då de 
kristna inte vill äta mat som offrats till avgudarna. Så 
det gäller att visa ömsesidig respekt och hänsyn. 
De kristna i Taiwan vittnar om Jesus i ord och 
handling. Förbön är viktigt i den kristnas vardag här. 
Man ställer också upp och stöder dem som är sjuka, 
nödställda och drabbade av olyckor. Numera används 
sociala medier till att förmedla evangeliet. Både gamla 
och unga är aktiva där.”

HUR FÖRHÅLLER SIG DE UNGA TILL TRO 
OCH RELIGION I TAIWAN?
Carola: ”Bland unga finns det ett ökat intresse för det 
religiösa. Men numera bör man utnyttja de sociala 
medierna för att förmedla budskapet. Det är där de 
unga umgås. Relationsproblem är vanliga. Där har 
församlingen en viktig uppgift. Man är också hårt 
pressad och stressad i skolan, studielivet och i arbetet. 
Användning av droger har blivit vanligt bland en allt 
yngre och allt större grupp unga. Man lägger pengar på 
offer till gudarna vilket visar att man söker hjälp av en 
högre makt. Man söker framgång, lycka och rikedom. 
Det kärva ekonomiska läget medför arbetslöshet och 
en känsla av hopplöshet. Därtill kommer den politiska 
osäkerheten som många är bekymrade och oroliga för. 
Föroreningen av luften, vattnet och maten oroar också. 
Kyrkan försöker engagera de unga i församlingarna och 
nå ut till dem på olika sätt.” 

”Det ligger så naturligt för mänskan att komma in i 
prestationstänkandet. Arbetsdagarna är långa i Taiwan 
och människorna utsatta för många krav. Hur viktigt 
är det då inte att vi får syn på nåden och kommer ut i 
friheten som Kristus har vunnit åt oss.”

VILKA FÖRBÖNS- OCH TACKÄMNEN VILL NI DELA MED ER AV?
”Be för kyrkans ledning och det stundande kyrkopre-
sidentvalet. Be att allt flera skulle komma till tro i 
Taiwan. Be för personalen som tyngs av arbete. Fortsätt 
be för vår samarbetskyrka och missionsarbetet. Med 
vemod lämnade vi Taiwan men det tröstar oss att vi vid 
tillfälle kan hälsa på. En gång missionär alltid missio-
när!”

VISSTE DU?
Taiwans evangelisk-lutherska kyrka har 19 församlingar, hälf-
ten i södra Taiwan och resten i storstäderna Taipei, Kaohsi-
ung och Pingtung. Kyrkan har cirka 2 000 medlemmar. 
Finska Missionssällskapet inledde sin verksamhet i Taiwan 
1956, med start i Hengchun. Kyrkan kommer att uppmärk-
samma 60-årsjubileet i samband med kommande kyrkomöte.

Det finns sex självständiga lutherska kyrkor i Taiwan. 
Vid det teologiska seminariet i staden Hsinchun, utbildas 
personal och lekmän för alla dessa kyrkor. Seminariet stöds 
av Finska Missionssällskapet.

LIVSVERK I FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS TJÄNST
• Pastor Carola Salo-Back har arbetat sammanlagt 35 år för 
Finska Missionssällskapet. Hon var missionär i Taiwan i två 
etapper: åren 1981-1999 och nu senast 2007-2016 tillsam-
mans med Lars Back, som jobbat som fastighetsskötare.
• Åren 2002-2006 arbetade Carola och Lars för Finska 
Missionssällskapet i Israel. De verkade bland utsatta gästar-
betare. 
• Paret riktar ett varmt tack till sina understödsförsamling-
ar: Petrus församling i Helsingfors, församlingarna i Lovisa, 
Kristinestad, Vörå/Maxmo, Nykarleby och Nedervetil.
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FRAMSTEG I  
SENEGAL 

EN SPIRANDE TRÄDGÅRD
Plötsligt smyger sig en liten hand i min och hon viskar: 
”Maman, jag älskar dej så mycket. Och så bra du talar 
serere!” Jag är såld – en kärleksförklaring och språkupp-
muntran gör vem som helst varm om hjärtat. Vi har 
inte träffats tidigare. Brigitte Mendy 9 år, lutar sig mot 
mina axlar i stor förtrolighet. För en halv timme sen var 
flickebarnet så nervöst och spänt att hon inte klarade av 
att säga vad hon hette. Rösten bar inte. Hon hittade sitt 
inre mod medan vi vandrade runt på hennes skolgård 
tillsammans och nu är vi hjärtevänner. Brigitte är miljö-
klubbens ordförande.  

Miljöklubben finns i hennes skola i Foundiougne i 
Fatick län i Senegal. Den senegalesiska lutherska kyrkan 
arbetar tillsammans med Finska Missionssällskapet för 
att förbättra landbygdens livsvillkor för befolkningen. 
Till utvecklingsprojektet, som får biståndspengar från 
utrikesministeriet i Finland, hör bland annat säker mat-
produktion, vattenprojekt, biogas och miljöfostran.

Tillsammans med gästerna från Borgå stift besöker vi 
Brigittes skola där över 400 elever tar emot oss, uppställ-
da klassvis. Brigitte är vår guide tillsammans med sin 
lärare. Vi beskådar mangoträden som kyrkans medarbe-
tare planterat på skolgården. Vi beundrar, eller förundras 
över, trädgården som finns i ett hörn av den sandiga 
skolgården. Eleverna i miljöklubben vattnar växterna 
i trädgården innan och efter skoldagen enligt ett visst 
system. Späda lökblaster spirar i sanden. I den finländska 
gruppen finns en trädgårdsmästare. Det börjar rycka i 
hennes trädgårdskunskaper och hon tipsar om hur man 
kan göra för att bevara fuktigheten bättre för växterna 
som kämpar i torka och hetta. Brigitte lyssnar och nickar. 

”Barnen är vår framtid”, säger läraren. Vi måste satsa 
på dem och vi måste tillsammans lära oss att ta hand 
om naturen. Det är från den vi skall få vår mat, vi måste 
arbeta för en hållbar utveckling. Därför är miljöklubben 
viktig i vår skola, som är unik i sitt slag i Senegal.

Brigitte visar stolt medlemskortet. All blyghet är 
försvunnen. Den fina kärleksförklaringen bär jag inom 
mig. Jag tror vi kommer att få höra talas om henne ännu. 
Hon är en del av Senegals framtid och hon kommer att 
gå långt, den lilla målmedvetna klubbordföranden.

Text: Ann-Katrin Store, med som reseledare i Senegal

I FEBRUARI ÅKTE 17 FINLANDSSVENSKAR PÅ STUDIERESA TILL SENEGAL. 
DE BESÖKTE BLAND ANNAT FATICK, MBOUR OCH DAKAR.  VAD BERÖRDE MEST PÅ RESAN?

Ordförande Brigitte visar miljöklubbens medlemskort.

RESEMINNEN
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Vi var på en oförglömlig, intensiv och varm resa till Senegal. Vi träf-
fade många trevliga människor som ville visa vad de hade på gång 
och vi bekantade oss med flera olika projekt. I Senegal som i många 
andra utvecklingsländer finns det mycket skräp i naturen. Det gladde 
oss att besöka skolan som lärde barnen hållbar utveckling, sophante-
ring och återanvändning. Skolan hade 400 elever som väntade oss i 
stora grupper på gårdsplanen.

Jeanette Ndiaye, fru till kyrkans tidigare president, är en av ledar-
na i projektet. Hon hade virkat en jättesnygg väska av vita och svarta 
plastpåsar som hon gick med på axeln. Ett bra sätt att få in återan-
vändningstänket i vardagen!

Skolan lär ut trädgårdsarbete och odling. Barnen får lära sig om 
jordförbättring, att skilja på bra och dåligt utsäde, såningsteknik och 

kompostering. Barnen får också själva vara med i planeringen på 
skolan. Det är viktigt att barn får undervisning om hur man kan odla 
sin egen mat och ta hand om naturen. Barnen för med sig kunskapen 
hem och sprider budskapet. 

Mötet med barn på gatorna berörde. Oskyldiga, smutsiga barn 
som inte själva fått välja sitt liv eller platsen att födas, vi skulle så 
gärna ha hjälpt dem. Samtidigt får vi glädjas över det arbete som 
görs för barnen, förskolor och dagklubbar som nu också startat på 
landsbygden.

Vi ber att Gud ska välsigna Finska Missionssällskapets arbete i 
Senegal och det viktiga arbete som utförs där.

Text: Ann-Charlotte och Olav Mård

BIOGAS LÖSTE PROBLEMEN
Vi besökte en hälsostation som drivs med solenergi. Hälsostationen 
leds av en driftig ung kvinna. Solenergisystemet hade gått sönder och 
måste repareras, men när det var klart fungerade det solenergidrivna 
kylskåpet inte längre. Alla medikament och vacciner som kräver kyl-
skåp måste därför hämtas med moped 20 km bort. Elektricitet finns 
på andra sidan vägen men anslutningen kostar 7 000 euro. Nu har 
man bland annat genom att låta byborna ladda sina mobiler på häl-
sostationen lyckats samla ihop 6 000 euro och insamlingen fortsätter. 
Allt kommer snart att fungera igen!

Hos en bonde såg vi i en grop en hink med en handvevad kvarn. 
Det var en biogasanläggning. I den öste man ett par spadar kogödsel 
och vatten och malde så sörjan rann ner i ett rör under jorden. Där 
jäste den och tio meter därifrån kom den gas som hade bildats i röret 
upp. Gasen räckte till för att laga mat för hela familjen. Kvinnorna 
behöver varken samla ved eller hugga de få träd som finns, man 
undviker de skadliga partiklar som rök från öppen vedeld medför 
och korna trampar inte upp jorden så att erosionen får fart. Enkelt, 
billigt och bra!

Text: Ulrika Wolf-Knuts
Ulrika Wolf-Knuts på besök i Senegal. Här bekantar hon sig med en 
yrkesskolelev. 

På gudstjänst i Dakar. 

EKOTÄNK I SKOLAN
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Tack för 
vattnet!   
Den här skyddade  
vattenkällan  
används av 200 
hushåll, det vill säga 
2 000 människor. 
Vattenkällan i Sirin-
ka ingår i ett projekt 
för kvinnornas rät-
tigheter i Etiopien. 
Sammanlagt 25 000 
människor får hjälp 
via projektet. 



Vårens jordbävningar i Nepal drabbade människor vars liv redan 
präglades av mycket stor osäkerhet. Finländarna reagerade på 
nöden och visade sitt stöd för de allra mest utsatta, bland annat 
genom att göra donationer till Finska Missionssällskapet.

När hjälpinsatserna kommit igång meddelade den finska re-
geringen om nedskärningar i utvecklingsbiståndet. Detta inne-
bar att det stöd som Finska Missionssällskapet utlovats för 2016 
minskade med 43 procent. Finska Missionssällskapet tvingades 
informera sina samarbetspartner om både nedskärningar och 
avslutande av projekt. Vi var också tvungna att minska vår egen 
personal. Utomlands fick nedskärningarna konsekvenser för un-
gefär 250 000 människor. Många understödare ökade sin ekono-
miska insats för att lindra följderna. Tack vare denna hjälp kunde 
vi täcka en del av förlusterna.  

Finländarnas värderingar prövades återigen när tiotusentals 
asylsökande anlände till Finland. Finländarnas attityder skiljde 
sig starkt åt. En del uttryckte en önskan om att bli av med dessa 
människor, medan andra genast bidrog med hjälpinsatser. Fin-
ska Missionssällskapet bistod församlingarna genom att erbjuda 
dem utbildning i mottagandet av asylsökande.  

Finska Missionssällskapets 
verksamhet bygger på det 
kristna budskapet. 
Det är vår plikt att stödja 
våra medmänniskor som 
lider nöd.

Ett år fyllt av 
överraskningar

Under år 2015 har vi kunnat verka för fred och försoning till-
sammans med våra samarbetspartner, bland annat i Myanmar 
och Mellanöstern. Flera kyrkor och religiösa samfund utsattes 
upprepade gånger för förföljelse. Tillsammans med våra samar-
betskyrkor förebygger vi konflikter och skapar förutsättningar 
för ett gott liv, i synnerhet bland dem som kämpar mot margi-
nalisering. 

Finska Missionssällskapets verksamhet bygger på det kristna 
budskapet. Det är vår plikt, inte ett frivilligt val, att stödja våra 
medmänniskor som lider nöd. Med hjälp av församlingar, oli-
ka föreningar och privatpersoner har vi kunnat utmana de hår-
da värderingarna i denna värld. Tack till alla er som gjort detta 
möjligt.

Evangeliets budskap manar oss att se varje människa som 
Guds avbild, föremål för Guds kärlek; den kärlek som upprätt-
håller livet, försonar och kallar oss till liv. På denna grundval 
fortsätter vi, med det kristna hoppet som kompass på vår färd. 
Finska Missionssällskapets historia visar att vi med tålmodig ut-
hållighet når ett gott resultat tillsammans. 

Seppo Rissanen
verksamhetsledare

Gyan Maya Bishwokorma, 
bosatt i Dhading, får nödhjälp 
av organisationen SAHAS. 
Vårens jordbävning i Nepal 
förstörde på vissa områden 
90 procent av byggnaderna. 
Finska Missionssällskapets 
samarbetspartner nådde 
snabbt de mest utsatta. Den 
katastrofhjälp som finländare 
gav – över 400 000 euro – 
nådde tiotusentals människor. 
Understödarna i Borgå stift 
bidrog med 110 000 euro.  

”
År 2015 går till historien som året då finländarnas värdegrund 
prövades på många sätt. Händelserna påverkade också Finska Mis-
sionssällskapet. Det kristna budskapet om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångs-

punkten för vårt arbete i nästan 160 år. Vi strävar efter en positiv, hållbar för-
ändring i utvecklingsländerna.

Vi bygger en värld där alla kan göra sina röster hörda.  Vi möter lokalbefolk-
ningen i deras vardag och verkar tillsammans med lokala experter. Vi stöder 
lokalt kunnande och för fortlöpande dialog med våra samarbetspartner. Vi lär 
oss av varandra.

När du stöder vårt arbete är du med och bygger en rättvis och medmänsklig 
värld. Du blir också delaktig i en gemenskap som förmedlar tro, glädje och 
hopp. 

Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom Evangelisk-luther-
ska kyrkan i Finland, utrikesministeriets partnerorganisation samt en av de 
största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbetet. Vi verkar i 
cirka 30 länder tillsammans med över hundra samarbetskyrkor och organi-
sationer.

Läs mera om vårt arbete:
www.finskamissionssällskapet.fi 

Hopp. Samarbete. Framsteg.

Hoppets 
vägkarta

Budskapet om 
Guds kärlek 
förverkligas 
överallt i världen 
i form av glädje, 
fred och rättvisa.

Vi bygger fred 
och försoning.

Vi vittnar om Guds 
gränsöverskridande 
kärlek.

Vi arbetar 
för en rättvisare 
värld.

Vi försvarar diskriminerade 
folks människovärde och 
mänskliga rättigheter.
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HjälpEn når Fram                –  glimtar av hopp år 2015
12-årigt översättnings- 
projekt slutfördes 
I december 2015 utkom Nya Testamentet på 

språket ake i Myanmar och Thailand. Botsu  
Laipe, en av de första akespråkiga kristna i 

området, var med på lanseringsfesten i My-
anmar. Missionär Tuula Kosonen började 
arbeta med översättningen i norra Thailand 
2003. Hon har haft hjälp av lokala översät-

tare. Nu delas Nya Testamentet ut i de ake- 
språkiga byarna. Det bor ett par tusen kristna 

i området. De flesta troende är unga och anta-
let kristna ökar varje år.

Könsstympningen av  
flickor är snart historia

I april 2015 bestämde massajledarna i 
Morogoro, Tanzania, att könsstympning 
av flickor måste upphöra. Traditionen 
har envist hängt kvar, trots att köns-
stympning är förbjudet i landet sedan 
år 1998. Den lutherska kyrkan har 
drivit ett idogt påverkansarbete i sam-

arbete med Finska Missionssällskapet. 
Nu förstår massajledarna vilket lidande 

könsstympning medför och övervakar för-
verkligandet av beslutet. Massajbarnmorskan 

Rebecca Lembile är en av dem som för budska-
pet vidare. Hon tror att könsstympning av flickor 
kommer vara historia inom några år. 

Utmärkt vitsord för arbe-
tet med föräldralösa barn
Fadderprojektet i Dessie hjälper barn som 
blivit föräldralösa på grund av aids. Den 
etiopiska staten utvärderade arbetet förra 
hösten. ”De föräldralösa barnen har tagit sig 
ur fattigdomens elände. De har vuxit upp till 
självförsörjande medborgare med förmåga 
att stöda både sina familjer och samhället”, 
berömde myndigheterna. Projektet startade 
2002. Just nu får 300 barn hjälp i tre städer 
tack vare fadderprojektet. Därtill gynnas fad-
derbarnens närstående av arbetet, som totalt 
når 1 400 personer.

Ett drömjobb på flygplatsen
Rullstolsbundna Ramesh Shrestha är funktions- 

hindrad sedan födseln. Nu gläds han över sitt arbete 
på flygplatsen i Kathmandu, Nepal. Sammanlagt 

350 funktionshindrade barn och unga får gå i 
skola tack vare stödet från finländska fadd-

rar. Förra året klarade 18 fadderelever sina 
krävande examensprov och 15 fick ett 
jobb. Fadderbarnen visar hur personer 
med till exempel syn- eller hörselned-
sättning kan förverkliga sin potential. 
De unga som trotsat fördomar om funk-

tionshinder och tagit sig ut i arbetslivet 
blir förebilder i det nepalesiska samhället. 

”Vi förändrar attityderna!”

Biogas och trädplantor 
mot ökenspridning
I Mauretanien ökar klimatförändringarna öken-

spridningen. Invånarnas tillgång till mat är ho-
tad. Förra året planterades 4 000 trädplantor 
tack vare stöd från Finska Missionssällskapet. 
Befolkningen fick också hjälp med att utveckla 
miljövänlig energiförsörjning i form av biogas 

och solenergi.  De fick 75 solpaneler och 325 
personer lärde sig använda solenergispisar. Un-
dervisningsträdgårdarna fick biogas- och droppbe-
vattningssystem och befolkningen lärde sig driva 
ekologiskt jordbruk. 

Hopp för drogmissbrukare
Drogmissbruk är ett stort problem i gränsregi-
onen mellan Kina och Myanmar. Våren 2015 
öppnade Den Helige Andes församling ett re-
habiliteringscentrum, som erbjuder ett avvänj-

ningsprogram på kristna grunder. Personalen får 
sakkunnig hjälp av Finska Missionssällskapet och 

Hongkongs kyrka, som har över 40 års erfarenhet 
av drogavvänjningsarbete i Hongkong.

nya präster förkunnar 
evangelium
Den första adventssöndagen var en stor 
glädjedag i Angolas evangelisk-lutherska 
kyrka: 14 personer prästvigdes i Ondjiva. 
Prästerna axlar ett stort ansvar – de flesta arbe-
tar i församlingar som tidigare saknat pastorer. 
De verkar i områden med många icke-kristna. 
Majoriteten av församlingsmedlemmarna 
hör dessutom till den första generationens 
kristna. Finska Missionssällskapet stö-
der kyrkans personalutbildning vid 
bibelinstitutet i Shangalala. Unga 
erbjuds också kurser på folk-
högskolenivå. Studieivern är 
stor eftersom inbördeskriget 
under en lång tid avbröt 
många ungdomars studie-
planer. Bildningsnivån är 
låg i Angola och många 
saknar tillräckliga kunska-
per i till exempel läs- och 
skrivkunskap.

God förvaltning skapar förtroende
Finska Missionssällskapet har gett ut en handbok för kyrkor som vill utveckla sin förvaltning och pro-
jektkunskap. Bland annat Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka har dragit nytta av handboken med 
tillhörande utbildning. ”Nu förstår kyrkan att administrationen och ekonomiförvaltningen måste ut-

vecklas. När församlingsmedlemmarnas förtroende stiger ökar också deras vilja att ge”, säger Visa Kuu-
sikallio, koordinator för kyrkligt arbete. 

Övrigt 
arbete 
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Grafiken visar hur resurserna 
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Kostnader för den 
allmänna förvaltningen, 
ekonomi- och perso- 
nalförvaltningen 

2,3

UTGIFTER 
29,8 mIljonER

    EURo

Utrikesarbete

22,4

VERksamhETsbERäTTElsE och bokslUT 2015
www.finskamissionssallskapet.fi/materialbank 

FInska mIssIonssällskapETs sVEnskspRåkIGa mIssIonäRER
www.finskamissionssallskapet.fi/ → Ge en gåva → stöd våra missionärer

2015

Finska missionssällskapets 
verksamhet finansieras av 
församlingar, kristna organi-
sationer, utrikesministeriet 
och privatpersoner.

katastrofarbete 0,4

Församlingarnas 
budgetunderstöd 
9,2

Utrikesministeriets 
stöd för utveck- 
         lingssamarbete  
                 8,5

Frivilligt 
understöd från 
församlingarna 2,3

Stöd från sam- 
arbetsorganisationer 
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Testamenten
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Kyrko- 
kollekter
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donationer 2,7

Investe-
ringar och 
finansier-
ingsverk-
samhet 1,5

Övriga 
intäkter 
för arbetet 
utomlands 
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InkomsTER

31 mIljonER 
EURo

Vid årsskiftet hade 
Finska missionssällskapet 
241 anställda, varav 111 
arbetade utomlands. 
33 personer åkte utomlands 
på praktik och frivilliguppdrag
genom programmet 
Felm Volunteer. 

gemensamma kostnader för 
arbetet utomlands  3,2 kyrkligt arbete  9

fredsarbete 1,3

utvecklingssamarbete 8,5

43,9 % 
i asien

13,5 % 
i Europa,  
latinamerika 
och  
internationella 
nätverk 

42,6 % 
i afrika

Verksamheten 
i Finland och 
medelanskaffning 

5,1
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%

mn €

Många församlingar meddelade att 
De vackraste julsångerna åter sam-
lat ett rekordstort antal deltagare i 
kyrkorna. Finska Missionssällskapet 
lanserade en svenskspråkig mässa 
med De vackraste julsångerna i 
Borgå stift. Därtill utkom ett same-
språkigt sånghäfte med sånger på 
nord-, enare- och skoltsamiska.

Sibbo svenska församling samlade in 14 000 euro för Nepal vid välgörenhetsgalan 
Forget-Me-Not 21.11.2015. Pengarna används till psykosocialt arbete bland dem som 
lider av trauman efter jordbävningarna i Nepal. Cirka 560 åhörare samlades i Sibbo 
kyrka för att stöda Nepal och ta del av en högklassig konsert med artisterna Satin 
Circus, maria Höglund, Elna romberg, jennie Storbacka, paulina Biström m.fl.

Forget-me-not

De Vackraste 
julsångerna
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I u-länderna går bara 2-3 procent av alla funk-
tionshindrade barn i skola.  Det vill Finska Mis-
sionssällskapet ändra på. Utjämningskampanjen 
2015 fokuserade på dessa barns rättigheter.
- Jesus visade att också de som diskrimineras 
är värdefulla i Guds ögon. Vi ska följa hans 
exempel. Budskapet om att alla människor är 
älskade av Gud måste åtföljas av konkret hjälp, 
säger biskop Björn Vikström, Utjämningens 
beskyddare.

Utjämningen 
hjälper de 
mest utsatta
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bli fadder! 
du kan förändra 
någons liv.

www.finskamissionssallskapet.fi/
fadderbarn
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Finska Missionssällskapet var en av huvudarrangörerna vid utrikes-
ministeriets fredskonferens National Dialogues (Nationella Dialo-
ger) som ordnades i Helsingfors i mars. Experter på fredsprocesser 
från olika världsdelar deltog i diskussionerna och knöt kontakter. 
Representanter för det fredsarbete som Finska Missionssällskapet 
stöder i Myanmar och Syrien samt samarbetspartner från Palesti-
na, Nepal och Pakistan deltog.

Finska Missionssällskapet 
protesterade mot reger-
ingens drastiska och re-
kordstora nedskärningar 
av biståndet. Uppropet 
Rädda utvecklingssamar-
betet undertecknades av 
41 000 personer och över-
räcktes till utvecklingsmi-
nistern i september.

Fredskonferensen 
national Dialogues

“För att fredsprocesser ska 
lyckas behövs dialog på statsnivå, 
men också lokalt och regionalt.”

- Thuzar Thant, Euro-Burma Office



INVESTERA I BARNENS FRAMTID

BARNENS BANK RÄDDAR BARN MED ALBINISM

Enligt FN är Tanzania det farligaste landet i värl-
den för personer med albinism. Barn är speciellt 
utsatta. Barnens Bank finansierar kampen för 
deras överlevnad i Tanzania. 

Arbetet för barnens rättigheter är av högsta pri-
oritet år 2016. Livet för barn med albinism hotas 
på grund av vidskepelse. På många håll i Tanzania 
tror man att kroppsdelar från albinon kan bringa 
tur och rikedom. Personer med albinism lever i en 
ständig rädsla för att dödas eller stympas. De blir 
dessutom ofta utstötta och diskriminerade. Deras 
hälsa hotas också av den starka solen.

I området Shinyanga sydost om Viktoriasjön 
hör majoriteten av befolkningen till det margina-
liserade Sukumafolket. Det finns många barn med 
albinism i området. Traditionella trosföreställ-
ningar har stor inflytelse på människornas vardag. 

Inom ett landskap kan det bo upp till 4 000 scha-
maner. Barn med albinism är mycket utsatta i den 
här omgivningen.

Barnens Bank stöder upplysningsarbete och 
ordnar seminarier där beslutsfattare, barn med 
albinism och deras föräldrar tillsammans kan på-
verka attityderna så att barnen får leva i trygghet 
och må bra. Många föräldrar väljer att inkvartera 
sina barn vid skyddshem, till exempel i Shinya-
anga. Hemmet har egentligen bara plats för 120 
barn, men för tillfället bor där 407 barn, varv 
största delen har albinism. Barnens Bank stöder 
skyddshemmet, där det råder brist på det mesta.

BOLIVIAS FATTIGA BARN FÅR GÅR I SKOLA

Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste länder. 
Barnarbete är tillåtet i Bolivia och barnens 
skolgång hotas speciellt i fattiga familjer. Kyrkan 
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SOMMARINSAMLING 

Barn i dövskolan i Dhading, Nepal. 

DEN HÄR SOMMAREN SAMLAR FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET MEDEL TILL 

BARNENS BANK, EN FOND SOM FRÄMJAR BARNENS RÄTTIGHETER. HÄR ÄR 

NÅGRA EXEMPEL PÅ HUR HJÄLPEN FÖRÄNDRAR LIV.
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i Bolivia arbetar för att befolkningen ska få utbild-
ning. Kyrkan hjälper barn från stora, fattiga familjer, 
barn till ensamstående vårdnadshavare, samt barn 
från invandrarfamiljer och urfolk.

Tack vare Barnens Bank har barnen fått möjlighet 
till skolgång både på grundskol‐ och gymnasienivå. 
Pengarna används till studiematerial, skoluniformer 
och måltider samt till andra nödvändiga skolutgifter. 

Cirka 50 barn från fattiga familjer har fått hjälp i 
fyra församlingar i La Paz, Cochabamba, Santa Cruz 
och Cobija.

STÖD TILL FUNKTIONSHINDRADE I NEPAL

Barn med funktionshinder drabbades speciellt hårt 
av jordbävningarna i Nepal i april. Barnens Bank 
hjälpte dem och gav filtar, mat och hygienartiklar 
samt psykosocialt stöd. 

Funktionshindrade dalitflickor bosatta i isolerade 
byar i länet Mugu fick hjälp för att kunna gå i skola. 

Barnen vid dövskolan i länet Dhading fick nya 
sängar samt matbord och stolar. Barnhemmet Mor-
ning Star rustades också upp: väggarna målades, 
golvmattorna förnyades och till köket införskaffades 
modernare, elektriska köksmaskiner. Barnhemsbar-
nen fick också nya vinterkläder och tjocka täcken. 
Barnens Bank beviljade också pengar till hälsokon-
troller för funktionshindrade ungdomar i Dhading, 
Gorkha och Kathmandu. De fick också nya skoluni-
former och skolmaterial.

SKOLGÅNG PÅ LANDSBYGDEN I KAMBODJA

Tack vare stöd från Barnens bank kunde Finska 
Missionssällskapet inleda fadderarbete i Kambod-
ja år 2015. Barn och unga från fattiga familjer får 
nu avlägga hela grundskolan och sedan fortsätta 
studera. Förra året fick 1 200 barn och unga på 
landsbygden understöd i form av häften, övnings-
böcker, skoluniformer, hjälpmedel och ett bibliotek. 
Fadderarbetet fick en stabil grund tack vare stödet 
från Barnens Bank. Nu fortsätter arbetet inom ra-
marna för det ordinarie fadderarbetet med finländ-
ska faddrars stöd.

I Nepal användes en stor del av medlen från Barnens Bank till psykosoci-
alt arbete. Här får en grupp hörselskadade skolbarn bearbeta de trauman 
som jordbävningen orsakat. 

DONERA TILL BARNENS BANK:

Gör en inbetalning till Finska Missionssällskapets insamlingskonto
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH
Meddelande: Barnens Bank

Du kan lita på att din gåva når fram och används där den behövs mest.

Tack för din gåva!

SÅ FUNGERAR BARNENS BANK
Barnens Bank är en fond som stöder barnens rättig-
heter. Fonden grundades 1998 av Finska Missions-
sällskapet. Barnens Bank träder till med ekonomisk 
hjälp om fadderbarnen eller deras syskon behöver 
extra hjälp eller sjukvård. Fonden hjälper också om 
det behövs mera resurser för att täcka driftskostna-
der inom fadderarbetet, till exempel renoveringen av 
ett barnhem. Fonden betalar också startkostnaderna 
för nya fadderbarnsprogram. Barnens Bank finansie-
rar utbildning om barnskydd i alla de 17 länder där 
fadderarbete utförs.

År 2015 använde Finska Missionssällskapet 1,2 
miljoner euro i fadderarbetet. Hjälpen berörde 
20 000 barn och deras anhöriga i 17 länder. 
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Hjälpen når fram 
– HÖJDPUNKTER I MISSIONSARBETET

VÅRA MISSIONÄRER BERÄTTAR OM GLÄDJEÄMNEN 
OCH FRAMSTEG ÅR 2015. FÖLJ MED! 

Samita visar hur hennes familj bodde under ett 
plastskydd efter jordbävningen. 

Nu har de fått ett nytt hem.  
Foto: Maria Westerling. 
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EN BRA START I LIVET

Förra året kunde Senegals lutherska kyrka skaffa 
möbler och pedagogiskt arbetsmaterial till sina 
dagklubbsbarn, tack vare de medel som privatper-
soner gett till Barnens Bank.  

”Undervisingen på barnens eget modersmål 
är otroligt viktig för barnen. Det ger dem en bra 
start i livet. Många av barnen har vuxit upp i svår 
fattigdom och deras föräldrar är för det mesta 
analfabeter. Tack för stödet till Barnens Bank och 
Senegal!”, hälsar missionär Anna-Lena Särs, som 
utvecklar den lutherska kyrkans barn- och ung-
domsarbete i Senegal.

KYRKAN LÄR SIG SKAFFA MEDEL

”Senegals lutherska kyrka arbetar hela tiden mot 
målet att bli mer självbärande. Vår uppgift som 
missionärer är att stöda kyrkan i denna process. 
Det innebär rent konkret att fungera som rådgi-
vare i de administrativa och ekonomiska utma-
ningar som kyrkan ställs inför. Kyrkan förstår 
hur viktigt detta arbete är för dess framtid och vi 
gläder oss över de tydliga framsteg som vi tillsam-
mans gjort”, säger missionär Bertrand Tikum, 
ekonomisk rådgivare i Senegal.

DIAKONIN NÅR DE FATTIGASTE

”Senegals lutherska kyrka har nyligen börjat ut-
veckla sitt diakoniarbete. Den mest centrala upp-
giften just nu är att undervisa i dessa frågor. Det är 
viktigt att alla medlemmar förstår hur nödvändigt 
det är att kyrkan når dem som lider allra mest i 
samhället. Intresset är stort bland församlings-
borna. Alla vill vara med i arbetet att ännu mer 
inkludera de svaga och utstötta i kyrkans gemen-
skap”, säger missionär Anna Tikum, som utveck-
lar lutherska kyrkans diakoniarbete i Senegal.

NYA HEM I NEPAL

”För Samita och Tilak Sunar var det en högtidsdag 
när de fick flytta in i sitt nya hem i byn Phostar, 
där nästan alla hus förstördes i jordbävningar-
na i april 2015. Paret Sunar berättar om hur de 
tillsammans med sina två barn och sina getter i 
2,5 månaders tid bodde under ett plastskydd. En 
av Finska Missionssällskapets samarbetsorganisa-
tioner, Leadership Training Department, fick höra 
om situationen i byn och skred till verket. Med 
stöd från bland annat Finska Missionssällskapet 

byggdes hundra temporära hus åt dalitfamiljerna 
i området. För oss har det varit otroligt uppmunt-
rande att få träffa de här människorna som gläds 
över sina nya hem. Det här tacket vill vi förmedla 
till er i Finland!”, säger missionär Maria Wester-
ling, informatör och koordinator för det kyrkliga 
arbetet i Nepal.

NYA KRISTNA LÄROMEDEL I PAKISTAN

Finska Missionssällskapet understöder Open 
Theological Seminary (OTS), läromedelspro-
ducent för Pakistans förenade kyrka. Finska 
Missionssällskapet hjälper också till med kyrkans 
personalutbildning i Pakistan.

”Förra året fick kyrkan ett nytt teologiskt utbild-
ningsmaterial tack vare vår samarbetspart. OTS 
ordnade också många kurser i stiften och arrange-
rade seminarier på kontoret i Lahore.  Jag var med 
på ett av seminerierna där. De centrala frågorna 
i kristendomen lyftes upp, till exempel vem Jesus 
är. Också icke-kristna deltog i programmet”, säger 
Ben Westerling, regionchef för Finska Missions-
sällskapets arbete i Nepal och Pakistan.

TEOLOGISK UTBILDNING FÖR EN VÄXANDE KYRKA 

I Ryssland hjälper Finska Missionssällskapet den 
Ingermanländska kyrkan bland annat så att den 
blir mer självbärande.

Missionär Andrey Heikkilä, tf rektor för det 
teologiska Institutet i Keltto, har koordinerat de 
byggprojekt som i framtiden ska ge hyresinkom-
ster till institutet. 

”Tack vare den utveckling som pågått under de 
senaste åren har institutets egna inkomster kunnat 
fördubblas. Noggrann planering ger de bästa re-
sultaten, något vi vill förmedla vidare”, konstaterar 
Andrey.

Han har också hjälpt Birsk församling i Ural 
och skyddshemmet Dikoni i Viborg att utveckla 
självförsörjningen.

NYA VERKTYG STÄRKER ARBETET I STIFTEN 

”Den ingermanländska kyrkan har fått mycket 
stöd i utbildningen av kyrkans arbetare. Det syns 
i kyrkans verksamhet och i församlingarna.  I 
församlingarna finns duktiga arbetare och varje 
församling har numera en egen lokal präst. Men 
kyrkan behöver hjälp med administration och 
ekonomiska frågor. Med hjälp av en ny manual 
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som översatts till ryska samt kurser i pro-
jektkoordinering som Finska Missions-
sällskapet hållit och kommer att hålla, 
bygger vi tillsammans en stadig grund för 
ett effektivt arbetssätt i församlingarna 
och projekten”, säger Christina Heikki-
lä, koordinator för det kyrkliga arbetet i 
Ryssland och Estland. 

”Vi är vana med bibelseminarier och 
bibelundervisning, men en sådan här 
kurs i administration ger otroliga verktyg 
för församlingen i deras arbete att sprida 
evangeliet”, konstaterar kontraktsprosten i 
Ural efter att ha gått kursen som ordnades 
i stiftet.

MED EVANGELIET TILL NYA FOLK

Thailands evangelisk-lutherska kyrka 
och Finska Missionssällskapet vill söka 
upp och hjälpa de svaga och utstötta 
i samhället. Den thailändska kyrkan 
fortsätter växa bland språkminoriteterna, 
speciellt bland luafolket i norra Thailand.

 ”Jag får vara med och möta hundratals 
människor i månaden genom att under-
visa, förkunna evangelium och dela ut 
nattvard i de små bergsbyarna i norra 
Thailand. Jag känner mig privilegierad 
i mitt arbete”, säger missionär Tomas 
Kolkka som jobbar med språk-, försam-
lings- och bibelundervisningsarbete bland 
luafolket.

Riikka-Maria Kolkka lär ut psalmer, 
andliga sånger och undervisar försam-
lingsmedlemmarna i att spela olika 
instrument. ”Jag är mycket glad över att 
få vara med i det här arbetet. Kyrkans 
musikarbete bland språkminoriteterna 
har utvecklats under det gångna året. 
Människorna är nu ivriga över att lära sig 
nya psalmer och andliga sånger. Några av 
församlingsmedlemmarna har även börjat 
lära sig spela olika instrument som kan 
användas i gudstjänsterna”, säger Riikka- 
Maria som utvecklar lutherska kyrkans 
musikarbete både i bergsbyarna och 
vid det teologiska utbildningscentret i 
Bangkok.

1. Anna-Lena Särs på uppföljningsmöte i den nyöppnade förskolan i Fangade, Senegal. Foto: privat

2. Diakoniundervisning i Nioro församling, Senegal. Foto: Anna Tikum 

3. Bertrand Tikum tillsammans med sekreteraren i Senegals lutherska kyrka, Pascal Karna.   
     (vänster). Foto: Anna Tikum

4. Samita och Tilak Sunar (till höger på bilden) tackar för sitt nya hem i Nepal. Foto: Ben Westerling

5. Ben Westerling i samspråk med Mr. Shakeel på Open Theological Seminary (OTS) kontor i Lahore,  
     Pakistan. Foto: privat

6.  Andrey Heikkilä i samspråk med tidigare rektor Tapio Karjalainen vid det teologiska institutets  
     20-årsjubileum i Keltto, Ryssland. Foto: Christina Heikkilä.

7. Församlingsarbetarna från Gurez Pudga församling, Ryssland, diskuterar med Christina Heikkilä.  
     Foto:  Ann-Mari Kallio

8. Tomas Kolkka delar ut nattvard hos luafolket i Thailand. Foto: privat



Årets missionsfest ordnas i form av ett heldagsseminarium i Ekenäs 14 maj. Miljontals människor är på 
flykt idag – från krig, förföljelse, fattigdom och katastrofer, men också från Gud. Hur kan kyrkan trygga dessa 
personers människovärde och ge dem nytt hopp? Hur kan vi förhindra att nya flyktingkriser uppstår? Hur kan 
du delta i detta arbete?

Bland de medverkande: Svante Lundgren, Heidi Juslin-Sandin, Rolf Steffansson, Pia Kummel-Myrskog, Pia 
Rinne, Ann-Katrin Store, Monica Cleve, Anders Lindström.

Dagen inleds klockan 10 i det svenska församlingshemmet, Larssonsvägen 1, Ekenäs. Program och mera 
info: www.missionsfesten.fi

Arrangörer: Finska Missionssällskapet och Ekenäsnejdens svenska församling.

Program och mera info: www.missionfesten.fi 

Visste du? Sommaren 2017 står Åbo värd för de finsk- och svenskspråkiga missionsfesterna i form av med-
verkan i kyrkodagarna 19-21.5.

VÄLKOMMEN PÅ HELDAGSSEMINARIET ”PÅ FLYKT” 14 MAJ!
Missionsfesten 2016

Svante Lundgren föreläser om orsakerna till flyktingvågen från Mellanös-
tern. Lundgren är Mellanösternexpert och verksam vid Assyriska riksför-
bundet i Sverige. 

Heidi Juslin-Sandin är programchef vid Finlands Röda Kors och involve-
rad i arbetet med asylsökande. Möt henne i diskussionsgruppen ”I mötet 
med flyktingen” och i paneldiskussionen ”Migration och mångfald – vad 
kan vi göra?”. 
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NY LOGO LANSERADES I APRIL
Finska Missionssällskapet har fått en ny visuell profil. 
Den nya logon (se pärmen), som togs i bruk 18 april, 
föreställer Missionskyrkans fasad. Den röda färgen 
påminner om kyrkans tegelröda ytterväggar.

– Den nya logon innehåller tre viktiga, kristna symbo-
ler. Korset påminner om evangeliets budskap, kyrkan 
påminner om den kristna kallelsen till enhet och skydd 
för de utsatta. Rosettfönstret påminner bland annat 
om det gemensamma bordet, dit alla världens folk och 
människor är kallade. Den nya logon hör samman med 
Finska Missionssällskapets nya strategi, säger verk-
samhetsledare Seppo Rissanen.

Finska Missionssällskapets missionskors härstammar 
från början av 1970-talet och är ritad av Kirsti Pietilä. 
Den nya logon är planerad av kommunikationsbyrån 
Myy i Helsingfors.

Ladda ner logon från vår materialbank: 
www.finskamissionssallskapet.fi/materialbank



Insamlingstillstånd: POL-2014-10091 för 2015-2016, beviljat 23.10.2014 av Polisstyrelsen. 2015/8614 för 2016, beviljat 25.8.2015 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används åren 
2016-2018 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.
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KOMMANDE EVENEMANG

14.5: Missionsfest i form av ett heldagsseminarium i Ekenäs under temat ”På flykt”, i 
samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling. Dagen inleds i församlingshemmet 
med välkomstkaffe kl. 10 och avslutas med en Stenmässa i Ekenäs kyrka kl. 18.30. Se 
hela programmet på www.missionfesten.fi

15.5: Taizémässa i Missionskyrkan, Observatoriegatan 18, Helsingfors. Servering kl. 
17.30, mässan inleds kl. 18. Arrangörer: Församlingarna i Helsingfors, Finska Missionssäll-
skapet och Helsingfors KFUK.

26-31.7: Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki. Finska Missionssällskapet 
medverkar.

24.9: Hoppets torg i Helsingfors, Gamla kyrkoparken kl. 10-14. Intäkterna går till Finska 
Missionssällskapets arbete.

FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET RF:S ÅRSMÖTE

Plats  Vichtis kyrka, Kirkkotie 1, Vichtis
Tid  Lördagen 11.6.2016 kl. 13.00

Granskning av fullmakter sker på mötesplatsen kl. 11-13.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1  Val av mötesordförande och -sekreterare, samt två protokolljusterare och rösträknare
2 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3  Fastställande av mötets föredragningslista och arbetsordning
4  Föredragning av verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas utlåtande 
5  Fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet samt fattande av beslut om 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar, verksamhetsledaren och övriga ansvariga
6  Fastställande av verksamhets- och ekonomiplanen
7  Fastställande av sällskapets medlemsavgift
8  Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
9  Tillsättandet av valkommitté för följande val av styrelsemedlemmar 
10 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Styrelsen 4.4.2016

NY PODDRADIO

Lyssna på vår nya poddradio-
kanal. I den första sändningen 
berättar biträdande verksam-
hetsledare Rolf Steffansson om 
Missionskyrkan, Finska Mis-
sionssällskapets uppdrag och 
kommande års arbete.

Gå in på nätet och lyssna: 
soundcloud.com/finskamis-
sionssallskapet

KONTONUMMER

Gåvor från privatpersoner:

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH
Ålandsbanken FI49 6601 0001 0970 21

Testamenten

Tarja Larmasuo, tfn 020-7127 204

Församlingarnas kollekter m.m.

IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
BIC: DABAFIHH

Frivilliga bidrag till 

tidningen Mission

IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
BIC: DABAFIHH
referensnummer 450 000 00023

Maja Haikolas minnesfond

skriv MAJA i meddelanderutan
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH

Födelsedagskonton 

Britt-Helen Lindman, 
tfn 020-7127 266



KEDJOR KAN KROSSAS
Vi befinner oss på den forna slavön 
Gorée strax utanför Dakar, i Senegal. 
Vi är en grupp finlandssvenska mis-
sionsvänner på studieresa för att be-
kanta oss med Senegals lutherska kyrka 
och Finska Missionssällskapets arbete. 
Gorée är idag ett av Unescos världsarv 
med vackra koloniala hus i slitna pas-
tellfärger, överväxta av träd och blom-
mor. Men all denna skönhet står i skarp 
konstrast till öns grymma historia. 
Man kan höra historiens andetag mel-
lan väggarna. Under cirka 300 år, från 
1500-talet till 1800-talet, fungerade ön 
som genomfart för de 20 miljoner sla-
var som slussades över till Amerika. Vi 
får höra att nästan alla villor på ön fyll-
des av slavar som spärrades in i väntan 
på transport.

Idag är bara ett av husen restaurerat 
i ursprungligt skick. I flera månader 

bodde slavarna i trånga celler på nedre 
våningen medan ägarna levde som rika 
borgare på våningen ovanför, med en 
livsstil som totalt skiljde sig från det 
som försiggick på den första våningen. 
Männen satt i egna celler skilda från 
kvinnor och barn. Familjer splittra-
des - männen såldes till en del av den 
amerikanska kontinenten, kvinnor och 
barn till en annan del. En gång om da-
gen fick de gå ut och uträtta sina behov. 
Annars satt de fastkedjade vid varandra 
två och två. De behandlas som handels-
varor utan människovärde.

Slavhandeln har två dimensioner: den 
historiska och den nutida. Människo-
handeln är dagens slavhandel, väldigt 
likt det som försiggick på ön Gorée. De 
som faller offer för människohandel 
säljs för det mesta först av någon från 
den egna familjen eller släkten. Sedan 

byter människan ägare, precis som en 
vara. Dagen människohandelsoffer ar-
betar i fabriker, bordeller, i fiskeindu-
strin eller som hembiträden. En stor 
del av människohandeln försiggår i 
Sydostasien, men en del offer kommer 
också till Europa eller USA. 

Besöket på Gorée inger ändå hopp. 
Trots att slavhandel pågick i 300 år 
säljs inga slavar på Gorée idag. Föränd-
ring kan ske! Vi vet bättre idag: att alla 
människor är jämlika i Kristus och har 
samma värde oavsett ras, etnicitet och 
kön. Kampen för att utrota den moder-
na slavhandeln fortsätter.

”Nu är ingen längre jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett 
i Kristus Jesus.” (Gal 3:28). 

Tomas Ray

Evangeliet manar oss att kämpa för rättvisa 
och förkunna frihet för de fångna. Foto: Tomas Ray


