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                                             Finska Missionssällskapet

Dikoni är ett skyddshem som hjälper barn och familjer 
som befinner sig i svåra livssituationer. På hemmet bor 
ca 25 barn och Dikonis arbete omfattar också hjälp för 

familjer och barn  runtom i närregionen.  Invigningen av 
Dikonis förstorade utrymmen, som renoverades med 
stöd av Finska Missionssällskapet,  hölls  i november 

2017.  
Kashdij fonden är Finska Missionssällskapets 

samarbetspartner och verkar i Sankt Petersburg. Fonden 
arbetar bland  barn och unga med funktionsnedsättning  
och deras familjer, samt hjälper och stöder sjuka barn i 

livets slutskede.   
Till den Ingermanländska evangeliska lutherska kyrkan,  

som Finska Missionssällskapet samarbetar med i 
Ryssland, hör ca 80 församlingar över hela Ryssland. 

Finska Missionssällskapet stöder bla utbildning, barn- 
och ungdomsverksamhet, familjearbete och 

åldringshem. Församlingar utgör den största 
målgruppen för samarbetet och bl.a i Uralregionen får 6 
församlingar hjälp av Finska Missionssällskapet. Under 
resan besöker vi Viborg församling och Sankta Maria 

kyrkan som är den lutherska kyrkans katedralförsamling  
i Sankt Petersburg.  

Vid Teologiska Institutet i Keltto ges utbildning för 
kyrkans församlingsarbetare inom många olika områden 

,studier i  teologi är utbildningscenterets viktigaste 
avdelning.



Reseprogram:

TORSDAG  19.4 

Start från Jakobstad.Bussen kör via Vasa-Tammerfors och Lahtis 

(resenärer från södra Finland tar sig på egen hand till Lahtis). 

Kaffepaus på egen bekostnad.  Lunch i Utti, Kouvola. Incheckning på 

hotell  Viborg. Middag i Viborg. Kvällsandakt i Viborg  församling.  

FREDAG 20.4. 

Hotellfrukost. Besök på Alvar Aalto-biblioteket och Viborgs slott. 

Lunch  och besök på Dikoni. Incheckning på hotell Moskva  i Sankt 

Petersburg . Möjlighet till kvällspromenad på Nevskij prospekt. 

Kvällsmat på egen bekostnad.  

LÖRDAG 21.4 

Hotellfrukost.  Utfärd längs Livets väg och besök på museet vid 

Ladoga.  Lunch vid Teologiska Institutet  i Keltto. Kashdij fonden.  

Kanaltur i Sankt Petersburg. Kvällsbit vid Sankta Maria kyrkan. 

Kvällsprogram: högklassig cirkus eller balett vid Mihalovskij teatern. 

(Vid anmälan välj vilket alternativ).  

SÖNDAG 

Tidig morgongudstjänst kl 07:00 vid Aleksander Nevskij klostret. 

Hotellfrukost. Avfärd ca kl 10:00 från Sankt Petersburg. Lunch på 

finska sidan. Kaffepaus under hemresan på egen bekostnad. 

Välkommen med på en innehållsrik resa  och bekanta Dig 
med Finska Missionssällskapets arbete i Ryssland och upplev  

det historiska Viborg och kulturstaden St.Petersburg.  I 
Viborg kommer vi att besöka bla skyddshemmet Dikoni och 
Viborgs slott. Vi åker längs  Livets väg och besöker  museet  

invid Ladoga som berättar om  belägringen av Leningrad. Vi 
bekantar oss med Kashdij fondens arbete, samt Teologiska 

Institutet i Keltto  och tar del av kulturutbudet i Sankt 
Petersburg. Som reseledare fungerar  Andrey Heikkilä, Finska 

Missionssällskapets missionär i Ryssland. 
Resans pris: 

420 euro 
I priset ingår mat enligt information i programmet om inget 

annat anges, alla biljettkostnader och programkostnader, 
buss, hotell samt visum.  

I resans pris ingår ej  eventuella resekostnader för 
påstigning i Lahtis,  passfoto, resenärsförsäkring.  

För gruppvisum behövs kopia av pass, (passet ska vara i kraft 
minst 6 månader efter resan), ifylld  visumansökan, ett 

passfoto  (färg, ljus bakgrund, högst 6 mån gammalt)  samt 
intyg över resenärsförsäkring.  Mera detaljerad  information 
skickas ut till deltagarna efter att anmälningarna tagits emot. 

Mindre ändringar i programmet kan förekomma. 
Anmäl senast den 31.1.2017 till andrey.heikkila@felm.org  

Info ges på tel.nr  0400200334

mailto:andrey.heikkila@felm.org
mailto:andrey.heikkila@felm.org

