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Via kvinnogruppen som Finska
Missionssällskapet stöder blev
nepalesiska Nashirul Nisha, 23,
en påverkare och en fredsbyggare.
Gruppens kvinnor har fått utbildning i ekonomi, kvinnors rättigheter, hälsa och konflikthantering.
De har också en lån- och spargrupp.
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Budskapet om den treenige Gudens övergripande kärlek tillhör
alla människor. På olika håll i världen berättar de som fått höra detta budskap om hur det gett dem glädje, hopp och en ny självbild.
Ett av målen med Missionssällskapets arbete är en öppen
kyrka. Det betyder att kyrkan aktivt söker sig till människor
som har en sämre förutsättning att leva och verka i samhället.
Samtidigt utvecklar kyrkan sin verksamhet och strävar efter att
formulera sitt budskap så att alla får möjligheten att delta och använda sina gåvor.
Nu då Jesus Kristus förändrat våra livsberättelser kan vi studera så att vi får en
bra arbetsplats. Tack vare Jesus kan
också vi bygga hus med plåttak.

Så här beskrev en medlem av det diskriminerade mandjafolket
i Etiopien, den förändring som kyrkans arbete fört med sig. Det
är en bra beskrivning på det arbete Missionssällskapet varit en
del av under 2017.
Det finns många exempel från ifjol liknande det från Etiopien.
Kyrkor tar modiga steg över de invanda gränserna. Då fattiga,
kastlösa, bergsfolk och de som lider av albinism och funktionsnedsättning får delta så förnyas församlingarna och inger de kristna förnyat hopp.

Öppenhet ger nya utmaningar
Öppenhet betyder också att kyrkan möter nya utmaningar inom
diakonin. Kyrkorna vill leva ut det de predikar, kärleken till medmänniskan. Till exempel så jobbar kyrkorna för att barn och unga

med en svår start på livet får möjlighet till skydd och skolgång, att
olika minoriteter ska ha rätt till sitt eget språk samt att kvinnor
och flickor ska få rätt att hantera sitt eget liv och sina inkomster.
Genom påverkansarbetet understryker Missionssällskapet
och dess olika samarbetspartner att Guds gåvor bör fördelas på
ett sådant sätt att vi alla får vårt dagliga bröd. Olika minoriteter
är ofta utan rättsskydd och möjligheter till inkomst och de internationella ekonomistrukturerna ökar ojämlikheten. Grupper
som Missionssällskapet och dess samarbetspartner jobbar med
är ofta berövade såväl sina lokala som internationella rättigheter.
Jag vill bjuda med dig att vara med och arbeta för att deras rättigheter ska tryggas – också här i Finland.
I historien har det aldrig någonsin funnits lika många
människor som tvingats fly från sina hem. En stor orsak är komplicerade och våldsamma konflikter. Kristus har kallat oss till att
bygga fred och försoning och därför främjar Missionssällskapet
också dialog samt erbjuder andligt och psykiskt stöd till offer för
olika kriser.
Under 2017 har vi fått förmedla
budskapet om Kristus över olika
gränser genom ord och handling.
Trots alla dystra nyheter ser vi
alltmer glädje, rättvisa och fred på
olika håll i världen. Om det ska vi
berätta mer på dessa sidor.

Rolf Steffansson
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Finska Missionssällskapet
Hopp. Samarbete. Framsteg.
Vi arbetar långsiktigt för en rättvisare och humanare värld. Kyrkans budskap om tro, hopp och kärlek till nästan har varit vår ledstjärna i närmare
160 år. Vi samarbetar med över 100 kyrkor och organisationer i 30 länder.
Vi bygger en värld där alla får sin röst hörd. Vi verkar som en
del av de lokala samhällena och stöder lokal kunnighet.
De senaste åren har tyngdpunkten för vårt arbete flyttat
från Afrika till Asien, där mindre kyrkor behöver stöd. Utrikesministeriet stöder vårt utvecklingssamarbete i 12 länder, främst
söder om Sahara.

Vi har ett nära samarbete med Kyrkornas världsråd samt
Lutherska världsförbundet och vi är medlem i ACT-Alliansen,
en kyrklig sammanslutning för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete.
Läs mer om vårt arbete
www.finskamissionssallskapet.fi
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På hoppets väg 2017
Barn fick börja skolan
I Kambodja har funktionshindrade barn som
tidigare gömts hemma fått börja skolan tack
vare organisationen Komar Pikar. Skolgången
sker i klasser i anslutning till en vanlig skola.
Gravt funktionshindrade barn ges rehabiliteringstjänster hemma. Familjerna får också
utbildning om rehabiliteringsplanering samt
stöd för en bättre inkomst.
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I Angola har det producerats kristet material på olika språk för församlingarna att använda.
Vid årets slut togs Nya testamentet på Umbunduspråket ivrigt emot och översättningar på
ett flertal andra språk väntas vara klara inom kort. Även den första årskursen på 21 bibelöversättare som studerat i tre år fick sina avgångsbetyg. Bibeln är ett viktigt verktyg för
kyrkan för att nå människor som ännu inte känner Jesus.
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Bibelöversättningar och översättare
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I Fredens hus
lär man sig leva
efter en konflikt

h

Fredens hus i Medellín i Colombia erbjuder
psykosocialt stöd och fredsfostran åt unga,
kvinnor och inbördeskrigets offer. Fredens
hus sköts av Colombias lutherska kyrka och
erbjuder verktyg för att klara sig ur olika trauman på både individ- och samhällsnivå. Fredsfostran sker bland annat genom olika utbildningar och workshopar. Exempel på dessa
workshopar är: teater och konst, utbildning i
konfliktlösning, kommunikation, jämställdhet
och kvinnor som samhällets byggstenar.
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Kyrkan hjälper förbereda för klimatförändring
I Legehida i Etiopien hjälper kyrkan människor att förutse torka och således förbättra inkomsterna.
Kyrkan har utbildat, motverkat erosion, infört kompost- och bevattningssystem och tagit i bruk
kaminer som kräver mindre ved. På åkrarna odlas nya grödor och tack vare bevattningssystemet
har produktionen fördubblats. På området verkar även en egenföretagargrupp bestående av 60
kvinnor och sammanlagt 1500 personer har fått någon form av mikrolån. De fattiga kvinnorna
har fått får vars lamm kvinnorna gett dem vidare åt andra kvinnor.
Foto:John Hernandez
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Finska Missionssällskapets verksamhet
finansieras av församlingar, kristna organisationer, utrikesministeriet samt privata
donatörer.
I slutet av år 2017 hade Missionssällskapet
214 arbetstagare, 97 utomlands och 117 i
hemlandet. 35 personer åkte på praktik
och frivilliguppdrag i utlandet via Felm
Volunteer-programmet.
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
www.finskamissionssallskapet.fi
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Reformationen firades genom
trädplantering
Reformationens märkesår till ära utmanade Missionssällskapet församlingarna att bidra med trädplantor till Kishapu, ett område i Tanzania som
lider av torka på grund av klimatförändringen. I kampanjen deltog förutom
församlingar också privatpersoner samt tidningen Kotimaa. På Finlandsarenan i Björneborg fick minister Sanni Grahn-Laasonen en trädplanta av
ärkebiskop Kari Mäkinen. Missionssällskapet beslöt också att kompensera
sina miljöutsläpp som arbetarnas flygresor orsakar. Därför grundades en
klimatfond som Kyrkostyrelsen också snabbt blev en del av.

Kvinnor i fredsarbete
Kvinnor var framträdande i Utjämningen vars
tema var Röster men inga rättigheter. Kvinnor har en mycket viktig roll i byggandet av
fred i såväl sina egna sammanhang som på
nationell och internationell nivå. Då kvinnor
också får delta i fredsprocesser är det mera
sannolikt att överenskommelserna är hållbara
och att de består. Genom kampanjen stöddes
kvinnors utbildning, ekonomiska självständighet samt deltagande i fredsarbete.
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Elli Flén som Utjämningsambassadör

Motion & Mission

Utjämningen hade som tema kvinnor i fredsarbete. Som Utjämningsambassadör fungerade Elli Flén som varit fredsbevarare i både Afghanistan och
Kosovo samt tidigare specialmedarbetare för Finlands försvarsminister.
Som ambassadör lyfte hon fram vikten av att kvinnor är delaktiga i fredsprocesser. För att lättare kunna göra sin röst hörd behövs utbildning i tidig
ålder som i sin tur ger ett större självförtroende att stå upp för sina rättigheter. Elli Flén fortsätter som Utjämningsambassadör även under 2018.

Hösten 2017 lanserades Motion & mission
som uppmuntrar människor att motionera
och i samband med det samla in pengar för
olika ändamål som Finska Missionssällskapet arbetar för.





Missionsfest 2017
Den svenska missionsfesten hölls för första gången som
en integrerad del av de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i mitten av maj i Åbo. En av huvudtalarna var biskop
Fredrick Shoo från Tanzania. Övriga missionsinslag i programmet var Furahakören och ett seminarium om den växande kyrkan som leddes av missionär Maria Westerling.
Det svenska programmet hölls på hotell Marina Palace men
vissa delar av programmet hölls tillsammans med deltagarna
i de finska kyrkodagarna och den finska missionsfesten
som pågick parallellt. Omkring 320 personer deltog i de
finlandssvenska kyrkodagarna.

Foto: Joanna Lindén-Montes

Finska Missionssällskapet
har bedrivit fadderarbete
i 30 år. Också i år går mer
än 5 000 barn i skola med
stöd av faddrar. Kom med!
www.finskamissionssallskapet.fi/fadderbarn

Foto: Ari Vitikainen
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