Vems är

framtiden
och hoppet?
Lördagen den 11 maj 2019
Petruskyrkan,

Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors

En dag om mission och internationellt ansvar
10.00 Brunch med inslag från världen
Vad innebär talet om framtid och
hopp i Petrus församling, för Finska
Missionssällskapet och för kyrkan i
världen? Vi äter brunch och lyssnar
till inlägg av Daniel Björk, Rolf
Steffansson och Happiness Gefi.
12.30 Workshoppar för alla smaker
1) Motion & Mission: Information och
inspiration med Camilla SkrifvarsKoskinen och André Ravall inkl.
promenad i Centralparken.
2) Encounter – en stund av lovsång
och förbön för kyrkan i världen med
Maria Westerling och lovsångsgrupp från Petrus församling.
3) Evangelisk-lutherska kyrkan i
Tanzania som ljus och salt i samhället
med Happiness Gefi och Pia KummelMyrskog.
4) Mission under Andens ledning –
iakttagelser från Apostlagärningarna.
Bibelstudium med biskop emeritus
Erik Vikström.
5) Global aktion – ung och aktiv med
Charlotte Steffansson-Myrskog och
Ida-Marie Skogvik.

14.00 Kaffe
15.00 Samtal i soffan: 160 år av hopp
Verksamhetsledare Rolf Steffansson
i samspråk med Happiness Gefi,
Benjamin Sandell, Andrey Heikkilä
och Ann-Katrin Store. Furahakören
medverkar.
17.00 Middag
18.00 Födelsedagsfest

– Finska Missionssällskapet 160 år
En resa i ord och bild med Pia
Kummel-Myrskog, Christina och
Andrey Heikkilä och de svenska
missionärerna runtom i världen.
För musiken svarar Liisa Ahlberg,
Furahakören, Susanna Björkstrand
och Johan Myrskog. Andakt med
Daniel Björk.

19.30 Café 160
Våffelkalas och etniska drycker.
Fri samvaro och musikprogram.

Barnpassning för yngre barn
ordnas kl. 15-17 och 18-19.30.

Rätt till ändringar förbehålles

MEDVERKANDE
TID &
PLATS
MAT &
ANMÄLAN
FÖRBINDELSER &
PARKERING
FRÅGOR

Happiness Gefi är generalsekreterare i stiftet sydost om Victoriasjön inom
evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Hon ansvarar för kyrkans diakoni och
arbete bland barn och kvinnor och har engagerat sig i kampen mot diskriminering
av personer med albinism.
Pastor Rolf Steffansson är verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet
och har tidigare varit missionär i Tanzania.
Pastor Pia Kummel-Myrskog är chef för Finska Missionssällskapets kyrkliga
arbete utomlands och har arbetat som missionär i Venezuela.
Ann-Katrin Store är avdelningsskötare och har mångårig erfarenhet av mission
i Senegal.
Christina och Andrey Heikkilä är Finska Missionssällskapets missionärer i
Ryssland, men bosatta i Forsby.
Daniel Björk är kyrkoherde i Petrus församling och Benjamin Sandell är
församlingspastor med ansvar för lärjungaskolan Transform.
Kantor Liisa Ahlberg, Susanna Björkstrand, Johan Myrskog och Furahakören
står för musiken.
Missionsseminariet hålls lördag 11.5.2019. Platsen är Petruskyrkan,
Skogsbäcksvägen 15 i stadsdelen Månsas i Helsingfors.
Under dagen serveras en riklig brunch, eftermiddagskaffe och en soppmiddag
till ett totalpris på 20 €/vuxen och 10 €/studerande och barn. Den som önskar
äta bör göra förhandsanmälan. Kom ihåg att uppge eventuella dieter och allergier.
Betalningen sker med kontanter/bankkort vid ankomsten.
Anmälningar för maten tas emot av pastorskansliet i Petrus församling på tfn
(09) 2340 7100 och e-post petrus.fors@evl.fi. Sista anmälningsdag är 3.5.2019.
Lokaltrafikens bussar 51 och 63 stannar utanför kyrkan. Bussarna 52, 66, 67 och
550 stannar på Baggbölevägen, 450 m från kyrkan. Resan från Järnvägstorget
eller Kampens busstation räcker ca 30 min. Beroende på när du kommer kan det
vara bättre att ta lokaltåget till Hoplax eller Kottby station och byta till buss.
Kolla din exakta rutt på www.reittiopas.fi.
Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser på Petruskyrkans gård. Det går
även att parkera längs med gatorna i kvarteren kring kyrkan.
Om du har frågor kring missionsfestarrangemangen når du oss via e-post
fms@finskamissionssallskapet.fi eller tfn 020 7127 282.

