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LEDARE

En sång som varit viktig för mig ända sedan tonåren är psalm 938 i psalmbokstil-
lägget. Psalmen är skriven av Britt G. Hallqvist efter en dikt av Johannes Kirkegaard.

Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig kvävs och förtvinar du. Ut i 
det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.

De senaste åren har det gått som en våg över Europa att allt fler länder har stängt 
om sig, valt att fokusera på den egna befolkningens välmående och avvisat nöd-
lidande som stått utanför gränserna och desperat bankat på för att få hjälp.

När Jesus får frågan om hur hans efterföljare ska leva så målar han upp en allde-
les annan bild än låsta dörrar och stängda gränser. Gång på gång säger han att vi 
ska älska varandra och att kärleken kommer att bli ett vittnesbörd om den ende 
levande guden. 

När Jesus ska förklara hur en människa kan komma in i himmelriket så använ-
der han bilden av ett barn och säger att vi bör bli som barn. Det som är känne-
tecknande för de flesta barn är deras positivitet, trygghet, öppenhet och tillit. De 
litar på andra människor, de visar öppet sina känslor och de delar frimodigt sina 
upptäckter och funderingar med andra.

Det finns människor som bevarar denna beundransvärda livsinställning livet ut. 
Men de allra flesta av oss sluter om oss då vi blir äldre och blir med åren allt mer 
misstrogna och förbehållsamma. Säkert beror detta till en del på konkreta er-
farenheter som gjort oss mera försiktiga, men troligen är vi ofta mer slutna och 
skeptiska än det finns anledning till.

Jesus skapade inte människan till ensamhet och isolering utan för gemenskap. Vi 
kristna är inte kallade att vara ett folk som stänger andra ute, utan som inbjuder 
till gemenskap. I psalm 938 finns en Guds hälsning till oss alla om att livet inte 
finns i instängdhet och ensamhet, utan när vi söker oss till varandra. 

Vi som tror på Jesus behöver gemenskap med andra Jesustroende. Men framför 
allt har vi som är kristna fått ett uppdrag att dela våra liv med andra och vara de 
som genom ord och handlingar vittnar om Guds kärlek till människorna. Tan-
ken på att du och jag får vara Jesu företrädare på jorden är rentav svindlande. 

Själv har jag upptäckt att varje gång jag klarar av att leva öppet, varje gång jag 
bjuder in människor i mitt liv och är lyhörd för min omgivnings behov, så får 
jag uppleva välsignelse. 

Hur är det med dörren till ditt liv? Är den redan öppen, håller du den försiktigt 
på glänt eller har du den resolut stängd? Finns det någonting du idag kunde göra 
för att öppna upp ditt liv lite mera?

Ett öppet liv

MARIKA BJÖRKGREN-THYLIN
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3

ÖGONBLICKET

Fasteinsamlingen hjälper barn och kvinnor 
med funktionshinder i Etiopien. Läs mer på 
sidorna 12–13.

FOTO: VIRVE RISSANEN

Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.
JOH 13:35

AKTUELLT

MOTION & MISSION

Biskop emeritus Björn Vikström, författaren Karin Erlandsson 
och journalisten Kaj Kunnas stöder Finska Missionssällskapets 
arbete för fred, barn och miljö genom att motionera.

Kolla in dem i våra videor  
på Facebook och  
låt dig inspireras!

Karin Erlandsson

Björn Vikström

Kaj Kunnas
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Brobyggare 
mellan judar, 

araber och kristna

TEXT: MONICA SLOTTE  FOTO: SARI LEHTELÄ

Finska Missionssällskapets missionärer Maria och Seppo Paulasaari återvände nyli-
gen till Finland efter 7 år vid FELM Center Jerusalem. Seppo tjänstgjorde som präst 

och föreståndare med ansvar för det praktiska. Han ledde också den omfattande 
renoveringen av Alatalo. Maria arbetade som verksamhetsledare och musiker.
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Det nyrenoverade Alatalo invigdes 22.1.2020. Missionssällskapets  
hus ligger i centrum av Jerusalem. FOTO: Berney Ardov

SÄND OSS!
I ett tidigt skede av sitt gemensamma liv 
ställde sig Maria och Seppo Paulasaari till 
Guds förfogande och sa: sänd oss. Båda 
hade missionsarbete varmt om hjärtat och 
det kändes som ett självklart steg. Men det 
tog 10 år innan Gud svarade, så att säga.

Den första flytten gick till USA och 
Lutheran Bible Institute Seattle. Då hade 
familjen två barn i åldern 1 och 3 år. Den 
amerikanska perioden utrustade dem för 
Japan där de arbetade åren 1998–2012, ut-
sända av SLEY, Finska lutherska evangeli- 
föreningen. 

Kontrasten mellan länderna och kultu-
rerna är stor.

- I Japan är man artig och allvarlig. Jag 
fick lära mig att man först lyssnar länge 
innan man talar. Där köar man snällt och 
tappar inte tålamodet, minns Seppo.

- I Israel är man mer burdus och otålig. 
Inom den judiska kulturen uppskattas det 
om man står på sig, det kallas chutzpah, 
förklarar Maria.

Båda talar om vikten av att lära sig landets 
språk eftersom det är en viktig del av kultu-
ren och öppnar dörrar till den. I Japan plug-
gade de således japanska, i Israel hebreiska. 

- Det är som att dras genom en mangel, 
när man stiger in i en ny kultur. Men Gud 
ville göra något och vi fick vara med, sä-
ger Seppo och poängterar hur viktigt det 
är att man är ödmjuk när man arbetar med 
mission.

BROBYGGARE MELLAN FOLKEN
I år räknar paret Paulasaari till 22 år i mis-
sionens tjänst, där den senaste anhalten allt-
så var Finska Missionssällskapet i Jerusalem.

På Felm-centret i Jerusalem är arbetet 
med barn och ungdomar i centrum liksom 
aktiviteterna för kvinnor från olika befolk-
ningsgrupper och religioner.

Verksamheten är öppen för alla – araber, 
kristna och judar – och man möts kring 
kurser och utbildningar, barnklubbar, 
kvinnogrupper, körsång och bibelstudier.

Maria var livligt engagerad i kvinno-
grupperna som strävade efter att stärka 
kvinnorna och hjälpa dem att hitta sin plats 
i samhället. 

- Ibland ordnade vi fest, till exempel i 
samband med någon religiös högtid. Då 
hände det att vi lagade mat till ungefär 80 
kvinnor. Det var fullt överallt, berättar hon.

Maria Paulasaari undervisade familjerna 

om barns rättigheter, barnskydd och mänsk-
liga rättigheter.

Fattiga palestinska kvinnor som hade 
kommit för att arbeta till exempel som stä-
dare för israeliska arbetsgivare undervisades 
i hebreiska av lokala universitetslärare som 
ställde upp frivilligt.

I den dagliga verksamheten var Marias  
arbetsspråk engelska och det användes 
inga tolkar. 

- Det talades kurdiska, arabiska och hebre-
iska om vartannat. Vi fick ofta ta händerna 
till hjälp, men lyckades alltid göra oss förståd-
da, säger Maria.

BRETT SAMARBETE, ÄRLIG DIALOG
Finska Missionssällskapet har många sam-
arbetspartner i regionen.

- Det är viktigt att Missionssällskapet ar-
betar med personer från båda sidor i en 
konflikt, annars är vi inte trovärdiga, säger 
Maria Paulasaari.

Den närmaste samarbetspartnern är 
Evangelical Lutheran Church in Jordan and 
the Holy Land. Kyrkan driver fem skolor 
vars elever får stöd genom Missionssällska-
pets fadderprogram. Även kyrkan och dess 
verksamhet stöds av sällskapet.

Via organisationen Middle East Council 
of Churches och dess Mecc-Icci-program 
har studerande från gymnasiet Milyan No-
tre Dame kunnat delta i ett utbildningspro-
gram som fostrar till ansvarsfullt ledarskap. 
Samarbetsorganisationen Rossing Center 
fokuserar på arbete för fred och försoning 
i skolvärlden, medan YMCA i östra Jeru-
salem erbjuder psykosocialt stöd. Defence 
Children International bevakar barns rättig-
heter ifall de blir anhållna.

- Vi samarbetar också  
med satellittevekanalen 
SAT-7 som sänder program  
i hela Mellanöstern och 
Nordafrika, bland annat 
undervisningsprogram på 
arabiska för barn i flyk-
tingläger. Missionssällska-
pet var i tiderna en av de 
grundande medlemmarna 
av kanalen, förklarar Seppo 
Paulasaari.

- Dessutom har vi grup-
per som samlats tiotals år 
hos Finska Missionssällska-
pet i Jerusalem. Hit hör et-
niska församlingar, en mes-

siansk etiopisk församling samt kinesiska 
och koreanska församlingar, berättar Sep-
po.

Han nämner även organisationen Inter- 
faith Encounter Association som under 
doktor Yehuda Stolovs ledning grundat ett 
hundratal grupper som ägnar sig åt arbete 
för fred och försoning. Ett par av organisa-
tionens grupper samlades på Felm-centret. 

- På centret övade en musikgrupp och 
där samlades också en diskussionsgrupp. I 
båda grupperna fanns såväl araber som ju-
dar. Det var möten mellan religioner och 
praktisk ekumenik, säger Seppo Paulasaari.

- Vi har som kristna fått vara brobyg-
gare mellan judar, araber och kristna, ge-
nom verksamheten som Missionssällska-
pet har ordnat. Människor talar om den 
frid de känner när de stiger in genom vår 
port, säger han.

RENOVERADE HISTORISKT HUS
Det kulturhistoriskt värdefulla Alatalo vid 
FELM Center Jerusalem är ritat av Conrad 
Schick och uppfördes år 1887. 

År 2013 stängdes gästhemmet som fun-
nits där. Huset behövde renoveras och det 
utlystes en arkitekttävling. Seppo Paulasaa-
ri fungerade som projektchef för renove-
ringen och processen höll honom syssel-
satt i sju år. 

Att vara missionär handlar inte bara om 
att predika, ibland får man också arbeta 
med sina händer, förklarar han.

- Jag lärde mig tålamod. Och för en 
gångs skull kunde jag som missionär se ett 
synligt resultat av mitt arbete. Jag har läm-
nat mitt fingeravtryck i Jerusalem!
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Arabisktalande kvinnor får undervisning i hebreiska. 
FOTO: MARIA PAULASAARI

Att få alla bygglov och tillstånd tog tid. 
Det gällde också att hitta rätta entreprenö-
rer och medarbetare. Här samsades sedan 
judar och araber kring arbetet med Alata-
lo, som är det enda huset i Jerusalem med 
en balkong runtom.

- Man kan säga att Abrahams söner 
byggde huset tillsammans, säger Seppo.

Alatalo invigdes 22.1.2020 av ärkebis-
kop Tapio Luoma. Nu har Missionssällska-
pet ytterligare 700 kvadratmeter till sitt för-
fogande och mer utrymme för grupperna.

LIV OCH RÖRELSE, PÅ FAST GRUND
Hur håller man då huvudet kallt i en andlig 
och kulturell smältdegel som Jerusalem?

- Det är viktigt att man omfattar Finska 
Missionssällskapets principer. De utgör 
en stark grund för arbetet där. Vi gör inte 
som vi vill utan som vi har förbundit oss 
till, förklarar Maria Paulasaari.

Hon säger att det också handlar om huru-
dan man är som människa. Paret Paulasaa-
ri tycker att det är roligt med liv och rörelse.

- Samma gäller mångfalden av religions-
yttringar, men i det landet är religionen 
både en rikedom och en belastning, säger 
Maria.

- Det viktigaste är att vi har fått vara i 
tjänst för Gud. Att se judar och araber kra-
ma om varandra rörde oss till tårar. ”Ni gör 

det här arbetet med hjärtat”, berättar Seppo 
att paret har fått höra.

Under perioden i Jerusalem startade 
Seppo Paulasaari även ett samarbete med 
kyrkan i Helsingfors, Felm Exchange. Ut-
bytet ger präster i Helsingfors möjlighet att 
arbeta en månad på Felm-centret i Jerusa-
lem. Som präst kan man dra nytta av cen-
trets breda kontaktnät, samtidigt som man 
fördjupar sig i teologi, liv och kultur på ort 

Religionsdialog och fredliga kulturella möten vid Finska Missionssällskapet i Jerusalem. 

och ställe. Planen är att utveckla utbytes-
programmet så att det också erbjuds till an-
dra samfälligheter och församlingar.

Maria och Seppo befinner sig som bäst i 
Finland på en tvåårig hemmaperiod. Idag 
har de fyra barn i åldrarna 17–25 år, flerta-
let av dem är redan utflugna till olika länder. 

- Vi ställer oss nog till förfogande, om vi 
behövs någonstans igen, lovar Maria och 
Seppo Paulasaari. 
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Flickornas dag  
uppmärksammades i Sibbo

En mulen fredagseftermiddag i okto-
ber fylldes församlingshemmet i Sib-
bo av familjer och barn i alla åldrar, 

fartfyllda aktiviteter och färgglada pyssel-
hörnor. Flickornas dag arrangerades för an-
dra året i rad för att uppmärksamma den in-
ternationella dagen för flickors rättigheter. 

Flickornas dag är ett samarbete mellan 
Sibbo svenska församling, Sipoon suo-
malainen seurakunta, Mannerheim barn-
skyddsförbunds Sibbo-avdelning samt 
Sibbo kommuns ungdomstjänster. Pro-
grammet, som sträckte sig över hela ef-
termiddagen, var öppet både för flickor 
och pojkar i alla åldrar, samt deras famil-
jer och släkt. 

Arrangörerna hade fyllt varje vrå av för-
samlingshemmet med aktiviteter. I cir-

kusskolan kunde barnen lära sig jongle-
ra, balansera, cykla på en enhjuling eller 
hoppa i hoppborgen. Pysselstationerna er-
bjöd många möjligheter, allt från att till-
verka egna reflexer och nyckelringar till 
att klippa och klistra en egen drömkarta. 
Med hjälp av drömkartan kunde barnen 
samtidigt diskutera sina framtida dröm-
mar med sin vuxna följeslagare. På gården 
fanns det möjlighet att under Tallmo Fri-
villiga Brandkårs ledning lära sig att släcka 
eld. Efteråt kunde man pryda sig med an-
siktsmålning och manikyr.

Flickornas dag har båda åren också samlat 
in pengar till utsatta flickor i andra länder 
via Finska Missionssällskapet. I år var in-
samlingsändamålet flickor i Bolivia. Speci-
ellt utsatta är flickor från etniska minorite-

ter som bor på landsbygden, många gånger 
med svåra hemförhållanden. Bolivias luth-
erska kyrka stöder flickorna bland annat 
genom att upprätthålla ett elevhem, Verena  
Wells, där flickorna kan bo under trygga 
förhållanden och få en utbildning. 

För att samla in pengar kunde deltagarna  
dekorera egna cupcakes eller köpa annat 
smått och gott att äta i pop-up caféet, Café 
Salon, där samtliga intäkter gick till flickor-
na i Bolivia. Under eftermiddagen fick del-
tagarna även höra berättas om flickornas 
situation i Bolivia, som på många sätt är väl-
digt annorlunda än deras egen vardag. 

Flickornas dag lockade kring 140 delta-
gare och redan nu finns det tankar på att 
fortsätta traditionen detta år. Kanske din 
församling eller kommun också vill ar-
rangera något liknande?  

TEXT OCH FOTO: CHARLOTTE STEFFANSSON-MYRSKOG
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För att döva ska höra  
– påverkansarbete lyfter fram  
mänskliga behov och rättigheter
TEXT: MONICA SLOTTE
FOTO: SARI LEHTELÄ

Tarmo Hekkilä leder det team som 
arbetar med påverkansarbete vid 
Finska Missionssällskapet. 

Sällskapets påverkansarbete i Finland 
och internationellt fokuserar på mänskliga 
rättigheter, ekonomisk rättvisa och freds-
byggande. 

Målet med arbetet är bland annat att 
främja och förbättra funktionshindrade 
personers rättigheter inom finländsk ut-
vecklingspolitik och att säkra kvinnors 

medverkan inom det fredsarbete som 
stöds av Finland.

- Dessutom strävar vi efter att utveckla 
alternativa sätt att mäta välfärd och utveck-
ling, förklarar Heikkilä. 

Hans arbete inbegriper överläggningar 
med beslutsfattare, att komma med expert- 
uttalanden och att påverka via massmedia. 
Hans team avger utlåtanden om olika do-
kument, sammanställer skrivelser för opi-
nionspåverkan och ägnar sig åt forskning. 

Tarmo Heikkilä tror att man lätt får en 
alltför snäv bild av vad påverkansarbete 
innebär, det handlar inte bara om att träf-
fa politiker.  

- Det kan också handla om att föra en 
diskussion med byäldsten om orsakerna 
till att de rörelsehindrade i byn inte kan ta 
sig till brunnen för att hämta vatten. Vi är i 
kontakt med dem som har makt, också på 
gräsrotsnivå.  

Dövskolan Hosaina i sydvästra Etiopien grundades 1981 och stöds av Finska Missionssällskapet.
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GÅR TILL GRUNDEN MED ORÄTTVISOR
Tarmo Heikkilä har arbetat sammanlagt 14 
år med utvecklingssamarbete för olika or-
ganisationer, bland annat för FN. Han åter-
vände nyligen från Etiopien och har också 
arbetat i Botswana och i Tanzania.

- Jag njuter av påverkansarbete där man 
försöker finna grundorsakerna till varför 
en del människor är fattiga och andra rika, 
varför det inte finns jobb, till exempel.

Det kan vara fel på systemet och då kan 
det krävas nya steg för att nå en lösning 
som gagnar dem vi vill hjälpa, menar han.

Heikkilä säger att man som missionsor-
ganisation ibland kan känna sig liten och 
hjälplös.

- Vem är vi att gå och ändra på lagstift-
ningen? Vi har inte alltid modet. Men vi 
måste fortsätta att tala om saker som andra 
inte vågar tala om.

Han är glad att Finska Missionssällskapet  
ser det här som en viktig del av en kristen 
ståndpunkt. Att precis som profeterna våga 
höja rösten och ta parti för dem som inte 
kan föra sin egen talan. Och att i förläng-
ningen stöda de svaga så att de själva kan 
finna sin röst.

HJÄLPA EN BIT PÅ VÄG
Som ett exempel nämner Tarmo Heikkilä  
de döva i Etiopien och hur deras situation  

nu äntligen har fått större synlighet. Mis-
sionssällskapets lokala samarbetspartner  
har påtalat problemen och bristerna i många  
år, men först nu börjar man ta frågan på 
allvar på bredare front, till exempel när det 
gäller utbildning för de döva.

- Vi har utvecklat utbildningsmodeller 
för våra egna projekt under många år, men 
vi har inte möjlighet att hjälpa alla döva i 
detta stora land. Därför är det viktigt att 
också den etiopiska staten engagerar sig 
och börjar satsa mera på att stöda under-
visningen i teckenspråk med statliga resur-
ser, förklarar Heikkilä.

Inom så kallade issue based advocacy be-
handlar man specifika frågor och problem 
och försöker uppmuntra och komma med 
förslag.

- Vi kan inte göra allt, det finns så otro-
ligt många som behöver stöd. Men vi kan 
ta fram exempel som kan vara till hjälp för 
flera. Vi kan också försöka få myndighe-
terna att ta ansvar för att föra arbetet vida-
re till alla som behöver hjälp.

Inom påverkansarbetet kan Finska Mis-
sionssällskapet ställa sin långa erfarenhet 
och sitt specialkunnande till förfogande 
och föra en dialog.

Idag strider många budskap mot varan-
dra och det kan vara svårt för den som vill 
hjälpa att navigera rätt.

- Det gäller att ha fakta på hand när man 
börjar arbeta. Vi riktar oss också till all-
mänheten och kan ge bakgrund till ämnen 
som debatteras i till exempel sociala medier  
samt uppmuntra till engagemang i olika 
frågor. 

- Jesus utmanade också överheten och 
framhöll människans behov. Som kristna 
är vi kallade att delta i diskussionen och på-
tala det som är fel. Den kristna grunden är 
viktig för vårt påverkansarbete. 

Tarmo Heikkilä är chef för påverkansarbete vid 
Finska Missionssällskapet.  
FOTO: BRITT-HELEN LINDMAN

Mirja Himanen från Missionssällskapet undervisar föreskolebarn.
Undervisningen har förändrat attityder och 
öppnat dörren till vidareutbildning för de döva. 
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Utrikesministeriet har beviljat Fin-
ska Missionssällskapet 2,3 miljo-
ner euro i tilläggsfinansiering för 

utvecklingssamarbete i Afrika under åren 
2020–21.

Missionssällskapets chef för utveck-
lingssamarbetet Katri Leino-Nzau gläder 
sig över att man nu ytterligare kan stärka  
arbetet för de sämst lottades rättigheter i 
Afrika.

- Stödet riktas i första hand till kvin-
nor, flickor och funktionshindrade perso-
ner, och arbetet med att förbättra deras ut-
komstmöjligheter och levnadsvillkor. 

Leino-Nzau säger att Missionssällskapet 

FOTO: HANNES HONKANEN

Mera pengar för Afrika
också hjälper bysamhällen att anpassa sig 
till klimatförändringarna. 

- Och så vill vi främja naturvänlig tek-
nologi och uppmuntra till att till exempel 
börja använda solpaneler.

Tack vare tilläggsfinansieringen kan man 
nu utöka det arbete som utförs i Tanzania, 
Etiopien, Botswana, Sydafrika och Maure-
tanien så att det når ännu fler människor. 
Ytterligare 47 000 människor kommer att 
ha direkt nytta av tilläggsstödet.

Den första kontakten mellan Finska 
Missionssällskapet och den afrikanska 
kontinenten knöts redan 1870 då de första 
missionärerna kom till Amboland, nuva-

rande norra Namibia. Där var de med om  
att skapa ett skriftspråk och undervisa i 
läskunnighet.

Det av utrikesministeriet understödda 
utvecklingssamarbetet i Etiopien och Tan-
zania inleddes 1970. Idag bedriver Mis-
sionssällskapet utecklingssamarbete i 7 
afrikanska länder.

Globalt sett arbetar Finska Missionssäll-
skapet med utvecklingssamarbete i 12 län-
der i Asien, Afrika och Latinamerika. Ut-
rikesministeriet har redan tidigare beviljat 
Missionssällskapet 5,07 miljoner euro årli-
gen under 2018–2021.
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Barnpassning för yngre barn  
ordnas lördag kl. 18–19.30.

Lördagen den 16 maj 2020 
Församlingshemmet vid 

kyrkbacken i Gamla Vasa

En dag om mission och internationellt ansvar

16.30

Rätt till ändringar förbehålles

12.30 Workshoppar för alla smaker
1) Hur jobbar vår tids Agricola? Tomas och 
Riikka-Maria Kolkka berättar om sitt arbete 
i Papua Nya Guinea och i norra Thailand.
2) Varför allt detta prat om miljön? Kom 
och diskutera tillsammans med Britt-Helen 
Lindman och Ann-Kristin Åvall.
3) Hur mår kyrkan i Namibia idag? Vår nami- 
biska gäst berättar om sitt land och sin kyrka.
4) Lovsång och förbön för kyrkan i världen 
med Maria Westerling. 
5) Sång och musik med internationella 
rytmer – körworkshop med Fiona Chow och 
Furahakören.
6) Historisk promenad i Gamla Vasa med 
guidning av Ann-Katrin Svenns.

10.00

14.00 Kaffe

15.00 Vägar till hopp 
– festprogram i Korsholms kyrka
Vi firar att det gått 150 år sedan de första 
finländska missionärerna anlände till Am-
bolandet. Hur började allt? Hur ser kyrkan i 
Namibia ut nu? Vad är viktigt i Missionssäll-

Middag

18.00 Glimtar från världens alla hörn
En jordenruntresa med berättelser, bilder, 
videohälsningar och musik. Som lokala 
guider fungerar Tomas och Riikka-Maria 
Kolkka, Maria Westerling samt Ann-Katrin  
Store. För musiken svarar Asafa-kören och 
Furahakören. Kollekt.

19.30 Kvällste och fri samvaro

Söndag 17 maj

11.00 Högmässa i Korsholms kyrka
Liturg Rune Lindblom, predikant Rolf  
Steffansson. För musiken svarar Furaha- 
kören, Korall-kören och A-C Nordqvist- 
Källström. Efter högmässan uppvaktning 
vid krigargravarna och kyrkkaffe med fri- 
villig avgift för Missionssällskapet.

Inledning och brunch
Vi äter brunch och lyssnar till Rolf Steffans-
son, Tor-Erik Store och vår gäst från Nami-
bia som funderar kring temat hopp.

Lördag 16 maj

Hoppets 
väg

skapets arbete idag? Små återblickar och 
en stor dos nutid och framtidsplaner. Med-
verkar gör Rolf Steffansson, vår namibiska 
gäst och Olle Eriksson. Furahakören, Kör 
för alla och deltagarna i körworkshopen 
står för musiken. Kollekt.Ri
v 

ut
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E En gäst från den evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia (ELCIN). 
Rolf Steffansson är verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet och har tidigare  
varit missionär i Tanzania.
Riikka-Maria och Tomas Kolkka arbetar med språkarbete och bibelöversättning  
bland luafolket i norra Thailand.
Britt-Helen Lindman är skogsbruksingenjör och jobbar som understödskoordinator  
vid Missionssällskapet. Maria Westerling är tidigare Nepalmissionär och jobbar som  
koordinator vid sällskapet. Ann-Kristin Åvall vikarierar som koordinator för vuxenarbete.
Tor-Erik och Ann-Katrin Store har lång erfarenhet som missionärer i Senegal. Olle Eriksson 
växte upp i Namibia och återvände sedan som missionär.
Kyrkomusiker Ann-Christine Nordqvist-Källström, Kör för alla, Korall-kören, Asafa-kören 
samt Furahakören under Fiona Chows ledning står för musiken.
Ann-Katrin Svenns är byråsekreterare i Korsholms svenska församling.
Barbro Sandin ansvarar för festkansliet.
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TS Missionsseminariet hålls lördag 16.5.2020 i församlingshemmet på kyrkbacken i Gamla Vasa.  
Adressen till parkeringen är Östra Staketgatan 23, Vasa.
Söndagens högmässa 17.5 firas i Korsholms kyrka.

Under dagen serveras en riklig brunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällste till ett totalpris om  
25 €/vuxen och 15 €/studerande och barn (under 6 år gratis). För enskilda måltider är priset för brunch 
9/5 €, kaffe 4/2 €, middag 9/5 € och kvällste 4/2€. Kontant- eller kortbetalning vid ankomsten.  
Att bara delta i programmet är gratis.

Anmäl gärna ditt deltagande med tanke på måltiderna till församlingens pastorskansli,  
tfn 0400 415 008 eller e-post korsholms.svenska@evl.fi. Sista anmälningsdag är 8.5.2020.  
Kom ihåg att uppge eventuella dieter och allergier.
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G Det är enklast att ta sig till kyrkbacken i Gamla Vasa med bil. Samåkning och gemensamma bussar 

rekommenderas. Det finns enstaka lokala bussturer, men de stannar en bit ifrån festplatsen. Från 
flygplatsen och järnvägsstationen är det enklast att ta taxi.

Parkera helst vid Östra Staketgatan 23, Vasa, eller längs allén mot kyrkan. Den  största parkering-
en finns i slutet av Östra Staketgatan. Nära församlingshemmet, öster om kyrkan, finns en mindre 
parkering för dem som har svårt att gå.
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Finska Missionssällskapets Basar och Fontana Media säljer sina produkter under dagen.  
Det finns även möjlighet att bekanta sig med en tanzanisk by med hjälp av VR-glasögon samt 
med en fotoutställning från Nepal.

Har du frågor kring missionsfestarrangemangen? Du når oss på e-post 
fms@finskamissionssallskapet.fi och tfn 020 7127 002. 
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Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 
13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.
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30 000 EURO TILL OFFREN FÖR TORKAN I ANGOLA

På grund av klimatförändringarna och det ekonomiska läget upplever  
Angola en kris just nu. Södra Angola, speciellt landskapen Huila, Ku-
nene och Cuando-Cubango, har drabbats av svår torka, som enligt 
FN berör ca 2,3 miljoner människor, varav mer än 500 000 är barn.

De allra mest utsatta har nu fått det ännu sämre, vilket syns på att tig-
garnas antal på gatorna har ökat dramatiskt, otaliga barn har tvingats 
lämna skolgången på hälft och barndödligheten stiger. 

Finska Missionssällskapets samarbetspartner, Organização Atos, 
kommer att använda de 30 000 eurona för att ge barnen på gatan en 
måltid per dag. Detta arbete är en fortsättning på det hjälparbete som 
påbörjades i december och som lyckats bra. Då beviljade sällskapet 
50 000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa utsatta barn. 

Med de pengar som nu beviljas vill man ge 200 barn en varm måltid  
4–6 gånger i veckan i ett halvt år framöver. Förutom detta kommer 
man att sponsorera en läkarmottagning med frivilliga läkare, förebyg-
gande hälsovård, upplysningstillfällen och olika aktiviteter för barn.

50 000 EURO TILL ÖVERSVÄMNINGSOFFREN I TANZANIA 
I Kilwa i södra Tanzania har de häftiga reg-
nen som började i slutet av januari orsakat 
svåra översvämningar. Finska Missionssäll-
skapet har beviljat 50 00 euro ur sin katastrof- 
fond för att hjälpa översvämningsoffren.

Kilwa hör till de fattigaste område-
na i Tanzania. Det utvecklingssamarbete 
som Missionssällskapets samarbetspart-
ner TCRS (Tanganyika Christian Refugee 

FOTO: TCRS

FOTO: WILLIAM GOMES

Service) bedriver på området har som mål 
att förbättra invånarnas levnadsförhållan-
den. Sju människor har dött på grund av 
översvämningarna och närmare 10 000 har 
tvingats lämna sina hem. Invånarnas bo-
skap har dött och vattnet har förstört både 
byggnader och odlingar. 

Tillsammans med Röda Korset har 
TCRS redan påbörjat hjälparbetet, men 

nöden är stor. Missionssällskapets stöd går 
till mathjälp och psykosocialt stöd för cirka 
2 700 människor. Framöver kommer man 
också att förbättra invånarnas katastrof-
beredskap. 

Du kan stöda Missionssällskapets katastrof-
fond genom att ge en gåva till FI60 8179 
9710 0312 86. Märk donationen: Hjälp.

 

 
 
 

30€

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 
13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.
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Fasteinsamlingen stöder funktions- 
hindrade barn och kvinnor i Etiopien

TEXT OCH BILD: VIRVE RISSANEN  ÖVERSÄTTNING: MONICA SLOTTE

Årets fasteinsamling stöder funktionshindrade barn och vuxna i norra Etiopien. 
Barn med funktionshinder får terapi för att kunna utvecklas och vuxna får företags-
utbildning för att kunna försörja sig själva.

I städerna Dessie och Kombolcha i norra  
Etiopien möts tre gånger i veckan 
grupper för barn med multipla funk-

tionshinder. Föräldrarna för sina barn till 
gruppverksamheten och kan under tiden 
söka sig till torget för att handla eller för-
tjäna sitt uppehälle. Totalt samlar grupper-
na ett tjugotal barn.

Största delen av barnen kan inte prata el-
ler röra sig ordentligt. En del av dem behö-
ver hjälp med att äta. Grupperna samlas i 
verksamhetscentren som bekostas av Fin-
ska Missionssällskapet.

- Jag ser enbart glada ansikten hos för-
äldrar och barn, berättar socialarbetaren 
Girum Belay, som arbetar med gruppen i 
Kombolcha.

KYRKANS ARBETE FÅR ERKÄNNANDE
Projektet som riktar sig till funktionshind- 

rade i norra Etiopien hjälper med Mis-
sionssällskapets stöd såväl barnen som de-
ras föräldrar. När det inte är klubbdag be-
söker socialarbetarna barnens hem och ger 
bland annat råd om hygien.

Familjerna som deltar i projektet väljs i 
samråd med stadens myndigheter. På det 
sättet försäkrar man sig om att det verkli-
gen är de som har det sämst ställt som får 
hjälp. Många av barnen med funktions-
nedsättning har en mamma som är ensam-
försörjare. Det är inte ovanligt att en man 
överger sin fru om hon föder ett funktions-
hindrat barn.

- Utan vårt arbete skulle en del av de här 
barnen bara gömmas undan där hemma, 
förklarar Girum.

I Etiopien lever en gammal övertygelse 
kvar om att orsaken till att det föds barn 
med funktionsnedsättning är förbannelser 

eller fel som föräldrarna har begått. Projek-
tet kan inte hjälpa alla barn med funktions-
hinder, men genom att sprida upplysning 
om funktionsnedsättningar ökar arbetets 
genomslagskraft.

I höstas ordnade kyrkan och Finska Mis-
sionssällskapet ett symposium i Dessie där 
man talade om funktionshindrades rättig-
heter. Där konstaterade en representant för 
de lokala myndigheterna att om det inte vore 
för det arbete som Mekane Yesus-kyrkan  
utför så skulle man knappast tala om de 
funktionshindrade alls.

Kyrkan inledde sitt arbete bland funk-
tionshindrade redan på 1980-talet med att 
grunda en skola för döva i Hosaina. Sym-
posiet i Dessie var så betydelsefullt att det 
gjordes ett långt inslag för de etiopiska 
tv-nyheterna om det. 
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LÄTTARE ATT RÖRA SIG
Då de funktionshindrade barnen kommer 
till verksamhetscentren för första gången 
sitter de ofta tysta på sin plats. Under årens 
lopp har personalen sett hur rehabilitering-
en bidrar till barnens utveckling. 

Ännu i maj gick 12-åriga Haliyat i grup-
pen i Kombolcha. Haliyat behövde stöd för 
att kunna äta och gå, men förstod allt som 
sades och gillade tankespel. Förra hösten 
kunde Haliyat börja i skolan. 

I Dessie har flera av de funktionshindra-
de barnen fått det lättare att ta sig fram tack 
vare den rörelseträning som de genomgått. 
En av dem är Camilla som nu klarar av att 
ta flera steg och gå med stöd. 

KVINNOR STÖDER VARANDRA
Varannan tisdag samlas i centren även 
grupper för funktionshindrade kvinnor. 
Kvinnogrupperna består av kvinnor som 
utöver att ha en funktionsnedsättning, 
även har blivit sexuellt utnyttjade och har 
ekonomiska svårigheter. Målet med verk-

samheten är att ge samtalsstöd, möjlighet 
att träffa andra i liknande situation samt 
undervisning i företagande. Grupperna 
samlar omkring 30 kvinnor. 

Efter företagarutbildningen har flera av 
kvinnorna lyckats skapa nya sätt att försör-
ja sig. Ennabet hade inte alls något arbete 
innan hon började i gruppen.

- Nu har vi alla ett bättre liv. Jag säljer  
kaffebönor på torget och träffar män- 
niskor. I gruppen kan jag tala om arbetet,  
men också om saker jag upplevt, säger 
Ennabet.

Halima får sitt levebröd av att sälja 
strumpor. Hon köper strumporna längre 
bort och säljer dem vid landsvägen. Hali-
ma har också en symaskin som hon skaffat 
sig med pengar från projektet, men ännu 
har staten inte avvisat henne en plats där 
hon kan starta sitt sömnadsföretag. 

- Jag vill kunna försörja mig själv och bo 
ensam. Alltid när jag kommer till gruppen 
ser jag vänner och blir uppiggad, berättar 
Halima. 

Vid verksamhetscentret får barnen motorisk trä-
ning och handledning i att klara dagliga sysslor. 

Fasteinsamlingen 
hjälper ba

rn med funktionsvariation

Livet för ett funktionshindrat 
barn innebär alltför ofta 
isolering och utnyttjande
I Etiopien finns aktivitetscenter för barn och ungdo-
mar. På centren kan funktionshindrade barn få fysio-
terapi och möjlighet att utvecklas. Barnen får också 
stöd för att skaffa hygienartiklar och kläder.

Ge funktionshindrade 
barn en bättre framtid!

Ett barns resor till  
och från centret  

för en månad

18 €

Ett års företagsutbildning 
för en funktionshindrad 

kvinna

43 €

Kläder för ett år  
för ett barn

83 €

Tvål för ett år för en hel 
grupp funktionshindrade 

barn

110 €

Finska Missionssällskapet 
FI38 8000 1400 1611 30 
Märk betalningen: F2020



“Pulakena”

“Sangaulu lima”

“Wakolapo? ”

Bibeln översattes till  
15 minoritetsspråk.

5 240 människor 
fick bibelundervisning.

299 studerande 
blev klara 
med sina 
teologiska 
studier. 41 884 

fick höra om 
den kristna tron  
för första gången. 

Vi vittnar om Guds gränsöverskridande kärlek
Resultat från år 2018

Vi försvarar diskriminerades mänskliga rättigheter 
Resultat från år 2018

798 
diskriminerade 
blev klara 
från skolan.

699 549 människor 
fick information om 
funktionshindrades 
rättigheter.

47 060 kvinnor och 
flickor fick stöd för att 
kunna förbättra sina 
utkomstmöjligheter 
och rättigheter. 

21 629 utnyttjade människor fick stöd.

7 223 diskriminerade 
familjer drog nytta 
av miljövänliga  
odlingsmetoder.

8 345 kvinnor 
fick ökade 
inkomster. 10 298 diskriminerade familjer 

fick bättre tillgång till mat. 
58 915 människor 
fick katastrofhjälp. 



Vi arbetar för en mer rättvis värld 
Resultat från år 2018

8 971 beslutsfattare 
fick mera kunskap om 

diskriminerades rättigheter.

87 % av Missionssällskapets samarbetspartner i 
utvecklingsländerna ansåg att våra utbildningar 
var nyttiga. 

Representanter 
för olika religioner 
träffades på 
3 002 möten. 

8 104 människor 
deltog i fredsarbete.

2 147 
fredsbyggare 
fick utbildning.

Över 5 000 människor 
deltog i 27 fredsinitiativ 
i Syrien.

Vi bygger fred och försoning 
Resultat från år 2018
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Johannes församling 
prövar nytt inom missionsarbetet

Anna Maria Böckerman arbetar som  
kantor i Johannes församling och 
är samtidigt en av eldsjälarna inom 

det arbete som utförs för missionen. 
- Jag såg att systemet med fasta missions-

grupper som samlas en gång i veckan inte 
fungerade längre. Människor vill inte bin-
da sig vid en återkommande grej, det ser vi 
ju på andra håll i samhället också. Basarer 
och missionshelger var inte heller så lyck-
at, förklarar Böckerman.

För ett par år sedan valde man därför att 
lägga ner missionsverksamheten och istäl-
let bilda en missionsring. Det är en grupp 
som kommer med idéer och sedan ställer 
upp på att förverkliga dem. Gruppen be-
står av 10–15 personer i olika åldrar som 
inte träffas veckovis.

Bandet Berlinerfunk ger välgörenhetskonsert till förmån för mission. 
FOTO: JOHAN PEITSALO

I Johannes församling i Helsingfors präglas missionsarbetet av kreativitet och humor. Det är 
resultatet av att man vågat pröva nya idéer och modeller och sluta med det som inte fungerar.

TEXT: MONICA SLOTTE

SMÅTT BLIR STORT
Missionsringen har ordnat teservering i 
kyrkan i samband med konserter, arrange-
rat resor och middagar, gett ut böcker och 
ordnat utställningar. En resa gick till Tallinn 
med besök vid kyrkans familjecenter där.

Anna Maria Böckerman säger att det 
handlar om att hitta verksamhetsformer 
som fungerar i dagens Helsingfors. Det är 
de små bitarna som tillsammans blir nå-
gonting stort.

- Försöker man tygla fantasin för starkt 
eller ordna in det vi gör i ramar så försvin-
ner något av det roliga med en idé. Vi kan 
genomföra saker och se resultat ganska 
snabbt, förklarar hon.

Den 19 april ger en grupp unga en kon-
sert i Johanneskyrkan till förmån för mis-

sion. Det är ungdomar som övar i försam-
lingens utrymmen och vill göra en insats.

Det är ett stort band som kallar sig för 
Berliner Funk och består av 13 ungdomar. 
De kommer inte att spela kyrklig musik 
men väl musik som de själva gillar. Vid kon-
serten serveras givetvis berlinermunkar. 

- Vi hoppas att de här ungdomarna kan 
inspirera människor och få flera att inse att 
man själv kan göra någonting. Många kan-
ske tycker att ett missionsprojekt känns för 
stort och vågar inte börja med det.

VARDAGSNÄRA OCH KORREKT
Anna Maria Böckerman vill helst se en 
vardagsnära mission som genomsyrar det 
man gör längs med året, och det är på den 
linjen man är nu.
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Responsen i församlingen har varit god, 
inte minst då det frivilliga missionsunder-
stödet visat en ökning med 100 procent. 
Missionsringen tar aldrig inträde till sina 
tillställningar men säljer programblad och 
något ätbart.

- Men fortfarande finns hos vissa en 
föråldrad uppfattning om vad mission är. 
Man associerar till västerländsk kulturim-
perialism och förtryck, snarare än till dia-
log och samarbete. Därför väljer vi hellre 
att tala om församlingens internationella 
arbete, förklarar Böckerman.

Anna Maria har själv gått kursen Min 
Mission och var under en månad volon-
tär vid Finska Missionssällskapets kontor 
i Böle. En erfarenhet hon rekommenderar 

också för andra församlingsanställda, kan-
ske under en vecka, för att hålla sig uppda-
terad om arbetet.

- Och för att man inte ska känna sig en-
sam med sitt missionsintresse eller som 
missionsansvarig är det viktigt att man har 
en kompis, kanske i en grannförsamling. 
Här finns det marginal för utveckling, fun-
derar hon.

Anna Maria Böckerman har svårt att säga 
när hennes eget intresse för mission väcktes. 
Hon har visserligen sjungit i Furahakören, 
Missionssällskapets kör, men mera hand-
lar det om tro och en utvidgad kristenhet.

- Om man upplever sin tro som cen-
tral och som ett glädjebudskap, så vill man 
gärna föra den vidare. Den kristna samhö-
righeten vidgas då man ser längre än till 
sin egen församling. Vi är en brokig och 
världsvid familj, det är spännande, säger 
Anna Maria.

LÅG TRÖSKEL FÖR IDÉER OCH SAMTAL
Under processen med att avsluta det tidi-
gare missionsarbetet i Johannes försam-
ling fanns hela tiden en ansvarsgrupp som 
hjälpte till med att tänka och visionera. I 
den satt Anna Maria Böckerman med, lik-
som också Rea Anner, som har ordnat pro-
gram i samarbete med Folkhälsan.

I juni ifjol dukade man upp en utställ-
ning med sex olika kaffeserviser med till-
hörande servering i Folkhälsans servicehus 
i Brunakärr. Missionsintäkterna kom i det 
här fallet från försäljningen av hembakta 
småkakor.

- Människor kom in för att rösta på sin 

favorit och satte sig ner för att dricka kaffe 
och samtala, minns Rea Anner.

Hon säger att den sociala aspekten av 
verksamheten är viktig, i synnerhet som-
martid då det inte ordnas så mycket pro-
gram i huset. 

Anner fortsätter med att berätta om pep-
parkaksböcker, rosenformade diskdukar, 
senapsburkar och glöggmuggar som man 
har producerat och sålt för missionen.

Hon har själv en bakgrund inom grafisk 
design och information och har öga för vad 
som kunde passa att ge bort som gåva.

- Vi har försökt hålla den lite roliga linjen,  
det är det som passar här. Allt kan ske till 
förmån för mission, säger Rea. 

Nästa sommar kommer man att bjuda på 
en utställning med ”gissegrejer”, antika saker  
som man inte vet vad de är. Med tillhöran-
de kaffestund och småkakor.

Också Rea Anner understryker att det 
är Kristi kärlek som är drivkraften för mis-
sionsengagemanget. 

- Jag tror på att godhet smittar av sig.  

Folkhälsanhusets invånare fick rösta fram den 
vackraste kaffeservisen. FOTO: REA ANNER

Kantor Anna Maria Böckerman är en av eld- 
själarna inom Johannes församlings missions-
verksamhet. FOTO: MONICA SLOTTE

”Den kristna 
sam hörigheten 

vidgas då man ser 
längre än till sin 
egen församling.”
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Nancy Råholm in memoriam 

Tanzaniamissionären, sjuksköterskan- 
barnmorskan Nancy Råholm, f. 
Silfverberg, avled i Korsholm den 

2.1.2020 efter ett rikt och aktivt liv. Hon var 
född den 7.6.1926, blev student från Tam-
merfors svenska samskola år 1946 och år 
1950 dimitterades hon som sjuksköterska vid 
Statens sjuksköterskeskola i Åbo, varefter 
hon en tid arbetade vid Övermarks sjukhus. 
Hennes intresse för mission blev till kallelse 
vid ett kristligt studentmöte i Kristinestad år 
1951. Talare där var egyptiern Marcus ab del 
Masih. Nancy frågade honom hur man skall 
veta vad Gud vill. Masih svarade med Ef 2:10:  
Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus 
till att göra de goda gärningar som Gud från 
början har bestämt oss till.

Så ansökte hon och blev antagen till missio-
närskurs och sänd till Tanzania år 1955. Där 
kom hon i tre årtionden ända till 1986 att 
arbeta inom den lutherska kyrkans hälso-
vård. Det blev många flyttningar: Manero-
mango, Magoye, Matema, Itete, Ilula, Kisa-

Den unga Nancy Silfverberg på Malawisjön.

rawe och slutligen barnhemmet i Mafinga. 
En av hennes missionärskolleger sade att 
hon ofta blev placerad på ställen bara hon 
klarade av. Vid sidan av hälsovården deltog 
hon aktivt också i kyrkans andliga arbete. I 
boken Den trebenta stolen (red. Greta Gran-
backa) berättar hon om sitt liv och arbete.

I Finland var Nancy en uppskattad och in-
spirerande talare, också som tolk till besö-
kande representanter och körer från den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. Efter 
att ha gått i pension och vårdat sin åldrande 
mor sade hon ”ja” till Walter Råholm som 
väntat i 40 år på svaret. Han dog fyra år se-
nare år 1996. Sedan verkade hon bland an-
nat som tolk, även officiellt, åt swahilitalan-
de invandrare i Vasa och Korsholm.

Jordfästningen har ägt rum den 8.2.2020 
i Korsholms kyrka. Du kan hedra Nancys 
minne genom en inbetalning på Finska  
Missionssällskapets konto FI16 8000 1400 
1826 72, ange Nancy Tanzania. 

FOTO: FREEPIK

Olle Eriksson, 
svåger och missionärskollega
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KOMMANDE EVENEMANG
25.2 kl 13–14.30 Träffpunkt i Högbergssalen, 
Högbergsgatan 10 E, Helsingfors “Trädplantering ger 
hopp” med Britt-Helen Lindman. Arr. Johannes församling

14.3 kl 10.30–16 Forum för mission och internationellt 
arbete i Pargas församlingshem. Från Missionssällskapet 
medverkar Pia Kummel-Myrskog, Tomas Kolkka och Marika 
Björkgren-Thylin. Arr. Missionskommittén i Borgå stift 

20.3 kl 17–20 Etnisk matkväll i Brändö kyrka.  
Arr. Vasa svenska församling

21.3 Kvinnofrukost i Karleby församling, Christina och 
Andrey Heikkilä medverkar.

26.3 kl 18 Global Aktion (ett nätverk för dig som vill 
förändra välden) med Escape Room tema, vid Finska 
Missionssällskapet i Helsingfors

29.3 kl 10 Högmässa i Lappträsk varefter nepalesisk 
lunch i församlingshemmet.  Fönster mot Nepal – Maria 
Westerling berättar om byutvecklingsarbetet i Nepal.  
Arr. Agricola församling

29.3 kl 12.15 Högmässa i Esbo domkyrka. Furaha- 
kören medverkar i högmässan och vid kyrkkaffet.

4.4 kl 9 Kvinnofrukost i Kyrkhemmet i Bennäs  
Camilla Skrifvars-Koskinen medverkar. Arr. Pedersöre 
församling.

5.4 kl 18–19.30 Församlingsafton i Pargas församlings- 
hem. Maria Westerling berättar om familjearbetet i Nepal. 
Arr. Väståbolands svenska församling

26.4 kl 18 Kvällsmässa i Matteus församling i Helsingfors  
med thailandmissionärerna Tomas och Riikka-Maria Kolkka.

30.4 kl 17 Valborgsmässoafton i Kimito församlings-
hem. Maria Westerling medverkar. Arr. Kimitoöns 
församling

9.5 kl 10 Motionsdag för hela familjen vid Larsmo sport- 
stuga. Ta med familjen och kom och pröva på olika motions- 
former! Deltagaravgiften går till Finska Missionssällskapet. 
Camilla Skrifvars-Koskinen medverkar.  
Arr. Larsmo församling

FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS 
KONTONUMMER

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

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
Märk betalningen: TIDNING

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, 
beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 
2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De 
insamlade medlen används under åren 2020–2022 i Finska 
Missionssällskapets utrikesarbete.

Kontakta gärna vår jurist 
om du har frågor om testamenten.

 
Tarja Larmasuo, vicehäradshövding 

tarja.larmasuo@finskamissionssallskapet.fi
020 7127 204

finskamissionssallskapet.fi/testamente

Låt ditt arv
gå vidare.
Gör ett testamente
fyllt av hopp.

Fönster mot Nepal – en utställning  
med fotografier och föremål från Nepal

2–17.3 Lovisa bibliotek, invigning 2.3 kl 17.

18–31.3 Lappträsk bibliotek, invigning 18.3.

Maria Westerling guidar grupper enligt 
överenskommelse. Kontakta Agricola 
svenska församling.

Eivor Ng, 60 år 25.2.2020.

Den som vill komma ihåg 
bemärkelsedagen kan göra det 
genom en inbetalning till Finska 
Missionssällskapets arbete i 
Asien. Firar inte i övrigt.

Finska Missionssällskapet,  
FI16 8000 1400 1826 72,  
märk inbetalningen: Eivor 60 år



GUD ANVÄNDER VANLIGA MÄNNISKOR
En av mina favorithistorier i Bibeln är 
den som berättar hur Jesus möter kvin-
nan vid Jakobs brunn i Sykar. Berättelsen 
lyfter fram den missionala livsstil som Je-
sus hade. När tillfället kom tog han till 
vara den chans som gavs – att göra ett be-
stående intryck på kvinnans liv. Jesus, så 
jude som han var, sträckte ut sin hand till 
den samaritiska kvinnan och gick över 
konventionernas gränser. Han möter hen-
ne med en närmast självklar öppenhet 
och begär vatten av henne. Den plötsliga 
förändringen som kvinnan genomgår får 
ringar på vattnet och hon går frimodigt 
och stolt vidare med kärleksbudskapet.

Många samarier från den staden hade 
kommit till tro på Jesus genom kvinnans 
ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig 
allt som jag har gjort.” När samarierna kom 
till honom bad de honom stanna hos dem, 
och han stannade där två dagar. Många fler 

kom till tro genom hans egna ord, och de 
sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad 
du har sagt som får oss att tro. Vi har själ-
va hört honom och vet att han verkligen är 
världens frälsare.” (Joh 4:39–42)

Kvinnan får nåden att föra människor 
till ett personligt möte med Mästaren. 
Hennes ord får betydelse. Hon, vars liv 
närmast varit en skandal ditintills, får föra 
vidare det nådens budskap som hon själv 
fått möta. Ändå är det naturligtvis ännu 
större att ha fått höra Jesu ord själv. 

Missionens uppgift har alltid varit att 
vara ett språkrör, att förmedla nåd och 
sanning till människor. Den har kallat 
människor in i ett personligt möte med 
den uppståndne. Missionen finns inte 
till för sig själv utan för att peka på Je-
sus. Missionens kärlekshandling och ut-
sträckta hand har fått vara en inbjudan 
för många. Kyrkor har grundats och för-

samlingar har byggts. De ord man själv 
har mött har blivit ringar på vattnet. 

Gång på gång går samma mönster igen. 
Gud utväljer det som är ringa i världens 
ögon för att göra något stort. Han kallar 
helt vanliga människor att låta ringarna på 
vattnet bölja vidare. Det lilla barnet föds 
i stallet i den obetydliga staden med röt-
ter i en lika obetydlig stad längre norrut i 
landet. Budskapet går från en liten grupp 
människor som mött Jesus ut till hela den 
då kända världen och församlingar kom-
mer till. Den ringa början blir en rörelse 
som sträcker sig kring hela jorden med fi-
lialer på de mest avlägsna platserna.

Också du och jag får vara med – Jesus 
kallar oss alla att låta Hans kärlek få bli 
ringar på vattnet som når ut!

Per Stenberg
kyrkoherde i Karleby svenska församling

BILD: VIRVE RISSANEN

Andakt


