
 

K Ä R L E K - T R O - H O P P - F R Å N  M Ä N N I S K A  T I L L  M Ä N N I S K A                MISSION 2015 NUMMER 2

> Bilaga: Årsrapport 2014



Finska Missionssällskapets direktör för utrikesarbetet Rolf Steffansson 
skriver i tidningen Lähetyssanomat, hur han drack kvällste tillsammans 
med smeder, krukmakare och flodhästjägare i Etiopien. Vanligen gör man 
inte det – många tror att dessa folkgrupper är orena och vill inte umgås 
med dem. Men Mekane Yesus-kyrkan har startat ett projekt för att de här 
grupperna ska accepteras. Kyrkan tar med dem i gemenskapen, både i för-
samlingen och i samhället. Berättelsen om Jesus, han som går till spetäls-
ka, sjuka och människor som utestängs på grund av sitt yrke, kan på ett 
konkret sätt förändra deras liv.

Jesus kom för att förkunna befrielse för de fångna. Att vara fånge bety-
der inte alltid att man sitter i fängelse. Det kan betyda att man är utestängd 
och föremål för begränsningar, att man förklaras som andligt oduglig. Det 
är bra att komma ihåg att det som finns i trons centrum är en ensam man 
som på korset ropar: ”Gud, varför har du övergett mig?” Att Gud gick med 
på att bli förnedrad på det sättet, och påskmorgonens budskap om att do-
men och övergivenheten inte är det sista ordet, ger oss hopp också i dag, 
påminner Steffansson.

Med sitt handlande visar Gud att han är med de övergivna och förakta-
de. Han ser dem och tar dem på allvar. Genom att bli en av dem visar han 
hur viktiga de är, och han visar också vägen till ett nytt liv. 

Vad kan vi göra? Som kristna måste vi börja någonstans, ta ett steg ut-
anför den familjära kretsen och gå ut till dem som är utanför och säga: 
Frid. Kom med. Bjuda in dem som vi upplever som annorlunda. Det är 
allas vår uppgift att vara världens ljus, och arbeta mot fördomar och hat, 
som i sin tur bara leder till mera radikalisering. 

Outi Laukkanen
tf chef för svensk service 
tfn 020 7127 265
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Visste du att?
I tidningen du håller i din hand finns också 
vår årsrapport som bilaga på sidorna 9-16. 
Rapporten är tunnare än tidigare år, men 
når istället desto flera. 

Församlingarna stöder missionsarbetet 
både ekonomiskt samt genom förbön och 
engagemang.  I Borgå stift har 52 försam-
lingar understödsavtal med Finska Mis-
sionssällskapet. År 2014 var avtalen värda 
743 993 euro.

År 2014 gjorde sällskapets svenskspråkiga 
personal, frivilliga och missionärer 91 be-
sök i församlingar och skolor i Svenskfin-
land. Sammanlagt nådde vi 7 199 perso-
ner på det här sättet.

Finska Missionssällskapet vill inspirera 
församlingarna och stödja deras verksam-
het  – vi erbjuder missionärsbesök, global 
fostran, konfirmandmaterial, utbildnings-
program och hjälpmedel för barn- och 
ungdomsverksamheten. Vi ger också tips 
för mångkulturella mässor. Titta in i ma-
terialbanken och låt dig inspireras av den 
globala kyrkans vardag.
www.finskamissionssällskapet.fi/
materialbank

”Du kan förändra någons värld”
Christine Björkskog har återvänt till Finland efter samman-
lagt sex år i missionens tjänst. Hon har sett hur kyrkans 
fadderarbete hjälper barn och unga som tappat allt hopp.

- Ingen kan förändra hela världen, men som fadder kan 
du förändra någons hela värld, säger Christine.

>> Läs mera om Mekane Yesus-kyrkans arbete bland 
föräldralösa barn på sidorna 17-18.

”…Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” 
Jeremia 29:11

 12
9 Läs vår årsrapport.

Varifrån kommer pengarna? Hur 
användes medlen?

Hjälpen når fram.
Läs om höjdpunkter i 
missionsarbetet 2014.

Sangita vill leda.
Hennes vision: en modig kristen 
gemenskap i Nepal.

Massajerna har bestämt sig.
Nu blir det slut på könsstympningen i 
Morogoro!

Möt våra missionärer.
De förmedlar kärlek, tro och hopp. 
Uppdragen är många, ivern stor.

Bolivias kyrka når ut till 
de unga. Du kan hjälpa - delta i 
sommarinsamlingen.
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Christine säger att det går bra för fadderbarnen i Etiopien. Ungdomarna har tagit 
examen och är ute i arbetslivet. Foto: Joanna Lindén-Montes



Bhibin Shakya vill vittna om Guds kär-
lek genom att hjälpa dem som ing-
en annan ser. Som ledare för Grace 

Community Service stöder han unga med 
drogproblem, hjälper hiv-positiva och käm-
par mot människohandel.

– Gud har kallat mig att tjäna de fattiga, 
diskriminerade och marginaliserade.  Efter-
som jag själv upplevt fattigdom, diskrimi-
nering och prövningar, ligger arbetet varmt 
om hjärtat.

Bhibin Shakya, född 1973 i västra Nepal, 
kommer från en buddistisk familj. Han väx-
te upp under svåra förhållanden.

– Min pappa var murare och drack 
mycket på kvällarna. Min pappa spenderade 
alla sina pengar på alkohol och rökte dessut-
om hash. Mina föräldrar grälade varje kväll. 
Vi gick ofta till sängs hungriga.

När Bhibin var sju år dog hans pappa. 
Då flyttade Bhibin med sin mamma och två 
systrar till Kathmandu, där mamman fick 
jobb vid ett kristet barnhem. 

– Det fanns 90 barn där från olika bak-
grunder. Vi flyttade också in vid barnhem-
met och bodde där i åtta år medan mamma 
arbetade. Livet vid barnhemmet var svårt 
och fullt av sorger.

FANN GUDS NÅD 
Bhibin berättar att han gick i söndagsskola 
vid barnhemmet.

– Jag hörde om Jesus men funderade inte 
desto mera på budskapet. När jag blev äldre 
började jag spela fotboll i skolan och gick 
med i olika klubbar. Jag drack alkohol och 
använde droger för att glömma mitt förflut-
na och få energi. Men jag hade varken rikt-
ning, frid eller glädje i mitt liv.

– En dag predikade en missionär i kyr-
kan. Missionären talade om förlåtelse. Jag 
berördes av orden och började fundera på 
min karaktär och mina synder. Jag insåg att 
om jag fortsatte leva på samma sätt som min 
far skulle jag också bli som honom.  Jag in-
såg att jag måste ta ansvar för mina systrar 
och min mamma. Jag gick fram för att be-
känna mina synder och ta emot förlåtelse. 
Jag blev varm i hela kroppen och förlorade 
medvetandet en stund.  Mitt liv förändrades 
efter den här händelsen. Jag tog emot Her-
ren som min frälsare och Gud.

  
KALLAD ATT HJÄLPA DEM SOM LIDER NÖD
– Jag började arbeta som ungdomsledare i 
en kyrka där jag tjänade i sju år.  Under den 
här tiden kom jag i kontakt med många 
unga med drogproblem. De kom till mig 

och ville tala om sina problem, eftersom de 
tyckte att det var lättare än att tala med präs-
ten eller sina föräldrar. Församlingens ung-
domsgrupp blev en stödgrupp för dem, jag 
gav både andligt stöd och praktiska råd. Jag 
blev som en kurator för dem. Jag var ivrig 
att ta itu med deras problem. Jag fick senare 
anställning vid ett rehabiliteringscenter.

LÄR KYRKORNA HANDSKAS MED 
PROBLEMEN
Idag arbetar Bhibin tillsammans med olika 
kyrkor för att hjälpa marginaliserade unga.

– Drogproblemen är utbredda i Nepal. 
Det här är också en av de största orsakerna 
till att hiv sprids. Det förekommer till och 
med droganvändning bland de ungdomar 
som är aktiva i kyrkan. Som ledare för Grace 
Community Service kan jag nå ut till för-
samlingar runt om i landet. Jag instruerar 
och hjälper kyrkans ledare så att de lär sig att 
ta itu med de här problemen. 

Finska Missionssällskapet stöder Grace 
Communitys arbete för personer med hiv/
aids samt det förebyggande arbetet. Hit hör 
också kampen mot människohandel.

– Det här är holistisk mission. Min utma-
ning är att sprida budskapet, så att försam-
lingsprästerna inser att de också kan hjälpa 

4

Han försvarar  
dem som lider mest

TEXT OCH FOTO: JOANNA LINDÉN-MONTES



de unga i praktiken. Vi måste bemöta de 
ungas behov och ta deras problem på allvar. 

OKUNSKAP LEDER TILL RÄDSLA
Bhibin säger att det också hör till kyrkans 
uppgifter att bryta ner fördomar.

– Hiv–positiva diskrimineras på grund 
av människors bristande kunskap och räds-
la. Kvinnorna har det speciellt svårt. Många 
smittas efter att deras män återvänt från 
gästarbete i utlandet. I till exempel Indien är 
köp av sex lagligt. Men kvinnorna får ofta 
skulden och mister sitt hem och sina till-
gångar efter mannens död.

– Jag kom i kontakt med en kvinna som 
fått hiv–smitta av sin man. När mannen dog 
fick hon skulden och svärfadern förvisade 
henne från hemmet.  Hon var gravid och  
blev diskriminerad av hela byn. Vår perso-
nal fann henne, ensam och isolerad. Vi er-
bjöd henne hjälp – kvinnan fick gå en sex 
månader lång sykurs. Nu har hon ett yrke 
och är lycklig. Hon har vänner och har fun-
nit Kristi kärlek i församlingen.

– Vi vill hjälpa hiv–positiva att utveckla 
sina talanger och sin kreativitet så de kan 
försörja sig.  Det är viktigt speciellt med tan-
ke på deras psykiska hälsa.

FATTIGA LÄTTA OFFER
Fattigdomen i Nepal leder också till att spe-
ciellt unga flickor utan utbildning lockas av 
arbetserbjudanden utomlands.

– Många åker iväg i tron om att de ska bli 
hembiträden, men fastnar sedan på bordel-
ler där de tvingas arbeta tills de blir sjuka i 
aids. Vi färdas från by till by för att upplysa 
om människohandel. Vi jobbar tillsammans 
med de lokala kyrkorna. Vi vet vilka områ-
den som är de värst drabbade. Ibland lyckas 
vi också rädda flickor från människohandel. 
Senast i februari befriade vi två dalitflickor 
från människohandel kopplat till en cirkus. 

KYRKAN HJÄLPER ISTÄLLET FÖR STATEN 
Bhibin säger att regeringen i  Nepal tyvärr 
inte når fram med hjälp på gräsrotsnivå. 

– Här kan kyrkorna träda in och åtgärda 
det som är fel. Finska Missionssällskapet är 
en pionjär inom detta arbete. Missionärerna 
Ben och Maria Westerling är också till stor 
hjälp här och vi gläder oss över dem. 

– Vi försöker lära präster och försam-
lingsarbetare att kyrkan måste engagera sig 
i problemen i lokalsamhället. Då är kyrkan 
trovärdig. 

Bhibin drömmer om att i framtiden fo-
kusera mera på hjälp till utstötta barn.

– Det finns många sätt att hjälpa de barn 
som smittats av hiv. De kan leva ett långt och 
rikt liv. Min största önskan är att kunna hjäl-
pa de här barnen. Vi uppmuntrar kyrkans 
medlemmar att förmedla Jesu kärlek speci-
ellt till dem. Barn som insjuknat i aids tror 
ofta att de är ensammast i världen. Jag kän-
ner mig välsignad när jag får vara till hjälp.

Det finns omkring 64 000 hivpositiva
i Nepal. Varje år säljs 5 000-10 000 kvinnor 
för prostitution till Indien. 

5

Grace Community Service ordnar träffar för personer vars familjer drabbats av hiv/aids. ”Uppmuntran och stöd är en viktig del av  arbetet. Den här 
träffen i Bardiya i sydvästra Nepal präglades av hopp inför framtiden. Det var en dag av tårar men också mycket skratt”, säger Maria Westerling, i 
mitten tillsammans med Ben. Längst till vänster, Bhibin Shakya. Foto: Kabi Thapa

5

Möt Bhibin Shakya i Esbo, se 
programmet :

www.missionsfesten.fi

Hjälp 
jordbävningsoffren  

i Nepal. Se sidan 22.
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Sangita
En lärjunge i Kathmandu
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22–åriga Sangita Tamang har 
klätt sig i en vacker nepa-
lesisk dräkt. Det är lördag, 

hennes lediga dag och hon är på väg 
till kyrkan Jorpati Galilee där hon gör 
sin praktik. Den lilla kyrkan är fristå-
ende och har omkring 200 aktiva 
medlemmar.

Sangita blev kristen när hon var 
tolv år gammal. Nu studerar hon teo-
logi för tredje året vid Ebenezer, ett 
teologiskt institut i Kathmandu som 
Finska Missionssällskapet stöder. 

Sangita tillhör en etnisk minoritet i 
Nepal, tamangfolket. Hon växte upp 
i en fattig by på landet tillsammans 
med sina föräldrar, en syster och två 
bröder. Som medlem av ett minori-
tetsfolk, och senare kristen, mötte 
hon diskriminering och utanförskap. 
Men det har inte satt stopp för hen-
nes drömmar och ambitioner. Efter 
sin kandidatexamen vill hon gå vidare 
till magisternivå. 

– Jag har lärt mig mycket av mitt 
förflutna. Nu är det min tur att hjälpa.

FICK INTE HÄMTA VATTEN FRÅN BRUNNEN
Först blev Sangitas mamma kristen, 
sedan följde mormor efter.  

– Vår familj fick utstå mycket för-
nedring av de andra byborna. Ingen 
ville ha något med oss att göra. Efter 
att vi blev kristna kunde vi inte längre 
hämta vatten från samma vattendrag 
som de andra i byn. Vi blev tvungna 
att vänta tills alla andra tagit vatten, 
och då när ingen såg, var det vår tur. 
Vi uteslöts ur gemenskapen. 

Förnedringen pågick i nästan fem 
år.

– Jag grät ofta. Jag blev tystlåten, 
drog mig undan och bad.

Men med tiden förändrades männ-
iskornas inställning i byn. 

– Förståelsen för det som är annor-
lunda växte stegvis. Vi var tålmodiga, 
trots att vi behandlades illa. Nu är 
vi helt accepterade: också de icke–
kristna säger att det där med Jesus, 
det är bra. 

De flesta i Sangitas by är buddister.

– Nu går det att förkunna fritt där. 
För ett par år sedan blev två familjer 
kristna. Och många, speciellt yngre, 
frågar och vill veta mera om kristen-
domen.

”VI ÄR KALLADE ATT LEDA”
Under det första studieåret hjälpte 
Sangita till i söndagsskolan. Andra 
året fick hon börja stöda lovsångs-
gruppen. Nu predikar hon för andra 
gången i kyrkan. Sangitas kraftfulla 
röst fyller kyrkorummet.

– Som kristna är vi kallade till led-
are. Vi har alla en uppgift där vi befin-
ner oss. Paulus ord till Titus om goda 
ledare gäller oss alla (Titus 1:5–9). Det 
är viktigt för oss att läsa och begrun-
da om det här stämmer in på oss. 
Hurudant vittnesbörd ger vi genom 
vårt liv? Syns det på det sätt vi lever 
att vi är kristna? Vårt liv måste stäm-
ma överens med det vi predikar.  Vår 
uppgift är att föra evangeliet vidare, 
över hela världen.

Sangita säger att de kristna kan 
vara en länk i arbetet för fred och de-
mokrati i Nepal. Det politiska läget är 
instabilt i landet och förverkligandet 
av daliternas rättigheter är i vågskå-
len.

– Kyrkan kan bryta ner kastväsen-
det – kristen tro visar att alla är lika 
värda. Men först måste vi kristna hål-
la sams sinsemellan, annars är vi inte 
trovärdiga. När vi står enade kan vi 
vara modiga och ge ett starkt vittnes-

börd i samhället.
Sangita säger att kyrkorna i Nepal 

hittills fokuserat mest på evangelisa-
tion.

– Och det är bra, det är kyrkans 
grunduppgift. Antalet kristna har vuxit 
mycket snabbt i Nepal. Men nu är det 
dags för kyrkorna att också ta itu med 
de problem som finns i samhället. Vi 
ska låta Guds ljus skina genom oss 
och ge vittnesbörd om hans kärlek till 
dem som har det svårt.

VILL FÖRMEDLA RÄTT BILD AV 
KRISTENDOMEN 
Nepal har omkring 30 miljoner invå-
nare. Det finns omkring 1–2 miljoner 
kristna i landet, men de officiella siff-
rorna visar ett betydligt lägre tal. Ef-
tersom de flesta kyrkor är självstän-
diga, i likhet med Jorpati Galilee, och 
inte hör till något kyrkosamfund finns 
det ingen överskådlig statistik. Kyr-
korna har också en skriande brist på 
utbildad personal.

– Genom teologisk utbildning säk-
rar vi att det finns kompetent perso-
nal. Just nu råder det stor brist på 
den fronten, säger missionär Maria 
Westerling, som koordinerar Finska 
Missionssällskapets kyrkliga samar-
betet i landet.

Sangita instämmer.
– Jag valde att studera teologi för 

att kunna ge rätt bild av kristendo-
men. Jag vill predika rätt och gå ut 
med rätt budskap.

TEXT OCH FOTO:
JOANNA LINDÉN-MONTES

Församlingen stämmer in i lovsång. Omkring 80 personer har samlats i den ombonade kyrkosa-
len. Stämningen är varm och välkomnande.
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1. Rektorn för det teologiska seminariet Ebenezer, Ram 
Kumar Budhathoki tillsammans med missionär Maria 
Westerling. Finska Missionssällskapet stöder seminariet, 
som har kapacitet för 45 elever.
2. Den lilla kyrkan Jorpati Galilee ligger mitt i ett bostads-
område i Kathmandu. Bakom kyrkan skymtar ett bo-
stadshus dekorerat med traditionella buddistiska flaggor.
3. Manmaya Tamang leder kyrkans lovsångsgrupp.
4. Lovsången har en viktig plats i den nepalesiska 
gudstjänsten, som pågår i tre timmar. Efter sången följer 
predikan och förbön. I mitten Buddhi Syangtan.
5. I psalmboken som används i Nepals kyrkor ingår både 
nyskrivet material och sånger från den världsvida kyrkan, 
översatta till nepalesiska.
6. Sangita Tamang predikar om lärjungaskap.

3 4
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Årsrapport

2014
30 länder

128 missionärer
95 parter



KÄRLEK - TRO - HOPP
från människa till människa 

Budskapet om Jesus, som rörde sig bland de utstötta och gav dem hopp, berör, utmanar och motiverar än idag. De margi-
naliserade upprättas, de osynliga blir sedda. 

Aposteln Lukas uppmanade urkyrkans medlemmar att göra gott och vara goda förebilder, att förkunna evangelium i ord och 
handling. Det här syntes på många sätt: de kristna synliggjorde och inkluderade de utstötta. De gav fattiga nytt självförtroende 
och möjligheter att komma på fötter igen. De hjälpte och försvarade sjuka, funktionshindrade, änkor och invandrare.

År 2014 fick vi vandra vidare som Kristi efterföljare. Vi gläder oss över vägen vi gått tillsammans med våra medarbetare världen 
över. När vi ser tillbaka på år 2014 lägger vi märke till hur det kristna budskapet har gett människor nytt hopp och ny kraft. I till 
exempel Thailand stöder den lutherska kyrkan språkliga minoriteter som saknar arbete och skyddsnät. I Etiopien hjälper för-
samlingarna personer som föraktas därför att de råkar hör till fel yrkesgrupp.

Vi fokuserar speciellt på att ge de funktionshindrade ett bättre liv. I många u-länder är situationen ofta samma som på Jesu 
tid: de funktionshindrade osynliggörs. Våra samarbetsparter - kyrkor och hjälporganisationer - har uppnått stora förändringar i 
kampen för deras rättigheter. Hela samhällen har insett funktionshindrades potential och möjligheter.

Urkyrkans uppdrag lever vidare. Kyrkan forsätter uppmana till en mera rättvis fördelning, en utjämning av välfärden. Precis som 
de första kristna församlingarna, engagerar sig våra samarbetsparter för dem som annars skulle vara helt utelämnade. Tillsam-
mans hjälper vi människor till en bättre tillvaro genom utbildning och utkomst. Vi verkar för fred och försoning i krigshärjade 
länder. Tillsammans förkunnar vi evangelium.

Vi tackar er, våra understödare och våra vänner. Tack vare er kunde vi göra mycket gott 2014.

Rolf Steffansson  
direktör för Finska Missionssällskapets utrikesarbete

När du stöder Finska 
Missionssällskapets 

arbete är du med och 
sprider evangeliet, 

försvarar de mänskliga 
rättigheterna och 

arbetar för att utrota 
fattigdom. Vi arbetar 

långsiktigt och får 
till stånd hållbar 

förändring.



Ekonomi och medelanskaffning
Finska Missionssällskapets verksamhet finansieras av församlingar och kristna organisationer, utrikesmi-
nisteriet och enskilda personer. Totalt använde Finska Missionssällskapet 29,1 miljoner euro för sin verk-
samhet. Intäkterna var 30,1 miljoner euro.

Intäkter 2014
Totalt 30,1 miljoner euro. 

Arbetet utomlands 2014
Finska Missionssällskapet riktade 21,3 miljoner euro,  
73 procent av resurserna, till verksamheten utomlands.

>> Arbetet genomfördes i samarbete med 95 lokala kyrkor 
och organisationer i 30 länder.

>> Under de senaste åren har Finska Missionssällskapet strä-
vat efter att flytta tyngdpunkten i missionsarbetet från Afri-
ka till Asien, där kyrkornas resurser är mycket begränsade. 

Projekt och missionärer 2014:
Kyrkligt arbete  178 projekt 88 anställda 9,0 milj. €
Utvecklingssamarbete   90 projekt 30 anställda 8,3 milj. €
Förvaltning    10 anställda 0,4 milj. €

Läs vår verksamhetsberättelse och bokslut här:
www.finskamissionssallskapet.fi/materialbank

Ett varmt tack till alla våra understödare!

SAMMANDRAG ÖVER 
RESULTATRÄKNING    1000 euro

2012 2013 2014

undersödsintäkter 20 594 19 863 19 527

utrikesministeriets stöd för 
utvecklingssamarbete

7 781 7 881 8 319

övriga intäkter för arbetet 
utomlands

946 993 856

placerings- och 
finansieringsverksamhetens 
resultat

2 436 2 215 1 426

totalt + 31 757 + 30 952 + 30 128

kostnader för arbetet utomlands 21 828 21 970 21 292

kostnader för arbetet i Finland och 
medelanskaffningen (netto)

5 672 5 678 5 074

kostnader för den allmänna 
förvaltningen, ekonomi- och 
personalförvaltningen (netto)

2 421 2 419 2 495

affärsenheterna 211 254 288

totalt - 30 132 - 30 321 - 29 149
Utrikesministeriets stöd för 
utvecklingssamarbete

UTRIKESARBETET

44 % av
resurserna
användes i
Asien och

42 %
i Afrika

Kollekter

Församlingarnas 
budgetunderstöd

Insamlingar och donationer

Frivilligt understöd från 
församlingarna

Investeringar och 
finansieringsverksamhet

Stöd från samarbets-
organisationer och företag

Övriga intäkter för arbetet 
utomlands

Testamenten

8 319 000

9 412 0002 578 000

2 306 000

1 895 000

2 588 000

1 426 000
856 000

737 000

Talen i grafiken är avrundade.



Våra missionärer 
Finska Missionssällskapet hade 128 utsända i 21 
länder vid årsskiftet. Här berättar Borgå stifts 
missionärer om några höjdpunkter i arbetet 
2014:

Andrey Heikkilä är administrativ direktör vid teo-
logiska institutet i Keltto, Ingermanlands kyrka i 
Ryssland.

”Vi har stött institutet på många sätt. Under år 
2014 växte möjligheterna till självförsörjning och 
nu fortsätter arbetsprocessen. I mitt arbete får jag 
ser hur blivande präster växer i sin tjänst och hur 
Kristi kyrka sprids över hela Ryssland”.

Christina Heikkilä koordinerar det kyrkliga arbe-
tet i Ryssland och Estland.

”Till årets höjdpunkter hör arbetet för skydds-
hemmet Dikoni i Viborg. Jag har sett hur barnens 
liv förändras, jag har sett deras tacksamhet och 
hur de fått hopp om en bättre framtid.”

Betrand Tikum är finansiell rådgivare för Sene-
gals lutherska kyrka och dess utvecklingssamar-
bete.

“Jag koordinerade rekryteringen av personal 
för de nya utvecklingsprojekten. Nu har kyrkan 
professionella och engagerade anställda för sitt 
arbete i kampen mot fattigdom.”

Anna Tikum utvecklar kyrkans diakoniarbete i 
Senegal.

“Jag har gjort en grundlig kartläggning av dia-
koniarbetet i Senegals lutherska kyrka. Med rap-
porten som utgångspunkt vill kyrkan nu utveckla 
sin diakoni.”

Anna-Lena Särs stöder barn och ungdomsverk-
samheten inom Senegals lutherska kyrka.

”År 2014 fokuserade jag på språkstudier i 
franska och serer. Jag lärde känna kyrkan och 
kulturen. Det här är viktigt för att jag ska kunna 
förstå vad som fungerar i verksamheten för barn 
och unga.”

Christine Björkskog har arbetat som rådgivare
för Mekane Yesus-kyrkans fadderarbete i Etio-
pien. I februari 2015 återvände hon till Finland.

”Det var fint att se hur bra fadderbarnen kla-
rar sig i livet. En höjdpunkt under året var också 
tacksägelsefesten för kyrkbygget i Dessie i maj. Vi 
samlades i en fullsatt kyrka för att tacka Herren.”

Ben Westerling är regionchef för arbetet i Nepal 
och Pakistan.

”Jag kommer speciellt ihåg mötet med en 
grupp förskolelever vi stöder i Pakistan. En liten 
flicka kom frambärande med ett stort rött hjärta. 
Jag tänkte: vilket fint budskap mitt bland alla ter-
rordåd i landet.”

Maria Westerling är informatör och koordinator 
för det kyrkliga arbetet i Nepal.

“Kursen i själavård och samtalsterapi för par, 
som är engagerade i kyrkans familjearbete, visa-
de sig vara mycket lyckad. Det blir definitivt en 
fortsättning.”

COLOMBIA

BOLIVIA

VENEZUELA

>> Finska Missionssällskapet verkar i de  länder som är utmärkta på kartan.



Riikka-Maria Kolkka arbetar med språkfrågor 
och musik inom lutherska kyrkan i norra Thailand. 

“Vårt lilla byhus blev klart i norra Thailand. Nu 
har vi möjlighet att leva och arbeta som familj 
bland luaminoriteten.” 

Tomas Kolkka arbetar med bibelundervisning 
och läskunnighet bland luaminoriteten.

“Vi gläder oss att kyrkan har fortsatt att växa 
i norra Thailand under 2014. Det har varit väldigt 
fint att kunna få vara med i kyrkans förkunnelse-
arbete på många olika sätt.”

RYSSLAND

SENEGAL

FRANKRIKE

ESTLAND

KINA

TAIWAN

ETIOPIEN

TANZANIA

MALAWI

ZIMBABWE

BOTSWANA

SYDAFRIKA

NAMIBIA

ANGOLA

MAURETANIEN

PAPUA NYA GUINEA

MYANMAR
HONG KONG

VIETNAM
KAMBODJA

SINGAPORE

THAILAND

LAOS

NEPAL

PAKISTANISRAEL
JORDANIEN

PALESTINA

Årsrapport 2014

Lars Back underhåller kyrkans fastigheter i 
Taiwan.

”Jag renoverade, målade och murade - att    
kliva på stege är i mitt fall också missionsarbete. 
Och av Guds nåd får jag vara ett Kristusbrev som 
möts med glädje och respekt både av folket i för-
samlingen och på stan.”

Carola Salo-Back arbetar inom församlings- och 
förkunnelsearbetet tillsammans med Taiwans 
lutherska kyrka, LCT.

”Varje månad har jag tjänat i 4-5 församlingar 
som saknar präster, i södra Taiwan. Lars och jag 
har tillsammans varit till uppmuntran för medar-
betarna och gudstjänstbesökarna.” 

>> Finska Missionssällskapet verkar i de  länder som är utmärkta på kartan.



Hjälpen når fram
Finska Missionssällskapet, grundat 1859, är en av missionsorganisationerna inom den 

evangelisk-lutherska kyrkan samt en av Utrikesministeriets partnerorganisationer. Här är 

några exempel på hur hjälpen nådde de mest hjälpbehövande år 2014.

Fred och försoning - påverkansarbete på gräsrotsnivå
Finska Missionssällskapet verkar i flera länder där krig och spänningar mellan väpnade aktörer, etniska minoriteter 
och religiösa grupper hotar människors liv. Påverkansarbetet förändrar samhällen på gräsrotsnivå, så att de mänskliga 
rättigheterna förverkligas och fred kan råda.

Colombia har fem miljoner interna flyktingar. Den över 50 år långa väpnade konflikten har slått 
speciellt hårt mot urfolken och afrocolombianerna. Människorna är fattiga och sårbara – de 
saknar mark att odla och möjligheter att försörja sig. Finska Missionssällskapets hjälp når fram 
via Lutherska världsförbundet.

Den katolska prästen Sterlin Palacios Londoño driver afro-colombianernas rätt till mark i pro-
vinsen Chocó, en länk i fredsarbetet i Colombia. Han samarbetar med Finska Missionssällska-
pets partnerorganisation Cocomopoca. I oktober 2014 besökte han Finland under Ekumeniska 
ansvarsveckan för att föreläsa om företagsansvar och mänskliga rättigheter.

Katastrofarbetet – Iraks flyktingar fick nödhjälp
Etniska och religiösa minoriteter tvingades fly Irak när den radikala islamiströrelsen Isis 
anföll i juni. Finska Missionssällskapet bistod med skydd, rent vatten och sanitet. Hjälpen 
nådde fram via Lutherska världsförbundet. 

Maryam är en av de tusen som fick skydd hos den lutherska kyrkan i Jordanien. Hon 
håller hårt i sin gröna Bibel, en av de få saker som hon hann ta med sig, när hon flydde 
sitt hem nära Mosul i norra Irak.   

Hoppets budskap i Mellanöstern
Det kristna satellit-tv-nätverket SAT-7 hade under 2014 cirka 15 miljoner regelbundna tittare.  
SAT-7 producerade 1 000 programtimmar. Med Finska Missionssällskapets stöd täcker sänd-
ningarna norra Afrika och Mellanöstern, inklusive Iran och västra Afghanistan.

Chefen för de arabiska programmen, Rita El Mounayer, lyfter fram vikten av program som 
ökar förståelsen mellan olika folkgrupper och fostrar fred. ”Framtiden i Mellanöstern beror på 
kommande generationers inställning. Tror de på tolerans och förlåtelse, eller hat? Framtiden 
ligger i våra händer”.

Thailands kyrka sprider evangeliet
Kristendomen sprids snabbt bland bergsfolken i norra Thailand. Finska Mis-
sionssällskapet mötte kyrkans behov genom att sända två missionärer till pro-
vinsen Nan som stöd i församlingsarbetet. Bibelöversättningen på ake fram-
skred i norra Thailand. Medarbetare från det lutherska seminariet i Bangkok 
undervisade om grunderna i kristen tro runtom i Thailand. Under verksamhets-
året rapporterade kyrkan om 279 nya döpta medlemmar. I slutet av året hade 
kyrkan 4 738 medlemmar.



Våra värden

Vi förverkligar Guds kärlek i ord och handling. Vi förkunnar evangelium, försvarar 
de mänskliga rättigheterna och arbetar för att utrota fattigdom.

Det kristna hoppet
Evangeliet föder kristet hopp. Det motiverar oss att följa Jesu exempel mitt i 
hopplösheten och förändra det som är fel i vårt eget liv och missförhållanden 
i världen omkring oss. I vårt arbete är det kristna hoppet en livsförvandlande 
resurs för detta liv och för evigheten.

Kärleken till nästan
Vårt arbete bygger på Guds kärlek, som riktar sig till varje människa och till hela 
skapelsen. Kärleken till vår nästa kallar oss att riva murar, försvara de svaga och 
dela med oss av våra egna tillgångar.

Försvar av människovärdet
Varje människa är skapad till Guds avbild och har därför ett okränkbart männis-
kovärde. Vi skyddar Guds skapelsearbete då vi försvarar de mänskliga rättighe-
terna oavsett kultur, religion, etnisk bakgrund, kön eller samhällsställning.

Öppenhet
Vi ansvarar för vårt arbete inför Gud, våra samarbetspartner, de som vi vill tjäna 
genom vårt arbete och de som finansierar vår verksamhet. Vi vill att vår verk-
samhet andligt sett skall vara så öppen att det finns utrymme för företrädare för 
olika kyrkliga inriktningar att delta i arbetet.

Trovärdighet
Förutsättningarna för vårt fortsatta arbete utgörs av förtroendet för vår verksam-
het. Vi verkar så att vi är värda våra partners och understödjares förtroende.

Daliternas väg uppåt – utbildning och identitetsbevis
Den kastbaserade diskrimineringen i Nepal har lett till att daliterna hamnat på samhäl-
lets botten. Daliterna utgör en femtedel av landets befolkning. Finska Missionssällskapet 
hjälper dem ta makten över sina liv. Samarbetsorganisationen Samaritan Uplift Service 
verkar i fem distrikt där största delen av invånarna saknar födelseattest eller intyg om med-
borgarskap. Organisationen driver aktivt påverkansarbete bland myndigheterna för att ga-
rantera daliternas rättigheter. Under verksamhetsåret fick 11 000 daliter hjälp via Uplift med 
bland annat utbildning, utkomst och utveckling av jordbruket. 

Senegal - utbildning leder ut ur fattigdomsspiralen
Utbildning är vägen ut ur fattigdom och nyckeln till utveckling. År 2014 drev Senegals luth-
erska kyrka  50 förskoleklasser på de lokala språken sereer, pular och wolof. I statens 
skolor undervisas det på franska. Förskolan är en viktig inkörsport till grundskolan, och 
när undervisningen ordnas på barnets modersmål ökar möjligheterna för motivation och 
studieframgång längre fram. Föräldrarna har också börjat ifrågasätta den franskspråkiga 
grundskoleundervisningen. 

Internationella nätverk
Finska Missionssällskapet samarbetar med Lutherska världsförbun-
det och det ekumeniska nätverket för påverkansarbete Ecumenical 
Advocacy Alliance, samt kyrkornas nätverk för humanitär hjälp och 
utvecklingssamarbete, ACT-alliansen. Sällskapet är medlem i Kyrkor-
nas världsråd.



Mission är samarbete – Din hjälp behövs
Din insats är viktig. Du kan delta i våra kampanjer, bidra genom frivilligarbete eller utbilda dig 
och åka utomlands genom nätverket FELM Volunteer. Läs mera på   
www.finskamissionssällskapet.fi/engagemang

Stöd regelbundet – 
påverka långsiktigt 
Du kan stöda en missionär eller ett 
projekt. Som understödare får du 
regelbunden information om hur 
arbetet framskrider. Läs mera:
www.finskamissionssallskapet.fi/
delta, eller kontakta 
understödskoordinator Britt-
Helen Lindman tfn 020 7127 266, 
e-post: britt-helen.lindman@
finskamissionssallskapet.fi

Delta i Utjämningen 
Utjämningen är Finska 
Missionssällskapets 
årliga informations- och 
påverkanskampanj i kampen 
för de fattigaste och mest 
utsatta i världen. Insamlingen 
stöder utvecklingssamarbete 
på olika håll i världen. Årets 
kampanj hjälper personer med 
funktionshinder:
www.utjämning.fi

Stöd katastroffonden 
När en katastrof inträffar behöver hjälpen nå fram omedelbart. Genom 
att stöda katastroffonden hjälper du oss att nå ut till offren.
www.finskamissionssallskapet.fi/katastroffond

Låt det goda gå i arv 
Testamentet är en viktig gåva. Du kan stöda Finska Missionssällskapet 
genom att komma ihåg verksamheten i ditt testamente.
www.finskamissionssällskapet.fi/testamente

Din födelsedag kan 
hjälpa någon
Fyller du jämna år? Genom 
Finska Missionssällskapets 
bemärkelsedagskonto kan du 
stöda vårt arbete utomlands 
på många sätt. Ta kontakt med 
understödskoordinator Britt-Helen 
Lindman.

Bli fadder 
Genom Finska Missionssällskapets fadderarbete kan du stöda 
utbildning av barn och ungdomar. Fadderavgiften är 30 euro per 
månad. www.finskamissionssällskapet.fi/fadderbarn

Följ oss
facebook.com/finska.missionssallskapet       
youtube.com/missionfi

Beställ tidningen Mission gratis:
www.finskamissionssallskapet.fi/tidning 

Finska Missionssällskapet
PB 154 (Observatoriegatan 18), 00141 
Helsingfors, tfn  (09) 12 971
fms@finskamissionssallskapet.fi

Donationskonto: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH

Insamlingstillstånd: POL-2014-10091 för 2015-2016, beviljat 
23.10.2014 av Polisstyrelsen. 2014/6610 för 2015, beviljat 
25.8.2014 av Ålands Landsskapsregering
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Fadderstödet förändrar liv -
trygga oaser i Etiopien

Finska Missionssällskapet stöder 300 
fadderbarn i Etiopien. Barnen, som 
mist en eller båda föräldrarna på 

grund av aids, erbjuds en trygg och me-
ningsfull fritid vid Mekane Yesus–kyrkans 
tre aktivitetscentrum i Dessie, Kombolcha 
och Woldiya.

Missionär Christine Björkskog är glad 
över att det går så bra för fadderbarnen i 
Etiopien.

– Största delen av barnen jag träffade då 
jag kom till Dessie första gången år 2006 
är ute i arbetslivet nu. Det är fint att se hur 
unga får sin examen och hittar inkomst-
möjligheter. Att skaffa sig ett yrke är livs-
viktigt i Etiopien, där arbetslösheten är hög. 

– Risken att hamna på gatan minskar 
betydligt då barnen får stöd för skolgång. 
Vårdnadshavaren får pengar till uppehälle 
och barnet behöver inte söka arbete för att 
försörja sig.

Christine Björkskog har arbetat i Etio-
pien i två repriser, åren 2006–2010 och 
2013–2015. Christine är speciallärare hem-
ma från Larsmo i Österbotten. Under den 
andra arbetsperioden har hon fungerat som 
rådgivare för kyrkans fadderarbete, och va-
rit bosatt i Dessie. 

– Verksamhetens viktigaste hörnstenar 
är att lära barnen ta ansvar och egna initia-
tiv. Vi vill att de ska växa upp till trygga vux-
na som klarar sig i livet. Man kan säga att vi 
sätter igång en helande process. Många av 
dem som fått hjälp har också en stark vilja 
att hjälpa andra.

De unga får lära sig olika hantverk, till 
exempel träslöjd, klädsömnad och handar-
bete vid centren. 

– De unga lär sig att arbete är värdefullt 
och att de har möjligheter i livet. De får ock-
så hjälp med att klara praktiska sysslor. Om 
ett barn växt upp utan stöd från vuxna är 

det ingen självklarhet att de kan tvätta klä-
der och sköta sin hygien, säger Christine.

UPPTÄCKER PROBLEM I GOD TID
Kyrkans medarbetare gör hembesök hos 
fadderbarnen två gånger i månaden. De 
flesta barn som är med i programmet har 
blivit helt eller delvis föräldralösa på grund 
av hiv/aids. Många  bor hos någon släkting.

– Vi  upptäcker om något inte är som 
det ska hemma. Ibland händer det till ex-
empel att ett barn slutar komma till sko-
lan, och då reder vi ut vad som är fel. Vi 
ordnar också ett möte med vårdnads–
havaren och skolpersonalen där vi förklarar 
elevens situation. Det är viktigt att vi reage-
rar – om en elev är borta från skolan riske-
rar den att förlora sin studieplats, förklarar 
Christine.

Det är viktigt för barnen att känna att de 
inte är ensamma i livet när de växer upp. 

TEXT: JOANNA LINDÉN-MONTES 

Här lär sig Christine Björkskog spinna bomull, en av de många aktiviteter barnen fått ta del 
av. Foto: privat



FADDERARBETET I NORRA ETIOPIEN
Finska Missionssällskapet driver fadderarbete tillsammans med den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan, som är en snabbt 
växande och dynamisk kyrka. Under fem decennier har kyrkans medlemmar ökat från 20-50 000 till omkring 6,5 miljoner 
medlemmar.

År 2002 inleddes fadderarbete bland barn som blivit föräldralösa på grund av aids i norra Etiopien. Fadderbarnen stöds 
ända från grundskolan tills de blivit färdiga med skolan och fått ett yrke. De får möjlighet till utbildning via korta yrkeskurser, 
yrkesskolor, högskolor eller universitet. Under år 2014 utexaminerades 47 ungdomar som får fadderstöd  från olika skolor: 
20 studenter från universitet, åtta från institut och 19 från yrkesskolor. 

Fadderbarnen får också ekonomisk, materiell och teknisk hjälp då de påbörjar arbetslivet eller startar egna småföretag. 
Verksamheten vid aktivitetscentret i Dessie började år 2004. Byggandet av aktivitetscentren i Kombolcha och i Woldiya 

påbörjades år 2009 och de har nu varit i full användning i cirka tre år.

Bli fadder: www.finskamissionssallskapet.fi/fadderbarn

– Många bor mycket fattigt i små ruckel 
och lockas inte av att vara hemma. Risken 
är stor att de hamnar i dåligt sällskap ute på 
stan och lockas till olika gäng. Vi erbjuder 
dem en trygg plats med meningsfulla upp-
gifter.

STÖD TILL HELA FAMILJEN
Christine berättar att omkring hälften av 
Finska Missionssällskapets fadderbarn i 
Etiopien vistas vid verksamhetscentren 
regelbundet.

– En vanlig lördag kommer omkring 
40 barn till centret i Dessie.  Barnen får 
syssla med slöjd, handarbete och matlag-
ning. Centret har också egna trädgårdar 
där barnen får lära sig odla grönsaker, en 
liten datorsal och ett litet bibliotek. Flest 
barn är det på lördagar. Vid Kombolcha 
samlas 50–60 och vid Woldiya 70–80 
barn.

Fadderbarnens vårdnadshavare och 
syskon är också välkomna vid aktivi-
tetscentren.

– Centren har blivit  viktiga samlings-
punkter för kyrkan, som också ordnar 
program för till exempel funktionshind–
rade och deras föräldrar i lokalerna. Cen-
tren betjänar många grupper.

EN DEL AV KYRKAN
Christine blev en del av kyrkans team un-
der sina år i Etiopien. Hon lärde sig fly-
tande amhariska och fick agera rådgivare 
för hela synoden när det behövdes stöd i 
någon fråga.

– Jag har sett stora framsteg i arbetet. 
När jag anlände till Etiopien första gång-
en hade kyrkan nyligen öppnat aktivitets–
centret i Dessie. När jag kom tillbaka år 
2013 hade kyrkan byggt två nya center i 
Kombolcha och Woldiya.

TILLBAKA I FINLAND
Christines uppdrag i Etiopien avsluta-
des i februari 2015. Nu är hon tillbaka i 
Finland och gör församlingsbesök under 
våren. På hösten återvänder hon till sin 
tjänst vid Chronhjelmsskolan i Larsmo. 

Före hon lämnade Dessie hann hon 
ordna en form av hjälpledarkurs för de 
äldre barnen vid aktivitetscentren.

– Nu kan de större barnen lära de yng-
re olika pyssel och handarbeten. Jag gjor-
de en manual som ledarna kan använda 
vid kommande utbildningar.

Christines missionärskollega Annika 
Utriainen, kontaktperson för fadderarbe-
tet, sköter tillsvidare Christines uppgifter. 

Senare på hösten kommer de nya mis-
sionärerna Sara och Antti Purtanen att 
fortsätta arbetet, stationerade i Dessie.
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Samuel Nigusu är en förebild för 
många föräldralösa barn och unga 
i Etiopien. Han leder kyrkans verk-

samhetscenter i Kombolcha.
När Samuel växte upp sålde han frukter 

för att hjälpa sin mamma och bror skaffa 
mat för dagen.

– Mamma sålde grönsaker, men ef-
tersom hon var sjuk förtjänade vi inte så 
mycket. Vi hade massor av problem och 
jag kunde inte satsa ordentligt på skolan.

Familjen levde i svår fattigdom. Men 
Samuels tillvaro förändrades radikalt när 
kyrkans fadderprogram erbjöd honom 
ekonomiskt stöd.

– Jag kunde börja satsa på skolan, äta 
ordentligt, klä mig ordentligt. Vi kunde 
alla leva ett mycket bättre liv. Jag var med 
i fadderprojektet från årskurs sex ända 
tills jag fick min examen som elektronik–
montör.

EN STYRKA FÖR BARNEN
Samuel fann sin yrkesbana vid kyrkans 
aktivitetscenter i Dessie.

– När aktivitetscentret i Dessie starta-
de sin verksamhet började jag tillbringa 
mycket tid där. Jag lärde mig mer och mer. 
Finska missionärer och volontärer under-
visade mig och jag fick goda baskunska-
per. Så småningom började jag arbeta där, 
först halvtid och senare heltid som slöjd-
lärare.

Efter några år som instruktör i slöjd-
verkstaden i Dessie erbjöds Samuel en 
tjänst som verksamhetsledareledare för 
aktivitetscentret i Kombolcha, där han 
bor tillsammans med sin fru. Samuel kan 
också stöda sin mamma ekonomiskt.

– Jag tycker jättemycket om mitt arbete 
som ledare för verksamhetscentret. Efter-
som jag är praktiskt lagd har jag kunnat 
tjäna andra med mina gåvor. Jag vet vilken 
bakgrund barnen har och kan leva mig in 
i deras situation. 

Samuel vill inge hopp och uppmuntrar 
fattiga barn att våga drömma om ett yrke 
och en framtid.

– Barnen känner till min bakgrund 
och jag får vara ett gott exempel för dem, 

både i Dessie och Kombolcha. Jag får ock-
så vara ett exempel för all personal i hela 
synoden.

CHRISTINE BJÖRKSKOG INTERVJUADE SAMUEL NIGUSU

Samuel Nigusu visar vägen för föräldralösa barn och unga i Etiopien. Foto: Christine Björkskog

Samuel Nigusu medverkar i 
Missionsfesten i Esbo, 6-7 juni. 

Läs mera på
www.missionsfesten.fi

Missionsfesten 2015Tillsammans på Kungsvägen

Visste du att?

Finska Missionssällskapet hade 
4 000 fadderbarn i 17 länder år 

2014. Sammanlagt 20 000 människor 
gynnas av fadderverksamheten, 

barnens vårdnadshavare, familjer 
och olika stödgrupper 

medräknade.

FRÅN FADDERBARN  
TILL VERKSAMHETSLEDARE
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Bolivias lutherska kyrka är mång-
språkig och mångkulturell. Dess 
medlemmar tillhör olika urfolk  – 

aymara, quechua, lecos och guaraní. 
Den lilla kyrkan når ut till de fattiga ur-
folken och hjälper ungdomarna. 

22-åriga Raquel Carrizales är hem-
ma från aymarabyn Huancanipampa, 
som ligger 12-timmars bussresa från 
La Paz. Raquel  växte upp med mam-
ma, pappa och fem syskon. Familjen 
levde på en liten åkerplätt, där de odla-
de potatis och majs för eget bruk. Bar-
nen fick ofta hjälpa till med jordbruket. 

Raquel hade siktet inställt på att bli 
läkare – hon klarade sig utmärkt i sko-
lan och fick ett stipendium för att stu-
dera till läkare i Cuba.  Men eftersom 
hon inte lyckades skaffa fram alla pap-
per som behövdes för studier utom-
lands gick planerna om intet. Istället 

fann hon sitt kall inom kyrkan.  
Som fjortonåring började Raquel gå 

i byns lutherska kyrka. När hon var 18 
år flyttade Raquel till La Paz och fick 
chansen att gå en hantverkskurs i kyr-
kans regi. Kursen ledde i sin tur till att 
hon fick börja arbeta med ett projekt 
som Finska Missionssällskapet stöder. 
Raquel njöt av sitt arbete med många 
resor till olika kvinnogrupper på lands-
bygden. Under resorna märkte hon att 
många andra flickor kämpar med lik-
nande problem som hon genomlevt: 
fattigdom och dåliga utbildningsmöj-
ligheter.

För ett år sedan började Raquel 
arbeta som sekreterare på kyrkans 
missionskontor. Raquel, som älskar 
att sjunga, besöker regelbundet olika 
församlingar tillsammans med en liten 
ungdomskör. Dessutom reser hon så 

ofta hon kan till olika byar för att hjälpa 
pastorerna med ungdomsarbetet. 

I framtiden vill Raquel hjälpa ung-
domar som flyttat från landsbygden 
till storstaden La Paz. De saknar ofta 
någon att vända sig till och vet inte vart 
de ska gå med sina problem. Raquel 
ser med tillförsikt på framtiden. 

- Gud hjälpte mig då jag kom till 
La Paz och var ensam. Det finns kraft 
i bönen. Och i sången, säger Raquel 
med ett leende.

Bolivias evangelisk-lutherska kyrka 
består av 100 lutherska församlingar 
på 11 områden. Kyrkan har 22 000 
medlemmar och 26 vigda präster. Fin-
ska Missionssällskapet stöder arbetet 
sedan 2004. Det finns 36 ursprungs-
folk i Bolivia.

BOLIVIAS KYRKA NÅR  
DE FATTIGA URFOLKEN
TEXT OCH FOTO ARJA KOSKINEN, FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS REGIONCHEF I LATINAMERIKA

SOMMARINSAMLING
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HJÄLP KYRKAN NÅ FLER
>> Årets sommarinsamling hjälper Bolivias kyrka att växa och 
tjäna de fattiga på landsbygden. Kyrkan får stöd för kristen fostran, 
lägerverksamhet, kvinnogrupper och utbildning för lokala pastorer. Kyrkan 
stöder också lärare och producerar utbildningsmaterial. Kyrkan verkar i 
isolerade området på landsbygden bland olika urfolk.

Din gåva hjälper oss att förbättra människors levnadsförhållanden och att föra ut 
evangeliets glada budskap.

Gör en inbetalning till:
Finska Missionssällskapet
IBAN FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH
Märk donationen: S2015

5€ Ett skolhäfte på eget 
modersmål

15€ En Bibel på eget 
modersmål 

20€ En prästs resekostnader på 
landsbygden

40€ Söndagsskola

Raquel växte upp på den fattiga landsbygden före hon kom till 
storstaden La Paz, där hon nu jobbar för kyrkans mission. “Det 
finns kraft i bönen”, säger hon.



KYRKAN VANN KAMPEN 
MOT KÖNSSTYMPNING

I slutet av mars bestämde massajledarna i Morogoro, Tanzania, att 
omskärelsen av flickor måste upphöra. Massajledarna står enhälligt 
bakom beslutet. De kommer också att övervaka att den skadliga 

traditionen slopas. 
– Det här beslutet överraskade oss och det känns ofattbart. 

Det har verkat hopplöst att få en ändring i frågan men vi 
har ändå fortsatt att sprida kunskap, berättar missionärerna  
Anna-Riitta Holmström och Oskari Holmström som jobbat med 
massajerna i Morogoro i fem år.

Det historiska beslutet fattades vid två möten som Finska Mis-
sionssällskapet ordnade tillsammans med Tanzanias evangelisk-lu-
therska kyrka.

Esta Sawasawa från byn Mikese är en av de kvinnor som upplyst 
massajerna om den skada flickorna utsätts för.

– Jag har redan undervisat kvinnorna i min by om skadorna med 
omskärelse av flickor. Jag lärde mig det här vid kyrkans seminarier, 
säger hon.

I Tanzania är omskärelse förbjudet i lag sedan 1998. Men när lagen 
trädde i kraft började mammorna låta omskära sina döttrar i smyg. 
Istället för att vänta till tonåren började ingreppen göras på barn i 
åldrarna ett till tre år. Eftersom ingreppet kan leda till böter eller fän-
gelse har mammorna inte kunnat söka hjälp vid komplikationer och 
återkommande inflammationer.  

Tanzanias regering skrev i februari under ett internationellt avtal för 
upphörandet av omskärelse av flickor. Nu skärps kampen mot köns-
stympning på alla fronter.

TEXT ANNA-RIITTA HOLMSTRÖM OCH MARJATTA KOSONEN

Esta Sawasawa är en av de kvinnor som upplyser 
massajerna om den skada flickorna utsätts för. 
Foto: Anna-Riitta Holmström

Massajledarna kommer att övervaka att beslutet 
efterföljs. Foto: Oskari Holmström

Jordbävningen i Nepal lämnade tusentals utan hem
 
Den förödande jordbävningen som inträffade 25.4 i Nepal krävde tusentals 
människoliv. Jordbävningen krossade hus, orsakade jordskred, förstörde 
vägar och klippte av kommunikationerna. Sjukhusen fylldes till bristnings-
gränsen efter katastrofen. Nepal är ett av världens fattigaste länder, vilket 
gör att statens beredskap att hjälpa invånarna är svag. ”Just nu behöver 
offren skydd, mat, vatten och hygienartiklar”, berättar Finska Missions-
sällskapets missionär Heikki Takko. Han säger att staden ser ut som en 
krigszon och att han är speciellt bekymrad över barnens situation. Finska 
Missionssällskapet har åtta missionärer i Nepal. En del av dem kommer 
att delta i hjälparbetet. Hjälpinsatserna ordnas i samarbete med Lutherska 
världsförbundet och lokala samarbetsparter.
 
Hjälp så här 
Stöd Finska Missionssällskapets katastroffond genom att göra en inbetalning till kontonummer FI60 8179 9710 0312 86 (BIC: DABAFIHH). 
Skriv HJÄLP i meddelandefältet. Du kan också hjälpa genom genom att ringa vår donationstelefon 0600 11320. Samtalet kostar 20,28 euro 
+ lna. Det går också att donera via textmeddelande: för att ge 5 euro, sänd ett textmeddelande med texten HJÄLP5 till numret 16155. För 
att ge 10 euro, sänd textmeddelandet HJÄLP10 till numret 16155.



Tid: lördagen 13.6.2015 kl. 9.00
Plats: Rovaniemi kyrka, Rauhankatu 45, Rovaniemi

Granskning av fullmakter sker på mötesplatsen kl. 8–9

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1.Val av mötesordförande och -sekreterare, samt två protokol-
ljusterare och rösträknare
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Fastställande av dagordningen
4. Föredragning av verksamhetsberättelsen, bokslutet och revi-
sorernas utlåtande 
5. Fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet, samt 
beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, 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 styrelsemed-
lemmar 
10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
11. Beslut om stadgeändring (ändring av stadgarnas 3 och 13 
paragraf, på grund av överlåtelsen av muséets samlingar) 
12. Föredragning av strategin för åren 2017–2022
   
Styrelsen 16.4.2015

>> Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutan-
de organ. Församlingarna sänder representanter till årsmötet. 
Finska Missionssällskapet har dessutom medlemmar från andra 
samarbetsorganisationer samt personmedlemmar, som är  
kallade till mötet.

Insamlingstillstånd: POL-2014-10091 för 2015-2016, beviljat 23.10.2014 av Polisstyrelsen. 2014/6610 för 2015, beviljat 25.8.2014 
av Ålands Landsskapsregering.
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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
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

Testamenten
Tarja Larmasuo, tfn 020-7127 204

FMS KONTONUMMER

Kommande evenemang 
6-7.6: Missionsfest i Esbo med temat ”Tillsammans på Kungsvägen”. Program och anmälan för måltiderna (senast 12.5) 
på www.missionsfesten.fi 
28.7–2.8: Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki. Finska Missionssällskapet medverkar.
12.9: Frimärks- och myntauktion vid Finska Missionssällskapet, Observatoriegatan 18. Visning klockan 10, auktion klockan 11. 
18–20.9: Kursen Min Mission startar i Helsingfors. Sista anmälningsdag 23.8. För mer information, 
se www.finskamissionssallskapet.fi/utbildning eller kontakta enheten för svensk service, fms@finskamissionssallskapet.fi, 
tfn 020 7127 282

Smedsby Missionssyförening i Korsholm vill 
gratulera alla våra jubilarer som fyllt eller fyller 
jämna år i år, ingen nämnd men ej heller glömd.

Vi har ihågkommit skolbarn i Nepal med en 
slant för varje jubilar. Må Herren välsigna er alla!

Kom ihåg dina vänner på bemärkelsedagen eller 
hedra de bortgångnas minne genom en gåva 
till Paulinum prästseminarium i Namibia. Den 
valbara summan betalas till Maja Haikolas min-
nesfond, IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: 
DABAFIHH. Skriv MAJA i meddelanderutan.

Vill du få hälsningen publicerad i tidningen 
Mission, kontakta då Finska Missionssällskapet, 
tfn 020 7127 282. Hälsningar till följande num-
mer av Mission, som utkommer i september, ska 
vara redaktionen till handa i början av augusti.

Maja Haikolas minnesfond

FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET RF:s ÅRSMÖTE



GUD LÅTER SIN SOL GÅ UPP ÖVER OSS ALLA
Vad hade Runeberg diktat om en sol-
uppgång vid ekvatorn? Om molnen 
i Ruovesi inpirerade till en hel sång, 
vad hade han då hittat på om mor-
gonrodnad över turkosblått vatten 
när månskäran ännu ligger kvar på 
himlen som en vagga. Det här funde-
rar jag på en tidig morgon i Tanzania 
när oceanen ännu är stilla. Det är tyst 
och förväntan i luften. Molnen börjar 
färgas av strålar från en sol som ännu 
inte brutit horisonten, och hoppet är 
påtagligt.

Vi är många som bara förundras 
utan att kunna klä det i ord. De religi-
ösa liknelserna förknippade med sol-
uppgången är många och visst är det 
en existentiell upplevelse vi bjuds på 
varje dag. Var vi än ser solen gå upp.

Även i påskens händelser är solupp-
gången viktig. Den förstärker hoppet 

om uppståndelsen. Ängeln berättar 
om den nya ordningen när dagen 
ännu är ny. Och det här upprepar sig 
varje dag. Livets Gud påminner oss 
vid varje soluppgång om sin makt att 
väcka från de döda. Gud ger oss nytt 
hopp och mod.

I missionen är vi med och berättar 
om hoppet där hoppet nästan dött. Vi 
visar med vårt arbete att alla har ett 
människovärde, även för människor 
som inte visste att de har ett. Vi berät-
tar för människor att de duger som de 
är därför att Gud älskar dem. Det som 
alla vi människor behöver få höra så 
ofta.

Jag skulle ändå inte likna själva mis-
sionen vid soluppgången. Orsaken är 
att det helt enkelt inte är vi som har 
huvudrollen i det här färgspelet. Det är 
inte att vi berättar som är huvudsaken 

utan att Gud berättar om sig själv för 
människorna. Därför att Gud vill och 
älskar. För det använder han naturen, 
sitt ord och även medmänniskor. Mis-
sionen är kanske ett av alla de moln 
på himlen som blir färgade av solens 
strålar. Helt beroende av källan men 
det berättar något om den. När vi är 
med i arbetet, delar vi livet med andra 
människor.

När man börjar tala med naturens 
bilder, märker man att pråket är litet 
slitet. Jag är inte den första att upp-
täcka soluppgången. Runeberg sa det 
bättre. Men själva händelsen väcker 
ändå förundran varje gång man är 
med om den och den upptäckten be-
rättar också om Gud.

Pia Kummel-Myrskog
Chef för det kyrkliga samarbetet 

Finska Missionssällskapet

”Gud ger oss nytt hopp och mod.”


