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Styrelser och kommittéer 2016-2017 
 

A Årskonferensuppdrag 

 

1. Kyrkostyrelsen för Finlands svenska metodistkyrka  

Gabriella Adlercreutz-Laurin (2015-2018), ordförande (2016-2017), biskop Christian Alsted, 

distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken, distriktsföreståndare Nils-Gustav Sahlin, 

årskonferensens lekmannaledare: vakant, Mikael Nylund (2014-2017), Jerrold Eränen (2014-

2017), Bengt Lindblad (2014-2017), Sarah Tiainen (2016-2019) 

 

Medlemmar i arbets- och visionsutskottet (AVU): Mayvor Wärn-Rancken, Bengt Lindblad, 

Sarah Tiainen. 

 

Medlemmar i utskottet för ekonomi och förvaltning (UEF): Jerrold Eränen, Gabriella 

Adlercreutz-Laurin, Mikael Nylund, Nils-Gustav Sahlin.  

 

Bokförare: Beatrice Wahlström 

 

2. Rådet för mission  

Bernt Klockars, ordf (4), biståndskoordinator Catarina Ekman-Niemi-Kaija (10),  

Annina Rosenqvist (10), Sonja Nygård (3), Gustav Nygård (3), Ulla-Gun Ångman, Sverige 

(4). Suppleant: Jean-Claude Mutiganda (5) 

Kassör: Annina Rosenqvist  

  

3. Metodistkyrkans ungdomsförbund (Rådet för kristen fostran) (väljs av MKU r.f.) 

Hanna Wiik, ordf. (2), Catarina Ekman-Niemi-Kaija (3), Ellen Sundström (1). Suppleant: 

Annika Lahtinen (3)  

Kassör: Thomas Ahola (4) 

Bokförare: Catarina Ekman-Niemi-Kaija (3)     

 

4. Rauhan Sanomia - Nya budbäraren  

Ansvarig utgivare/huvudredaktör: utses av den finska kyrkostyrelsen 

Redaktion: Jan-Erik Andelin, Veli Loponen, Säde Loponen, Christine Konno, Lilian 

Westerlund, Gustav Wiik 

Kassör: Paula Pöysti 

 

5. Kommittén för vårdande av metodistkyrkans arkiv och bibliotek 

Leif-Göte Björklund, ordf (10), Thomas Westerbom (27), Maire Lindström (11) 

 

6. Förvaltningsrådet för Jumijärvi  

Catarina Ekman-Niemi-Kaija, ordf (17), Daniel Nylund (11), Anders Wilkman (9) 

Monica Hamberg (4).  MKU utser en medlem 

  

7. Rådet för tjänsten som ordinerad  

Leif-Göte Björklund, ordf (12), Mayvor Wärn-Rancken (13), Ritva Uhinki (8), Gösta 

Söderström (5), Tuula Sahlin (4), Björn Elfving (1) 

 

8. Undersökningskommittén 

Finlands finska årskonferens råd för tjänsten som ordinerad 

  



9. Medlemmar i samarbetsorganet för Finlands årskonferenser (2016-2018) 

Sarah Tiainen, Bo Andersson, Marika Ala-Heikkilä 

  

10. Lekmannaledare 2016-2020 

vakant 

 

11. Revisorer 

Kyrkokassan: Martin Baltscheffsky CGR (15), verksamhetsgranskare Nils Andersson (9) 

suppleant Kaj Lindström CGR (10) , Rådet för mission: Hans Jåfs, KPMG. Suppleant: KPMG  

 

B Internationella uppdrag (2016-2020) 

 

1. Medlem av centralkonferensens råd och biskopskommitté  

Leif-Göte Björklund 

  

2. Centralkonferensens undersökningskommitté  

Pastoralsessionen föreslår 

 

3. Centralkonferensens kyrkoordningskommitté  

Pastoralsessionen föreslår 

  

4. European Commission on Mission (ECOM)  
Catarina Ekman-Niemi-Kaija (3), vald av Rådet för mission  

  

5. Metodistkyrkans nordeuropeiska ungdomsråd (NEECCYC)  

Hanna Wiik, suppleant Jennie McCrea (valda av MKU-styrelsen) 

 

6. European Methodist Youth Council (EMYC) (2012-2016) 

Jennie McCrea, suppleant Hanna Wiik (valda av MKU-styrelsen) 

  

7. Centralkonferensens juridiska råd 

Leif-Göte Björklund 

  

8. Delegater till Metodistkyrkans Generalkonferens 2016-2020   

Pastoral delegat: Leif-Göte Björklund. Suppleanter: Veronica Andersson, Stefan Forsbäck 

Lekmannadelegat: Andreas Elfving, suppleanter: Monica Lundgren, Marie Fred 

 

9. Delegater till Metodistkyrkans Centralkonferens i Nordeuropa och Eurasien  

2016-2020  

Pastorala delegater: Leif-Göte Björklund, Veronica Andersson, Stefan Forsbäck.  

Suppleanter: Sarah Tiainen, Mayvor Wärn-Rancken, Nils-Gustav Sahlin 

Lekmannadelegater: Andreas Elfving, Monica Lundgren, Marie Fred 

Suppleanter: Jerrold Eränen, Jennie Elfving, Monica Wiik  

 

10. European Methodist Council 

Kyrkostyrelsen utser 

 

C Ekumeniska uppdrag 

1. Representanter i Ekumeniska rådet i Finland rf 

Leif-Göte Björklund (14), Mayvor Wärn-Rancken (3) 



Sektionen för finlandssvensk ekumenik: vakant    

Ungdomssektionen: vakant 

Ekumeniska rådets kvinnosektion: vakant 

  

2. Ledamöter i Frikyrklig samverkan rf:s styrelse  

2016-2018; Leif Galls, suppleant Jan-Erik Witting 

Utskottet för ekumenik och samhällsfrågor: Mayvor Wärn-Rancken 

Utskottet för biståndsfrågor: Sonja Nygård, Reidar Wilkman 

 

3. Kristliga radioutskottet  

Andreas Elfving (9), suppleant: Öivind Nyquist (10) 

 

4. Medlem i Fria Kristliga Folkhögskolans direktion 

Markus Norrby (2) 

suppleant Sofia Storsjö (6)  

  

5. KRAN r.f. 

Stina Blomberg 

  

6. Samtalsdelegationen mellan Finlands evangelisk-lutherska kyrka, Suomen 

metodistikirkko och Finlands svenska metodistkyrka  

Christian Alsted, Leif-Göte Björklund, Tuula Sahlin. 

 

D Nomineringskommittén 

valda till 2017: Birgit Grönqvist Ellen Hoang 

valda till 2018: Camilla Klockars, (sammankallare), Rita Eränen 

valda till 2019: Tuula Sahlin, Margareta Åkerberg 

  



Finlands svenska metodistkyrka 
Årskonferens 9-12 juni 2016 
 

Dagboksanteckningar 
 

Konferensens tema: Church Alive – Med Jesus i vardagen 
 

Torsdag 9.6 

8.30 Konferensbyrån öppnas. 

9.00  Pastoral session. Kaffe för pastorer 

10.30 Förhandlingarna inleds.  

13.30  Förhandlingar 

15.30  Förhandlingar 

19.00  Kvällsmöte. Encountering God – Inför Gud: Betydelsen av att möta Gud på djupet och leva i 

Hans närvaro. Lovsång, undervisning av Malcolm Macdonald, förbön.  

 

Fredag 10.6 

9.00  Förmiddagsmöte, Living for the Kingdom – För Guds rike: Överlåtelsen till att leva för Guds 

syften och dröm. Lovsång, undervisning av Malcolm Macdonald.  

10.30  Diskussionsforum – Viktiga frågor med presentation av Kyrkostyrelsen 

11.30  Förhandlingar  

14.00  MKU:s årsmöte. Del av förhandlingarna 

15.30  Seminarium / Workshops. Malcolm Macdonald / John Hookway / Martin Huff / Jonas 

Björkstrand 

19.00  Kvällsmöte – Loving deeply – En djupare kärlek: Att älska Gud och sin nästa. Lovsång, 

  undervisning av Malcolm Macdonald 

 

Lördag 11.6 

9.30  Förmiddagsmöte. Churches in change – Förvandlade församlingar: Hur vi kan se 

församlingar utvecklas och bli allt det Gud tänkt i vår tid. Lovsång, undervisning av John 

Hookway 

11.30  Högtidssession med minnesstund 

13.30  Workshops 

19.00  Kvällsmöte. Sharing Jesus – Jesus till människor: Uppdraget att ge Jesus till världen. 

Lovsång,predikan av Malcolm Macdonald, offerglädjens stund mm. 

21.00  Cafekväll och konsert Maria och Tomas Höglund i Metodistkyrkan 

 

Söndag 12.6 

10.30  Ordinationsgudstjänst med nattvard. Offerglädjens stund. Biskop Christian Alsted predikar. 

 

Konferensen hölls i metodistkyrkan i Åbo och i Evankeliumin Talo på Lilla Tavastgatan. 

Konferensgäster var Malcolm Macdonald, John Hookway och Martin Huff  från England och Jonas 

Björkstrand från Koskö. 

 

Under högtidssessionen hölls minnesstund över pastorerna Gunnar Hallgren och Åke Sahlin från 

Sverige. 

Andreas Forsbäck blev ordinerad till äldste och Tom Riska blev lokalpastor. 

 

Måltiderna åts på Turun Ammatti-Instituutti.  



Finlands svenska metodistkyrka 

Årskonferens 9-12.6.2016 i Åbo 

 

 

PROTOKOLL
1
 

 

 

Torsdagen den 9 juni 

 

1. Inledning 

Konferensen inleddes med andakt av biskop Christian Alsted. Vi sjöng Obrigado 

senor alleluja. Biskopen läste ur Mark 6:30f om lärjungarna som arbetat mycket och 

behövde vila sig. Vi kan drabbas av empatitrötthet när vi arbetar med människor med 

stora behov. Människorna är som får utan herde och behöver mycket stöd och 

undervisning. Vi behöver vila oss men vi behöver också ge av det vi har. Ofta är vi 

mer koncentrerade på det vi inte har än på det vi har. 

Vi bad tillsammans. 

 

Biskop Christian Alsted öppnade förhandlingarna.  

 

2. Laglighet 

Konstaterades att årskonferensen var lagenligt sammankallad och beslutför. 

 

3. Namnupprop 

Namnupprop förrättades. 

Följande pastorala medlemmar var närvarande: 

 

Erik Hellsten, Björn Elfving, Fredrik Wegelius, Anita Grantinger, Christer Nilsson, 

Mayvor Wärn-Rancken, Nils-Gustav Sahlin, Tuula Sahlin, Leif-Göte Björklund, 

Camilla Klockars, Birgit Grönqvist, Leif Galls (torsdag kväll-), Andreas Forsbäck 

(fredag-söndag), Sarah Tiainen, Stefan Forsbäck, Mikael Nylund (fredag- ), Mika 

Uusimäki ( fredag- ) och Tom Riska. 

 

Följande lekmannaombud var närvarande: 

Borgå: Mervi Palmberg, Ekenäs: Tuulikki Forsbäck, Gamlakarleby: Solveig Somero, 

Grankulla: Marika Ala-Heikkilä, Helsingfors: Jerrold Eränen, Ingå: Andreas Elfving 

(torsdag), Christel Hellsten (fredag-söndag), Jakobstad: ingen, Kristinestad: Juha 

Mikkonen, Lovisa: ingen, Skaftung: Bengt Lindblad, Svartså krets: ingen, Vasa: 

Carola Löfholm, Åbo: Ninni Kivinen, Laxå: Hans Wallstedt (fredag-), Östersund: 

Ulla-Gun Ångman. 

 

Dessutom med säte och stämma:  

Årskonferensens lekmannaledare: Monica Lundgren 

 

1     Protokollet är skrivet i enlighet med dagordningen, inte enligt den ordning arbetsgrupperna 

rapporterade ärendena. 



Ordförande för Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund rf: Hanna Wiik 

(fredag-söndag)  

Årskonferensens missionssekreterare: Catarina Ekman-Niemi-Kaija  

Lekmän från kyrkostyrelsen: Gabriella Adlercreutz-Laurin 

 

Konstaterades att de 5 mittersta borden av salen utgör röstningsområde. 

 

Alla närvarande beviljades yttranderätt.  

 

4. Val av funktionärer 

Som sekreterare fungerar Monica Lundgren, vald till 2016. 

Till justeringspersoner valdes Tuula Sahlin och Jerrold Eränen. 

Till rösträknare valdes: Marie Fred och Gabriella Adlercreutz-Laurin. 

Till sekreterarens medhjälpare valdes Sarah Tiainen. 

 

5. Dagordning 

Ekumeniska Rådets rapport delades ut i konferensen och remitterades till grupp 1.  

Rapporten från generalkonferensdelegaterna behandlas i plenum.  

Dagordningen fastställdes.  

 

6. Hälsningar 

Hälsningar till konferensen mottogs av missionär Mikko, Caty och Gösta Söderström, 

Pasi Runonen, Bengt Korswing, Veronica Andersson, Folke Palmér, Kaikka och Hans 

Växby. Den danska årskonferensen hälsade via biskopen. 

Beslöts att sekretariatet skickar en hälsning till alla pastorer som inte är närvarande 

samt till den estniska årskonferensen och till Mikko. 

 

7. Ledarskapets och kyrkostyrelsens rapport 

7.1 Rapport 

Mayvor Wärn-Rancken och Nils-Gustav Sahlin framförde ledarskapets budskap till 

konferensen med bibelordet ur Ef 4:11-13 i centrum.  

Rapporten behandlas i alla arbetsgrupper. 

 

7.2 Kyrkostyrelsens förslag remitterades till arbetsgrupperna. 

 

7.3 Bokslut 2015 

Kyrkokassans bokslut presenterades av Gabriella Adlercreutz-Laurin. 

Budgeten för 2017 presenterades av Gabriella Adlercreutz-Laurin. 

Bokslutet och budgeten remitterades till arbetsgrupperna. 

 

 8.  Rapport från Generalkonferensen 

 Generalkonferensdelegaterna Andreas Elfving och Leif-Göte Björklund presenterade 

sin rapport. Vi såg också ett videoclip från konferensen. 

 En av de viktiga frågorna på konferensen var den mänskliga sexualiteten som under en 

lång tidsperiod funnits på agendan. Konferensen beslöt, på grund av svårigheter att 

hantera den svåra och känslomässigt laddade frågan, att ge biskopsrådet i uppdrag att 

utarbeta ett förslag att hantera och lösa frågan. En kommission kommer att tillsättas 

som ska behandla alla paragrafer som gäller sexualitet, men också hur kyrkan ska 

fungera i framtiden. Komissionen ska ha en så bred sammansättning som möjligt när 



det gäller åsikter och geografi. Generalkonferensen önskar enhet i kyrkan, men man är 

medveten om att en splittring i kyrkan är möjlig. 

 

 Deltagare i årskonferensen ställde frågor relaterade till detta och gk-delegaterna 

konstaterade att nuvarande kyrkoordning fortfarande är i kraft. Ändå ser många 

biskopar mellan fingrarna när det gäller tolkningen av kyrkoordningen och detta 

skapar frustration bland de konservativa. De nuvarande reglerna skapar frustration 

bland de liberala och situationen börjar bli ohållbar. 

 Leif-Göte Björklund uttryckte besvikelse över att generalkonferensen 

omyndigförklarade sig själv när den inte behandlade frågan och Andreas Elfving 

uttryckte tro på en stor Gud som kan verka och hålla kyrkan enad. 

 

 Lunchpaus. 

  

 Diskussionen återupptogs om kyrkoordningen och dess auktoritet idag. Konstaterades 

att reglerna finns, men att biskoparna tolkar dem på olika sätt.  

  

 När det gäller andra områden som kyrkan arbetar med, konstaterade Andreas Elfving 

att kyrkan gör ett fint arbete med att utrota malaria. 

 

 Biskopen betonade att gudstjänsterna på generalkonferensen var fina och de kan ses på 

www.umcgc.org. 

 

9.  Grupparbete 

  9.1 Ledarskapets och kyrkostyrelsens rapport:  

Kommentarer från grupp 1: När det gäller diakonin, bör varje församling hitta sin 

egen väg. Man kan inte kopiera arbete från andra församlingar och bör inte heller 

påläggas uppgifter ”uppifrån”. Det är viktigt med rätt man på rätt plats. 

Gåvoupptäckten är viktig. 

Det är viktigt att kyrkan kommer ut till människorna. Detta gäller alla, inte bara 

pastorerna. Ofta har medlemmarna mera kontakter än pastorerna. 

När det gäller evangelisation, kan församlingar på olika orter hjälpa varandra. 

När det gäller lärjungaskap är undervisningen viktig. 

Kommentarer från grupp 2: Frågorna som tas upp är viktiga och behöver lyftas fram i 

våra församlingar. Det är distriktsföreståndarens uppgift att följa upp att detta sker och 

utvärdera det. 

På gruppernas förslag godkändes ledarskapets och kyrkostyrelsens rapport och 

lades till handlingarna. 

 

9.2 Kyrkostyrelsens förslag 

Kyrkostyrelsens förslag - 1   

På gruppernas förslag fastställdes bokslutet för kyrkokassan för år 2015 och 

ansvarsfrihet beviljades de redovisningsskyldiga.  

 

 



Kyrkostyrelsens förslag – 2 

På gruppernas förslag beslöts att kyrkostyrelsen får fullmakt att köpa och sälja 

fastigheter, bostäder, aktier och andelar. 

 

Kyrkostyrelsens förslag - 3 

Grupperna föreslår att förslaget godkänns. Förslaget bordläggs tills motionen om 

givandet behandlats. 

 

Kyrkostyrelsens förslag - 4 

Grupp 5 konstaterade att lönerna ligger 5-10 år efter i utvecklingen. De föreslår att 

lönerna höjs med 0,5% från 1.9.2016.  

Gruppens förslag föll och kyrkostyrelsens förslag om 0% löneförhöjning 

godkändes. 

Dessutom föreslog grupp 5 att RTO tillsätter en arbetsgrupp som arbetar med 

lönestrukturer och –system. Detta förslag godkändes. 

    

Kyrkostyrelsens förslag - 5 

På gruppernas förslag godkändes förslag 5 om arbetshälsovård, sjukledighet, 

semestrar och löner. 

 

Kyrkostyrelsens förslag - 6 

På gruppernas förslag antas förslaget som ett pilotprojekt för ett år framåt och 

utvärderas sedan på nästa årskonferens. 

 

Kyrkostyrelsens förslag - 7 

På gruppernas förslag godkändes förslag 7 om medlemsbokföring.  

 

Kyrkostyrelsens förslag - 8 

På gruppernas förslag godkändes förslag 8 om offerdagar. 

 

Kyrkostyrelsens förslag - 9 

Förslag 9 är ett tillägg till kyrkostyrelsens förslag och  lyder: 

 Kyrkostyrelsen föreslår – efter beslut i Ekenäs svenska metodistförsamling att 

församlingen inte motsätter sig försäljning – att fastigheten Betelkapellet på Bangatan 

29 i Hangö – säljs. 

 Årskonferensen beslöt att godkänna försäljningen av Betelkapellet på Bangatan 

29 i Hangö. 

  Erik Hellsten ledde i bön och tackade Gud för vad församlingen och kyrkan har betytt. 

 

9.3 Budget för kyrkokassan för år 2017 

På gruppernas förslag godkändes budgeten med kommentaren att församlingen i 

Åbo inte har fått någon förfrågan om ett extra anslag på 2.500 euro och har alltså 

inte kunnat ta ställning till det. Denna information tas med i den vidare 

planeringen av ekonomin.  



10. Rapport från Arbetsgruppen för församlingsplantering 

Grupp 1 frågade vem som har tillsatt arbetsgruppen och om det finns någon strategi 

för den?  Camilla Klockars svarade: Gruppen har tillsatts av biskopen. Bootcamps 

ordnas – det är strategin.  

På grupp 1:s förslag godkändes rapporten.  

 

11. Statistikrapporter 

11.1 Medlemsstatistik 

Grupp 2 konstaterar att rad 9 på blanketten bör fyllas i med antalet ordinerade 

pastorer. Endast fyra församlingar har tagit in nya medlemmar. 

På grupp 2:s förslag godkändes medlemsstatistiken. 

 

11.2 Ekonomisk statistik 

  Grupp 2 konstaterar att rapporten inger vemod och oro, men på gruppens förslag 

godkändes den ekonomiska statistiken.  

 

12. Motion om givande (behandlad på fredag) 

  Grupp 4 föreslog att motionen förkastas. Den innehåller inga uträkningar på vad det 

innebär ekonomiskt att följa motionens förslag.  

  Gabriella Adlercreutz-Laurin meddelade att preliminära uträkningar visar att 

förhöjningen av avgifterna medför en ökning av intäkterna med ca 9.000 euro. 

  Årskonferensen beslöt att förkasta motionen. 

  Därmed finns kyrkostyrelsens förslag 3 på bordet.  Kyrkostyrelsens förslag 3 

godkändes. 

 

13.  Rauhan Sanomia – Nya Budbäraren; rapport och bokslut 

  Frågan behandlades i öppen konferens. 

  Diskussion fördes om vem tidningen behövs för och vad som är relevant idag. 

  Förslag gavs om att kyrkostyrelsen arbetar vidare med mediefrågan.  

  Camilla Klockars föreslog att en grupp utses som funderar på hur vi ska 

organisera informationen – från ett tomt bord. Förslaget godkändes men frågan 

hur gruppen utses bordlades till fredagen. 

  Rapporten mottogs. Rauhan Sanomia – Nya Budbärarens bokslut för år 2015 

godkändes. 

 

14. Rådet för mission 

  14.1 Rapport och verksamhetsplan 

  Grupp 3 rapporterade att respons på materialet som skickas ut av rådet efterfrågas. 

  Har missionsrådet fria händer att ordna insamlingar?  

  På gruppens förslag mottogs rapporten.  

  14.2 Rådets för mission bokslut för år 2015 

  På gruppens förslag godkändes bokslutet för år 2015. Ansvarsfrihet beviljades de 

redovisningsskyldiga. 



 

  14.3 Rådets för mission budget för år 2017 

  På gruppens förslag godkändes budgeten. 

 

15. Rådet för tjänsten som ordinerad - RTO 

  Rådet avgav ingen rapport . 

 

16.  Samarbetsorganet för Finlands svenska metodistkyrka och Suomen 

Metodistikirkko 

  Grupp 1 frågade efter rapportering från organet eftersom ingen skriftlig rapport 

inlämnats. Samarbetsorganet har inte sammanträtt utan kontakten mellan de två finska 

konferenserna har främst skett på distriktsföreståndarnivå och genom den 

gemensamma administrativa sekreteraren. Dessutom har kontakter etablerats på det 

personliga planet. Inga beslut fattades i saken. 

 

17. Metodistkyrkans arkiv och bibliotek 

  På förslag av grupp 5 godkändes rapporten. 

 

18. Centralkonferensens råd och biskopskommittén 

  Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken ledde förhandlingarna under denna 

punkt.   

  18.1 Rapport 

  På grupp 5:s förslag godkändes rapporten. 

   

Konstaterades att centralkonferensen hösten 2016 ska välja biskop för Norden och 

Baltikum.  Centralkonferensens råd har nominerat Christian Alsted till kandidat för 

valet. Beslöts att vår årskonferens ställer sig bakom förslaget och nominerar också 

Christian Alsted  till kandidat från vår årskonferens. 

 

  18.2 Bokslut; Centralkonferenskassan, Areakassan, Biskopskassan, Medel för 

  nordisk teologisk utbildning 

  På grupp 5:s förslag godkändes samtliga bokslut. 

  

19. Rådet för kristen fostran - MKU  

All rapportering från MKU behandlas på årsmötet på fredag. Årsmötet ingår i 

årskonferensens förhandlingar och protokollet bifogas detta protokoll. 

 

20. Jumijärvis förvaltningsråd - rapport 

  På grupp 2:s förslag godkändes rapporten. 

 

  Förhandlingarna ajournerades till följande dag. 

 

 



 

Fredagen den 10 juni 

 

Hans Wallstedt, Mikael Nylund , Andreas Forsbäck  och Hanna Wiik anlände till 

konferensen. 

Christel Hellsten anlände till konferensen och ersatte Andreas Elfving. 

  Förhandlingarna återupptogs. 

 

21. Ekumeniska rapporter 

  21.1 Ekumeniska rådet i Finland 

  På grupp 1:s förslag godkändes rapporten. 

  21.2 Frikyrklig Samverkan FS 

  På grupp 4:s förslag godkändes rapporten. 

  21.3 KRAN rf 

  Ingen rapport förelåg. 

  21.4 Fria Kristiliga Folkhögskolan 

  På grupp 3:s förslag godkändes rapporten. 

 

22. Val – nomineringskommitténs rapport 

  Birgit Grönqvist från nomineringskommittén framlade kommitténs förslag.

 Val förrättades enligt följande:  

  Till kyrkostyrelsens ordförande för ett år framåt (2016-2017) valdes Gabriella 

Adlercreutz-Laurin (2015-2018). 

  Ledamöter: biskop Christian Alsted, ex officio, distriktsföreståndarna Mayvor Wärn-

Rancken (det finlandssvenska distriktet) och Nils-Gustav Sahlin (det svenska 

distriktet) ex officio, lekmannaledaren (vakant), Mikael Nylund (2014-2017), Jerrold 

Eränen (2014-2017), Sarah Tiainen (2016-2019), Bengt Lindblad (2016-2019).  

 

  Leif-Göte Björklund avtackades för sin tjänst som ordförande för kyrkostyrelsen. 

 

  Till årskonferensens sekreterare valdes Sarah Tiainen (2016-2020). 

   

  Huvudredaktör för Rauhan Sanomia – Nya Budbäraren: Uppdraget överfördes till den 

finska årskonferensen. 

 

 Nomineringskommitté; valda till 2017: Birgit Grönqvist, Ellen Hoang, till 2018: 

Camilla Klockars (sammankallare), Rita Eränen. Till 2019: Tuula Sahlin, Margareta 

Åkerberg 

 

  Övriga personval skedde i enlighet med bifogad lista över styrelser och kommittéer. 

  

 



Det föreslogs att arbetsgruppen för församlingsplantering i fortsättningen nomineras 

av kabinettet och finns med bland kyrkans övriga råd. Förslaget godkändes. 

 

Frågan om hur årskonferensen organiserar informationen (torsdag, §13) behandlades. 

Beslöts att Camilla Klockars och Andreas Forsbäck får i uppdrag att utse en 

grupp. De rapporterar till kyrkostyrelsen. 

 

Sarah Tiainen föreslog att någon från Nya Budbärarens redaktion ingår i gruppen. 

Förslaget föll. 

 

 23. Information 

Tuula Sahlin konstaterade att hon är invald i världsböndagens kommitté. 

Metodistkyrkan (missionsprojektet i Kambodja) står i år i tur att få pengarna från 

insamlingen.  

Björn Elfving meddelade att det är 150 år sedan de första metodisterna kom till 

Kristinestad. Detta f iras i Kristinestad 19-20.11.2016. 

  Hans Wallstedt gjorde reklam för tre böcker:   

  Bibelstudiematerial ”På väg” är en resa genom Bibeln för migranter. 

  ”96 lampor” och Magnus Malm: Som om Gud inte finns 

 

24. Konferensens årsrapport 

  Konferensens årsrapport genomgicks på pastoralsessionen. 

 

25. Nästa årskonferens 

 Församlingen i Vasa inbjöd till nästa års årskonferens på Norrvalla i Vörå och den  

hålls 8-11.6.2017.  

 

26. Tack 

  Erik Hellsten tackade biskopen å hela årskonferensens vägnar för en väl ledd 

konferens. 

 

27. MKU:s årsmöte 

  MKU:s årsmöte hölls under förhandlingarna med särskilt protokoll som bifogas. 

 Eftersom årskonferensens medlemmar deltog i mötet, är valet av Hanna Wiik till 

ordförande för MKU också sanktionerat av årskonferensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28. Avslutning 

  Biskop Christian Alsted avslutade förhandlingarna.  

 

 

 

 

  Christian Alsted   Monica Lundgren 

  Biskop   sekreterare 

 

  Justerat:   

 

 

 

  Tuula Sahlin   Jerrold Eränen 

  



Protokoll 

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. 

 

Årsmöte 

Tidpunkt: Fredagen den 10 juni 2016 kl. 14.15. 

Plats: Metodistkyrkan, Tavastgatan 4, Åbo  

Närvarande: Catarina Ekman-Niemi-Kaija, Mervi Palmberg, Ninni Kivinen, Mayvor Wärn-
Rancken, Solveig Somero, Camilla Klockars, Leif Göte-Björklund, Mikael Nylund, Tuula 
Sahlin, Hanna Wiik, Erik Hellsten, Fredrik Wegelius, Juha Mikkonen, Björn Elfving, Bengt 
Lindblad, Jerrold Eränen, Rita Eränen, Leif Galls, Monica Lundgren, Marie Fred, Birgit 
Grönqvist, Andreas Forsbäck, Nils-Gustav Sahlin, Anita Grantinger, Gabriella Adlercreutz-
Laurin, Carola Löfholm, Marika Ala-Heikkilä, Ulla-Gun Ångman, Simo Sewon, Maire 
Lindström, Hans Wallstedt, Tuulikki Forsbäck, Stefan Forsbäck. Tuovi Hahto, Christian 
Alsted, Sarah Tiainen m.fl. 

 

1) Inledning 

MKU:s ordförande Hanna Wiik inledde mötet kl. 14.20 

 

2) Val av mötesordförande, sekreterare, rösträknare och protokolljusterare 

Björn Elfving föreslogs och valdes till mötets ordförande. Marie Fred föreslogs och valdes 
till mötets sekreterare. Sarah Tiainen och Ninni Kivinen föreslogs och valdes till 
rösträknare och protokolljusterare.  

 

3) Stadgeenlighet och beslutsförhet 
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

4) Namnupprop 

Beslöts att alla närvarande har yttranderätt.  

 

Lokalföreningar med säte och stämma: 

 

Borgå: Mervi Palmberg 

Ekenäs-Hangö: Mikael Nylund 

Gamlakarleby: Solveig Somero 

Grankulla: Maire Lindström, Marika Ala-Heikkilä 

Helsingfors: Rita Eränen 

Ingå: Nils-Gustav Sahlin 

Jakobstad: Sarah Tiainen 

Kristinestad:  

Lovisa: –  

Skaftung: 

Vasa: Carola Löfholm, Leif Galls 



Åbo: Ninni Kivinen, Andreas Forsbäck 

 

Följande personer representerade församlingarna från det svenska distriktet, som inte 
har rätt att skicka delegater med säte och stämma: 

Laxå: Hans Wallstedt 

Östersund: - 

 

 

5) Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes.  

 

6) Verksamhetsberättelse för 2015 

Styrelsens ordförande Hanna Wiik och Catarina Ekman-Niemi-Kaija presenterade 
verksamhetsberättelsen för år 2015. Styrelsen har upprätthållit den verksamhet som 
funnits tidigare. I praktiken har det inneburit att man satsat på lägerverksamheten, 
internationella kontakter, fadderbarnsverksamheten och styrelsearbetet. Hemsidan och 
Facebook sidan är de huvudsakliga informationskanalerna. Rättelse: GLS hölls i Jakobstad, 
inte i Vasa 2015. Verksamhetsberättelsen togs emot med den rättelsen.  

 

7) Bokslut för 2015 

Under 2015 har Catarina Ekman-Niemi-Kaija fungerat som bokförare.  

Understöd har beviljats av Brita-Maria Renlunds stiftelse (7000e), 
Undervisningsministeriet (3500e). Bokslutet fastställdes. 

 

8) Beviljande av ansvarsfrihet 

Verksamhetsgranskningsrapporten finns och ansvarsfrihet förespråkas av revisorerna 
och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.   

 

9) Verksamhetsplan för 2017 

Styrelsen redogjorde för MKU:s verksamhetsplan för 2017. Tanken är att också under år 
2017 ha lägerverksamhet, vilket utgör stommen i verksamheten. Man kunde t.ex. också 
ordna vuxen-barn läger. Vidare vill man informera om ekumeniska kurser och läger som 
sker på andra håll i Svenskfinland. MKU vill fortsätta med Caravanutbytet trots att 
informationsgången gällande det har varit problematisk samt stöda ledarutbildning och 
ekumenisk verksamhet både nationellt och internationellt. Medlemsavgiften fastställdes 
till 5€ för 3-29-åringar+ledare.  MKU vill fortsätta tjäna våra barn och unga. 

Verksamhetsplanen godkändes.  

 

10) Budget för 2017.  

I budgeten har man räknat med understöd och bidrag som uppgår till 15000 euro.  

Budgeten godkändes.  

 

 



11) Val  

Till MKU:s styrelse valdes: Hanna Wiik, ordförande, Ellen Sundström och Catarina Ekman-
Niemi-Kaija. Suppleant: Annika Lahtinen 

Styrelsen ges fullmakt att tillsammans med Kyrkostyrelsen komplettera styrelsens 
sammansättning under året.  

Revisor: Jerrold Eränen 

Nomineringskommitté: Årsmötet uttrycker en önskan till Finlands svenska 
metodistkyrkas nomineringskommitté om att den kunde fungera som 
nomineringskommitté också för MKU.  

 

12) Övriga ärenden 

Diskussion om MKU:s framtid. Vad vill vi med MKU? Diskussionen fortsätter under 
konferensen. Frågan skickas också till församlingarna som skall behandla den under året. 

 

13) Avslutning 

Mötet avslutades med bön av mötesordföranden kl. 15.15.  

 

 

______________________________________________ _____________________________________ 

Björn Elfving, ordförande   Marie Fred, sekreterare 

 

 

______________________________________________ ______________________________________ 

Sarah Tiainen, protokolljusterare  Ninni Kivinen, protokolljusterare 

 

  



Konferensens årsrapport (The Business of The Annual Conference) 

 

Del II Ordinerade pastorer och lokalpastorer 

 

Obs! (v),(v2/3),(v3/4) efter en fråga innebär att det krävs någon form av majoritetsbeslut av de 

pastorala medlemmarna. 

17. Är årskonferensens alla pastorer utan anmärkning, när det gäller livsföring och tjänsteutövning 

(§§604.4,605.6)? Distriktsföreståndarna meddelar att ingen formell anklagelse föreligger mot 

någon medlem av årskonferensen. 

18. Vilka utgör 

a) konferensens undersökningskommitté (§2703.2)? Rådet för tjänsten som ordinerad inom den 

finska årskonferensen  

b) granskningskommitté för administrativ lokalisering (§635)? (v) Väljs vid behov 

19. Vilka har erhållit intyg som kandidat till tjänsten som ordinerad (§§311,312) 

a) sedan förra årskonferensen – inklusive dem under 20. och 21.)? inga 

b) med fortsatt kandidatur – exklusive dem under 21. och 28.)? inga 

c) som har accepterats av distriktskommitté i en annan årskonferens?  inga 

d) som har avbrutits? inga 

20. Vilka har uppfyllt kraven för fullmakt som lokalpastorer men ännu inte blivit utnämnda (§315 – 

Ange årtal för fullmakt)? 

inga 

21. Vilka är godkända och utnämnda (§318 – Ange vilket år fullmakten utfärdades första gången 

samt hur långt de kommit i sina studier eller seminariets namn. Markera med * för avslutad 5:e 

årskurs för M.Div) 

a) som lokalpastor på heltid (§318.1)?  Leif Galls* (2008) 

b) som lokalpastor på deltid (§318.2)? Bengt Korswing (2010), Mikael Nylund (2011), Mika 

Uusimäki (2012), Tom Riska (2016) 

22. Vilkas tjänst som lokalpastor har avbrutits (§320.1)? inga 

23. Vilka har återinträtt i tjänsten som lokalpastor (§320.4)? inga 

24. Vilka har godkänts från andra årskonferenser (The United Methodist Church) eller andra 

metodistkyrkor för utnämning utan att årskonferensmedlemskap eller kyrkotillhörighet förändrats 

(Ange årskonferensmedlemskap respektive kyrkotillhörighet) 

a) som diakoner (§331.8)? inga 

b) som äldste (§346.1)? inga 

25. Vilka är godkända från andra kristna trossamfund för utnämning eller ekumenisk tjänst utan att 

kyrkotillhörighet förändrats (Ange med asterisk vilka som erhållit vissa rättigheter att rösta) (v) 

a) som diakon (§331.8)? inga 

b) som äldste/pastor (§346.2)? inga 

26. Vilka är anslutna medlemmar i årskonferensen (Ange vilken årskonferens eller församling de 

tillhör) 

a) med rösträtt (§586.4)? (v) inga 

b) utan rösträtt  

(1) såsom pensionerade, lokaliserade, sjukskrivna eller med sabbatsår (§334.4)? (v2/3) inga 

(2) såsom medlem i en annan årskonferens (§344.4)? (v2/3) inga 

27. Vilka har blivit intagna som associerade medlemmar  

a) enligt tidigare ordning (§420 [1993])? inga 

b) enligt nuvarande ordning (§322)? inga 

28. Vilka har blivit intagna som provmedlemmar (§§322,324,325) 



a) som blivande diakoner i full förening (§324.4a,c,5)? (v) inga 

b) som blivande äldste i full förening 

(1) efter fullgjorda studier (§324.4a,b)? (v)  inga 

(2) efter att ha varit lokalpastor (§324.6)? (v)   inga 

(3) efter att ha varit associerad medlem (§322.4)? (v3/4)  inga 

29. Vilka kvarstår på prov, hur långt har var och en av dem kommit i sina studier och vilket år intogs 

de som provmedlemmar (§326) 

a) som blivande diakon i full förening (§326.1)?  

b) som blivande äldste i full förening (§326.2)?  

c) som blivande diakoner som övergår till blivande äldste – ange år? inga 

d) som blivande äldste som övergår till blivande diakon – ange år? inga  

e) som övergått från annan konferens eller annat samfund? inga 

30. Vilka har blivit mottagna från andra kristna trossamfund 

a) som provmedlemmar (§347.3a,b)? (v)  inga 

b) som lokalpastorer (§347.3a)? (v) inga 

31. Vilka är valda att bli medlemmar i full förening 

a) såsom diakoner? inga 

b) såsom äldste? Andreas Forsbäck 

32. Vilka är valda att ordineras som diakoner i full förening (Ange med asterisk dem som valts men 

inte ordinerats) 

a) efter fullgjort provmedlemskap (§330)? (v2/3) inga 

b) genom överföring från att ha varit äldste i full förening (§309.3)? (v2/3)  inga 

33. Vilka är valda att ordineras som äldste  

a) efter fullgjort provmedlemskap (§335)? Andreas Forsbäck 

b)genom överföring från att ha varit diakon i full förening (§309,3)? (v2/3) inga 

34. Vilka provmedlemmar, vars provmedlemskap avbrutits, är återintagna som provmedlemmar 

(§363)? (v) inga 

35. Vilka har blivit återintagna(§§364-366 (v),367 (v2/3)) 

a) som associerade medlemmar? inga 

b) som medlemmar i full förening? inga 

36. Vilka har återgått till aktiv tjänst efter frivillig pensionering (§359.7) (v) 

a) som associerad medlem? inga 

b) som provmedlem? inga 

c) som medlem i full förening? inga 

37. Vilka har mottagits genom överflyttning från andra årskonferenser inom the United Methodist 

Church (§§347.1,416.5,634.2m – Ange datum och från vilken årskonferens samt om det avser 

provmedlem eller associerad medlem)?  inga 

38. Vilka har överflyttats från andra metodistkyrkor (§347.2 – Ange från vilken metodistkyrka)? inga 

39. Vilka från andra kristna samfund, har fått sina ordinationer godkända (§348) 

a) som diakoner? inga 

b) som äldste/pastorer? inga 

40. Vilka har ordinerats å en annan årskonferens vägnar? inga 

41. Vilka har blivit flyttade till en annan årskonferens inom the United Methodist Church (§416.5 – 

Ange konferensförhållande och den andra årskonferensens namn)? inga 

42. Vilka har fått sitt provmedlemskap avbrutet (§327.6)?(v) inga 

43. Vilka är lokaliserade 

a) genom hedersam lokalisering (§359.1 – Ange årtal och till vilken pastoratskonferens 



medlemskapet överförts samt om det avser associerad medlem samt senaste år för rapport) 

 (1) detta år? (v) inga 

 (2) tidigare? Claes Adolfsson (2013, Östersund), Hans Lutmark (2013, Laxå) 

b) med hedersam lokalisering som har utsetts ad interim till lokalpastorer(§359.2)? inga 

c) genom administrativ lokalisering (§363.1 – Ange årtal och till vilken pastoratskonferens 

medlemskapet överförts samt om det avser associerad medlem) 

(1) detta år? (v) inga 

(2) tidigare? inga 

44. Vilka lokaliserade pastorer har pensionerats (§359.3 – Ange årtal och 

pastoratskonferensmedlemskap)  

a) detta år? inga 

b) tidigare? inga 

45. Vilka har fått sin ställning som hedersam lokalisering indragen (§359.2 – Ange datum)? inga 

46. Vilkas medlemskap i konferensen har upphört (Ange datum, kyrkoordningsparagraf och om det 

avser associerad medlem) 

a) genom övergång till annat trossamfund (§360.1,4)? (v) inga 

b) genom avgång från tjänsten som ordinerad (§360.2,4)? (v) inga 

c) genom avgång i samband med klagomål eller anklagelse (§§360.3,4,2719.2)? (v) inga 

d) genom återtagande av ordination av Rådet för tjänsten som ordinerad (§354.12)? (v)  inga  

e) genom rättssak (§2713)? (v) inga 

47. Vem har suspenderats (§§362.1c,2704.2c,2711.3 – ange datum)? inga 

48. Döda (Ange födelsedatum och dödsdag) 

a) Vilka associerade medlemmar har dött under året 

– i aktiv tjänst? inga 

– pensionerade? Åke Sahlin (född 29.5.1927, död 8.2.2016) 

b) Vilka provmedlemmar har dött under året 

– i aktiv tjänst? inga 

– pensionerade? inga 

c) Vilka äldste i full förening har dött under året 

– i aktiv tjänst? inga 

– pensionerade? Gunnar Hallgren (född 15.6.1934, död 28.12.2015) 

d) Vilka diakoner i full förening har dött under året 

– i aktiv tjänst? inga 

– pensionerade? inga 

e) Vilka lokalpastorer har dött under året 

– i aktiv tjänst? inga 

– pensionerade? inga 

49. Vilka provmedlemmar eller ordinerade medlemmar har erhållit utnämning i annan årskonferens 

inom the United Methodist Church med bibehållande av medlemskapet i denna årskonferens (– 

Ange den andra årskonferensens namn och om det avser diakon i full förening, äldste i full 

förening, provmedlem eller associerad medlem) 

 (1) som diakon i full förening (§331. 8)? inga 

 (2) som äldste i full förening (§346.1)? inga 

50. Vilka provmedlemmar eller ordinerade medlemmar har (§354 – Ange för vilket år i ordningen, 

pastoratskonferensmedlemskap och om det avser provmedlem eller associerad medlem) 

a) frivillig tjänstledighet? (v,v2/3 efter 5 år) 

(1) av personliga skäl?  

    (2) av familjeskäl  



- på grund av speciella vårdbehov (§355)? inga 

- vid föräldraledighet (§356)? inga 

(3) för diakon i övergången mellan två arbeten? inga 

b) ofrivillig tjänstledighet? (v2/3) inga 

c) under det gångna året beviljats (Ange datum) 

(1) frivillig tjänstledighet? inga 

- av personliga skäl? inga 

- av familjeskäl (§355)? inga 

- vid föräldraledighet (§356)? inga 

- för diakon i övergången mellan två arbeten? inga 

 (2) ofrivillig tjänstledighet? inga 

d) haft tjänstledighet som upphört under det gångna året (Ange datum)?  

51. Vilka har beviljats sabbatsår(§352 – Ange om det avser associerad medlem)? (v) inga 

52. Vilka lokalpastorer, provmedlemmar och ordinerade pastorer har beviljats tjänstledighet på 

grund av sjukdom (§357 – Ange för vilken tid och konferensförhållande)? inga 

53. Vilka medlemmar i full förening har pensionerats (§358 – Ange datum under det gångna 

konferensåret (§358.2d eller årtal) (§358.1 ingen v, §358.2 v, §358.3 v2/3) 

som diakon 

a) detta år? inga 

b) tidigare? inga 

som äldste  

a) detta år?  

b) tidigare? Erik Hellsten (1994), Sven-Erik Jansson (1995), Majken Hellgren (1995), Folke 

Palmér (2005), Anita Grantinger (2007), Kaija-Riikka Växby (2007), Björn Elfving (2008), 

Fredrik Wegelius (2012), Christer Nilsson (2012), Gösta Söderström (2015) 

54. Vilka associerade medlemmar har pensionerats (§§358 – Ange datum under det gångna 

konferensåret (§358.2d eller årtal) (§358.1 ingen v, §358.2 v, §358.3 v2/3) 

a) detta år? inga 

b) tidigare?   

55. Vilka provmedlemmar har pensionerats (§358 – Ange datum under det gångna konferensåret 

(§358.2d eller årtal) (§358.1 ingen v, §358.2 v, §358.3 v2/3) 

a) detta år? inga 

b) tidigare? inga 

56. Vilka har blivit erkända som pensionerade lokalpastorer (§320.6) 

a) detta år? inga 

b) tidigare? Karl-August Turpeinen (1990), Birgit Grönqvist (2011),  

57. Förändringar i det pastorala medlemskapet detta år. (Uppgiften här skall vara i 

överensstämmelse med svaren på de frågor vars nummer anges inom parentes)Vad är antalet 

a) intagna som associerade medlemmar (27)? 0 

b) intagna provmedlemmar (28a,b, 29a,b,c) 0 

c) valda som diakoner i full förening (32)? 0 

d) valda som äldste i full förening(33)? 1  

e) återintagna (34,35)? 0 

f) pensionerade som återgått till aktiv tjänst (36)? 0 

g) överflyttade in (37,38,39)? 0 

h) överflyttade ut (41)? 0 

i) pastorer vars provmedlemskap avbrutits (42)? 0 

j) hedersamt lokaliserade i år (43 a,b)? 0 



k) pastorer vars medlemskap upphört (46 a,b,c,d,e)? 0 

l) administrativt lokaliserade (43c)? 0 

m) pastorer vars medlemskap upphört genom rättssak (50e)? 0 

n) döda (48 a,b,c,d,e)? 2 

58. Vad är antalet 

a) pastoratskonferenser? 15 

b) församlingar? 15 

c) anslutna församlingar? 0   

59. Vad är det totala antalet pastorala medlemmar (§368.1)? 13 äldste (Fin), + 6 äldste (S) + 6 

lokalpastorer (Fin) + 1 lokalpastor (S) = 26 

 

Del III Speciella lekmannatjänster (§634.2t) 

60-65. Ej aktuellt i vår Centralkonferens 

 

Del IV Invigda diakoner (diaconal ministers) 

(Paragrafhänvisningar i frågorna 66-76 är till Metodistkyrkans lära och kyrkoordning 1993.) För 

närvarande finns inga invigda diakoner inom Metodistkyrkan i Finland. Därför besvaras ej frågorna 

66-67. 

 

Del V Utnämningar och avslutande ärenden 

 

76. Vilka pastorala medlemmar har beviljats nedsatt tjänstgöringsskyldighet ( – Ange omfattning av 

tjänstgöringsskyldigheten och vilket år i ordningen)? 

a) som äldste (§§338.2,342.2,1506.4b)? Veronica Andersson, Andreas Forsbäck, Camilla 

Klockars, Nils-Gustav Sahlin, Sarah Tiainen, Fredrik Wegelius 

b) som diakoner (§331.7)? inga 

77. Vilka tillfälliga utnämningar enligt §338.3 har gjorts under det gångna året och för vilken tid? 

inga 

78. Vilka förändringar i utnämningarna har ägt rum under det gångna året? inga 

79. Vilka äldste, diakoner, associerade medlemmar, lokalpastorer och provmedlemmar är utnämnda 

till församlingstjänst för det kommande året? Se Utnämningar sid. 24 

80. Vilka äldste och provmedlemmar är utnämnda till utvidgad tjänst, så kallad särskild utnämning, 

a) inom Metodistkyrkan (§344.1a,c)? som distriktsföreståndare: Pasi Runonen,  Nils-Gustav Sahlin 

och Mayvor Wärn-Rancken 

b) utsända av Metodistkyrkan (§344.1b,c)? inga  

c) i andra godkända tjänster (§344.1.d))? inga 

81. Vilka diakoner i full förening och på prov är utnämnda till  

a) tjänst utanför lokalförsamling inom the United Metodist Church (§331.1a)? inga 

b) tjänst inom the United Methodist Church (§331.1b)? inga 

c) tjänst i en lokal församling inom the United Methodist Church (§331.1c)? inga 

82. Vilka har utnämnts till att bedriva studier (§416.6) 

a) som associerade medlemmar? inga 

b) som provmedlemmar? inga 

c) som medlemmar i full förening? inga 

83. Var är diakonerna i den diakonala tjänsten (diaconal ministers) utnämnda för det kommande året 

(§310 [1993])? 



inget 

84. Vilka andra personliga anteckningar bör göras?  

85. Var skall nästa sammanträde med denna konferens hållas (§603.2,3)  I Vörå  

 

  



Utnämningar i Finlands svenska metodistkyrka 2016-2017 

 

Distriktsföreståndare: Mayvor Wärn-Rancken (6) 

  

Karleby Camilla Klockars (10),  Mika Uusimäki (4) 

Jakobstad Sarah Tiainen (4) 

Kristinestad Andreas Forsbäck (1) 

Skaftung,  ansvarig: Bengt Lindblad, församlingsarbetare; ansvarig äldste Andreas Forsbäck 

Åbo Stefan Forsbäck (5) 

Ekenäs/Hangö Mikael Nylund (6) 

Borgå Leif-Göte Björklund (2) 

Svartså Leif-Göte Björklund (2) 

Lovisa Leif-Göte Björklund (2) 

 

Distriktsföreståndare: Pasi Runonen (4) 

Vasa Leif Galls (13) 

Helsingfors Tuula Sahlin (3), Nils-Gustav Sahlin (3) 

Ingå Nils-Gustav Sahlin (3) 

Grankulla Mayvor Wärn-Rancken (2), Fredrik Wegelius 1.9.2016-25.1.2017 

 

Till kabinettets förfogande: Tom Riska 

 

 

Svenska distriktet/ Metodister i Sverige 

 

Distriktsföreståndare:   Nils-Gustav Sahlin (4) 

Laxå: att tillsättas, ansvarig äldste Nils-Gustav Sahlin (1) 

Östersund: Bengt Korswing (10), ansvarig äldste Nils-Gustav Sahlin (2) 

Till kabinettets förfogande: Veronica Andersson (1) 

  



Finlands svenska metodistkyrka 

Ledarskapets och kyrkostyrelsens rapport till årskonferensen 2016 

 

Ledarskapets budskap till årskonferensen 
Gud har gett ett stort ansvar till församlingen att vara ett redskap för Guds rike. Det innebär 

att predika, undervisa, bota, ge, bygga upp med mera. Gud har gett oss utrustning enligt Ef 

4:11-13 – målet är att utrusta de heliga för tjänst. Tillsammans kan vi uträtta mer än vi vågar 

drömma om. Vi vill lyfta fram fyra delområden gällande vår kyrka som vi kallar DELL. 

 

Diakoni 

Vad är behoven i vår omgivning? Diakoni betyder att vi tjänar våra medmänniskor med Kristi 

kärlek. Vi behöver vara Jesu händer och fötter där människorna behöver hjälp på olika sätt: 

att få vänner, något vettigt att syssla med, mathjälp, hjälp för flyktingar, invandrare etc. 

Många av våra församlingar och medlemmar är involverade i flyktingarbete, t.ex. i ordnande 

av vänkvällar, vänfamiljer, besök på flyktingcentraler, praktisk hjälp med myndigheter, 

klädutdelning mm. Människor från olika kulturer har sökt sig till våra församlingar och det 

ger både rikedom, utmaningar och välsignelse för oss. 

Det är en synd att inte ställa upp för medmänniskor i nöd. Synd är inte bara att göra fel saker 

utan även att inte göra rätt saker. Där behovet finns borde vår kyrka finnas. 

Vi frågar ofta hur vi skall få människorna till kyrkan. Borde vi istället fråga hur vi får kyrkan 

ut till människorna? 

 

Evangelisation 

Jesus sände ut sina lärjungar två och två för att förkunna Guds rikes ankomst bland 

människorna enligt Luk 10:1-16. Dessa människor fick i uppdrag att förbereda Jesu ankomst 

till en viss ort. De var medvetna om Jesu kraft och vision om att nå ut till alla människor. 

Har vi, hans lärjungar idag, en klar vision om vad Jesus vill ha uträttat här i världen? 

Kan vi hjälpa varandra på olika orter och samarbeta mera kring evangelisation? 

 

Lärjungaskap 

Kyrkans uppgift är att göra lärjungar och genom människornas lärjungaskap förvandlas 

samhällen och hela nationer. Det finns ett finskt ord som heter opetuslapseuttaminen (att 

göra lärjungar). Vår utmaning består i att göra lärjungar, inte endast att vara lärjungar. 

Är vi sådana lärjungar och en sådan kyrka som förvandlar världen? 

 

Ledarskap 

I Mestarivalmentaja-programmet finns en slogan ”allting faller på ledarskap”. 

Vi har talat om visioner och strategier och i vissa församlingar har man kommit långt med sin 

egen vision. Vår utmaning är att ha en långsiktig gemensam vision, ett mål, som ger 

inriktning för all verksamhet. När vi har en gemensam värdegrund och vår organisation är 

sund i sin struktur, kan vi tillsammans se vad som är viktigt och hur vi når dit. 

Vi måste också som metodister upptäcka våra rötter på nytt, var vi hör hemma. Våra rötter 

gör oss äkta, rötterna skapar vår värdegrund och vår kultur. Vi behöver ett ledarskap som 

utrustar och ger plats för nya ledare att växa upp. 

Vår utmaning är att se på våra strukturer och arbetssätt så att den frigör människor att hitta 

sin rätta plats i Guds rike. Vi behöver också hitta unga som kan leda kyrkan i framtiden. 

Är kyrkans arbetssätt kvävande eller frigörande? Är våra strukturer viktigare än vårt 

grunduppdrag? 

 



Vi är en liten kyrka, som nästan ingen vet något om. Vi kunde ändå vara en profetisk röst i 

vårt samhälle och reagera mera i samhällsdebatten. I Sak 4:6 säger Herren: ” Inte med makt 

och inte med kraft utan genom min Ande ska ni lyckas ha framgång, även om ni är svaga och 

inte så många.” 

Vi behöver ännu mera återupptäcka bönens betydelse i våra församlingar. Det är glädjande 

att bönen i många församlingar har fått en större betydelse. Många människor upplever att 

Gud på ett konkret sätt svarar på bön. På den vägen får vi fortsätta som kyrka. I bönen ger vi 

utrymme för den helige Ande att leda kyrkan vidare. I bönen kommer Guds profetiska röst 

fram. Då kan vi också bli en profetisk röst i samhället. Då vi ber ”låt ditt rike komma, låt din 

vilja ske”, vill han använda oss för att föra Guds rike till människorna. 

 

1. Kyrkostyrelsen - Organisation och sammanträden 
Kyrkostyrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av: 

Leif-Göte Björklund, ordförande, Christian Alsted, biskop, Mayvor Wärn-Rancken, 

distriktsföreståndare, viceordförande, Nils-Gustav Sahlin, distriktsföreståndare, Monica 

Lundgren, lekmannaledare, sekreterare (2012-2016), Gabriella Adlercreutz-Laurin (2015- 

2018), Jerrold Eränen (2014-2017), Mikael Nylund (2014-2017). 

Första suppleant: Jennie Elfving (2013-2016), andra suppleant: Bengt Lindblad (2014-2017) 

Kyrkostyreslen har varit uppdelad på två utskott – Arbets- och visionsutskottet AVU och 

Utskottet för ekonomi och förvaltning UEF. AVU har bestått av Monica Lundgren, 

ordförande, Mayvor Wärn-Rancken, sekreterare, Jennie Elfving, Mikael Nylund och Nils-

Gustav Sahlin. UEF har bestått av Jerrold Eränen ordförande, Monica Lundgren, sekreterare, 

Leif-Göte Björklund, Bengt Lindblad och Gabriella Adlercreutz-Laurin. Kyrkostyrelsen har 

sammanträtt sex gånger. 

 

2. Arbets- och visionsutskottet 
AVU (KS arbets- och visionsutskott) har förberett olika ärenden till KS-sammanträdena. 

AVU har under detta verksamhetsår samlats fyra gånger. Mindre arbetsgrupper har förberett 

olika ärenden inför dessa sammanträden. 

AVU har under året 

- samtalat om det lokala ledarskapet och hur vi kan stärka det. Det fanns en lokal- 

predikantskurs på gång som blev färdig under året som ordnades av RTO 

- ordnat extern coach för församlingarna i Grankulla och Jakobstad, samt inom sig 

erbjudit flera församlingar stöd och utveckling. 

- börjat planera för en ”Höstkonferens” för hela kyrkan i september 2016 med bl a 

ledarskapsutbildning. Tyvärr fick den inhiberas redan på planeringsstadiet p g a att det 

var för få som hade möjlighet att arbeta med förberedelserna 

- arbetat med och tagit fram ett nytt förslag för Arbetshälsovård för de anställda vilket 

konferensen får ta ställning till 

- arbetat med klarhet i medlemsfrågorna. Ett samtal fördes på medarbetardagarna i 

januari kring denna fråga. Ett förslag föreligger årskonferensen. 

- funderat på kyrkans arbetssätt och vad som kan förändras i det. 

 

3. Utskottet för ekonomi och förvaltning 
UEF har under detta verksamhetsår samlats hela nio gånger, 8.10.2015, 4.11.2015, 7.12.2015, 

11.1.2016, 27.1.2016, 15.2.2016, 23.2.2016 (per telefon), 30.3.2016 och 18.4.2016. Utskottets 

främsta uppgift är att sköta kyrkans ekonomi genom att förvalta egendomen på ett 

ansvarsfullt sätt, uppgöra och följa upp budgeten samt utveckla rapporteringen på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Utskottets arbete har inriktat sig på fyra tyngdpunktsområden; Förvaltning av egendomen, 



bokslut och rapportering, budgetering för 2017 samt planeringen av skötseln av de 

ekonomiska uppgifterna efter att Monica Lundgrens arbetsförhållande upphör (31.8.2016). 

 

Försäljning av värdepapper 

I enlighet med de riktlinjer UEF utstakat på senaste ÅK realiserades en post värdepapper 

(Nordea Stabil) till ett värde av 47 969,60 €. Intäkterna tillfördes kyrkokassan 

(församlingsplanteringsfonden). 

Lånet från Lovisa församling avkortades planenligt med 10.000 euro. Betalningen skedde 

dock i början av 2016 och syns inte i bokslutet för 2015. Avsikten är att lånet ska vara helt 

återbetalt före utgången av år 2016. 

 

Förvaltning av bostäder 

Under den gångna perioden har UEF koncentrerat sig på att systematiskt genomgå de avtal 

samfundet har med olika bostadsbolag, disponenter och andra producenter av tjänster samt 

alla hyresavtal. Arbetet har visat sig mycket tidskrävande men kommer att gynna den 

fortsatta verksamheten i form av en täckande, lätt uppdaterbar databas. Hyresavtalen har 

också uppdaterats. 

Löpande renoveringsbehov har åtgärdats som tidigare och en konkurrensutsättning pågår 

beträffande den praktiska skötseln av samfundets lägenheter i Borgå. 

 

Skötseln av ekonomin 

UEF har arbetat med frågan om hur kyrkans ekonomi ska skötas efter det att Monica 

Lundgrens ansvar för arbetet upphör. Utskottets arbete kommer att fördelas så att 

- skötseln av lägenheterna utlokaliseras 

- det mesta av rutinjobbet – fakturering, utbetalningar, ekonomisk statistik, bokslutsunderlag 

- sker som köptjänst av vår kassör Beatrice Wahlström 

- den ekonomiska planeringen, bokslutsanalys, budgetering sköts kollektivt inom UEF. 

Modellen baserar sig på att UEF medlemmarna axlar ett större ansvar för de centrala 

processer som styr ekonomin. Rutinarbetet utlokaliseras i mån av möjlighet. 

 

Utmaningar 

Ett större personligt engagemang i de uppgifter man ansvarar för effektiverar arbetet och 

ökar dess tillförlitlighet men medför även risker. Förtroendevalda kanske har svårt att 

uppbringa den tid uppgifterna kräver. Hjälpmedel för bl.a. planering har därför utvecklats och 

nya bättre rutiner tagits i bruk. UEF behöver likaså utveckla en ekonomisk handlingsplan som 

ger riktlinjer för arbetet och omfattar flera år framåt. 

Frågan om behovet av central service som man på fältet kanske inte vill/kan betala för är 

fortfarande obesvarad. Ett lokalt samarbete mellan församlingar ser ut som ett mer realistiskt 

alternativ på kort sikt. 

 

Lönekostnader för samfundet 

Under verksamhetsåret har Mayvor Wärn-Rancken varit distriktsföreståndare på 50 %. 

Monica Lundgren har varit administrativ sekreterare på 45 % och lönebidrag har i 

motsvarande grad betalats till församlingarna i Borgå och Grankulla som skött 

löneutbetalningen. 

Sarah Tiainen har arbetat som Monica Lundgrens vikarie från 9 maj 2016 under dennas 

sjukledighet och förberett årskonferensärenden. 

 

Bokslutet för 2015 för kyrkokassan 

Bokslutet för kyrkokassan uppvisar ett överskott på 6.064,21 €. Trots att intäkterna 



minskade med 5.722 euro förbättrades omsättningen med 5.774 euro då kostnaderna 

samtidigt minskade med 11.497 euro. Intäkterna gick ner då församlingarna aktivt gått 

igenom sina medlemsregister och strukit medlemmar. Kostnadsminskningen förklaras av att 

bidraget till Kristinestad tog slut 2014. Den ökade avkastningen för placerade medel förklarar 

mellanskillnaden. 

 

Förslag 1 – Bokslutet för kyrkokassan för 2015 fastställs och ansvarsfrihet beviljas 

Förslag 2 – Kyrkostyrelsen får fullmakt att köpa och sälja fastigheter, bostäder, aktier 

och andelar 

Förslag 3 – Årsavgiften fastställs till 30€/medlem och 15 € för arbetslösa och 

studerande för år 2017. Ingen avgift uppbärs för medlemmar boende 

utomlands. 

 

4. Metodister i Sverige 
Styrelsen för Metodister i Sverige (MiS) har under året bestått av Nils-Gustav Sahlin (ordf.), 

Hans Wallstedt (sekr.), Ulla-Gun Ångman, Veronica Andersson och Anita Grantinger (nyvald 

ledamot). Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under året, företrädesvis via 

Skype. 

Våra båda församlingar och våra fem grupper ute i landet arbetar på bra med sina knappa 

resurser. Stora utmaningar finns både personellt och ekonomiskt. 

Fr o m 1 januari finns ingen avlönad pastor i Sverige, utan allt pastoralt arbete sker på frivillig 

väg. Den ende avlönade är distriktsföreståndaren på 25%. Kabinettet är mycket tacksamma 

till er som ser till att arbetet fungerar på olika sätt lokalt! 

I Östersund kom en jobspost precis före jul då hyresvärden ville säga upp avtalet med 

församlingen och nästan fyrdubbla hyran från 1 oktober 2016, vilket är omöjligt för 

församlingen att klara. Advokat är inkopplad på ärendet och det är inte i skrivandets stund 

klart om församlingen kommer att kunna vara kvar i sina lokaler eller hur länge. Till det 

positiva där hör arbetet med tiggande romer från Bulgarien. Församlingen har fått stöd från 

Metodistkyrkans fond för mission i Europa för detta arbete. Kontakt finns med vår kyrka i 

Bulgarien för att se hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt. Språkcafé, syverkstad, hjälp med 

integrering i samhället och mycket mer hjälper församlingen till med. En studieresa företas i 

början av maj till deras byar i Bulgarien. 

Flera av grupperna ute i landet arbetar också med flyktingar och invandrare – en viktig insats, 

men kanske inte något som bygger församling då man inte vet från ena dagen till den andra 

hur länge de får stanna, eller var de blir bosatta när de fått uppehållstillstånd. 

Årsmötet hölls i Östersund 28-30 augusti. Representant från Finland var Andreas Forsbäck. 

Ett par av MiS styrelse deltog i KS-sammanträdet 30 januari i år för att bl a samtala kring hur 

vi kan fördjupa våra relationer och integreras ännu mer i den Finlandssvenska 

årskonferensen. Ett förslag var vänförsamlingar bl a. ett brev har gått ut till alla församlingar i 

Sverige och Finland. Sen är det upp till var och en att skapa kontakter. 

För övrigt hänvisas till årsrapporten och bokslutet som kommer i årsboken. 

 

5. Samarbete med Suomen Metodistikirkko 
Samarbetet med den finska metodistkyrkan har skett via distriktsföreståndarna och den 

administrativa sekreteraren. Dessutom har kontakter etablerats på det personliga planet. 

 

6. Övergrepp 
Under det gångna året har inga rapporter om nya offer eller behov av terapi inkommit. 

Kyrkan fortsätter att uppmana till noggrannhet när det gäller ledarskapet för barn och unga. 

Förhållningsregler ingår i kyrkans årsbok. 



7. Uppdrag från senaste årskonferens 
7.1 Nya Budbäraren – Rauhan Sanomia 

Kyrkostyrelsen gjorde en enkät om tidningen. Resultatet visade att tidningen är uppskattad. Å 

andra sidan ställer sig många frågan om tidningen är nödvändig. Ingen vidare planering har 

skett för informationen inom kyrkan. 

7.2 Samarbete med Metodister i Sverige 

Kyrkostyrelsen inbjöd två representanter från Sverige till sitt januarimöte för att diskutera 

frågor som berör samarbetet. En givande diskussion fördes som upplevdes positiv. Man beslöt 

att försöka etablera kontakter mellan enskilda församlingar och församlingsgrupper. 

7.3 Kollektivavtal - lönefrågor 

Senaste årskonferens fattade ett beslut om att utreda frågan om kollektivavtal för kyrkan så 

att årskonferensen 2016 kunde godkänna det. Utredningen skulle skickas till församlingarna 

före nyår. På grund av en mycket snäv tidsram kunde utredningen inte bli färdig utan ett brev 

skickades till församlingarna som förklarade situationen. Se texten i förslaget. 

 

Förslag 4 – Kollektivavtal och lönefrågor 

 

8. Arbetshälsovård, sjukledighet, semester, löner 
Kyrkostyrelsen har behandlat frågan om arbetshälsovård och sjukledigheter och avger sitt 

förslag på uppdaterade bestämmelser. 

 

Förslag 5 – Arbetshälsovård, sjukledighet, semester, löner 

 

9. Beredning av förslag till Årskonferensen 
Kyrkostyrelsen har behandlat frågan om hur motioner och förslag skickas till årskonferensen 

och inom vilka tidsramar det ska ske. 

 

Förslag 6 – Beredning av förslag till årskonferensen 

 

10. Nytt system för medlemsbokföring 
Under många år har det funnits orsak till missnöje när det gäller informationen från 

befolkningsregistercentralen till våra församlingar. För det mesta har informationen helt 

uteblivit. Kyrkostyrelsen föreslår att alla våra församlingar registreras under samma 

organisationsnummer och att vi själva sköter registreringen när våra medlemmar flyttar från 

en församling till en annan. 

 

Förslag 7 – nytt system för medlemsbokföring 

 

11. Gemensamma offerdagar 
Kyrkostyrelsen föreslår gemensamma offerdagar enligt förslag. 

 

Förslag 8 – gemensamma offerdagar 

 

12. Tack 
Ett varmt tack riktas till alla som på olika sätt gett sin tid för förtroendeuppdrag inom kyrkan. 

Utan er insats kan kyrkan inte fungera. 

 

Kyrkostyrelsen 

 



Underlag till kyrkostyrelsens förslag 
 

Förslag 4 – Kollektivavtal och lönefrågor 

Finlands svenska metodistkyrkas senaste årskonferens i Grankulla 4-7.6.2015 fattade ett 

beslut som inledningsvis, enligt årskonferensprotokollet, lydde så här; ”Konferensen 

uttrycker intentionen att gå in för ett kollektivavtal och att ärendet förbereds till nästa 

årskonferens och att de ekonomiska konsekvenserna utreds så att församlingarna har 

möjlighet att veta vad de tar ställning till.” 

Årskonferensen beslöt i anslutning till detta att en arbetsgrupp bestående av två lekmän och 

två pastorer skulle utreda ärendet och vara klara med sitt arbete senast 31.12.2015. 

Uppdraget utvidgades till att arbetsspecifika lönetillägg och även andra konsekvenser än de 

rent ekonomiska skulle undersökas samt att man skulle granska den eventuella 

nyttoaspekten. Arbetsgruppen och KS konstaterade att uppgiften att fullfölja det uppdrag 

årskonferensen gett på denna punkt (beslutet om ingående av kollektivavtal) var en ren 

omöjlighet att utföra inte minst p.g.a. den alltför korta tidsramen som angetts, men även rent 

generellt sett var det närmast omöjligt att uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser det 

ifråga varande kollektivavtalet (KJTES-Kirkon alat) skulle medföra, då avtalstexten innehöll 

en stor mängd alternativa lösningar beträffande lönetillägg. Församlingarna meddelades om 

beslutet att inte fullfölja det av årskonferensen givna uppdraget (intentionen om ingående av 

kollektivavtal). 

Kyrkostyrelsen beslöt att fortsätta arbeta med frågor kring lönestruktur och lönesystem inom 

vårt kyrkosamfund och om möjligt presentera någon form av förslag vid nästa årskonferens. 

KS beslöt att en ny arbetsgrupp utses som fortsätter arbeta med lönestruktur och lönesystem 

men kunde inte hitta personer som var villiga att fortsätta arbetet inom utsatt tidsram. 

Med beaktande av det allmänna ekonomiska läget och kännedom om församlingarnas 

aktuella ekonomiska situation, går KS in för en linje med förslag om löneförhöjning på 0 % 

inför år 2017. 

 

Lönetabell 1.9.2016 - 31.8.2017 

 Grundlön Efter 5 år Efter 10 år Efter 15 år Efter 20 år 

Distr.förest. 2773 2839 2940 3024 3107 

Äldste 2506 2597 2673 2749 2825 

Lokalpastor 2270 2338 2406 2473 2543 

Förs.arbetare 2018 2078 2139 2199 2259 

 

 

Förslag 5 – Arbetshälsovård, sjukledighet, semester, löner 

Arbetsgivaren ingår ett avtal med hälsovårdscentral eller annat hälsovårdsföretag om 

arbetshälsovård. 

Avtalet bör minst innehålla möjlighet till: 

- Besök hos hälsovårdare 

- Besök hos allmänpraktiserande läkare 

- Remissutlåtande från specialläkare 

- Laboratorieprov 

- Röntgen (vanlig; inte magnet) 

 

Sjukledighet enligt arbetsavtalslagen, kap 2 §11 

För personer som varit anställda under 1 månad betalas 50% lön under sjukledigheten. 

För personer som varit anställda över 1 månad men under 1 år betalas full lön (för ett 

sjukdomsfall) i 9 dagar. 



För personer som varit anställda över 1 år betalar arbetsgivaren full lön i maximalt 60 

vardagar för ett (1) sjukdomsfall varefter arbetstagaren ansöker om sjukdagpenning från 

FPA. För längre sjukledigheter, se Arbetsavtalslagen. 

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för lön som betalats under sjukledigheten. 

(Ersättningen motsvarar storleken på ifråga varande dagpenning). Läkarintyg bifogas 

ansökan. 

FPA:s karenstid är för närvarande dagen då man insjuknat och de därpå följande 9 

vardagarna. 

Den anställda bör uppvisa läkarintyg för arbetsgivaren om sjukledigheten överskrider 6 

dagar. 

 

Partiell sjukdagpenning betalas för minst 12 och högst 120 vardagar (inkl. lördagar). 

Läkarutlåtande B behövs och det skickas till FPA. Det bör framgå att arbetstagaren kan 

återvända till arbetet utan att riskera hälsan eller tillfrisknandet. 

 

Moderskapsledighet 

Moderskapsledigheten inleds 30-50 dagar före beräknad nedkomst. 

Förslag: Arbetsgivaren betalar full lön under 78 vardagar (må-lö), varefter arbetstagaren 

ansöker om moderskapspenning från FPA. 

Arbetsgivaren ansöker om ersättning från FPA för den tid som full lön utbetalas. 

 

Semesterbestämmelser 

Semesterperioden infaller 2.5-30.9 (sommarsemester) 

Nyanställda får semester enligt lagen. 

Tjänsteledighet ger inga semesterdagar. 

 

Löner 

Anställda som har olika tjänster i kyrkan (t.ex df och äldste eller lokalpastor och 

församlingsarbetare) erhåller lön enligt den löneklass som gäller för respektive tjänst i 

proportion till anställningsprocenten. 

 

Tidigare beslut i kyrkan 

"Sjukledighet 

Församlingen betalar full lön i 92 dagar för äldste och diakoner (även deltidsanställda och 

deltidspensionerade), varefter arbetstagaren söker sjukdagpenning från FPA. Församlingen 

betalar full lön i 31 dagar för lokalpastorer, församlingsarbetare och församlingssekreterare 

(även deltidsanställda och deltidspensionerade), varefter arbetstagaren söker sjukdagpenning 

från FPA. 

Församlingen söker sjukdagpenning (borde vara ersättning för...) från FPA för den tid som 

församlingen betalar lön. (FPA:s karenstid är för närvarande insjukningsdagen och de därpå 

följande 9 vardagarna). 

Arbetshälsovård 

Arbetshälsovården innebär förebyggande arbetshälsovård enligt den hälsovårdscentral som 

finns på orten. Om hälsovårdscentralen inte kan erbjuda sådan, anlitas privat tjänst enligt 

hälsovårdscentralens villkor. 

Hälsovården omfattar besök hos hälsovårdare: Synkontroll, HB, U-prot, U-gluc. Andra 

laboratorieprov enligt övervägning, t.ex. S-kol, om det inte tidigare tagits. 

Läkarundersökning 

vid behov. 



Om sjukdom eller symptom misstänks vara arbetsbetingade bör företagshälsovården 

kontaktas. 

Inga vårdkostnader ingår i arbetshälsovården." 

Ur Årsboken 2007, sid. 132. 

 

Förslag 6 - Beredning av förslag till Årskonferensen 

 

Bakgrund 

Årskonferensen (ÅK) är det högsta beslutsfattande organet inom Finlands svenska 

metodistkyrka. Motionsrätten till ÅK tryggar demokratin inom samfundet. Motioner kan 

inlämnas av enskilda medlemmar, grupper eller församlingar.  

Kyrkostyrelsen (KS) gör beslutsförslag till ÅK på basen av det kontinuerliga arbete som där 

görs för samfundets utveckling. 

 

Det är uppenbart att motionerna som kan härröra sig till vilken del av kyrkoverksamheten 

som helst är mycket olika, både till sitt innehåll och till sina följdverkningar. I nuläget blir alla 

förslag, motioner och kyrkostyrelsens initiativ föremål för exakt samma behandling inför ÅK, 

oberoende av deras innehåll och omfång. Beredningsutskottet (eller olika beredningsgrupper) 

måste ta ställning till dessa under själva konferensen, i stor tidsbrist, vilket kan resultera i 

felaktiga och förhastade beslut. Valda ombud kan ställas inför överraskande och rentav 

oskäliga valsituationer utan ett uttryckt mandat från sina församlingar. 

 

Vi, undertecknade, har upplevt att församlingarnas möjligheter att sätta sig in i eller påverka 

t.o.m. mycket elementära förändringsförslag är ytterst begränsad. Dessutom har 

beredningsgrupperna mycket ringa möjlighet att skaffa tilläggsinformation till motionerna, 

eftersom beredningen av motionerna sker under ÅK, oftast emellan möten. Därför önskar vi 

reformera beredningen av motioner och förslag, så att mera tid för beredning och 

ställningstagande möjliggörs, enligt följande; 

 

Motionsprocessen 

Motioner ska vara KS tillhanda senast 31.3. 

- KS genomgår innehållet i motionen och grupperar motionerna i fyra klasser enligt krav 

på tilläggsutredningar; 

- Klass 1; Motioner som inte kräver några tilläggsutredningar. Motioner är färdiga att 

skickas direkt till ÅK för behandling. KS beslutsförslag som bearbetats under 

verksamhetsåret går direkt till ÅK:s beredning. 

- Klass 2; Motioner som kräver en del kompletteringar. KS vidarebefordrar motionen 

till en arbetsgrupp som kompletterar motionen. Motionerna skickas till Åk efter att 

kompletteringar gjorts. 

- Klass 3; Motioner som kräver bearbetning och tilläggsinformation, eventuellt 

motförslag. KS vidarebefordrar motionen till en arbetsgrupp som arbetar vidare 

med motionen. KS och arbetsgruppen rekommenderar att motionen inte tas upp på 

inkommande ÅK utan överflyttas till senare ÅK. 

- Klass 4; Motionen förkastas på olika grunder, t.ex. motionen gäller enbart enstaka 

församlingar, inte alla. Motionen returneras till dess upphovsman. 

KS utser berednings/arbetsgrupperna. Berednings/arbetsgrupperna behandlar enbart 

motionerna (men gruppen kan bestå av samma personer som behandlar övrig rapportering 

till ÅK). 

- I en arbetsgrupp bör ingå personer som innehar den sakkunskap (ekonomisk, juridisk, 

andlig m.m.) ärendet i fråga förutsätter. Är detta inte möjligt bör motsvarande expertis 



konsulteras. 

- Arbetsgrupperna behandlar motionerna under loppet av 1.4 – 30.4. 

- Om motionen kräver en omfattande bearbetning, ger KS och arbetsgruppen en 

rekommendation om att motionen måste vidarebearbetas och att motionen bordläggs 

av inkommande ÅK för att vidarebehandlas av ÅK i senare skede. Inkommande ÅK 

informerar enbart om att motionen kommit in och att behandlingen uppskjuts till 

nästa ÅK. 

- Arbetsgruppens rapport skall vara KS tillhanda senast 5.5. 

KS sekreterare gör ett sammandrag som 15.5. skickas ut till församlingarna för uttalande. 

Församlingarna tar ståndpunkt till förslagen i motionerna. Församlingarnas ståndpunkt och 

eventuella motförslag skall vara KS tillhanda senast 25.5. 

KS behandlar församlingarnas ståndpunkter och motförslag. Om motionen förkastas av 

majoriteten av församlingarna, returneras den till motionens upphovsman för eventuell 

vidarebearbetning. I annat fall läggs motförslagen till ÅK:s handlingar. 

ÅK:s beredningsutskott/arbetsgrupper utformar de slutgiltiga förslagen men bör inte göra 

innehållsmässiga förändringar i motionerna eller församlingarnas motförslag. Om 

motförslagen anses bristfälliga och kräva mer bearbetning, rekommenderar 

beredningsgruppen att beredningen av motionen förflyttas till nästa års ÅK. 

 

Fördelar som uppnås genom dessa åtgärder 

Då beredning/arbetsgrupperna ges mer tid för beredning av motionerna, har de möjlighet att 

konsultera sakkunniga och skaffa fram tilläggsinformation. Detta möjliggör ett klart bättre 

underlag för besluten och minskar risken för att felaktiga beslut görs. Dessutom ges 

församlingarna mera tid att komma med motförslag. 

Genom att beredningen utvidgas till själva församlingarna förbättras deras ställning klart 

jämfört med gällande situation och valda ombud hinner utreda sin församlings ståndpunkt till 

motionen i fråga (få ett klart uttryckt mandat från sina församlingar) före årskonferensen. 

 

Helsingfors, 11 maj 2016 

Kyrkostyrelsen, 

p.p. Gabriella Adlercreutz-Laurin 
 



 

 

 
  



 

 
 

 

  



Förslag 7 - Nytt system för medlemsbokföring 

 

Bakgrund: 

Enligt Finlands lag har varje samfund skyldighet att meddela in- och utträden av legala 

medlemmar till magistraten och magistraten tillbaka till samfunden. Legala medlemmar 

motsvarar det vi i kyrkans terminologi kallar döpta medlemmar men också många av dem 

som valt att bli bekännande medlemmar i vår kyrka och därmed behöriga rösta i den egna 

församlingskonferensen enligt samfundsordningen. 

Lagarna har ändrats under årens lopp. Den äldsta lagen vi kunnat spåra gäller för oss 

från1892. 

1971 upphörde vår kyrka att sköta folkbokföringen för sina medlemmar och överlät den till 

BRC. Då registrerades varje församling med eget kodnummer, vilket innebar att varje 

församling skulle ha ömsesidig kontakt med sin magistrat för att få eller ge uppgifter när 

någon flyttade, dog, döpts eller blev intagen. Detta system innebar samtidigt att varje 

församling sågs som ett eget samfund i myndigheternas perspektiv, vilket är helt motsatt till 

hur vår kyrka är uppbyggd som en konnektional kyrka där alla församlingar hör ihop. Det är 

Metodistkyrkan som är representerad på olika orter - inte olika församlingar som 

sammanslutit sig i ett förbund eller samfund. Detta illustreras bl a i vårt utnämningssystem, 

där biskopen utnämner pastorerna till en eller flera orter att tjäna samhället med 

församlingen på den orten som bas eller med uppdrag att starta en ny församling på orten. 

Senaste förändring i lagarna kom i början av 2000-talet, då flera av tidigare funktioner 

upphörde, vilket vi nog alla har upplevt i våra församlingar, att det inte fungerat så bra med 

informationen från befolkningsregistret. Det sista är dessutom fr o m 1.1.2015 att 

personinformationen är utlagt på ett externt företag, Bisnode. 

 

Eftersom befolkningsdatasystemet ändrats under 2000-talet föreslår därför KS 

årskonferensen besluta 

- Att Finlands svenska metodistkyrka anhåller hos Befolkningsregistercentralen om att 

få en gemensam kod i befolkningsdatasystemet 

- att de nuvarande enskilda församlingskoderna avslutas 

- församlingarna och deras nuvarande medlemmar hänförs under den gemensamma 

koden. 

- Att denna förändring träder i kraft 1.1.2017 

- Att införa följande tillägg som förtydligande i vår samfundsordning § 7 

 

Vårdhavande pastor är ansvarig för att kyrkböcker och register sköts i 

respektive församling. Finlands svenska metodistkyrka kan besluta att föra 

ett centralt register över samtliga församlingars legala medlemmar. 

Förhållandet mellan Finlands svenska metodistkyrka och 

folkbokföringsmyndigheterna sköts centralt av kyrkostyrelsen. 

Kyrkostyrelsen utser en ansvarig för kontakten mellan 

folkbokföringsmyndigheterna och församlingarna samt meddelar 

förändringar till respektive församling när någon inträder eller utträder ur 

samfundet. För övrigt sköts alla förändringar och flyttningar mellan 

församlingarna internt genom flyttningsbetyg. 

 

- Att Finlands svenska metodistkyrka av ovanstående anledning upprättar ett centralt 

medlemsregister för de legala medlemmarna med möjlighet till ett internt kodsystem 

för församlingarna. 

- Att målet så långt det är möjligt ska vara att alla medlemmar är både legala och 



bekännande. (Vissa undantagsregler finns) 

 

Undantag 

• Ordinerad pastor tillhör enligt KO årskonferensen och kan endast vara legal medlem i 

församlingen. Inte bekännande medlem. 

• Om man ännu inte är registrerad i Finlands befolkningsregister kan man inte bli legal 

medlem. 

• Döpta medlemmar som inte är folkbokförda i Finland. 

• Personer som för att få arbete måste tillhöra en annan kyrka, men önskar stå kvar i vår 

kyrka. 

• För Sveriges del är detta inte något problem eftersom man kan tillhöra flera 

kyrkosamfund och man saknar begreppet legala medlemmar. Där används endast 

kyrkans begrepp bekännande och döpta medlemmar. 

 

Överenskommelse 

Överenskommelse mellan oss pastorer på medarbetardagarna 2016: 

• Att arbeta med våra register och kyrkböcker för att få dem up to date, inte för formens 

skull utan för människornas skull. 

• Att sända meddelande till närmsta metodistförsamling när någon medlem flyttar till 

annan ort och flyttningsbetyg på medlemmar som flyttar till annan församling. 

• Att hålla kontakt med varandra angående medlemmar boende på annan ort. 

 

Förslag 8 – Gemensamma offerdagar 

28.8/4.9.2016 Teologisk utbildning 

25.9.2016 Mission: Kambodja 

5.11.2016 Baltiska lönefonden 

6.1.2017 Mission: Home of Hopes utbyggnad 

12.2.2017 Församlingsplantering 

19.3.2017 MKU 

23.4.2017 Mission: Missionär Mikkos resor 

 

  



Kyrkostyrelsens förslag med besluten som årskonferensen fattade: 
 

Förslag 1: Årsavgiften fastställs till 30 €/medlem för år 2017 och 15 € för arbetslösa och 

studerande. Ingen avgift uppbärs för medlemmar som bor utomlands. 

Konferensen beslöt i enlighet med förslaget. 

 

Förslag 2: Kyrkostyrelsen får fullmakt att köpa och sälja fastigheter, bostäder, aktier 

och andelar. 

Konferensen beslöt i enlighet med förslaget. 

 

Förslag 3: Bokslutet för kyrkokassan för år 2015 fastställs. 

Konferensen beslöt i enlighet med förslaget. 

 

Förslag 4: Kollektivavtal och lönefrågor 

Konferensen beslöt i enlighet med förslaget om 0% löneförhöjning. Dessutom beslöts att RTO 

tillsätter en arbetsgrupp som arbetar med lönestrukturer och –system. 

 

Förslag 5: Arbetshälsovård, sjukledighet, semester, löner 

Konferensen beslöt i enlighet med förslaget. 

 

Förslag 6: Beredning av förslag till årskonferensen 

Konferensen beslöt att förslaget antas som ett pilotprojekt för ett år framåt och utvärderas 

sedan på nästa årskonferens. 

 

Förslag 7: Nytt system för medlemsbokföring 

Konferensen beslöt i enlighet med förslaget. 

 

Förslag 8: Följande gemensamma offerdagar fastställs:  

Konferensen beslöt i enlighet med förslaget. 

 

Förslag 9: Försäljning av Betelkapellet på Bangatan 29 i Hangö 

Konferensen beslöt att i enlighet med förslaget godkänna försäljningen av Betelkapellet på 

Bangatan 29 i Hangö. 

 



FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

2015 2014

Balansräkning 31.12.2015

A K T I V A
      BESTÅENDE AKTIVA
            MATERIELLA TILLGÅNGAR
                  JORD- OCH VATTENOMRÅDEN

647,521110   JUMIJÄRVI TOMT 647,52
19 047,281120   JUMIJÄRVI BYGGNADER 19 047,28

19 694,80 19 694,80                  SUMMA JORD- OCH VATTENOMRÅDEN

19 694,80 19 694,80            SUMMA MATERIELLA TILLGÅNGAR

            PLACERINGAR
                  VÄRDEPAPPER

5 420,201235   UPM-KYMMENE 5 420,20
10 432,901236   AKTIA 10 432,90
37 068,861237   NORDEA STABIL 0,00

15 853,10 52 921,96                  SUMMA VÄRDEPAPPER

                  BOSTADSAKTIER
0,001320   KÖPMANSG 6 KYRKA  JSTAD 0,00

75 000,001330   KVARNBACKSG 10  JSTAD 75 000,00
39 445,751360   AS OY TURUNTIE 63 39 445,75
49 554,891370   AS OY MÄNTYTIE 27 49 554,89
58 098,841380   AS OY FRIDHEM 58 098,84
79 248,001390   BOSTADS AB HUMLEBERG 79 248,00
90 000,001400   AS OY JUKOLA 90 000,00
97 000,001410   AS OY JUTAS AB 97 000,00

117 000,001420   BOSTADS AB TOPELIUSG 21 117 000,00
137 000,001430   BOSTADS AB TÖLÖG 53 137 000,00
155 000,001440   ASUNTO OY KULMALINNA 155 000,00
68 351,571500   BOSTADS AB VETERANEN EKENÄS 68 351,57
91 246,221510   BOSTADS AB CASA SENIORI GRANKULLA 91 246,22
97 536,001520   AS OY SATOKURKI 97 536,00

111 760,001530   ALEXANDERSGATAN 19 C 26 111 760,00
66 040,001540   TORNSTIGEN 11 66 040,00

125 984,001550   WITTENBERGSGATAN 4 125 984,00
1 458 265,27 1 458 265,27                  SUMMA BOSTADSAKTIER

1 474 118,37 1 511 187,23            SUMMA PLACERINGAR

1 493 813,17 1 530 882,03      SUMMA BESTÅENDE AKTIVA

      RÖRLIGA AKTIVA
            FORDRINGAR
                  FORDRINGAR

1 600,001601   GEMENSAM SAK LÅN 1 600,00
1 200,011610   EKENÄS SV METODISTFÖRSAMLING 0,00

0,001630   KORTFRISTIGA FORDRINGAR 0,00
0,001635   SOCD 2015 0,00
0,001640   FORDRINGAR ESTLANDER 0,00
0,001650   RÅDET FÖR MISSION, LÖNER 0,00

1 600,00 2 800,01                  SUMMA FORDRINGAR

                  RESULTATREGLERINGAR
6 828,171700   RESULTATREGLERINGAR 15 535,79

15 535,79 6 828,17                  SUMMA RESULTATREGLERINGAR

17 135,79 9 628,18            SUMMA FORDRINGAR

            KASSA OCH BANK
25 957,631940   KYRKOKASSAN 242221-2056 60 851,84
14 496,151941   KYRKOKASSAN 556707-245313 5 744,18
11 603,911950   GEMENSAM SAK 242220-63646 14 361,45
3 192,911980   FONDEN FÖR FÖRSAML.PLANTERING 890,23
2 996,881981   BOSTADSFONDEN 137630-117745 2 996,88

84 844,58 58 247,48            SUMMA KASSA OCH BANK

101 980,37 67 875,66      SUMMA RÖRLIGA AKTIVA

1 595 793,54 1 598 757,69SUMMA A K T I V A
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FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

2015 2014

Balansräkning 31.12.2015

P A S S I V A
      EGET KAPITAL
            VERKSAMHETSKAPITAL

-1 078 568,902030   KAPITAL -1 078 568,90
-1 078 568,90 -1 078 568,90            SUMMA VERKSAMHETSKAPITAL

            ÖVRIGA FONDER
-177 350,852040   KYRKOBYGGNADS- OCH BOSTADSFONDEN -177 350,85
-43 849,852050   FONDEN FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING, FÖRSAMLINGSUTVEC-43 099,45

-220 450,30 -221 200,70            SUMMA ÖVRIGA FONDER

            RESULTAT TIDIGARE PERIODER
-255 611,842080   BALANSER. VINST FR. TIDIGARE -251 729,13

-251 729,13 -255 611,84            SUMMA RESULTAT TIDIGARE PERIODER

-6 064,21 3 882,71            RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
-1 556 812,54 -1 551 498,73      SUMMA EGET KAPITAL

      FRÄMMANDE KAPITAL
            LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
                  LÅN FRÅN PENNINGINRÄTTNINGAR

-11 187,812510   BANKLÅN KVARNBACKSG 10 -7 407,81
-2 624,562550   HYRESGARANTIER -2 624,56

-10 032,37 -13 812,37                  SUMMA LÅN FRÅN PENNINGINRÄTTNINGAR

-10 032,37 -13 812,37            SUMMA LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

            KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
                  RESULTATREGLERINGAR
                        ÖVRIGA RESULTATREGLERINGA

-3 759,762600   RESULTATREGLERINGAR -7 183,48
-9 686,832640   SKULD ESTLANDER -1 765,15

0,002650   SKATTEINNEHÅLL 0,00
-20 000,002670   LÅN AV LOVISA -20 000,00

-28 948,63 -33 446,59                        SUMMA ÖVRIGA RESULTATREGLERINGA

-28 948,63 -33 446,59                  SUMMA RESULTATREGLERINGAR

-28 948,63 -33 446,59            SUMMA KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

-38 981,00 -47 258,96      SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL

-1 595 793,54 -1 598 757,69SUMMA P A S S I V A
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FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

2015 2014

Resultaträkning 1.1.2015-31.12.2015

R E S U L T A T R Ä K N I N G
      ORDINARIE VERKSAMHET
            INTÄKTER
                  ANSLAG

10 000,083000   HELSINGFORS 10 000,08
2 500,003001   ÅBO 2 500,00

0,003004   INGÅ 80,33
12 580,41 12 500,08                  SUMMA ANSLAG

                  ANSLAG "5% AVKASTNING"
1 989,363021   ÅBO 2 082,00

777,243022   VASA 787,49
0,003023   SVARTSÅ 82,49
0,003024   INGÅ 79,81

333,433025   BORGÅ 392,49
380,423026   GRANKULLA 378,00
77,843028   LOVISA 102,92

300,103029   JAKOBSTAD 308,21
37,863030   KARLEBY 170,40
46,863031   KRISTINESTAD 46,82
78,963520   SVARTSÅ KRETS 0,00

4 430,63 4 022,07                  SUMMA ANSLAG "5% AVKASTNING"

                  ADMINISTRATIONSAVGIFTER
30 225,003100   ADMINISTRATIONSAVGIFTER 23 490,00
2 521,003105   STATSBIDRAG 2 203,00

270,003120   FÖRSÄLJNING KONDOLEANSADRESSER 90,00
25 783,00 33 016,00                  SUMMA ADMINISTRATIONSAVGIFTER

                  ÖVRIGA INTÄKTER
1 705,503130   KOLLEKTER FÖR CENTRALA ÄNDAMÅL 1 065,30
1 888,773150   BALTISKA LÖNER 4 237,10
9 940,003180   ÖVRIGA INTÄKTER 19,92

0,003185   EXTRA ORD.INTÄKTER 7 056,00
12 378,32 13 534,27                  SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER

                  EVENEMANG
0,003160   EVENEMANG 2 177,50

2 177,50 0,00                  SUMMA EVENEMANG

57 349,86 63 072,42            SUMMA INTÄKTER

            KOSTNADER
                  BIDRAG
                        BIDRAG TILL FÖRSAMLINGAR

-15 513,344029   JAKOBSTAD -15 283,08
-3 999,964031   KRISTINESTAD 0,00
-4 183,564051   RESOR DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE II -4 356,84

-415,604052   RESOR DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE III -60,00
-1 533,954056   ADMINISTRATIVA KOSTNADER DF II -1 388,86

-801,004060   RESOR PASTORER OCH PREDIKANTER -845,00
-967,004070   FLYTTNINGSKOSTNADER -790,00

-21 615,004116   LÖNEBIDRAG DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE II -22 730,56
-45 454,34 -49 029,41                        SUMMA BIDRAG TILL FÖRSAMLINGAR

-45 454,34 -49 029,41                  SUMMA BIDRAG

                  ADMINISTRATION
-6 727,354100   ANSLAG BISKOPSKASSAN -8 230,21
-2 018,214110   ANSLAG CENTRALKONFERENSKASSAN -2 469,06
-3 498,004117   PENSION -4 435,45
-1 156,954130   RESOR ÖVRIGA -1 656,36

0,004145   EVENEMANG -420,04
-1 081,174150   UTBILDNING -2 548,33
-1 475,004160   MEDLEMSAVGIFTER -1 601,00
-2 094,854170   PORTO, TEL, BANKAVG, KOPIERING -1 924,64
-1 385,844180   ÅRSBOK O KONFERENSTRYCK 0,00

0,004190   BOKFÖRING -1 870,00
-360,004195   REVISION -384,00

-2 210,004200   BOKFÖRING 0,00
-16 937,534220   LÖNEBIDRAG ADMINISTRATIV SEKRETERARE -19 655,31
-3 861,414250   RTO OCH UTBILDNING -3 949,89

-942,324265   KYRKOSTYRELSEN -1 230,61
-707,794270   VO KYRKOSTYRELSEN AVU -1 131,30

0,004275   VO KYRKOSTYRELSEN UEF -138,74
-356,004285   VO LEKMANNALEDAREN 0,00
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FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

2015 2014

Resultaträkning 1.1.2015-31.12.2015

-193,204290   VO ARKIVET -124,90
-8 735,574296   UTREDNING 0,00

-51 769,84 -53 741,19                  SUMMA ADMINISTRATION

                  ÖVRIGA KOSTNADER
-1 577,374310   UPPVAKTNINGAR -228,50
-1 888,774320   BALTISKA LÖNER -4 237,10

-250,004325   FUND MISSION IN EUROPE 0,00
0,004370   GRAVSKÖTSEL -540,00

-2 737,204390   DIVERSE KOSTNADER -218,50
-5 224,10 -6 453,34                  SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER

                  HYRESKOSTNADER
-4 391,704400   BOLAGSHYRA JAKOBSTAD KYRKA 0,00
-2 712,004410   HYRA HANGÖ -2 382,00

-2 382,00 -7 103,70                  SUMMA HYRESKOSTNADER

-104 830,28 -116 327,64            SUMMA KOSTNADER

-47 480,42 -53 255,22      O M S Ä T T N I N G

      PLACERADE MEDEL
            BOSTADSAKTIER

8 088,605020   HYRA KVARNBACKSG 8 199,60
-4 415,465023   BOLAGSHYRA KVARNBACKSG -4 488,54

-181,235024   LÅNERÄNTA KVARNBACKSG -130,44
6 600,005030   HYRA AS OY TURUNTIE 63 6 750,00

-2 611,005033   BOLAGSHYRA TURUNTIE 63 -2 658,00
0,005034   ÖVR KOSTN TURUNTIE 63 -129,65

7 002,005040   HYRA MÄNTYTIE 27 7 120,00
-2 092,685043   BOLAGSHYRA MÄNTYTIE 27 -2 391,00

0,005044   ÖVRIGA KOSTNADER MÄNTYTIE 27 -742,60
7 017,255050   HYRA FRIDHEM 7 500,00

-1 060,965053   BOLAGSHYRA FRIDHEM -1 463,00
-12 834,395054   ÖVRIGA KOSTNADER FRIDHEM -456,07

6 820,005060   HYRA HUMLEBERG 6 890,00
-1 903,605063   BOLAGSHYRA HUMLEBERG -1 836,95
11 936,005070   HYRA JUKOLA 12 096,00
6 820,005080   HYRA JUTAS 7 490,00

-1 557,605083   BOLAGSHYRA JUTAS -1 548,24
0,005084   ÖVRIGA KOSTNADER JUTAS -601,29

9 032,005090   HYRA TOPELIUSG 21 8 865,00
-1 628,005093   BOLAGSHYRA TOPELIUSG 21 -1 256,50

0,005094   ÖVRIGA KOSTNADER TOPELIUSG 21 -2 985,60
8 835,005100   HYRA TÖLÖG 53 9 150,00

-2 480,005103   BOLAGSHYRA TÖLÖG 53 -2 542,44
10 240,005110   HYRA KULMALINNA 10 360,00
-2 070,405113   BOLAGSHYRA KULMALINNA -2 160,77

-301,005114   ÖVRIGA KOSTNADER KULMALINNA -1 053,83
7 540,005160   HYRA SATOKURKI 6 920,00

-3 206,255163   BOLAGSHYRA SATOKURKI -2 628,00
-818,405164   ÖVRIGA KOSTNADER SATOKURKI 0,00

-5 227,085173   BOLAGSHYRA ALEXANDERSG. 19 C 26 -5 148,00
10 619,955180   HYRA VETERANEN 10 662,00
-4 031,165183   BOLAGSHYRA VETERANEN -4 475,40

-672,705184   ÖVRIGA KOSTNADER VETERANEN 0,00
-4 070,505193   BOLAGSHYRA CASA SENIORI -3 243,80

0,005194   ÖVRIGA KOSTNADER CASA SENIORI -2 247,70
6 101,805195   HYRA TORNSTIGEN 11 6 241,20

-1 790,255196   BOLAGSHYRA TORNSTIGEN 11 -2 410,52
-53,405197   ÖVR KOSTN TORNSTIGEN 11 -5 760,43

55 885,03 53 646,54            SUMMA BOSTADSAKTIER

            ÖVRIGA KOSTNADER BOSTÄDER
-2 994,925200   DISPONENTKOSTNADER -2 962,88

0,005250   HYROR VIA DISPONENTBYRÅN 0,00
-2 962,88 -2 994,92            SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER BOSTÄDER

            ÖVRIGA PLACERADE MEDEL
8,065310   BANKRÄNTA 0,00

554,825320   DIVIDENDER 634,08
634,08 562,88            SUMMA ÖVRIGA PLACERADE MEDEL

53 556,23 51 214,50      SUMMA PLACERADE MEDEL

6 075,81 -2 040,72      R Ö R E L S E V I N S T (F Ö R L U S T)
      FONDER
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FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

2015 2014

Resultaträkning 1.1.2015-31.12.2015

            GEMENSAM SAK
                  INTÄKTER

4,267010   BANKRÄNTA 0,00
0,00 4,26                  SUMMA INTÄKTER

                  KOSTNADER
-1 835,007115   ANSLAG KSTAD 0,00

-11,257190   BANKKOSTNADER -11,60
-11,60 -1 846,25                  SUMMA KOSTNADER

-11,60 -1 841,99            SUMMA GEMENSAM SAK

            FONDEN FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING OCH FÖRSAMLINGSUT
                  INTÄKTER

2 071,677800   FONDÖVERFÖRINGAR 750,40
1 147,207810   DIVIDENDER 12 156,88

1,117815   BANKRÄNTA 0,00
1 210,977820   KOLLEKTER 1 497,67
8 770,755140   HYRA WITTENBERGSG.  4 8 665,65

0,003190   BOOTCAMP 550,00
23 620,60 13 201,70                  SUMMA INTÄKTER

                  KOSTNADER
-10 052,307860   FÖRSAMLINGSBIDRAG -9 754,30
-3 096,005143   BOLAGSHYRA WITTENBERGSG. 4 -3 604,00

-53,405144   ÖVRIGA KOSTN  WITTENBERGSG. 4 -9 000,00
0,004146   BOOTCAMP -1 261,20
0,007890   BANKKOSTNADER -1,10

-23 620,60 -13 201,70                  SUMMA KOSTNADER

0,00 0,00            SUMMA FONDEN FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING OCH FÖRSAML

-11,60 -1 841,99      SUMMA FONDER

6 064,21 -3 882,71      RÄKENSKAPSPER  .V I N S T (F Ö R L U S T)
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2 017                 2 015                   2 014                   
BUDGETFÖRSLAG 2017

ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER

ANSLAG
3000 HELSINGFORS  10 000,00          10 000,08            10 000,08            
3001 ÅBO  2 500,00            2 500,00              2 500,00              
3004 INGÅ -                      80,33                   -                       

SUMMA ANSLAG 12 500,00          12 580,41            12 500,08            
ANSLAG "1.2 % Brutto AVKASTNING"

3021 ÅBO 2 082,00            2 082,00              1 989,36              
3022 VASA 787,49               787,49                 777,24                 
3023 SVARTSÅ 82,49                 82,49                   -                       
3024 INGÅ 79,81                 79,81                   -                       
3025 BORGÅ 392,49               392,49                 333,43                 
3026 GRANKULLA  378,00               378,00                 380,42                 
3028 LOVISA 102,92               102,92                 77,84                   
3029 JAKOBSTAD  308,21               308,21                 300,10                 
3030 KARLEBY  170,40               170,40                 37,86                   
3031 KRISTINESTAD  46,82                 46,82                   46,86                   
3520 SVARTSÅ KRETS -                      -                        78,96                   

SUMMA ANSLAG "5% AVKASTNING" 4 430,63            4 430,63              4 022,07              
ADMINISTRATIONSAVGIFTER

3100 ADMINISTRATIONSAVGIFTER 23 490,00          23 490,00            30 225,00            
3105 STATSBIDRAG 2 200,00            2 203,00              2 521,00              
3120 FÖRSÄLJNING KONDOLEANSADRESSER 90,00                 90,00                   270,00                 

SUMMA ADMINISTRATIONSAVGIFTER 25 780,00          25 783,00            33 016,00            
ÖVRIGA INTÄKTER

3130 KOLLEKTER FÖR CENTRALA ÄNDAMÅL 950,00               1 065,30              1 705,50              
3150 BALTISKA LÖNER 2 500,00            4 237,10              1 888,77              
3180 ÖVRIGA INTÄKTER -                      19,92                   9 940,00              
3185 EXTRA ORD.INTÄKTER -                      7 056,00              -                       

SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER 3 450,00            12 378,32            13 534,27            
EVENEMANG

3160 EVENEMANG -                      2 177,50              -                       
SUMMA EVENEMANG -                      2 177,50              -                       



SUMMA INTÄKTER 46 160,63          57 349,86            63 072,42            

KOSTNADER
BIDRAG

BIDRAG TILL FÖRSAMLINGAR
4029 JAKOBSTAD  7 639,28 -           15 283,08 -           15 513,34 -           
4031 KRISTINESTAD -                      -                        3 999,96 -             
4051 RESOR DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE II 5 000,00 -           4 356,84 -             4 183,56 -             
4052 RESOR DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE III 100,00 -              60,00 -                  415,60 -                
4056 ADMINISTRATIVA KOSTNADER DF II 1 450,00 -           1 388,86 -             1 533,95 -             
4060 RESOR PASTORER OCH PREDIKANTER 2 850,00 -           845,00 -                801,00 -                
4070 FLYTTNINGSKOSTNADER 2 000,00 -           790,00 -                967,00 -                
4116 LÖNEBIDRAG DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE II 23 260,94 -         22 730,56 -           21 615,00 -           

SUMMA BIDRAG TILL FÖRSAMLINGAR 42 300,22 -         45 454,34 -           49 029,41 -           
SUMMA BIDRAG 42 300,22 -         45 454,34 -           49 029,41 -           
ADMINISTRATION

4100 ANSLAG BISKOPSKASSAN 8 259,51 -           8 230,21 -             6 727,35 -             
4110 ANSLAG CENTRALKONFERENSKASSAN 2 477,85 -           2 469,06 -             2 018,21 -             
4117 PENSION 5 747,88 -           4 435,45 -             3 498,00 -             
4130 RESOR ÖVRIGA -                      1 656,36 -             1 156,95 -             
4145 EVENEMANG -                      420,04 -                -                       
4150 UTBILDNING -                      2 548,33 -             1 081,17 -             
4160 MEDLEMSAVGIFTER 1 601,00 -           1 601,00 -             1 475,00 -             
4170 PORTO, TEL, BANKAVG, KOPIERING 2 000,00 -           1 924,64 -             2 094,85 -             
4180 ÅRSBOK O KONFERENSTRYCK 1 700,00 -           -                        1 385,84 -             
4190 BOKFÖRING 3 000,00 -           1 870,00 -             -                       
4195 REVISION 400,00 -              384,00 -                360,00 -                
4200 BOKFÖRING -                      -                        2 210,00 -             
4220 LÖNEBIDRAG ADMINISTRATIV SEKRETERARE 19 655,31 -         19 655,31 -           16 937,53 -           
4250 RTO OCH UTBILDNING 5 000,00 -           3 949,89 -             3 861,41 -             
4265 KYRKOSTYRELSEN -                      1 230,61 -             942,32 -                
4270 VO KYRKOSTYRELSEN AVU  3 000,00 -           1 131,30 -             707,79 -                
4275 VO KYRKOSTYRELSEN UEF 500,00 -              138,74 -                -                       
4285 VO LEKMANNALEDAREN 700,00 -              -                        356,00 -                
4290 VO ARKIVET 500,00 -              124,90 -                193,20 -                
4296 UTREDNING -                      -                        8 735,57 -             

SUMMA ADMINISTRATION 54 541,56 -         51 769,84 -           53 741,19 -           



ÖVRIGA KOSTNADER
4310 UPPVAKTNINGAR 500,00 -              228,50 -                1 577,37 -             
4320 BALTISKA LÖNER  2 500,00 -           4 237,10 -             1 888,77 -             
4325 FUND MISSION IN EUROPE -                      -                        250,00 -                
4370 GRAVSKÖTSEL -                      540,00 -                -                       
4390 DIVERSE KOSTNADER 1 000,00 -           218,50 -                2 737,20 -             

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 4 000,00 -           5 224,10 -             6 453,34 -             
HYRESKOSTNADER

4400 BOLAGSHYRA JAKOBSTAD KYRKA -                      -                        4 391,70 -             
4410 HYRA HANGÖ  1 896,00 -           2 382,00 -             2 712,00 -             

SUMMA HYRESKOSTNADER 1 896,00 -           2 382,00 -             7 103,70 -             
SUMMA KOSTNADER 102 737,78 -       104 830,28 -         116 327,64 -         

O M S Ä T T N I N G 56 577,14 -         47 480,42 -           53 255,22 -           

PLACERADE MEDEL
BOSTADSAKTIER

5020 HYRA KVARNBACKSG  9 184,80            8 199,60              8 088,60              
5023 BOLAGSHYRA KVARNBACKSG  4 664,03 -           4 488,54 -             4 415,46 -             
5024 LÅNERÄNTA KVARNBACKSG 100,00 -              130,44 -                181,23 -                
5030 HYRA AS OY TURUNTIE 63 6 780,00            6 750,00              6 600,00              
5033 BOLAGSHYRA TURUNTIE 63  2 688,00 -           2 658,00 -             2 611,00 -             
5034 ÖVR KOSTN TURUNTIE 63 129,65 -                -                       
5040 HYRA MÄNTYTIE 27 7 140,00            7 120,00              7 002,00              
5043 BOLAGSHYRA MÄNTYTIE 27 2 272,90 -           2 391,00 -             2 092,68 -             
5044 ÖVRIGA KOSTNADER MÄNTYTIE 27  -                      742,60 -                -                       
5050 HYRA FRIDHEM 7 500,00            7 500,00              7 017,25              
5053 BOLAGSHYRA FRIDHEM 1 155,84 -           1 463,00 -             1 060,96 -             
5054 ÖVRIGA KOSTNADER FRIDHEM -                      456,07 -                12 834,39 -           
5060 HYRA HUMLEBERG 6 900,00            6 890,00              6 820,00              
5063 BOLAGSHYRA HUMLEBERG  2 232,96 -           1 836,95 -             1 903,60 -             
5070 HYRA JUKOLA 12 120,00          12 096,00            11 936,00            
5080 HYRA JUTAS  7 560,00            7 490,00              6 820,00              
5083 BOLAGSHYRA JUTAS 1 548,24 -           1 548,24 -             1 557,60 -             
5084 ÖVRIGA KOSTNADER JUTAS -                      601,29 -                -                       
5090 HYRA TOPELIUSG 21 9 480,00            8 865,00              9 032,00              
5093 BOLAGSHYRA TOPELIUSG 21 1 776,00 -           1 256,50 -             1 628,00 -             
5094 ÖVRIGA KOSTNADER TOPELIUSG 21 -                      2 985,60 -             -                       



5100 HYRA TÖLÖG 53 9 150,00            9 150,00              8 835,00              
5103 BOLAGSHYRA TÖLÖG 53 2 424,00 -           2 542,44 -             2 480,00 -             
5110 HYRA KULMALINNA 10 380,00          10 360,00            10 240,00            
5113 BOLAGSHYRA KULMALINNA 2 160,77 -           2 160,77 -             2 070,40 -             
5114 ÖVRIGA KOSTNADER KULMALINNA 1 053,83 -             301,00 -                
5160 HYRA SATOKURKI 7 680,00            6 920,00              7 540,00              
5163 BOLAGSHYRA SATOKURKI 2 640,00 -           2 628,00 -             3 206,25 -             
5164 ÖVRIGA KOSTNADER SATOKURKI -                      -                        818,40 -                
5173 BOLAGSHYRA ALEXANDERSG. 19 C 26 5 141,76 -           5 148,00 -             5 227,08 -             
5180 HYRA VETERANEN 11 208,00           10 662,00            10 619,95            
5183 BOLAGSHYRA VETERANEN 5 760,12 -           4 475,40 -             4 031,16 -             
5184 ÖVRIGA KOSTNADER VETERANEN -                        672,70 -                
5193 BOLAGSHYRA CASA SENIORI 3 556,80 -           3 243,80 -             4 070,50 -             
5194 ÖVRIGA KOSTNADER CASA SENIORI -                      2 247,70 -             -                       
5195 HYRA TORNSTIGEN 11 6 413,04            6 241,20              6 101,80              
5196 BOLAGSHYRA TORNSTIGEN 11 2 890,99 -           2 410,52 -             1 790,25 -             
5197 ÖVR KOSTN TORNSTIGEN 11 -                      5 760,43 -             53,40 -                  

SUMMA BOSTADSAKTIER 70 483,43          55 885,03            53 646,54            
ÖVRIGA KOSTNADER BOSTÄDER

5200 DISPONENTKOSTNADER 3 000,00 -           2 962,88 -             2 994,92 -             
5250 HYROR VIA DISPONENTBYRÅN -                        -                       
5270 BUDGET FÖR ÖVRIGA KOSTNADER 10 000,00 -         

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER BOSTÄDER 13 000,00 -         2 962,88 -             2 994,92 -             
ÖVRIGA PLACERADE MEDEL

5310 BANKRÄNTA -                      -                        8,06                     
5320 DIVIDENDER 600,00               634,08                 554,82                 

SUMMA ÖVRIGA PLACERADE MEDEL 600,00               634,08                 562,88                 
SUMMA PLACERADE MEDEL 58 083,43          53 556,23            51 214,50            
R Ö R E L S E V I N S T (F Ö R L U S T) 1 506,29            6 075,81              2 040,72 -             
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Bekännande medlemmar

1 Antalet bekännande medlemmar 1.1.2015 53 27 112 107 86 14 42 15 0 9 5 36 116 622 47 19 66 688

2 Mottagna genom bekännelse 8 1 4 2 15 0 15

3 Mottagna genom inflyttning 1 1 4 1 7 0 7

4 Utflyttade 2 1 3 2 2 5

5 Avförda/Utträdda 4 2 4 10 2 1 3 13

6 Avlidna 1 1 1 1 1 5 0 5

7 Legala medlemmar i fullt medlemskap 47 12 98 72 11 27 13 4 1 31 26 342 0 342

8 Icke legala medlemmar i fullt medlemskap 5 109 10 8 3 20 1 5 4 8 92 265 0 265

9 Ordinerade pastorer som är medlemmar endast i årskonferensen 2 1 2 3 2 1 2 1 14 8 22

10 Bekännande medlemmar 31.12.2015 52 27 121 108 80 14 47 14 0 9 5 31 118 640 43 18 69 709

 

Döpta medlemmar

11 Antalet döpta medlemmar 1.1.2015 16 25 17 86 139 10 50 2 1 0 1 41 30 418 10 1 11 429

12 Döpta under året 2 2 2 6 1 1 7

13 Mottagna/inflyttade under året 2 5 7 0 7

14 Utflyttade/avförda/utträdda/döda under året 32 1 9 42 2 2 44

15 Döpta medlemmar under 18 år 5 3 41 23 14 9 16 111 0 111

16 Döpta medlemmar över 18 år 11 22 49 91 38 1 1 23 14 250 0 250

20 Summa döpta medlemmar 31.12.2015 16 25 17 90 114 9 52 2 1 0 1 32 30 389 9 1 10 399

Totala antalet medlemmar

21 Totala antalet legala medlemmar 63 25 29 188 186 20 79 15 1 4 2 74 56 731 9 1 10 741

30 Summa döpta och bekännande medlemmar 31.12 2015 68 52 138 198 194 23 99 16 1 9 6 63 148 1029 52 19 79 1108

Övriga medlemmar

31 Anslutna medlemmar 1 0 1 0 1

32 Associerade 3 19 1 2 25 1 1 26

40 Summa övriga medlemmar 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1 2 26 0 1 1 27

*I Jakobstads siffror FÖR utträdda ingår en korrigering av felaktiga siffror från tidigare år
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Undervisning och smågrupper

41 Konfirmerade under året 1 0 0 1 0 1

42 Antal kurser 2 3 1 1 3 10 3 3 13

43 Antal deltagare i kurser 14 39 11 10 120 194 24 24 218

44 Antal smågrupper 3 3 3 9 4 2 1 2 2 3 11 43 1 5 1 44

45 Antal deltagare i smågrupper 28 20 82 24 65 51 9 9 16 15 31 68 418 16 34 16 434

46 Antal deltagare i daglediga/pensionärsgrupper 16 38 25 12 12 7 8 118 3 3 121

50 Summa deltagare i undervisning 28 20 98 40 143 36 63 21 9 16 15 48 196 733 16 27 43 774

Arbete bland kvinnor

51 Antal grupper för kvinnor 1 3 1 5 1 1 2 7

60 Summa deltagare i arbetet bland kvinnor 7 20 15 42 7 6 13 55

Arbete bland män

61 Antalet grupper för män 1 1 1 1 1 5 1 1 6

70 Summa deltagare i arbetet bland män 12 15 3 20 8 58 4 4 62

Arbete bland barn- och ungdomar

71 Antal söndagsskolor 1 2 1 1 1 1 1 1 9 0 9

72 Antal elever i ssk 4 18 7 15 8 8 10 21 91 0 91

73 Antal barngrupper 1 2 1 0 4 0 4

74 Antal deltagare i barngrupper 5 16 6 0 27 0 27

75 Antal ungdomsgrupper 1 1 1 1 4 1 1 5

76 Antal deltagare i ungdomsgrupper 20 3  5 10 38 10 10 48

77 Antal ledare i barn- och ungdomsarbete 3 3 7 4 2 3 3 2 5 18 50 0 50

80 Summa deltagare i barn- och ungdomsarbetet 4 25 18 26 15 8 8 0 0 0 6 15 31 156 10 0 10 166  

90 Antal personer i vänkretsen 30 20 40 37 107 20 65 50 5 25 14 30 443 47 20 47 490

100 Antalet lokalpredikanter 4 3 0 1 1 2 1 0 12 2 2 4 16

110 Gudstjänstbesökare i medeltal 23 13 60 44 23 24 40 42 12 18 10 22 67 398 12 9 21 419
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Antal kyrkor och kapell: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 1 1 2 15
Övriga lokaler: 1 1 2 4 0 4
Pastorsbostäder: 1 1 1 1 1 5 0 5
Övriga bostäder: 2 1 2 3 1 1 23 15 39 87 0 87

Församlingens skulder: 3 248,58 9 200,00 872,06 550,00 1 059,52 755,74 22 985,48 632 248,91 670 920,29 -30 883,00 398 759,00 367 876,00 40 875,11 711 795,40
Tillgångar (inkl.fonder, aktier, andelar): 1 045 609,61 110 042,00 68 323,64 23 502,66 673 957,35 15 977,85 206 358,61 8 335,39 957 279,56 1 022 468,80 4 131 855,47 339 592,00 715 811,00 1 055 403,00 117 267,00 4 249 122,47

Följande ifylles endast av dem som äger en fastighet med egen bokföring, Ekenäs-Hangö och Helsingfors (rad 11-15)
Fastighetens inkomster: 87 926,00 672 775,38 760 701,38
Fastighetens skötsel- och renoveringskostnader: 66 383,30 356 830,87 423 214,17
Fastighetens skulder: 52 956,30 430 750,00 483 706,30
Övriga kostnader: 19 586,08 137 659,43 157 245,51
Fastighetens resultat: 1 956,62 178 285,08 180 241,70 180 241,70

3 Ordinarie verksamhet
30 Intäkter

300 Kollekter och gåvor Kollekter, offer, gåvor 18 599,75 50 075,19 60 034,00 5 031,65 23 821,68 6 263,54 1 069,60 15 256,11 2 192,93 26 883,85 40 083,21 12 092,62 36 286,59 297 690,72 169 327,00 113 590,00 282 917,00 31 435,22 329 125,94
Insamling för gemensamma åtaganden 1 667,45 2 758,20 3 248,70 838,69 276,60 2 080,85 1 600,13 2 276,42 3 579,31 18 326,35 3 767,00 3 610,00 7 377,00 819,67 19 146,02
Insamlat för annan verksamhet 300,00 350,00 368,75 635,00 400,00 927,40 2 981,15 6 747,00 4 615,00 11 362,00 1 262,44 4 243,59
Övriga intäkter 11 153,18 10 895,00 18 240,11 85,50 890,00 15 946,16 274,80 1 317,60 40,00 1 175,16 60 017,51 25,00 19 550,00 19 575,00 2 175,00 62 192,51
Totalt: 31 420,38 63 728,39 81 822,81 5 467,15 25 919,12 22 844,70 1 346,20 18 011,76 2 192,93 28 483,98 44 604,63 12 132,62 41 041,06 379 015,73 179 866,00 141 365,00 321 231,00 35 692,33 414 708,06

40 Kostnader
400 Personalkostnader Lön + lönebikostnader, pastor 45 478,46 25 569,63 34 835,32 -2 525,93 31 848,99 6 095,30 2 600,00 36 886,58 37 316,65 29 085,04 68 217,85 315 407,89 189 768,00 7 000,00 196 768,00 21 863,11 337 271,00

Lön + lönebikostnader, övriga 8 244,22 6 020,50 15 387,51 224,58 11 738,12 1 899,78 17 371,54 93 928,94 154 815,19 298 169,00 298 169,00 33 129,89 187 945,08
Arbetshälsovård och -handledning 283,61 0,00 1 333,51 547,50 343,80 -327,30 2 181,12 0,00 0,00 2 181,12
Totalt: 54 006,29 31 590,13 51 556,34 -2 525,93 32 396,49 224,58 6 095,30 11 738,12 2 600,00 39 130,16 54 360,89 29 085,04 162 146,79 472 404,20 189 768,00 305 169,00 494 937,00 54 993,00 527 397,20

420 Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader 6 022,06 11 332,93 13 837,80 -1 405,54 4 787,41 5 746,32 743,35 3 324,94 1 842,04 4 364,04 11 487,66 3 273,20 22 952,31 88 308,52 23 728,00 34 879,00 58 607,00 6 511,89 94 820,41

440 Administration och kommunikation Administration och kommunikation 3 843,00 5 329,68 6 641,71 -1 158,46 2 473,09 1 808,23 779,90 1 179,70 712,24 8 916,05 13 330,63 3 239,65 16 954,00 64 049,42 15 974,00 16 104,00 32 078,00 3 564,22 67 613,64

460 Lokalkostnader Alla kostnader för använda lokaler 12 334,39 18 604,55 17 255,61 23 992,86 4 563,94 2 950,29 14 512,30 8 336,05 45 000,00 147 549,99 42 523,00 96 418,00 138 941,00 15 437,89 162 987,88

470 Andel i gemensamma åtaganden Utbetalt till Rådet för Mission 963,00 2 198,20 3 186,65 499,85 77,10 1 800,00 934,13 1 263,77 888,70 11 811,40 0,00 0,00 11 811,40
Gemensam Sak 140,00 140,00 0,00 0,00 140,00
Församlingsplantering 124,05 408,35 99,32 35,00 100,00 175,20 305,00 1 246,92 0,00 0,00 1 246,92
MKU 159,10 420,00 363,50 -260,00 63,17 100,00 240,00 669,35 210,15 1 965,27 0,00 0,00 1 965,27
Teologisk utbildning 210,55 439,20 79,45 100,00 219,00 198,30 208,00 1 454,50 0,00 0,00 1 454,50
Baltiska pastorslöner 137,70 96,90 35,00 100,00 151,80 2 000,00 2 521,40 0,00 0,00 2 521,40
Kyrkokassan – årsavg./Metodister i Sverige 1 770,00 5 295,00 450,00 270,00 1 845,00 5 460,00 15 090,00 18 800,00 10 810,00 29 610,00 3 290,00 18 380,00
Kyrkokassan – anslag+bruttoavkastning 2 057,49 300,00 378,03 -816,81 2 228,21 46,82 132,00 262,49 887,49 7 567,00 10 000,08 23 042,80 0,00 0,00 23 042,80
Totalt: 3 651,89 4 828,20 10 070,73 -1 076,81 3 066,90 12 615,31 279,10 9 924,93 262,49 4 452,62 10 003,42 0,00 18 766,93 57 272,29 18 800,00 10 810,00 29 610,00 3 290,00 60 562,29

490 Bidrag till annan verksamhet Utbetalt för övriga ändamål (mission, diakoni etc) 650,00 8 839,50 300,00 -400,00 376,05 635,00 3 329,40 400,00 150,00 349,00 2 134,60 10 121,96 26 885,51 17 609,00 10 955,00 28 564,00 3 173,78 30 059,29

5 Bidrag till församlingen Från kyrkostyrelsen 15 025,20 15 563,08 9 600,00 40 188,28 160 000,00 160 000,00 17 777,78 57 966,06
Från övriga 11 875,30 13 967,02 400,00 396,15 500,00 3 915,03 107 000,00 138 053,50 359 323,00 359 323,00 39 924,78 177 978,28
Totalt: 26 900,50 13 967,02 0,00 400,00 15 959,23 500,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 3 915,03 107 000,00 178 241,78 160 000,00 359 323,00 519 323,00 57 702,56 235 944,34

6 Placerade medel
60 Intäkter Intäkter från gudstjänstlokal 0,00 6 280,00 3 500,00 9 780,00 42 100,00 42 100,00 4 677,78 14 457,78

Intäkter från fastighet/aktielägenheter 51 045,50 15 465,12 32 056,91 5 300,00 26 537,00 3 900,00 7 459,96 6 365,40 54 102,59 177 886,50 22 282,00 20 980,00 423 380,98 0,00 0,00 423 380,98
Intäkter från övriga placerade medel 394,60 268,42 89,45 395,32 1,20 176,20 10,52 6,42 583,11 292,94 52,80 756,96 3 027,94 3 029,00 3 029,00 336,56 3 364,50
Totalt: 51 440,10 15 465,12 32 325,33 5 389,45 26 932,32 3 901,20 7 636,16 10,52 6 371,82 60 965,70 181 679,44 22 334,80 21 736,96 436 188,92 0,00 45 129,00 45 129,00 5 014,33 441 203,25

65 Kostnader Kostnader för fastighet/aktielägenheter 21 731,69 7 693,60 5 840,51 -4 650,76 7 708,86 1 939,20 2 955,27 2 324,61 30 280,59 100 577,92 8 454,42 11 392,95 196 248,86 0,00 0,00 196 248,86
Kostnader för övriga placerade medel 265,08 573,66 0,53 279,19 1 766,45 51,01 42,00 2 977,92 0,00 0,00 2 977,92
Totalt: 21 731,69 7 693,60 6 105,59 -4 650,76 8 282,52 1 939,20 2 955,27 0,53 2 324,61 30 559,78 102 344,37 8 505,43 11 434,95 199 226,78 0,00 0,00 0,00 0,00 199 226,78

7 Avskrivningar Avskrivningar på inventarier 425,48 2 560,30 1 181,85 7 030,38 766,32 1 737,20 13 701,53 0,00 0,00 13 701,53
Övriga avskrivningar 517,74 1 768,17 2 285,91 0,00 0,00 2 285,91

8 Reserveringar Ökning i reserveringar 0,00 0,00 0,00 0,00
Minskning i reserveringar 787,49 787,49 0,00 0,00 787,49

9999 Räkenskapsperiodens resultat 7 521,66 4 941,94 7 437,14 39,10 -6 564,65 9 271,51 -5 199,96 2 608,68 673,37 -12 046,78 17 256,07 -6 487,19 -120 224,82 -77 450,23 31 464,00 71 482,00 102 946,00 11 438,44 -66 011,79
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Motion till Finlands svenska metodistkyrkas årskonferens i Åbo 9-12.6.2016 

 

Om givandet  

 

Givandet är en biblisk princip och en naturlig del av vårt lärjungaskap och livet med 

Jesus. En metodist är en människa som har Guds kärlek ingjuten i sitt hjärta genom att 

Gud har gett henne sin helige Ande (Rom.5:5).  Helgelse/tillväxt berör både det andliga 

och det sociala livet.  

Givandet en del av helgelsen. Wesley uppmuntrar till gott förvaltarskap.   

Denna tankegång finns i de allmänna reglerna (göra gott så långt det är möjligt, ge så 

mycket du kan etc.).  Ändå vill han inte lägga det kristna livet i paragrafer utan de 

bibliska principerna ska vara grunden. ”Bokstaven dödar men Anden ger liv” 2 Kor.3:6  

(John Wesleys predikningar om bruk av pengar och den goda förvaltaren finns att läsa 

på Bibelns grund II)   

Metodistkyrkans kyrkoordning (The Book of Discipline 2012, t.ex. § 258:4) uppmuntrar 

till generösitet och tiondegivandet.  

 

Syftet med församlingens undervisning i denna fråga skall vara att åstadkomma en 

ökning av givandet.  Man ska betona vikten av ett regelbundet givande, som står i 

proportion till den inkomst, som var och en har, och särskilt framhålla tiondegivandet 

som ideal.   

Våra församlingar är olika och jag tror att det bibliska givandet ”givandets glädje” 

behöver lyftas ännu mera för vi vill väl inte missa Guds välsignelser. 

Alla föreningar har medlemsavgift: t ex idrotts-föreningar och politiska föreningar. 

Även lutherska kyrkan uppbär kyrkoskatt. Församlingen är dock något annat än en 

vanlig förening och den insikten vill vi ju inpränta hos våra medlemmar.  

 

Finlands svenska metodistkyrkas samfundsordning säger följande:   

§ 24. En medlem stöder sin församling samt Finlands svenska metodistkyrka och dess 

gemensamma åtaganden med frivilliga gåvor. Medlemsavgift uppbärs inte.   

§ 25. Den lokala församlingen deltar i kyrkans gemensamma åtaganden genom kollekter 

på offerdagar för angivna ändamål och avgifter som fastställs av årskonferensen 

 

Finlands svenska metodistkyrka uppbär s.k. årsavgift från alla medlemmar i de lokala 

församlingarna (både legala och bekännande, gäller även barn)  

Årskonferensen 2015 beslutade att årsavgiften är 30 euro/medlem. Avgiften täcker en 

del av administrativa utgifter som Finlands svenska metodistkyrka har.  

 

Dessutom finns det ett beslut att arbetslösa och studerande över 18 år som inte bor 

hemma betalar 15 €. Ingen avgift uppbärs av medlemmar som bor utomlands. 

Årsbok 2014, protokoll § 10 

Min erfarenhet är att långt ifrån alla medlemmar betalar årsavgift till sin församling som 

ändå sedan betalar vidare till Kyrkokassan.  

Att kunna veta vilka som är arbetslösa och studerande som inte bor hemma är inte så 

enkelt i alla församlingar (särskilt i församlingar med många s.k. passiva medlemmar).  

Barnen under 18 år har ingen inkomst och borde vara betalningsfria.  

Min intension är att öka givandet samt att få något bidrag även från våra s.k. passiva 

medlemmar eftersom medel behövs för att vi ska kunna fungera som kyrka med dess 

lokalförsamlingar. Medlemskapets glädje innebär också skyldigheter och ansvar.  

 



Utifrån detta föreslår jag årskonferensen att besluta: 

1. Att fortsätta uppmuntra, undervisa, samtala och hitta kreativa vägar för att öka 

tiondegivandet i våra församlingar 

 

2.  

2.1.  Att årsavgiften höjs till 40 € för medlemmar över 18 år.  

               Barn och ungdomar under 18 år är avgiftsfria. 

               Att arbetslösa och studerande som inte bor hemma betalar 20 €              

       2.2. Att medlemmar som bor utomlands betalar sin årsavgift om de vill fortsätta   

               att tillhöra Metodistkyrkan. För övrigt rekommenderas att de hittar en lokal   

               församlingsgemenskap där de kan växa som Jesu lärjungar. 

          

 3.    Att göra ändring i  § 24 i Finlands svenska metodistkyrkas samfundsordning  

enligt följande: 

 En medlem stöder sin församling samt Finlands svenska metodistkyrka och 

dess gemensamma åtaganden med frivilliga gåvor. Kyrkan genom sina 

församlingar har möjlighet att uppbära års-eller medlemsavgift. 

 

 

Helsingfors 25.3.2016 

 

Tuula Sahlin 

  



Rapport från Metodistkyrkans Generalkonferens, 

Portland, Oregon, 10-20 maj 2016 

 

Andreas Elfving och Leif-Göte Björklund 

 

 

Metodistkyrkans generalkonferens samlas vart fjärde år, alltid samma år som det är 

presidentval i USA. Den medvetna kopplingen till politiken i USA märks, och även om 

kyrkans inflytande över politiken generellt blivit betydligt mindre, så är frågor av 

politisk karaktär ändå väldigt framträdande under en generalkonferens. Det här känns 

givetvis ganska främmande i vår kontext, där vi tenderar vara mera fokuserade på 

kyrkans kärnuppdrag. Generalkonferensen använder sig också traditionellt av 

parlamentariska regler för debatt, en modifierad version av Robert’s Rules of Order, som 

även används av kongressen i USA. Även det här känns väldigt märkligt många gånger, 

och mycket tid läggs på att se till att reglerna för diskussion följs till punkt och pricka, 

ofta på bekostnad av diskussion kring själva sakfrågan.  

 

Generalkonferensen samlades den här gången i Portland i västra USA, ganska nära 

västkusten. Delstaten Oregon har vapenlagar som tillåter att man bär vapen öppet, och 

med bl.a. denna motivering måste alla gå igenom en säkerhetskontroll innan man kunde 

ta sig in i konferenscentret. Oregon tillåter också cannabis för eget bruk, och granne till 

konferenscentret fanns en affär som skyltade med dessa produkter. Även det här väldigt 

främmande i vår kontext. Oregon befinner sig i Western Jurisdiction (Jurisdictions kan 

jämföras med vår centralkonferens, även om reglerna inte är helt liknande för 

organiseringen), och är den del av kyrkan som arbetar tydligast för en förändring av 

kyrkans förhållande till homosexualitet. Den frågan hade också dominerat 

förhandsrapporteringen, och det fanns en tydlig stämning av splittring i luften inför 

konferensen. Kyrkans högljudda ytterligheter, främst på den progressiva kanten, hade 

utlovat en stor kamp om framtiden. En kamp som alldeles tydligt kom av sig. 

 

Metodistkyrkan växer i Afrika, medan den generellt sätt minskar i övriga världen. Den 

trenden märktes tydligt bland delegaterna. Andelen afrikaner var större än någonsin 

tidigare. Det finns beslut på att generalkonferensen 2024 ska hållas på Filipinerna och 

2028 i Zimbabwe, och för att minska på kostnaderna har man strävat till att minska 

antalet delegater på Generalkonferensen. Kyrkans konstitution stipulerar att antalet ska 

vara mellan 600 och 1 000, och hittills har man hållit sig nära 1 000, men denna gång 

hade man gjort en nedskärning så att totala antalet var 864. Eftersom alla årskonferensen 

är garanterade minst 1 lekmannadelegat och 1 pastorsdelegat, har man skurit i antalet 

delegater från större årskonferenser. Det gjorde denna gång att årskonferenser i USA 

med kring 60 000 medlemmar hade lika stor delegation som vår årskonferens med ca 

1000 medlemmar.  Det fanns flera förslag som ville begränsa de minsta 

årskonferensernas rätt att sända delegater, men alla dessa förföll. 

 



Antal delegater per jurisdiction/centralkonferens 2016 

USA - North Central  92 Africa Central  42 Cent.&So. Europe  14 

USA - Northeastern  86 Congo  138 Germany 6 

USA - South Central  108 West Africa  80 No. Eur.&Eurasia  20 

USA - Southeastern  188 Philippines  50 Concordat 10 

USA - Western  30   TOTALT 864 

 

En annan konsekvens av det ökade afrikanska inflytandet är det att det inte inom 

överskådlig framtid verkar finnas möjlighet till att majoriteten av delegaterna skulle ha 

en västerländskt liberal syn på frågor kring människans sexualitet. Den här trenden 

märktes också under konferensen. 

 

Under den här generalkonferensen var antalet synliga demonstrationer och försök att 

stoppa förhandlingarna betydligt färre än tidigare. Det märktes att aktivisterna insett att 

det inte blir några förändringar åt ett håll man önskade sig.  

 

Det fanns ett förslag om att alla motioner som berörde människans sexualitet skulle 

diskuteras på ett nytt sätt, Rule 44 som det kallades. Processen skulle ha inneburit att 

man inte använt sig av de parlamentariska regler som annars gäller för debatt, utan att 

man hade fört gruppsamtal i mindre grupper, och den vägen försökt nå ett resultat som 

skulle vara annat än vad vår nuvarande process medger. En tanke på att ha en mera 

diskuterade process är givetvis lockande för många, eftersom de parlamentariska 

reglerna känns främmande. Det fanns ändå en stor misstänksamhet mot processen, som 

av en del sågs som ett sätt att nå resultat som en traditionell process inte medger. 

Omröstningen om Rule 44 slutade 355-477 och konferensen beslöt således att inte gå in 

för processen.  

 

Efter det här kom en vädjan från salen om ledarskap från kyrkans biskopar i ärenden 

kring människans sexualitet – efter diskussion och några omröstningar blev slutresultatet 

det konferensen beslöt att inte diskutera dessa frågor utan remittera dem till en grupp 

som skall utses av biskopsrådet, och att en extra generalkonferens kan kallas in före 

nästa ordinarie generalkonferens år 2020.  

 

Ett förtydligande om provisoriska årskonferenser lades till i kyrkoordningen, vilket 

betyder att den naturliga förväntan om att en provisorisk årskonferens växer till en 

årskonferens tydligare skrivs in. Centralkonferensen förväntas alltså ta ställning till de 

provisoriska årskonferensernas verksamhetsförutsättningar på ett sätt som inte tidigare 

förekommit. Förutom det här fattades inte beslut som i nämnvärd ordning påverkar oss. 

 

Trots den frustration som en generalkonferens alltid medför fanns det ändå många 

orsaker till hopp och framtidstro. Det unika arbete som kyrkan har gjort med att utrota 

malarian i världen presenterades, och även många andra större och mindre lokala 

insatser lyftes upp. Morgongudstjänsterna var också inspirerande, och hade mycket god 

förkunnelse, vid sidan om en del klavertramp.  



 

Det var också trevligt att se och höra kören Signatur från Oslo och Kefas från 

Köpenhamn som fick möjlighet att medverka under var sin morgongudstjänst och 

lunchpaus. Vårt biskopsområde höll sig också väl framme på andra sätt. Andreas Elfving 

och Jørgen Thaarup (DK) valdes till ordförande för subkommittéer i respektive 

legislative commitees. Vår biskop, Christian Alsted, ledde förhandlingarna på ett 

uppskattat sätt i plenum under två sessioner, och predikade även under en av 

morgongudstjänsterna. Som första europé valdes Øivind Helliesen (NO) in i det 

prestigefyllda juridiska rådet som har befogenhet att granska alla beslut gentemot 

kyrkans konstitution. Noteras bör även att biskop Alsted fungerar som ordförande för 

Connectional Table under kommande fyra år. Equmeniakyrkan i Sverige (Uniting 

Church in Sweden) är nu en av kyrkosamfunden som metodistkyrkan är i full 

communion med, vilket uppmärksammades under konferensen. Equmeniakyrkan får 

därför sända två delegater med säte utan stämma till generalkonferensen, och var 

förutom sina två delegater också representerade på generalkonferensen genom sin 

kyrkoledare Lasse Svensson och ett par andra från samfundets centralförvaltning. 

Arbetet med en förnyad kyrkoordning som är mera anpassad för en global kontext 

fortsätter även under de kommande fyra åren, liksom arbetet med globala sociala 

principer. 

 

Generalkonferensens plenum och morgongudstjänster finns arkiverade på 

http://www.umc.org/who-we-are/general-conference-2016-live-stream-archives 

  



Arbetsgruppen för församlingsplantering (AFP) 

Rapport till Finlands svenska metodistkyrkas årskonferens i Åbo 9-12.6.2016 

 

 

Under verksamhetsåret 2015-2016 har AFP sammanträtt tre gånger medan ett 

sammanträde ännu kvarstår i skrivande stund. Gruppen har bestått av Camilla Klockars 

(sammankallare), Mika Uusimäki och Andreas Forsbäck. Distriktsföreståndare Mayvor 

Wärn-Rancken har också deltagit i gruppens möten. Svenska distriktet har inte varit aktivt 

representerat i gruppen under det pågående verksamhetsåret. I medlet av april möter 

arbetsgruppen kabinettet för att diskutera utsikterna för församlingsplantering inom 

årskonferensen.  

 

AFP har följt upp situationen i församlingsplanteringarna och omplanteringarna inom den 

finlandssvenska årskonferensen. I och med att församlingsarbetet i Kokkola blivit alltmer 

etablerat och arbetet i Hangö lagts ner har huvudfokusen legat på att följa upp arbetet i 

Kristinestad. Gruppen har också tagit del av information om vad som händer inom den 

finskspråkiga årskonferensen.  

 

Arbetsgruppen har under året inlett planeringen av en konferens som kommer att ersätta 

tidigare bootcamper. Konferensen kommer att ges en delvis förnyad prägel och riktar sig 

inte enbart till församlingsplanteringsteam, utan även till andra församlingsledningsteam 

som arbetar med församlingsförnyelse. Konferensen kommer att hållas 6-8 januari 2017 i 

Metodistkyrkan i Vasa. Temat för konferensen är ”Called 2017”. Också team från andra 

länder inom biskopsområdet kommer att inbjudas till konferensen.  

 

Åbo 4.4.2016 

Andreas Forsbäck 

Sekreterare 

  



Rauhan Sanomia-Nya Budbäraren 
Rapport till Årskonferensen 2016 
 

Rauhan Sanomia–Nya Budbäraren har sedan senaste årskonferens kommit ut med med 

tre nummer under hösten 2015 och med tre nummer under våren 2016. 

Redaktionsarbetet har gått bra och de sex numren har kommit ut enligt planerad 

tidtabell. 

Vi får ganska lite feedback på tidningen. Den vi har fått har varit positiv och vi har 

tydligen en trogen skara läsare och beundrar. Men vi känner också till den tydligen 

växande gruppen som menar att kyrkan klarar sig utan tidningen. Tyvärr har vi som 

redaktion inte involverats i Kyrkostyrelsens samtal om saken.  

 

Hans Växby 

Huvudredaktör 

  

 



SUOMEN METODISTIKIRKKO TULOSLASKELMA

Rauhan Sanomia & Nya Budbäraren 1.1.-31.12.2015

TUOTOTTilausmaksut 14781,00

Saatu alv-palautusta v. 2014 346,19 15127,19

KULUT Painatus  RS & NB 5546,03

Maks. v. 2014 painatuksesta  RS & NB  1687,11

Taittokulut 739,88

Taitto-ohjelma 1200,00

Toiminn. suunn.kulut 139,90

Lehden postitus 2505,56

Matkakulut 166,45

Pankki 62,18

Toimistokulut: kopiot + postitus 249,48 12296,59

Tilikauden voitto 2830,60

T A S E   31.12.2015

VASTAAVAA Rahoitusomaisuus

Pankkisaamiset 31.12.2015 13526,11

13526,11

VASTATTAVAA Oma pääoma 1.1.2015 10695,51

Tilikauden voitto 2830,60 13526,11

Vääksyssä    3.2.2016

Pasi Runonen Jan-Markus Jeromaa

piirikunnanjohtaja kirkkohall. puh.johtaja

Elina Lind Timo Virtanen

kirkkohall. jäsen kirkkohall. jäsen

Kalle Laamanen Aino Kallio

kirkkohall.  jäsen kirkkohall. jäsen

Eevi Pöysti

rahastonhoitaja



Finlands svenska  metodistkyrka 

Rådet för mission 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-2016 OCH –PLAN 2016-2017 
 
 
Målland/projekt/missionär 
Administration 
 
Aktiviteter 2015-2016 
RÅDET FÖR MISSIONS UPPGIFT 
Rådet för mission ser som sin uppgift att inspirera till mission, att koordinera metodistförsamlingarnas 
missionsinsats, att samla in medel och kanalisera dem till projekt/målländer som årskonferensen godkänt 
i rådets verksamhetsplan och budget, att fungera som informationskanal mellan projekten/målländerna 
och församlingarna samt att bygga nätverk med samarbetspartners för missionens bästa. Begreppet 
mission inrymmer här såväl en humanitär insats (via biståndsprojekt) som evangelisationsarbete. 
 
MÖTEN 
För att fullfölja sitt uppdrag har rådet för mission sammanträtt 14 gånger. Möten har hållits 6.6 i 
samband med årskonferensen i Grankulla, 13.8, 15.9, 7.10, 27.10, 10.11, 1.12, 13.1, 16.1 böne- och 
strategidag i Tammerfors, 2.2, 29.2, 23.3, 12.4, och 11.5. Av 14 möten har 12 hållits virtuellt, dvs. helt 
utan rese- och trakteringskostnader. 
 
MEDLEMMAR 
Medlemmar i rådet 2015-2016 har följande personer varit: Bernt Klockars (ordf.), Catarina Ekman-Niemi-
Kaija (personal), Gustav Nygård, Sonja Nygård, Annina Rosenqvist (personal) och Ulla-Gun Ångman 
(representant för Metodister i Sverige). 
 
Frivilliginsatsen ifråga om tid bland rådets medlemmar bör lyftas fram i stor tacksamhet. Förutom direkt 
tid avsatt för möten innebär uppdraget mellanarbete med kontakter till målländerna, skrivarbete och 
liknande. 
 
PERSONAL 
Biståndssekreterare Catarina Ekman-Niemi-Kaija. Anställningsprocent 50 % under tiden 1.1.2015-
31.8.2015 och 40 % (enligt egen önskan) under tiden 1.9.2016-31.5.2016. En del av arbetstiden (ca 10 % 
av totalarbetstiden) har använts för Metodistkyrkans ungdomsförbund mot fakturering.  
 
Annina Rosenqvist fortsatte att sköta Rådet för missions ekonomi under verksamhetsåret. Ersättningen 
motsvarar ca 8 % av församlingsarbetarens lön per månad. 
 
AKTIONSGRUPPER 
Olika projekt/målländer har olika aktionsgrupper i församlingarna. Avsikten med aktionsgrupperna är att 
bredda ägandet av och ansvaret för missionen, öka engagemanget samt hitta nya kanaler för information 
och förmedling av böneämnen. Se rapporteringen från olika projekt. Aktionsgrupperna har varit olika 
aktiva i sin uppgift.  
 
INFORMATION 
Rådet för mission har under året informerat via följande informationskanaler: www.metodistkyrkan.fi, 
den egna FB-sidan (Metodistkyrkans mission), samfundstidskriften Nya Budbäraren-Rauhan Sanomia, 
informationstidningen Global Vision samt via flygblad och t.ex. PowerPoint i samband med offerdagarna. 
Rådets protokoll har efter justering skickats till kyrkans officiella epostlista. 

http://www.metodistkyrkan.fi/


RESEBIDRAG 
Under året har särskilt många resebidrag utbetalats med syfte att låta fler komma i kontakt med mission 
på olika sätt. I samband med monitoreringsresor till biståndsprojekt har Rådet för mission vinnlagt sig om 
att vid sidan av egna medlemmar få helt nya människor med.  
 
Ekonomi 2015-2016 
Rådets administrationskostnader består av löner (biståndssekreterare, kassör), köptjänster (revision), 
resebidrag till volontärer och grupper samt mötesomkostnader och eventuellt deltagande i 
internationella konferenser.  
 
Kostnaderna för administration och information under verksamhetsåret täcks dels av för ändamålet 
budgeterade medel i våra aktuella tre biståndsprojekt och dels av ett avdrag på 10 % för administration 
på alla insamlade medel. Vid årets slut hade rådets fondandelar har stigit märkbart från det värde som 
värdepappren skrevs ner till år 2008. Fondandelarna har därför skrivits upp till att motsvara värdet 
31.12.2015. Motsvarande gjordes inte år 2014. Tack vare uppskrivningen av fondandelarna beslöt rådet 
att inte ta någon administrationsavgift år 2015. 
 
Under verksamhetsåret har resterande bidrag utbetalats till Greklandsarbetet, 2 010 EUR. En del har 
använts som resebidrag till Jessika Sundfors som rest till Aten med ett par team och jobbat för 
Samariamissionen, en del har betalats ut till den organisation som jobbar med prostituerade kvinnor och 
en del har gått till familjen Sandås’ underhåll, utsända via Missionskyrkan i Finland. 
 
Nödhjälp har sänts via Metodistkyrkans Biskopskontor till Ukraina motsvarande 2344,12 EUR. 
Nödhjälp har sänts via missionär Mikko till jordbävningsoffren i Himalaya 1611,57 EUR. 
 
Planer  
År 2016-2019 
PERSONAL. De år som biståndsprojekten pågår planeras inga större förändringar ifråga om personal eller 
andra administrativa kostnader för Rådet för mission.  
 
NYA PROJEKT. Småningom fasas nuvarande projekt ut och med tanke på det har diskussioner förts om ett 
nytt projekt i Moçambique (redan valt som missionsområde av församlingarna i Sverige) och också ett 
projekt fokuserat på verksamhet vid Nyadire i Zimbabwe. 
 

AKTIONSGRUPPER. Aktionsgrupperna kvarstår. Rådet för mission försöker aktivt aktivera dem. 
 

INFORMATION. Alla informationskanaler utnyttjas för att nå fram till såväl församlingar som enskilda 
donatorer med information om vad som behöver understödjas. 
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 

 Be för en större känsla av ägarskap för de olika målländer/projekt som vi satsar på. Projekten är 
inte Rådet för missions, utan församlingarnas och i sista hand medlemmarnas. 

 Be för en större vilja att avsätta pengar för våra målländer/projekt. Insamlingarna ger 
förhållandevis lite utöver offerdagar och specialinsamlingar som t.ex. dagsverke i skolor. 

 Be att vi når upp till självfinansieringsandelen i projekten, så att inte arbetet i målländerna tvingas 
stanna då vi inte kan sända mera medel.  

 Be för informationen att nå fram i alla riktningar. 

 Be för Finlands ekonomi och riksdag och regerings biståndspolitik som direkt påverkar vårt 
humanitära arbete. 

 

Kontaktperson och –uppgifter 
Bernt Klockars, ordförande, tel. 040 352 6696, e-post: bernt.klockars@anvianet.fi. 

mailto:bernt.klockars@anvianet.fi


Målland/projekt/missionär 
Missionär Mikko 
 
Ansvar för planering och information 
Rådet för missions representant har varit Gustav Nygård. 
I aktionsgruppen har följande personer Charlotta Acqua, Eva-Kristiina Kuusisto och Lucas Silfverberg från 
Åbo svenska metodistförsamling ingått. Aktionsgruppen tillsattes i november 2013.  
 
Aktiviteter 2015-2016 
Missionär Mikko, verkar bland nomadfolket gujjarerna i indiska Kashmir. Tillsammans med ett team 
internationella utsända upprätthåller de en verkstad med sex lokalanställda. 
 
I företaget har man utvecklat skyddsbyggnader för katastrofer och byggteknik som är 
jordbävningsbeständig. Man har också utvecklat en prototyp för skoltoaletter. I Indien finns ett stort 
behov av goda toaletter. 
 
Arbetet i Kashmir har under denna period präglats mycket av den förödande jordbävningen som 
inträffade i Nepal den 25.4.2015. Jordbävningen märktes inte mycket i Kashmir, som finns på en 30 h resa 
från jordbävningens epicentrum, men innebar sysselsättning för företaget. I samarbete med en 
biståndsorganisation har man byggt nödskydd i Nepal en stor del av året. En del av de anställda har 
periodvist åkt till Nepal för att jobba, man har också haft tillfälligt anställda för att klara av arbetsbördan. 
Mikko besökte också Nepal i februari och har deltagit i det omfattande uppbyggnadsarbetet. Under en 
arbetsvecka byggdes 37 nödskydd, vilket var tio mer än planerat. Mer lokalt har det också funnits behov 
av nödskydd. En bergsby drabbades av ett jordskred och 20 familjer miste sitt hem. Fem familjers 
nödskydd byggdes med understöd från Finland. 
 
I augusti åkte två representanter från RFM, Stefan Forsbäck och Gustav Nygård, på besök till Mikko. 
Besöket var uppskattat, det var det första besöket från Finland som Mikko tagit emot sedan han började 
jobba där. Under besöket fick resenärerna ta del av Mikkos och arbetsteamets vardag, se nödskydd 
byggas och umgås med de anställda. Stefan och Gustav fick också vara med på cellgruppsmöte där de 
utsända träffas till tillbedjan, bibelstudium och förbön.  
 
Under sensommaren vandrar bakarwalherdarna med sina får ner från bergen. Mikkos team skickar då ut 
anställda som bygger ett läger redo med medicin åt djuren och väntar in herdarna. De lokala har också 
fått utbildning av gästande veterinärer. RFM:s representanter fick vara med när två läger byggdes upp. 
Besök är efterlängtade i Kashmir, både för att hälsa på eller varför inte göra en praktisk insats. 
Korttidsinsatser som när två holländska elektriker besökte teamet under året och fixade elektriska behov 
var värdefullt. Behov finns också för tillskott i teamet, speciellt högt på listan är någon som kunde ta hand 
om resurserna i företaget. Det handlar om att ta hand om bilarna och verktygen och se till att allt är i 
skick. 
 
Mikko reste i september till Finland för att förnya sitt visum. De indiska myndigheterna har i regel endast 
gett 1 års arbetsvisum åt gången. På vägen tillbaka till Kashmir hade Mikko möjligheten att delta i en 
retreat i Chennai och besöka ett annat kristet arbete. 
 
Missionsinsatsen ifråga om evangeliet sker på lång sikt. Här handlar det om att bygga trovärdiga 
relationer och reflektera Kristus i vardagen. Det är speciellt de sex anställda gujjarerna som ligger varmt 
om hjärtat för teamet. Under verksamhetsåret har man kunnat se positiva tecken i deras vandring. 
 
Mikko har också skickat nyhets- och bönebrev till dem som velat vara med på epostlistan för detta. 
 



Ekonomi 2015-2016 
Missionär Mikko lever på sin pension från Schweiz och ett avgångsvederlag från Nokia. Han har inte 
direkt ekonomiska behov, men vill inte beröva människor möjligheten att ge ifall man så finner önskvärt. 
 
Den ekonomiska insatsen vad gäller missionär Mikko har handlat om att samla in medel för hans resor. 
Dels resor till Finland/Schweiz, men också till resor utanför Indiens gränser, som bör göras var 180 dag 
för att visumet skall hållas i kraft. 
 
Planer  
År 2016-2018 
Missionär Mikko behöver förnya sitt visum i september. 
Kanske det finns intresse i församlingarna för besök eller kortidsinsatser? 
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 

 Bön om beskydd och vishet i alla lägen. Felaktig information i fel händer kan innebära att 
verkstaden läggs ner och utlänningarna utvisas 

 Bön om kraft och tålamod till missionärerna i teamet 

 Bön för de lokalanställda, speciellt för honom som har hälsoproblem 

 Bön om arbetare till teamet, både för korttid och för längre insatser speciellt inom 
resurshantering 

 Bön för gujjar folkgruppen och de sätt man når ut till dem 

 Tacksamhet över att Mikko trivs i sin uppgift trots alla utmaningar 
 
Kontaktperson och –uppgifter 
Gustav Nygård, tel. 050-375 9422, e-post: gustav.nygard@gmail.com 
 
 
Målland/projekt/missionär 
Kenya: biståndsprojektet internatbygge för yrkesskolan Word of Faith Community College 
 
Ansvar för planering och information 
Rådet för missions representant har varit Bernt Klockars. 
I aktionsgruppen har följande personer ingått; Bernt Klockars, Wanjiku och Gustav Nygård från 
Gamlakarleby svenska metodistförsamling. Två av aktionsgruppens medlemmar är med i rådet.  
 
Aktiviteter 2015-2016 
Under verksamhetsåret har internatbygget framskridit på följande sätt: Taket och golvplattan för andra 
våningen i damernas internat har färdigställts. Väggarna för andra våningen i herrarnas del har byggts. 
Interiören i bottenvåningen färdigställs, dvs. elarbeten, rappning, fönster, dörrar och inredning. Man 
tillverkar fönstren och dörrarna själva för att spara resurser, här kan man använda sig av yrkesskolans 
metallarbetsutrymmen. Själva arbetet görs av avlönade hantverkare.  Den andra och övre stödmuren har 
byggts.  
 
Stödmurarna fanns inte med i den ursprungliga projektplanen. Dessa krävs eftersom byggplatsen är ett 
riskområde för jordras under det pågående El Niño väderfenomenet.  Murarna kräver mycket stål och 
cement och har därmed betytt extrakostnader. Vår projektpartner har löst detta genom att själva stå för 
största delen av administrationskostnaderna och istället frigöra mer projektmedel för material och 
arbetskraft. Man har också använt egna fordon och själva betalat för sakkunnighetstjänster. 
 
I oktober 2015 besökte administrativa pastorn Joseph Mbeti och yrkesskolans rektor pastor Geoffrey 
Muchiri Finland på Rådet för Missions inbjudan. Joseph och Geoffrey besökte metodistförsamlingarna 



och informerade om projektet och yrkesskolan. De besökte även elva skolor i Österbotten och fem skolor 
i huvudstadsregionen. Genom skolbesöken har också skolor aktiverats att stöda projektet genom 
dagsverksinsamlingar. Elevernas insatser används därmed i självfinansieringsandelen. Under år 2015 
insamlades 11795,70 EUR via dagsverken. Ett stort tack till alla som bidrog. Omkostnaderna för besöket 
betalades med projektets informationsmedel. 
 
Internatet kommer att ge många indirekta fördelar för yrkesskolan:  
1. rekryteringen av studerande som bor längre bort än 10 km underlättas  
2. fler studerande ger stadigare grund för ekonomin och möjlighet att skapa optimala 
undervisningsgrupper  
3. man kan ta i bruk sådana funktioner som är tillrättalagda men ännu inte i funktion (skolkök, matsal, 
cafeteria, utställnings- och försäljningssal)  
4. de internatplatser som inte används för eget bruk kan hyras ut och inbringa inkomster till yrkesskolan 
 
Under året gjordes en monitoreringsresa av Hanna Eklund, Wanjiku och Gustav 6-13.3.2016. Möten med 
bl.a. yrkesskolans styrelse och revisionsfirman stod på programmet. Wanjiku Nygård åkte till Kenya på 
egen bekostnad. 
 
Information om projektet har bl.a. gått ut i infotidningen hösten 2015 och i andra numret av Global 
Vision som utkom 24 april 2016 i samband med missionsofferdagen för Kenya. Aktualiteter från 
byggnadsplatsen har publicerats på Facebook-sidan Metodistkyrkans mission. 
 
Ekonomi 2015-2016 
Biståndsmedel använda år 2015: 64 356,37 EUR (varav självfinansieringsandel 10 756,37 EUR) 
Biståndsmedel utskickade framtill mars år 2016: 53 000 EUR (varav självfinansieringsandel 8 500 EUR)  
Insamlat för tomtinköp för Word of Faith Rehab Center totalt 21 349,05 EUR (bokslut 2015). 
 
Planer  
År 2016-2017 
Bottenvåningen beräknas vara inflyttningsklart i juni 2016. Fortsatt byggande och färdigställande av 
våningarna II-III. Dock endast i den takt som vi klarar av självfinansieringsandelen. 
 
Monitoreringsresa år 2017. 
 
År 2017-2018 
Ursprungligen har projektet planerats att avslutas i december 2017. På grund av utrikesministeriets 
nedskärningar i biståndsmedlen kommer dock projektet att pågå en längre tid i ett lägre tempo. 
 
Monitoreringsresa 2018, möjligen i samband med avslutningen av projektet. 
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 

 Inga aktuella utmaningar kring byggandet, administreringen av projektet eller i övrigt i Kenya.  

 Tack för att det sammanhang vi samarbetar med fungerar bra med projekthantering. De är också 
vana från föregående projekt hur vi vill sköta saker och ting.  

 Det som däremot är en utmaning, är hur vi sköter vår självfinansiering samt utrikesministeriets 
nedskärningar i biståndet som innebär förseningar i projektet. 

 
Kontaktperson och –uppgifter 
Bernt Klockars, tel. 040 352 6696, epost: bernt.klockars@anvianet.fi 
 
 

mailto:bernt.klockars@anvianet.fi


Målland/projekt/missionär 
Kambodja/ Integrated Farming System, IFS 
 
Ansvar för planering och information 
Rådet för missions representant har varit Sonja Nygård 
Vi samarbetar med den globala metodistkyrkans missionsarbete inom programmet CHAD (Community 
Health and Agricultural Development). I Kambodja jobbar ett team bestående av sex personer inom 
programmet. 
 
Aktiviteter 2015-2016 
Projektet startade år 2015. Under året har 22 nya grupper bildats och totalt berörs 497 familjer av 
projektet. Catarina Ekman-Niemi-Kaija och Sonja Nygård gjorde en uppföljningsresa till Kambodja 18.2-
28.2.2016. Förutom möten och diskussioner med de projektansvariga gjorde vi tillsammans med CHAD-
teamet en rundresa i Kambodja för att träffa olika grupper på landbygden. Grupperna rapporterade om 
sin verksamhet inom risbanker, kobanker, spar- och långrupper och IFS. De vanligaste alternativen inom 
IFS var kyckling- och ankuppfödning. 
 
Ekonomi 2015-2016 
Biståndsmedel som användes år 2015 uppgår till 26 458,62 euro. Fram till mars 2016 har 8000 euro 
skickats till Kambodja. Av dessa summor är 16 % insamlade medel. Rådet beslöt att inte skära i 
biståndsmedlen i Kambodjaprojektet, utan projektet fortsätter som planerat åtminstone år 2016. 
 
Planer år 2016-2017 
Arbetet med de nuvarande grupperna fortsätter och nya grupper bildas. Målet är att starta 28 grupper 
per år. Projektet avslutas år 2017. 
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 

- Att grupperna som får ta del av undervisningen skall bli självgående och att dessa grupper för 
kunskaper vidare till flera människor. 

- Att de som kommer i kontakt med projektet skall växa i sin tro och att flera människor skall 
komma till tro. 

 
Kontaktperson och –uppgifter 
Sonja Nygård, tel. 050-535 8808, e-post: sonja.nygard@gmail.com 
 
 
Målland/projekt/missionär 
Zimbabwe –utvidgning av Home of Hope 
 
Ansvar för planering och information 
Rådet för missions ansvariga har varit Bernt Klockars (biståndsprojektet utvidgning av Home of Hope), 
Catarina Ekman-Niemi-Kaija (Rut Lindgrens fosterbarn och hörselskadade barn i Nyadire Primary School). 
Aktionsgrupp för biståndsprojektet Home of Hope i Gamlakarleby svenska metodistförsamling och för 
hörselskadade barn i Grankulla svenska metodistförsamling.  
 
Aktiviteter 2015-2016 
Implementeringen av projektet kom igång först i mars pga. tröghet i beslutsfattandet i Zimbabwe. En 
styrelse tillsattes där med ett tjugotal personer varav ca hälften sitter med ex officio. Styrelsen är indelad 
i två undergrupper: en som sköter finansieringsfrågor och en som handhar offerterna.  
 

mailto:sonja.nygard@gmail.com


Under 2015 har vägen till tomten för nya Home of Hope breddats och förbättrats, en bro har byggts i en 
dalsänka där regnen vanligtvis sveper bort vägen, tomten har omgärdats med ett 3km långt 
metallstängsel och vattenledning har grävts från närmaste hus. Allt granskades, tillika med räkenskaper 
och fortsatta planer, i samband med den monitoreringsresa som Bernt Klockars och Robin Söderholm 
företog 6-14.12.2015.  
 
Under våren 2016 har arbetet koncentrerats till det första parhuset där barnen och deras vårdare skall 
bo. Man vill jobba intensivt och troligen har det mesta av årets medel skickats ut under första halvåret av 
2016.  
 
Ekonomi 2015-2016 
Mindre medel än budgeterat sändes ut 2015 pga. att kommunikationerna och rapporteringen med 
Zimbabwe inte fungerade. Inbesparingen ledde samtidigt till att statens nedskärningar på totalt 44% inte 
drabbade rådet för missions verksamhet 2016 i så stor utsträckning som vi först befarade. 
 
Fram till sommaren 2016 har vi troligen skickat ut det mesta av medlen budgeterade för 2016, eftersom 
projektledare och ingenjör Godfrey Nyagato föredrar en intensiv byggnadstakt framom en utdragen. 
 
Självfinansieringsandelen för projektet är en utmaning. Lite medel kommer in spontant. Det mesta via 
offerdagarna. Trots att vi har testamenterade och fonderade medel för en del av självfinansieringen, 
finns ett glapp som behöver täckas – annars stannar bygget i Zimbabwe. 
 
Vissa saker kan göras billigare. I samband med monitoreringsresan ingrep vi i planerna på att bygga ett 
förrådshus som är nästan 200m2 stort. Biogas- och solenergiprojekten kostar visserligen en del, men gör 
driften billigare på sikt. 
 
Planer  
År 2016-2017 
Det första parhuset byggs färdigt och inreds så att det kan tas i bruk. De agrikulturella projekten startar 
upp i större utsträckning med barnen involverade. Byggandet av det andra parhuset inleds. 
 

Kontinuerlig uppföljning av självfinansieringsandelen. Regelbunden informationsdelning via rådets 
kanaler.  
 

Projektet monitoreras i januari-februari 2017. I samband med detta får en gymnasiegrupp uppleva 
Zimbabwe och också bekanta sig med projektet. 
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 
Be för 

 en fungerande kommunikation mellan Finland och Zimbabwe i projektsamarbetet, för 
informationsutbyte och rapportering. 

 att administrationen av projektet i Zimbabwe inte växer sig för stor och tappar flexibiliteten. 

 de centrala människorna i utvidgningsprojektet, projektledare Godfrey Nyagato, 
styrelseordförande Ginford Dzimati och Home of Hopes administratör Emmanuel Chiimba. Be om 
styrka och vishet! 

 att de firmor som involveras sköter sina uppdrag med god kvalitet och ända till slutet 

 favör från sociala och andra myndigheters sida 

 fler regelbundna donatorer så att självfinansieringsandelen kan fyllas 

 gymnasiegruppen som planerar resa till Zimbabwe i januari-februari 2017 
 
Kontaktperson och –uppgifter 
Bernt Klockars, tel. 040 352 6696, epost: bernt.klockars@anvianet.fi 

mailto:bernt.klockars@anvianet.fi


Målland/projekt/missionär 
Zimbabwe – Ruts Lindgrens fosterbarn 
 
Ansvar för planering och information 
För Rut Lindgrens fosterbarn har Catarina Ekman-Niemi-Kaija varit kontaktperson. 
 
Aktiviteter 2015-16 
Barnen är upptagna under terminen med studier och skolgång på olika håll. Under loven har de flesta av 
dem haft möjlighet att besöka ”hemmet” i Mutoko där Ruts Lindgrens hushållerska Sarah Kufakwedeke 
bor. Kuda Makoni är inne på sitt tredje år av studier i farmaci, med mycket praktik (även under t.ex. 
jullovet). Han har fortsättningsvis fått bidrag från TNC (The Nyadire Connection) för hälften av 
studiekostnaderna. Kostnaderna är höga, eftersom andra årets studerande inte ryms i skolans internat, 
utan får söka privat boende.  Knowledge Jonasi studerar bokföring för tredje året och lyckades från 
december få en praktikplats på en firma specialiserad i automatisering och kontrollsystem i Harare. Trots 
att praktiken är ett år lång, betalas ändå normal terminsavgift, därtill behöver hon husrum och mat. 
Praktiken är utan lön, men en liten ersättning betalas för lunch och resor.  
 
Catharine Gochera studerar vid Nyadires lärarskola och har också gjort praktik, hon har fått stöd från 
annat håll för studierna. De yngre flickorna Febbie Kativhu, Tsungirai Makoni och Chipo Mutombero har 
skrivit sina O-levels, Tsungirai fick utmärkta resultat och fortsätter på Nyadire High School, även Febbies 
resultat var fina med ovanliga 8 poäng, Chipos har vi inte fått i skrivande stund. Hon bor hos släktingar 
och det är inte så lätt att hålla kontakt med henne, men rådet stöder fortsättningsvis hennes skolgång. 
Tinotenda Nyaumba bor även hon hos släktingar och hennes skolgång bekostas av TNC:s ”Outreach 
Programme” – dvs fadderunderstöd för barn på landsbygden. Talent Lambe är den yngsta av alla, nu 16 
år gammal och har klarat Ruts Lindgrens bortgång sämst. Hon trivdes inte alls i skolan på Nyadire och 
ingen har lyckats hålla kontakt med henne efter att hon sökt sig bort från Nyadire.  
 
I juni 2015 besökte Nytte Ekman Rut Lindgrens dotter Josephine Maramba i Scotland, för att diskutera 
framtiden för huset i Mutoko som Josephine äger och administreringen av det. Huset kommer inte att 
säljas inom närmaste framtid och man arbetar med att hyra ut en till lägenhet, för att öka på 
inkomsterna.  Samarbetet med TNC (The Nyadire Connection) har fortsatt och innebär främst 
informationsutbyte. 
 
Ekonomi 2015-16 
De regelbundna gåvorna för Rut Lindgrens barnarbete utgör grundpelaren för det månatliga stödet till 
hushållerskan Sarah Kufakwedeke och barnen. Trots ökade kostnader när barnen blir äldre, har vi klarat 
av betalningarna. 
  
Planer  
År 2016-17 
Fortsatt understöd för Ruts barnarbete, så att barnen kan skaffa sig en utbildning, genom att bl.a. 
understöda skolgång, skoluniformer och hushållskostnader. Några av dem borde få studierna färdiga 
under år 2017. 
 
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 

 att upprätthålla kontakten när barnen nu är spridda på flera olika skolor och universitet 

 ju äldre fosterbarnen blir, desto mer ökar kostnaderna för deras skolgång -> vi är tacksamma för 
alla som regelbundet stöder barnens studier och skolgång 

 förbön speciellt för de som ska slutföra sina studier; Kuda, Knowledge och Catharine 
 



Målland/projekt/missionär 
Zimbabwe – klasserna för hörselskadade barn 
 
Ansvar för planering och information 
För de hörselskadade barnen har Catarina Ekman-Niemi-Kaija varit kontaktperson. 
I aktionsgruppen för de hörselskadade barnen har några personer med anknytning till Grankulla svenska 
metodistförsamling ingått.  
 
Aktiviteter 2015-16 
Antalet hörselskadade barn i de båda klasserna är nu 29, med olika grader av hörselskada. Det finns 
ingen annan skola i fyra distrikt runt omkring Nyadire för hörselskadade barn. De flesta av barnen 
kommer från mycket fattiga förhållanden och endast några få hade skoluniformer. Likaså saknar de 
möjlighet att betala skolavgiften. Utan skolgång är de dock dömda till ett liv i misär, och därför får de 
enligt rektor gå kvar i skolan (på bekostnad av de andra föräldrarna, vilket de inte gillar). Kontakterna till 
Zimbabwe har fortsatt genom Catarina Ekman-Niemi-Kaija via e-post med skolans rektor samt möte med 
denna under Bernt Klockars och Robin Söderholms resa till Zimbabwe i december 2016. 
 
Aktionsgruppen samlade under november-december in hobbymaterial, pennor, saxar mm som delades 
ut i samband med resan. 
 
Ekonomi 2015-16 
Ekonomin under året har varit stabil, tack vare att faddrarna betalar sitt bidrag regelbundet. Våra 11 
faddrar bidrar till drygt en tredjedel av kostnaderna för de hörselskadade eleverna. Faddrarna i Finland 
bidrar med 20-25e/månad, men vi hoppas alla i fortsättningen kunde betala 25e/månad p.g.a. sämre 
växlingskurs. Skolavgiften är 391 US$/termin (3 terminer/skolår), de flesta av barnen bor i skolans 
internat pga. lång skolväg och har därför högre avgift.  
 
Planer  
År 2015-16 
Fortsatt kontakt med klassen och punktinsatser med olika fokus. Värvning av nya faddrar, information via 
hemsidan och Facebooksidan. 
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 

 att kunna öka antalet fadder samt bidragen av alla faddrar till 25e/månad 
 
Kontaktperson och –uppgifter 
Catarina Ekman-Niemi-Kaija, tel. 045 189 4050, epost: dev.aidcoordinator@gmail.com 
 
 
Målland/projekt/missionär 
Moçambique 
 
Ansvar för planering och information 
Rådet för missions representant har varit Bernt Klockars och Ulla-Gun Ångman.  
Församlingen i Östersund har jobbat för Cambine Moçambique i flera år med början efter en resa 2010. 
Vid Metodister i Sveriges årsmöte 2013 beslutades att Metodister i Sveriges antar Cambine som sitt 
projekt.  
 
Aktiviteter 2015-2016 
Efter upprepade försök av Ulla-Gun Ångman att få kontakt med biskop Joaquina Filipe Nhanala i 
Moçambique har under året Bernt Klockars lyckats få kontakt. Ett möte planerades och genomfördes 



under monitoreringsresan till Zimbabwe i december 2015 i vilken Robin Söderlund och Bernt Klockars 
deltog. Metodistkyrkan i Moçambique sände två representanter för projektplaneringen, pastor Naftal 
Naftal och ungdomsledare Ana Costina. Ett första arbetsdokument utformades tillsammans där riktade 
satsningar på ungdomar i skolan planerades.  
 
Ekonomi 2015-2016 
Församlingen i Östersund jobbar vidare med insamling av pengar (främst genom fortsatt saftförsäljning) 
men eftersom inget konkret projekt är klart har det inte varit någon storsatsning hittills. När det finns ett 
tydligare projekt och insamlingsmål är det lättare att inspirera till gåvor mm. Inga pengar har skickats ut 
under det gångna året. 
Resekostnader för mötet i Harare täcktes för Söderlund och Klockars del med biståndsmedel och för 
Naftal och Costinas del med allmänna missionsrådsmedel.  
 
Planer  
År 2016-2017 
Under 2016-2017 jobbar vi vidare med detta arbetsdokument. Önskemålet från vår sida är en 
komplettering av projektidén med en satsning också på de yngre barnen i förebyggande syfte. Inom 2016 
skall en kort beskrivning av projektet vara klar. För att få med projektet i Frikyrklig Samverkan FS rf:s 
ramavtal skall en ordentlig projektplan vara klar våren 2017 och presenteras för UM i augusti 2017.  
Vi fortsätter hålla kontakt med representanterna som deltog i planeringsmötet i Zimbabwe för att föra 
planerna vidare. Viktigt är också att motivera församlingen i Cambine att se hur viktigt det är att satsa på 
barn och ungdomar. Ulla-Gun Ångman fortsätter också att ha kontakt med de tyska missionärerna på 
plats. En resa för att besöka Cambine och komma överens om slutgiltig projektansökan planeras till slutet 
av 2016 eller början av 2017.  
 
År 2017-2018 
Projektansökan behandlas i olika organ, först i Frikyrklig Samverkan FS rf, sedan på ministeriet och därtill 
även i ansvariga ambassader. Projektets ramavtal är för tiden 2018-2021. 
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 
Att inspirera och stödja församlingen i ett målmedvetet evangelisationsarbete med barn och ungdomar i 
Cambine.  
Att ett bra projekt kan utformas så att barn och ungdomar kan få en tryggare och bättre framtid 
förankrade i en tro på Jesus och delaktiga i församlingsgemenskapen. 
 
Sammanfattning i notisform [för meny inför 2016-2017, för presentation på årskonferensen, för 
hemsida, för FB-sida]: 
 
Vad har hänt 2015-2016? 
Kontakt har äntligen etablerats och ett första arbetsdokument för ett projekt med ungdomar utformats 
tillsammans med representanter från Moçambique. 
 
Vad planeras 2016-2017 och därefter? 
Fortsatt arbete för att få en slutgiltig projektansökan. En projektplaneringsresa till Cambine ingår i 
planerna. Förberedelsearbete för projektstart ifall projektet godkänns för ramavtalsperioden 2018-2021.  
 
Aktuella utmaningar och böneämnen 
Församlingen i Cambine och det fortsatta arbetet med projekts utformning.  
 
Kontaktperson och –uppgifter 
Ulla-Gun Ångman, Önet 343, 83540 Nälden (Sverige) ug_angman@yahoo.se, tel +46709242132 

mailto:ug_angman@yahoo.se


 Finlands svenska metodistkyrka

 Rådet för mission

Resultaträkning 
2015 2014

ORDINARIE VERKSAMHET

  Sedvanlig ordinarie verksamhet

    Intäkter

     Gåvor 4376,60 2184,45

Kondoleans- och lyckönskn. adresser 230,00 395,00

Missionsrådets löneomkostnader 580,00 1250,55

Adm.avg. från projekten 0,00 2318,20

Nödhjälp 3459,12 984,83

Baltikum pastorslöner 0,00 739,85

Arbetet i Aten, Grekland 1500,00 2053,49

Missionärers resor M.S 1059,34 1682,40

Missionärers resor & lön N.R 4528,12 20750,06

Kollekt 2: resor M.S resor 1440,36 2258,87

Påskinsamling 2014: Kashmir 0,00 152,50

     Summa intäkter 17 173,54 34 770,20

   Kostnader

Bokföringens lönekostnader -2 194,25 -395,77

Biståndskoordinatorns lönekostnader -3 772,34 -2 843,83

Bokföringsarbete betalat av MKU 2 095,78 1 589,30

N.R lönekostnader -2 674,85 -21 550,62

Missionärernas resor M.S -2 499,70 -2 811,83

Missionärernas resor N.R -1 343,27 -328,88

Baltikum pastorer 0,00 -739,85

Påskinsamling 2014: Kashmir, Indien 0,00 -152,50

Arbetet i Aten, Grekland -2 010,00 -2 053,49

Nödhjälp -3 955,69 -984,83

Medlemsavgifter -100,00 -100,00

Porto, kopiering, telefon -141,53 -253,60

Småinventarier -473,75 0,00

Reseersättning, årskonferens avgifter -1 257,15 -647,03

Resebidrag -3 852,47 -2 276,80

Bankavgifter -398,32 -288,30

Revision -347,20 -669,60

Diverse kostnader -352,29 -222,82

Ecom -643,88 -757,81

Information och PR -1 761,98 -1 206,04

FS administration -2 116,00 -847,60

    Summa kostnader -27 798,89 -37 541,90

   Den sedvanliga allmänna verksamhetens

   underskott -10 625,35 -2 771,70

  Projektverksamheten

  Kenya

   Intäkter

UM: Kenya internatet 53 600,00 79 460,00

Kenya internatet 9 033,57 13 171,79

Kollekt: Kenya internatet 1 693,55 2 068,21

   Summa intäkter 64 327,12 94 700,00



 Finlands svenska metodistkyrka

 Rådet för mission

   Kostnader

Kenya internatet -53 670,75 -84 600,00

Kenya resor -1 548,55 0,00

Administration (och information 2014) -5 761,12 -10 100,00

Information -3 346,70 0,00

   Summa kostnader -64 327,12 -94 700,00

 Projektets resultat 0,00 0,00

Resultaträkning 2015 2014

Transport mellanresultat -10 625,35 -2 771,70

  Zimbabwe

   Intäkter

 Zimbabwe barnhjälp 7 177,29 3 793,45

Zimbabve hörselskadade fadderbarn 2 722,66 3 938,83

Barnhemmet Home of Hope 371,11 2 884,78

Zimbabweprojektet: Nya Home of Hope 3 754,39 1 152,45

UM Zimbabwe 57 700,00 5 300,00

   Summa intäkter 71 725,45 17 069,51

   Kostnader

Zimbabwe barnhjälp -7 177,19 -3 793,45

Zimbabwe hörselskadade fadderbarn -2 722,68 -3 938,83

Barnhemmet Home of Hope -371,11 -2 884,78

Zimbabweprojektet: Nya Home of Hope -57 167,56 -1 176,16

Zimbabwe resor -6 216,74 -4 787,49

Administration -4 096,95 -460,00

Zimbabwe projektinformation -1 195,25 -28,80

   Summa kostnader -78 947,48 -17 069,51

 Projektets resultat -7 222,03 0,00

  Kambodja

   Intäkter

UM: Kambodja 25 500,00 0,00

Kambodja 2 568,75 0,00

Kollekt: Kambodja 2 280,02 0,00

   Summa intäkter 30 348,77 0,00

   Kostnader

Kambodja -26 458,62 0,00

Kambodja projektinformation -711,27 0,00

Administration och information Kambodja -3 178,88 0,00

   Summa kostnader -30 348,77 0,00

 Projektets resultat 0,00 0,00

INVESTERINGS- OCH

FINANSIERINGSVERKSAMHET

  Intäkter

Ränteintäkter och dividender 704,81 714,69

Uppskrivning av fondandelar 14 180,83 0,00

   Summa intäkter 14 885,64 714,69

ALLMÄNNA UNDERSTÖD

Helsingfors svenska metodistförsamling 7 175,17 7 130,46

  Summa allmänna understöd 7 175,17 7 130,46

Räkenskapsperiodens resultat 4 213,43 5 073,45



 Finlands svenska metodistkyrka

 Rådet för mission

Balansräkning 31.12.2015
2015 2014

Aktiva

Rörliga aktiva

Fordringar

Resultatregleringsfordringar 1 094,44 686,74

Fordringar Kenya 29,25 0,00

Fordringar Zimbabwe 76,04 0,00

Kassa och bank

Aktia 2 962,18 2 851,08

Banktillgodohavanden Nordea -8751 14 684,19 8 359,82

Banktillgodohavanden Nordea -23669 76 190,62 25 715,55

Banktillgodohavanden Nordea -133429 8 652,73 2 418,99

Gyllenberg Private Bank Ab 6 206,15 5 519,41

Bestående aktiva

Placeringar och fondandelar

Gyllenberg European Optimum A 11 831,74 9 657,41

Fourton Odysseus 22 238,83 10 232,33

Aktiva totalt 143 966,17 65 441,33

Passiva

Eget kapital

Fritt eget kapital 3 340,07 3 340,07

Föregående års vinst 14 987,37 14 987,37

Räkenskapsperiodens vinst 0,00 0,00

Summa eget kapital 18 327,44 18 327,44

Främmande kapital

Resultatregleringar 4 990,37 1 758,61

Resultatregleringar Kenya landinköp 21 349,05 20 669,05

Resultatregleringar Kenya internatet 9 481,57 5 878,11

Resultatregleringar ZWE Home of Hope 1 987,01 2 002,97

Resultatregleringar ZWE barnhjälp 2 203,02 4 798,60

Resultatregleringar ZWE hörselskadade barn 692,27 -362,75

Resultatregleringar Kambodja 826,74 2 886,32

Resultatregleringar N.R lön och resor 0,00 4 409,53

Resultatregleringar M.S resor 21,82 0,00

Resultatregleringar UM bidrag 74 800,00 0,00

Summa främmande kapital 116 351,85 42 040,44

Passiva totalt 134 679,29 60 367,88



Finlands svenska metodistkyrka/ Rådet för mission 

Noter till bokslutet 2015 

 

Allmänna uppgifter om rådets verksamhet 

Rådets huvudsakliga verksamhet består av att leda Finlands svenska metodistkyrkas missions och -

biståndsverksamhet i enlighet med det mandat rådet givits av kyrkans årskonferens. Metodistkyrkan 

ingår som medlemsorganisation i Frikyrklig Samverkan FS. Under året har vi fortsatt med 

biståndsprojektet i Kenya som startade året innan samt inlett nya biståndsprojekt i Kambodja och 

Zimbabwe. Missionär Nanna Rosengård som sedan september 2013 varit anställd av Finlands 

svenska metodistkyrka sade upp sig hösten 2014 och avslutade sin anställning med en 

informationsturné i församlingarna under januari 2015. Under året har vi också fortsatt stöda barnen 

i Nyadire i Zimbabwe samt missionär Mikkos (av säkerhetsskäl skrivs inte riktiga namnet ut) 

resekostnader. Vi har även betalat ut krishjälp till Ukraina och till det katastrofdrabbade område i 

Kashmir där Mikko är verksam. År 2014 införskaffades ett insamlingslov för att kunna utöka 

insamlingarna. Rådet har under år 2015 haft en del kostnader för redovisning och uppdatering av 

penninginsamlingstillståndet. 

 

Allmänna uppgifter om boksluten för åren 2015 och 2014 

Då de två bokföringsåren jämförs med varandra bör följande konstateras:  

 

De medel som rådet anhållit från Utrikesministeriet, som inte betalats ut under året har 

resultatreglerats till följande år. 

 

Biståndskoordinatorn har använt en del av sin arbetstid till att sköta Metodistkyrkans 

ungdomsförbunds, MKU:s bokföring och uppgifter för Kyrkostyrlesen, för vilket rådet erhållit 2 

095,78 €.  

 

Under år 2015 har det tagits upp kollekter för Kenya internatet, missionär Mikkos resekostnader 

och Kambodja. De medel som inte användes under året har resultatreglerats.  

 

Under året har nya biståndsprojekt startats i Kambodja och Zimbabwe. Vi fortsätter även enligt 

årskonferensens beslut att samla in pengar för tomtinköpet i Kenya. De insamlade medlen har 

resultatreglerats. 

 

Under år 2015 gjordes utvärderingsresor till Zimbabwe och Kenya. Ordförande träffade under sin 

resa till Zimbabwe även representanter från Mocambique för att diskutera närmare om ett eventuellt 

kommande biståndsprojekt. Under året besökte två personer från Finland missionär Mikko i 

Kashmir, Indien.  Rådet hade 21.10-2.11.2015 besök av Joseph Mbeti, administratör för projektet i 

Kiambu, Kenya och Geoffrey Muchiri, rektor på yrkesskolan i Kiambu som reste runt i skolor och 

församlingar och berättade om projektet. Motsvarande satsningar gjordes inte år 2014.  

 

Under år 2015 har de tidigare resultatreglerade medlen för krishjälp betalats ut till Ukraina och 

Indien.  

 

Under år 2015 har rådet fortsatt stöda vår missionär i Indien med bidrag till resor. Ett förskott på 

510,28 € har 2015 utbetalats åt missionär Mikko för resekostnader. Missionär Nanna Rosengårds 

sista arbetsdag var 31.1.2015. De medel som insamlats för hennes lönekostnader och blev över har 

betalats ut som resebidrag till Jessica Sundfors och familjen Sandås som fortsatt med motsvarande 

arbete i Aten, Grekland.  

 

År 2015 har vi fortsatt stöda det barnhjälpsarbete som vår avlidne missionär Rut Lindgren påbörjat 

med månatliga utbetalningar för hushållskostnader samt ersättning åt hushållerskan Sarah 



Kufakwadeke som tar hand om de barn Rut lämnade efter sig. Bidraget har ökat under år 2015 i och 

med att vi delvis stött skolavgifter och boende för de som studerar på annan ort.    

  

Rådets innehav av fondandelar i Gyllenberg European Optimum A samt Fourton Odysseus A härrör 

från en placering som gjordes år 2000. Placeringen var möjlig, eftersom rådet fick medlen som 

testamentsgåva öronmärkt för Zimbabwe barnhem. Då investerades 35 319,46 euro i fondandelar. 

Fondandelarnas värde 31.12.2015: 34 070,57 euro. Avkastningen 2015 var 704,81 euro. En 

nedskrivning av värdet för värdepapper gjordes redan 2007 för att motsvara värdeförändringar som 

skett fram till dess. Som en följd av den finanskris som drabbade den globala ekonomin under 2008 

sjönk värdet av rådets fondandelar så kraftigt under året att vi även år 2008 tvingats göra en kraftig 

nedskrivning av värdepapper. Då år 2015 var slut kunde konstateras att värdet på rådets fondandelar 

har stigit märkbart från det värde som värdepappren skrevs ner till år 2008. Därmed har 

fondandelarna skrivits upp till att motsvara värdet 31.12.2015. Motsvarande gjordes inte år 2014. 

 

Under år 2014 tog rådet enligt det beslut som togs på årskonferensen 2008 en administrationsavgift 

på 5 % på insamlade medel. Tack vare uppskrivningen av fondandelarna beslöt rådet att inte ta 

någon administrationsavgift år 2015.    

 

Under år 2015 har rådet fortsatt gjort en ökad satsning på information och PR bl.a. med en stor 

missionsfest under årskonferensen i Grankulla i juni. 

 

En del av revisionskostnaderna har år 2015 påförts projekten. 

 

Under år 2015 införskaffades en pekplatta åt biståndskoordinatorn samt två externa hårdskivor för 

uppbevaring av foton och filmer.  

 

Uppgift om de värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder 

som följts vid upprättandet av bokslutet 

Värdepappren har värderats till bokslutsdagens värde år 2015. Fourton Odysseus A:s 

marknadsvärde 31.12.2015 var 22 238,83 och SEB European Optimum A:s marknadsvärde var 

11 831,74.  

 

 

Uppgift om rättelser som har gjorts i de uppgifter som ges om den föregående 

räkenskapsperioden som en följd av omgrupperingar i resultat- eller balansräkningen 

Administrations och informationskostnader för projektet i Kenya har i resultaträkningen 2015 

angetts på skilda rader. 

 

 

Redogörelse om uppgifterna beträffande den föregående räkenskapsperioden inte är 

jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut 

Uppgifterna är jämförbara. 

 

 

Uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt 

rättelse av fel, om dessa inte saknar betydelse 

Inga rättelser har gjorts. 

 

 

Noter till resultaträkningen 

 

Redogörelse för grunderna för avskrivningarna enligt plan och ändringar i dem 

Rådet har ingenting att avskriva. 



Noter till balansräkningen 

 

 

Utgifter för grundläggning, forskning och utveckling 

Vi har inga större kostnader inom grundläggning, forskning och utveckling. Den fortgående 

utvecklingen av arbetet har skett som en del av rådets ordinarie verksamhet. 

 

 

Uppgift om den ännu oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för maskiner och inventarier 

som hör till bestående aktiva 

Vi har inga maskiner och inventarier. 

 

 

Specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av posterna i det egna 

kapitalet samt om överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden. 

 

EGET KAPITAL     2015      2014 

Ingående eget kapital 01.01. 23 400,89  18 327,44 

Räkenskpsperiodens resultat   4 213,43    5 073,45 

Summa eget kapital 31.12.  27 614,32  23 400,89 

 

Uppgifter om garantier och ansvarsförbindelser i noterna 

 

 

Rådet ansvarar självfallet för de vid bokslutstidpunkten oanvända medlen som samlats in för olika 

verksamhetsformer, men ännu inte betalats ut. Medlen är upptagna som resultatregleringar och 

närmare specifikation över dem hittas i balansspecifikationen. Övriga garantier eller 

ansvarsförbindelser torde inte finnas. Ansvaret för fullföljande av påbörjade biståndsprojekt ligger i 

sista hand hos Metodistkyrkans årskonferens. 

 

 

Noter gällande förvaltningsorganens medlemmar och personalen 

 

Det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden enligt personalkategori 

Kassör  1 (deltid) 

Biståndskoordinator 1 (deltid, 50 %, på egen begäran 40 % från 1.9.2015) 

Missionär  1 fram till 31.1.2015 

 

Löner, arvoden, lönebikostnader, pensionskostnader och andra lönekostnader 

För år 2015 har delar av lönerna och där tillhörande kostnader överförts på projekten dels som 

projektrådgivning och som administrativa kostnader (biståndskoordinatorn 11 081,16 € och 

bokföring 480 €). Därmed framkommer inte alla lönekostnader ur resultaträkningen 2015.  

 

Lönerna betalas ut av Kyrkostyrelsens kassör, som sedan fakturerar dem av rådet. 

 

 

Bokförings bokförteckning 

Våra bokföringsböcker består av följande: 

Av dagböckerna finns en (1) serie. 

Härtill finns det en huvudbok jämte denna inbundna balansbok. 



Finlands svenska metodistkyrka Budgetförslag 2017
Rådet för mission

Konto Namn Budget 2017 Budget 2016

ORDINARIE VERKSAMHET

INTÄKTER

3000 Gåvor, sparbössor 2 500 2 630

3020 Kondoleans- och lyckönskn. 300 500

3040 Missionsrådets löneomkostnader 1 000 1 300

3050 Adm.avg. från projekten** 1 700 3 000

3070 Nödhjälp 500 500

3095 Missionärernas resor Mikko 3 000 3 000

Intäkter totalt 9 000 10 930

KOSTNADER

3510 Bokföringens lönekostnader *** -900 -520

3520 Koordinatorns lönekostnader *** -4 420 -5 580

3524 Bokföringsarbete MKU 1 600 1 600

Personalkostnader, totalt -3 700 -4 500

3850 Missionärernas resor Mikko -3 000 -3 000

3915 Medlemsavgifter -100 -100

3920 Porto, kopiering, tel, fax -150 -260

3930 Rese-ers, årskonferens avg. -1 300 -700

3931 Utbildning styrelsen -300 -300

3935 Resor/ -bidrag -3 000 -3 500

3940 Bankavgifter -400 -300

3950 Revision -1 000 -350

3990 Diverse kostnader -250 -250

3991 Ecom -700 -760

3994 Nödhjälp -500 -500

3996 FS administration -1 300 -2 110

Övriga kostnader totalt -12 000 -12 130

Kostnader totalt -15 700 -16 630

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT ORDINARIE VERKSAMHET -6 700 -5 700

PROJEKTVERKSAMHET

KENYA

INTÄKTER

5030 Kollekt Kenya 0 2 500

5075 Kenya 5 750 7 000

5076 Kenya landinköp 500 1 000

5090 UM Kenya 30 000 49 600

Intäkter totalt 36 250 60 100

KOSTNADER

5500 Kenya internat -28 650 -51 300

5530 Kenya resor -2 500 -2 500

5550 Admin. Kenya (inkl. Rådets lönekost.) -3 100 -3 300

5560 Projektinformation -1 500 -2 000

5570 Insamlat landinköp -500 -1 000

Kostnader totalt -36 250 -60 100

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT KENYA 0 0



ZIMBABWE

INTÄKTER

4000 Zwe barnhjälp 7 000 4 000

4060 Zimbabve hörselskadade barn (fadder) 3 000 4 000

4030 Kollekt Zimbabwe 2 500 2 500

4070 Home of Hope 500 500

4080 Zimbabwe nya Home of Hope 10 600 22 500

4090 UM Zimbabwe 67 900 130 400

Intäkter totalt 91 500 163 900

KOSTNADER

4600 Zimbabwe barnhjälp -7 000 -4 000

4675 Zimbabwe hörselskadade barn (fadder) -3 000 -4 000

4640 Zimbabwe Home of Hope -500 -500

4610 Zimbabwe resor -2 500 -2 500

4650 Adm. Zimbabwe (inkl. rådets lönekost.) -7 000 -10 800

4680 Zimbabwe projektinfo -1 900 -500

4682 Zimbabwe nya Home of Hope -69 600 -141 600

Kostnader totalt -91 500 -163 900

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT ZIMBABWE 0 0

KAMBODJA

INTÄKTER

6030 Kollekt Kambodja 2 500 2 500

6040 Kambodja 3 300 3 340

6090 UM: Kambodja 30 600 30 700

Intäkter totalt 36 400 36 540

KOSTNADER

6500 Kambodja -29 400 -30 040

6530 Kambodja resor -2 200 -2 200

6540 Kambodja projektinformation -2 000 -1 200

6550 Adm. Kambodja (inkl. rådets lönekost.) -2 800 -3 100

Kostnader totalt -36 400 -36 540

ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT KAMBODJA 0 0

ALLMÄNNA UNDERSTÖD

7020 Hfors sv metodistförs 6 000 6 000

Totalt, allmänna understöd 6 000 6 000

INVESTERINGS & FINANSIERINGSVERKSAMHET

8000 Räntor och dividender 700 700

Totalt 700 700

Totalt, investerings och finansieringsverksamhet 700 700

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 0 1 000

**max 10 % av de insamlade medlen används till omkostnaderna för personalkostnader som 

inte täcks med UM-bidrag eller gåvor (detta år något mindre än 10%)

***Specifikation av personalkostnader:

Rådets Projektens

andel andel Totalt:

Bokförare 868 1 839 2 707

Biståndskoordinator 4 420 9 361 13 781

5 288 11 200 16 488



Rapport från kommittén för  

vårdandet av metodistkyrkans arkiv och bibliotek 
 

 

Till arkivet har under det gångna konferensåret fortsättningsvis inkommit en hel del material, 

framför allt genom att lokalförsamlingar upplevt behovet att tömma egna lokala 

arkivutrymmen. Inom kommittén har vi därför arbetat med att ta emot, sortera och 

kontinuerligt samla inkommet material. Ett flertal församlingar ger även ännu ut 

församlingsblad, men med färre nummer årligen.    

 

Årgångar av Finlands svenska metodistkyrkas årsböcker har förts till inbindning.    

 

Arbetet med att inventera lokalförsamlingarnas behov av att få deponera mötesprotokoll och 

andra viktiga dokument från senare tider (slutet av 1900-talet) har fortsatt. Vi upplever att vi 

behöver bereda plats för detta material i vårt centrala arkiv. Genom fortsatt utmönstring av 

icke unikt material skall detta kunna vara möjligt. 

 

 

Grankulla och Borgå i maj 2016 

 

 

Leif-Göte Björklund 

ordförande för kommittén 



THE NORTHERN EUROPE AND EURASIA CENTRAL CONFERENCE COUNCIL  
REPORT TO THE 2016 ANNUAL CONFERENCES 

In May this year United Methodist delegates from across the world including 10 from the 
Eurasia and 10 from the Nordic and Baltic area will gather for General Conference in 
Portland, Oregon. The General Conference is an assembly of church leaders gathered in 
Christian Conferencing asking the Holy Spirit for guidance, strength and courage in making 
its decisions.  As the top legislative and visioning body of our church the General Conference 
is charged with the responsibility of giving direction, setting priorities and making decisions 
about structure and polity.  
The delegates will deal with a large number of significant matters like the four focus areas of 
our ministry, global apportionments, more episcopal areas in Africa, decline in worship 
attendance and membership particularly in the US, church vitality, a general book of 
discipline, human sexuality, new structure proposals, global social principles and much more. 
Many of these issues may affect us in substantial ways such as decisions regarding the 
church’s development towards becoming increasingly global in its scope, structural changes 
and human sexuality.  
As this report is written before General Conference, we cannot know what the decisions will 
be, however, as several of our annual conferences will meet afterwards, they will be able to 
discuss the different decisions, as we all will discuss the decisions when we meet for Central 
Conference in Fredrikstad, Norway.  
 
In Him we live, move and exist 
“In Him we live, move and exist” is the theme of the Central Conference in Fredrikstad, 
Norway 19-23. October 2016. The two local churches in Fredrikstad with the United 
Methodist Church in Norway are doing an outstanding job in preparing for the conference, 
and we can look forward to 5 engaging and inspiring days where we will focus on our task of 
the church to make disciples of Jesus Christ through which God’s world marked by war, 
desperation, escape, hunger, injustice and sin may be transformed.  
 
Election of bishop 
There will be an election of bishop for the Nordic and Baltic area at the upcoming Central 
Conference. All the annual conferences as well as boards, local churches and individuals are 
able to nominate. At its meeting in March 2016 the Central Conference Council has 

nominated Bishop Christian Alsted to be reelected. 
 
World Methodist Conference 2021 in Gothenburg? 
In August representatives from the more than 80 million members of the worldwide 
Methodist family will gather for the World Methodist Conference in Houston, Texas. 
Methodists from our central conference are encouraged to participate in this inspiring 
conference.  
An invitation to host the next World Methodist Conference in 2021 in Gothenburg, Sweden 
will be given by the Uniting Church in Sweden with some support from annual conferences 
in Norway and Denmark. If this invitation is accepted, it will be a once in a lifetime possibility 
for Methodists in Northern Europe to get a firsthand experience of this significant event 
 
Finances 
 The Central Conference Fund has a small deficit in 2015, mainly due to decline in 



apportionments from some of the annual conferences. The Central Conference Council has 
decided to use funds from the reserves  with last year’s surplus to support travel to the 2016 
Central Conference for the Baltic and Eurasia delegates. The Central Conference will discuss 
the budget for the coming quadrennium and make decisions regarding the funding of the 
meetings of the council and of the 2020 Central Conference.  
  
The Central Conference Council 

THE NORDIC AND BALTIC AREA 

In addition to the report from the central conference council some additional information 
must be added.  
 
Methodist Identity Today 
The Nordic and Baltic area group has successfully published the first book in a series on 
“Methodist Identity Today” with contributions from clergy and theologians across the area. 
A second book focused on “diaconia” is planned to be published at the time of the 2016 
Central Conference.  
 
Called 2 Serve 
The School of Congregational Development took place 24-27 September 2015 in Tallinn 
under the theme “Called 2 Serve” with 320 participants from across the area. The 
conference which focused on leadership and mentoring, church with the poor, Methodist 
identity, church for the 21st century, vision and strategy and church planting was the first of 
its kind for the entire episcopal area, and it became a very important event in the 
development of local churches as well as for our connectional relations. For the first time 
there was a real sense of being one church and at same time an appreciation of our different 
contexts and approaches to ministry. It has been decided to have a similar conference in 
2019.  A smaller Nordic event may be planned for 2017 with a particular focus on youth.   
 
Finances 
The financial report of the episcopal fund shows a significant deficit due to declines in 
apportionments from the annual conferences. While the expenses are carefully 
administered, we have not been able to predict declining apportionments and changing 
exchange rates. The episcopal office is carefully analyzing our income and hope for 2017 to 
be in balance or to have a small surplus.  
 
Our challenges have not changed 
Our challenges remain: To have our focus outside of the church among the people Christ 
loves  - That all clergy and leaders nationally and locally gain a clear understanding of how 
disciples are made and what their leading role is in this – That we plant new faith 
communities and are purposeful about revitalizing and strengthening existing churches – 
That we align the training of leaders, pastor and deacons with the mission of the church – 
That we become purposeful about being church with children and youth – That we engage in 
multicultural ministry not least in ministry with migrants and refugees - That we take a 
healthy pride in being Methodists and in doing what Jesus has called us to do. - And that we 
pray persistently. 
 
Christian Alsted 
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Income Statement  1. January 2015 - 31. December 2015 

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

    

     

Income    

Baltic Salary Support  102.884 153.184 

Camp Wesley  20.193 0 

School of Congregational Development  24.013 0 

Area activities  62.615 58.621 

Other income  140.520 0 

Total Income  350.225 211.805 

    

Expenses    

Church planting  14.984 27.241 

European Board on Drug & Alcohol Concerns  24.326 98.633 

Baltic Salary Support  209.534 227.348 

Ukraine  119.264 0 

Baltics  30.233 0 

School of Congregational Development  4.211 -126.701 

Grants (from Weslean Means)  3.691 0 

Other costs  11.000 100 

Cabinet  49.930 59.678 

Total Expenses  467.173 286.299 

    

Financial Items    

Interest income  0 0 

Financial costs  -13.435 0 

Total Financial Items  -13.435 0 

    

Net profit (loss) for the year  -130.383 -74.494 

    

Proposed allocation and equity transfers    

Baltic Pastors Salary Fund  -106.650 -74.163 

Work Drug & Alcohol Abuse  -24.325 -98.633 

Nordic Theological Activities  -3.691 0 

N&B Area Activities  12.685 -1.057 

Church Planting  -14.984 -27.241 

School of Congregational Development  19.802 126.701 

Capital reserve  -13.220 -101 

Total allocations  -130.383 -74.494 

 

  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: W
0L

ZO
-W

YE
M

T-
7B

W
W

3-
T2

0S
S-

M
I0

L2
-0

5W
BY



The Nordic & Baltic Episcopal Area 

Area Fund, Nordic & Baltic 

Annual Report for 1st January 2015- 31th December 2015 

 

side 6  

 

 

Assets 31. December  2015   

 

    

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

Receivables    

Accounts receivable  24.064 14.024 

  24.064 14.024 

    

Cash and Bank Deposits  1.105.674 1.242.571 

  1.105.674 1.242.571 

    

Total Assets  1.129.738 1.256.595 
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Equity and Liabilities 31. December  2015   

 

    

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

    

Equity    

    

Country Specific    

    

Baltic Salary Support    

Primo  483.667 557.830 

Allocated from Income statement  -106.650 -74.163 

  377.017 483.667 

    

Drugwork    

Primo  46.850 145.483 

Allocated from Income statement  -24.325 -98.633 

  22.525 46.850 

    

Nordic Theological Activities    

Primo  0 0 

Allocated from Income statement  -3.691 0 

  -3.691 0 

    

Baltic School of Congregational development    

Primo  670 670 

Allocated from Income statement  0 0 

  670 670 

    

N&B Area Activities    

Primo  13.904 14.961 

Allocated from Income statement  12.685 -1.057 

  26.589 13.904 

    

Church Planting    

Primo  295.923 323.164 

Allocated from Income statement  -14.984 -27.241 

  280.939 295.923 
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School of Congregational Development    

Primo  254.259 127.558 

Allocated from Income statement  19.802 126.701 

  274.061 254.259 

    

Capital reserve    

Primo  153.848 153.949 

Allocated from Income statement  -13.220 -101 

  140.628 153.848 

    

Total Equity  1.118.738 1.249.121 

      

Liabilities     

Other current liabilities   11.000 7.474 

  11.000 7.474 

    

Total Equity and Liabilities  1.129.738 1.256.595 
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. 
Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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Income Statement  1. January 2015 - 31. December 2015 

 

(amounts in DKK)  2015 2014 

Income    

Contribution GCFA  851.951 855.671 

Contribution Finland F  47.208 41.403 

Contribution Finland S  61.244 50.019 

Contribution Norway  346.660 395.347 

Contribution Sweden  5.810 5.840 

Contribution Denmark  100.097 94.841 

Contribution Estonia  25.754 21.975 

Contribution Latvia  12.381 13.334 

Contribution Lithuania  10.914 11.636 

Transferred from capital  0 25.000 

Total Income  1.462.019 1.515.066 

    

Expenses    

Bishop's Salary  554.783 542.206 

Bishop's Housing  194.304 192.192 

Other Salary  624.796 553.667 

Rent  124.330 123.014 

Equipment  7.415 6.819 

Office material  7.790 11.086 

Printing & Copying  5.898 11.260 

Travel expenses  -1.870 -1.996 

Professional Entertainment  15.465 7.642 

Telephone & Postage  35.664 57.440 

Audit and accountancy assistance  12.000 15.600 

Miscellaneous  10.523 10.504 

Total Expenses  1.591.098 1.529.434 

    

Financial Items    

Interest income   0 

Costs  -154 -250 

Total Financial Items  -154 -250 

    

Net profit (loss) for the year  -129.233 -14.618 

    

Proposed allocation and equity transfers    

Transfer to/from Bishop's housing   0 

Transfer to/from capital  -129.233 -14.618 

Total allocations  -129.233 -14.618 
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Assets 31. December  2015   

 

    

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

Receivables    

Accounts receivable  78.618 60.106 

  78.618 60.106 

    

Cash and Bank Deposits  1.580.333 1.661.509 

  1.580.333 1.661.509 

    

Total Assets  1.658.951 1.721.615 
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Equity and Liabilities 31. December  2015   

 

    

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

    

Equity    

    

Reserved for housing    

Primo  482.135 482.135 

Allocated from Income statement  0 0 

  482.135 482.135 

    

Reserve fund    

Primo  1.162.130 1.201.748 

Allocated from Income statement  -129.233 -14.618 

Transferred to income statement  0 -25.000 

  1.032.897 1.162.130 

    

Total Equity  1.515.032 1.644.265 

      

Liabilities     

Accounts payable  37.000 39.653 

Taxes withheld and social security  40.048 37.697 

Salaries and holiday pay  66.871 0 

  143.919 77.350 

    

Total Equity and Liabilities  1.658.951 1.721.615 
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Income Statement  1. January 2015 - 31. December 2015 

(amounts in DKK)  2015 2014 

Income    

Contribution Estonia  7.726 6.583 

Contribution Central Russia  3.742 1.468 

Contribution Eastern Russia  1.598 1.468 

Contribution North Western Russia & Belarus  3.743 1.468 

Contribution South Russia  3.743 1.468 

Contribution Ukraine & Moldova  560 560 

Contribution Denmark  30.029 28.452 

Contribution Finland F  14.149 12.407 

Contribution Finland S  18.365 14.992 

Contribution Latvia  3.714 4.000 

Contribution Lithuania  3.260 3.490 

Contribution Norway  75.936 135.917 

Contribution Sweden  1.745 1.725 

Total Income  168.310 213.998 

    

Expenses    

CC Council  34.329 0 

N&B area group  35.712 27.690 

Eurasia Areagroup  1.912 4.076 

World Methodist Council  50.910 9.307 

WMC-meetings  4.000 4.000 

European Methodist Council  42.626 42.766 

Council of European Churches  6.391 6.356 

CEC-conferences/meetings  4.000 4.000 

Other Expenses  15.000 19.993 

CC-Projects  15.000 2.130 

Total Expenses  209.880 120.318 

    

Financial Items    

Interest income  0 0 

Financial costs  -150 0 

Total Financial Items  -150 0 

    

Net profit (loss) for the year  -41.720 93.680 

    

Proposed allocation and equity transfers    

NEEBOD  0 10.000 

Transfer to/from capital  -41.720 83.680 

Total allocations  -41.720 93.680 
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Assets 31. December  2015   

 

    

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

    

Cash and Bank Deposits  774.386 806.106 

  774.386 806.106 

    

Total Assets  774.386 806.106 
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Equity and Liabilities 31. December  2015   

(amounts in DKK)  2015 2014 

Equity    

    

Capital fund    

Primo  632.454 548.774 

Allocated from Income statement  -41.720 83.680 

  590.734 632.454 

    

Equity Central Conference    

Primo  44.652 44.652 

Allocated from Income statement  15.000 0 

  59.652 44.652 

    

Equity NEEBoD    

Primo  10.000 0 

Allocated to Income statement  0 10.000 

  10.000 10.000 

    

Equity CC Concerns    

Primo  70.000 70.000 

Allocated from Income statement  0 0 

  70.000 70.000 

    

Equity CEC-Conference    

Primo  16.000 12.000 

Allocated from Income statement  4.000 4.000 

  20.000 16.000 

    

Equity World Methodist Council    

Primo  20.000 16.000 

Allocated from Income statement  4.000 4.000 

  24.000 20.000 

      

Equity TOTAL  774.386 793.106 

    

Liabilities     

Other current liabilities   0 13.000 

  0 13.000 

    

Total Equity and Liabilities  774.386 806.106 
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Income Statement  1. January 2015 - 31. December 2015 

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

Income    

Dividends  82.250 38.991 

Write-up of shares (or sale)  66.710 312.525 

Interest income  11 46 

Total Income  148.971 351.562 

    

Expenses    

Trust department fees  36 60 

Write-down of shares (or sale)  77.484 84.259 

Grants  34.818 69.581 

Audit  10.000 5.000 

Total Expenses  122.338 158.900 

    

Net profit (loss) for the year  26.633 192.662 

    

Proposed allocation and equity transfers    

Transfer to/from other equity  23.970 166.438 

Transfer from reserved for disposal  2.663 26.224 

Total allocations  26.633 192.662 
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Assets 31. December  2015   

 

    

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

Fixed Assets    

Account 9934274  2.841.596 2.867.121 

  2.841.596 2.867.121 

    

Cash and Bank Deposits  114.802 62.644 

  114.802 62.644 

    

Total Assets  2.956.398 2.929.765 
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Equity and Liabilities 31. December  2015   

 

    

(amounts in DKK)    

  2015 2014 

    

Equity    

Restricted Equity    

Madsen's Fund  1.178.774 1.177.134 

Wahlström's Fund  101.199 101.059 

Odd Hagen's Fund  635.174 634.291 

  1.915.147 1.912.484 

    

Capital    

Madsen's Fund  442.699 442.699 

Wahlström's Fund  48.343 48.343 

Odd Hagen's Fund  137.677 137.677 

  628.719 628.719 

    

For distribution    

For distribution, primo  388.562 189.124 

Granted payments  0 33.000 

Allocated from Income Statement  23.970 166.438 

  412.532 388.562 

    

    

Total Equity  2.956.398 2.929.765 

    

Liabilities     

Other current liabilities   0 0 

  0 0 

    

Total Equity and Liabilities  2.956.398 2.929.765 
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Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. (MKU) 

 

Verksamhetsberättelse för år 2015 
 

 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning från början av år 2015 var: Charlotta Acquah (ordförande), Hanna Wiik 
(sekreterare), Adele Winberg, Catarina Ekman-Niemi-Kaija, Veronica Andersson, Annika Lahtinen 
(suppleant) och Ellen Hoang (suppleant). Thomas Ahola fungerar som kassör och Catarina Ekman-
Niemi-Kaija som bokförare. 

Från och med årsmötet som hölls i juni 2015 har styrelsen bestått av: Hanna Wiik (ordförande), Adele 
Winberg (sekreterare), Catarina Ekman-Niemi-Kaija, Veronica Andersson och Annika Lahtinen 
(suppleant). Thomas Ahola har fortsatt som kassör och Catarina Ekman-Niemi-Kaija som bokförare. 
Styrelsen har sammanträtt totalt 6 gånger.  

 

Styrelsen har arbetat med planeringen och utvärderingen av läger, ungdomshelger, internationellt 
samarbete och annan verksamhet i enlighet med föreningens stadgar. MKU:s vision lyder: ”Vi vill se 
barn och ungdomar förvandlas så att de lever helt för Jesus samt utrusta dem för att de skall 
nå ut till människor, bygga Guds församling och själva förvandla världen.” 

 

 
Läger och helger  
 

Läger och helger Datum Dagar Antal deltagare 

Årskonferens 4-7.6 4 Ca 40 barn (0-12 år) 
och ungdomar (13 +) 
deltog 

Barnläger 26-29.6 4 13 lägerdeltagare, 5 
småbarn, 14 ledare  

Talkohelg 2-5.7 4 15 vuxna + 7 barn + 3 
ledare 

Kanotläger 1 22-26.6 5 12 + 3 ledare 

Kanotläger 2 1-7.8 7 14 + 2 ledare 

Tonårsläger i Sverige 27-1.8 6 Inga deltagare från 
Finland 

Ungdomsläger i 
Nordirland 

18-25.7 7 Inga deltagare från 
Finland 

Totalt  24 lägerdagar  
(i Finland) 

89 lägerdeltagare + ca 
40 på årskonferensen 

 

Ungdomar inom MKU hjälpte till med barn-och ungdomsprogrammet under årskonferensensen i 
Grankulla, vilket var mycket uppskattat av både barnen och deras föräldrar.  
  
Barnlägret som hölls 26-29.6 var också mycket omtyckt med Ninni Kivinen som lägerpastor, Annika 
Lahtinen som lägerchef och Andreas Forsbäck, Mikael och Iselin Nylund som medledare. Dessutom 
hade vi fyra yngre hjälpledare och flera föräldrar som hjälpte till. Temat för lägret var: ”Att vara kristen 
i vardagen”. Totalt deltog 32 personer i lägret. Barnlägret brukar för många deltagare innebära 
sommarens höjdpunkt, så även i år.  
 
Tyvärr måste vi konstatera att vi inte hade några deltagare i de internationella tonårslägren. 
Styrelsen är mycket besviken över detta, eftersom vi såg det som en unik chans att knyta an till de 
metodister som finns i Sverige. Samma sak gällde det internationella ungdomslägret i Nordirland som 
EMYC ordnade. Caravanen från North Carolina i USA uteblev också, de hade bara fått en anmälan. 
 



Båda kanotlägrena med Annika Lahtinen som huvudledare var däremot riktigt lyckade. På det ena 
lägret var alla deltagare nya förutom en, vilket vi tycker är extra roligt. Talkolägret, med Björn Elfving 
som lägerpastor och Catarina Ekman-Niemi-Kaija som lägerchef, samlade 25 deltagare och fick njuta 
av att både umgås och arbeta tillsammans.  

Sommarens läger är den del av verksamheten vi satsar mest på. De samlar barn och ungdomar från 
hela Svenskfinland och utgör en viktigt andningspaus i den annars så hektiska vardagen. Vi vill hålla 
lägerkostnaderna så låga som möjligt samt subventionera avgifterna vid behov, så att alla skall kunna 
delta oberoende ekonomisk situation. Utmaningen ligger i att hitta frivilliga funktionärer och ledare för 
de olika uppgifterna, samt att upprätthålla kontakten till de unga när sommaren är över. 

Internationell och ekumenisk verksamhet  

Som representant för MKU har Jennie Mörk aktivt deltagit i möten arrangerade av våra internationella 
samarbetsorganisationer Northern Europe and Eurasia Central Conference Youth Council 
(NEECCYC) och European Methodist Youth Council (EMYC). I år deltog även Hanna Wiik i EMYCs 
årliga möte, som hölls 24–28.9.2015 i Dresden, Tyskland.  

 

Många av våra ungdomar har under året deltagit i läger och annan verksamhet ordnad av olika 
samfund i Finland och i de satsningar som vi i ekumenisk anda gör tillsammans med andra kyrkor 
t.ex. Midvinterveckan vid årsskiftet 2014-15. I år ordnades inte några ekumeniska barnledardagar 
utan man hade möjlighet att resa till Sverige och delta i barnledarkonferensen i Jönköping 5-8.3.2015 
med ca 1000 barnledare från hela Sverige.  

 

Ledarskolning och understöd 

Annika Lahtinen deltog i en första hjälpskurs för friluftsledare och tre unga vuxna fick understöd för 
deltagande i Global Leadership Summit i Jakobstad. Åbo svenska metodistförsamling fick bidrag för 
en specialsatsning ”Barnkalas 25.4.2015” med Mårten Streng som gäst. 

 

Fadderbarnsverksamheten i samarbete med den finska metodistkyrkan har fortsatt i Nellipudi och 
Chennai, Indien. Fadderunderstödet tar vanligen slut när man blir myndig, i några fall vill faddern 
fortsätta understödet för högre utbildning. Ganga Rathnam har med hjälp av extra understöd kunnat 
fortsätta sina studier och vi gläds med henne att hon blev färdig sjukskötare till hösten. Två av 
flickorna har fyllt 18 år och gift sig, positivt är att det blir allt vanligare att flickorna får avsluta sin 
skolgång trots giftermålet. Ett av barnen har avbrutit studierna och en familj har flyttat till annan ort. 
Vid årets slut fick 10 fadderbarn understöd via MKU och dessutom har vi några faddrar som 
regelbundet ger bidrag till ägg- och mjölkprogrammet, som riktar sig till småbarn. 

 

Ekonomi 

Ungdomsförbundets ekonomi baserar sig främst på frivilliga gåvor och allmänna understöd. I och med 
att vi inte haft någon anställd verksamhetsledare eller så mycket annan verksamhet än sommarläger i 
år har ekonomin inte varit lika angsträngd som tidigare, vilket vi är mycket tacksamma för.  
Medlemsavgiften för 2015 har varit 5 € för barn och ungdomar i åldern 7-29 samt för alla ledare. 
0-6 åringar har inte betalat någon avgift. 

 

Information 

MKU:s hemsida (www.mku.fi) och Facebook-sida (www.facebook.com/mkufinland) fungerar som de 
viktigaste informationskanalerna, tillsammans med samfundets tidning Rauhan Sanomia - Nya 
Budbäraren.  

 

För MKU-styrelsen, Vasa den 28 mars 2016 

 

Hanna Wiik 

Ordförande 
 



Metodistkyrkan i Finland svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 

Konto Namn 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

euro euro

Ordinarie verksamhet

3120 Månatliga understödjare 1 850,00 2 245,00

3140 Kollekter MKU 1 842,10 1 627,12

3150 Medlemsavgifter 305,00 365,00

3190 Diverse intäkter 84,07 86,77

Intäkter totalt 4 081,17 4 323,89

Kostnader

Personalkostnader

3500 Verksamhetsledare 0,00 0,00

3510 Bokföring, administration -1 690,37 -1 589,30

Personalkostnader totalt -1 690,37 -1 589,30

Övriga kostnader

3810 Telefon, fax, porto, kopior -75,50 0,00

3820 PR&Reklam -45,37 -25,00

3630 Årskonferenskostnader -130,00 -1 095,70

3840 Bankavgifter -111,35 -205,49

3850 Möteskostnader 0,00 0,00

3860 Resor, styr.möten 0,00 -472,51

3880 NMYC, Caravanfond -700,00 -700,00

3870 Ledarutb. -355,00 -409,31

3885 Bidrag -620,00 0,00

3890 Diverse kostnader -95,00 -310,00

Övriga kostnader totalt -2 132,22 -3 218,01

Kostnader totalt -3 822,59 -4 807,31

Överskott/underskott 258,58 -483,42

Fadderbarnen i Indien

Intäkter

6000 Fadderbarnsavgifter 3 750,00 3 850,00

6020 Ägg- o. mjölkprojektet 832,25 455,00

7000 Ränta 0,00 0,00

Intäkter totalt 4 582,25 4 305,00

Kostnader

6500 Utbetalningar till Indien -3 900,00 -3 887,95

6510 Utbet ägg-mjölkprojektet -832,25 -455,00

6520 Bankavgifter -81,38 -72,83

6530 Administration -22,30 0,00

Kostnader totalt -4 835,93 -4 415,78

Överskott/underskott fadderarbete -253,68 -110,78



Jumijärvi

Intäkter

5010 Lägeravgifter 4 133,00 4 901,00

5020 Transportavgifter 666,25 1 327,50

5030 Kollekter Jumi 306,30 821,55

4040 Gåvor Jumijärvi 310,82 429,00

4050 Gåvor för stugan 1 635,00 1 085,00

5050 Diverse intäkter 86,00 115,72

Intäkter totalt 7 137,37 8 679,77

Kostnader läger

5510 Hushållskostnader -1 806,07 -2 458,09

5520 Renhållning -520,03 -615,73

5525 Olycksfallsförsäkring -372,05 -450,99

5530 Telefon -15,34 -13,38

5550 Hyra för kanoter -2115,00 -570,00

5555 Busstransporter mm -1180,00 -2410,00

5560 Rese-ers personal -1262,72 -2452,21

5560 Rese-ers personal 2013, betalt 2014 0,00 -500,00

5580 Reklam (lägerbroschyr mm) -245,50 -397,50

5585 Lägerbidrag -80,00 0,00

5590 Diverse kostnader -362,51 -113,73

Kostnader lägergården -7 959,22 -9 981,63

4525 Elektricitet -1 923,59 -1 787,13

4530 Fastighetsförsäkring -1 808,68 -1 608,40

4540 Vägunderhåll -138,95 -194,75

4545 Fastighetsskatt -856,01 -857,62

4560 Anskaffningar -891,45 -199,38

4570 Underhåll -1287,32 -209,95

 -6 906,00 -4 857,23

Kostnader totalt -14 865,22 -14 838,86

Överskott/underskott Jumijärvi -7 727,85 -6 159,09

Överskott/underskott -7 722,95 -6 753,29

Allmänna understöd

7000 B.M.Renlunds mst.(Jumiläger) 7 000,00 7 000,00

7005 Undervisningsministeriet 3 500,00 0,00

7010 Svenska Folkskolans Vänner 0,00 2 000,00

7020 Kulturfonden 0,00 1 500,00

Allmänna understöd totalt 10 500,00 10 500,00

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 2 777,05 3 746,71

Esbo 26.1.2015

Catarina Ekman-Niemi-Kaija

Metodistkyrkan i Finland svenska ungdomsförbund r.f. Balansräkning



Konto Namn 31.12.2015 31.12.2014

A K T I V A

Bestående aktiva euro euro

Värdepapper

1370 Aktier Aktia A 148 st 651,20 651,20

Värdepapper totalt 651,20 651,20

Bestående aktiva totalt 651,20 651,20

Rörliga aktiva

Fordringar

1520 Resultatregleringsfordringar

AAL lägeravgift 710,00 91,00

Medlemsavgift Ekenäs-Hangö 2014 0,00 170,00

Medlemsavgift Gamla Karleby 2014 0,00 165,00

Medlemsavgift Ingå 2014 0,00 45,00

Fordringar totalt 710,00 471,00

Kassa- och banktillgodohavanden

1710 Sb Aktia 4 599,13 1 630,58

1720 Aktia, Jumikonto 10 077,66 11 685,05

1735 Aktia/ Indienhjälpen 3 741,22 93,53

Kassa- o banktillg.h.tot. 18 418,01 13 409,16

Rörliga aktiva totalt 19 128,01 13 880,16

AKTIVA TOTALT 19 779,21 14 531,36

P A S S I V A

Eget kapital

Fritt eget kapital 8 991,78 8 991,78

Föreg.års vinst/förlust -6 170,42 -9 917,13

 Årets överskott/underskott 2 777,05 3 746,71

Eget kapital totalt 5 598,41 2 821,36

Främmande kapital

Kortfristigt

Resultatregleringar

2200 Investeringsreservering 2 000,00 2 000,00

2121 Reserv lägerstipendier 0,00 10,00

2122 Reserv minnesfond Jumijärvi 9 591,25 9 700,00

Resultatregleringar totalt 11 591,25 11 710,00

Övriga kortfristiga skulder

2460 Övriga kortfristiga skulder 2 589,55 0,00

Övriga kortfristiga skulder totalt 2 589,55 0,00

Kortfristigt totalt 14 180,80 11 710,00

Främmande kapital totalt 14 180,80 11 710,00

PASSIVA TOTALT 19 779,21 14 531,36



 

 

Metodistkyrkan i Finland svenska ungdomsförbund r.f. 

 

Verksamhets 
  Verksamhetsplan för år 2017 
 
 
 

 

Visionen 
 
MKU:s vision lyder: 
 
”Vi vill se barn och ungdomar förvandlas så att de lever helt för Jesus samt utrusta dem för att de 
skall nå ut till människor, bygga Guds församling och själva förvandla världen.” 
 
Genom att stöda lokalföreningarna, ordna läger och andra nationella sammankomster, erbjuda 
ledarträning och upprätthålla goda ekumeniska och internationella kontakter, vill MKU föra ut 
budskapet om Jesus, undervisa om och arbeta för en kristen livsstil. 
 
 
Fokus för 2017 
 
Barn- och ungdomsverksamheten i lokalförsamlingarna lider ofta av resursbrist. Trots det har vi en 
hel del barn och ungdomar i församlingarna. Då är det extra viktigt att vi som nationellt 
ungdomsförbund kan stöda församlingarna och ordna verksamhet som de kan skicka sina barn 
och unga på. Vi ser en efterfrågan på sammanhang där de unga får mötas och vara sig själva och 
känna sig accepterade. Att skapa sådana sammanhang ser vi som en av våra viktigaste uppgifter. 
Vi ser också att barn i allt yngre ålder känner press att orka och hinna med den hårda takt 
vardagen ofta utgör också för dem och hoppas att vår verksamhet erbjuder ett välbehövt 
andningshål, en möjlighet att få vara utan att behöva prestera. 
 
MKU fortsätter också att ordna läger och i mån av möjlighet även andra evenemang, samt 
informera om ekumeniska kurser och läger som sker på andra håll i Svenskfinland. 
 
Mentorera och coacha 
 
Det är inte så lätt att hitta människor som vill använda sin tid på föreningsarbete, och MKU vill 
gärna utgöra ett råd med låg tröskel där ungdomar eller andra som kanske inte är så vana vid 
föreningsarbete får lära sig att steg för steg hitta sina egna styrkor och intresseområden. 
 
Ledarrekrytering och -utbildning är också en av målsättningarna för hela Metodistkyrkan, och MKU 
vill gärna se sina målsättningar bindas samman med kyrkans. Vi vill erbjuda unga människor goda 
möjligheter att utvecklas genom olika ledaruppgifter, bl.a. på läger och i olika styrelseuppdrag. 
 
 
Ekonomi och administration 
 
MKU och Rådet för mission inledde ett samarbete år 2014 genom att biståndskoordinatorn kunde 
minska på sin arbetstid inom Rådet för mission och därigenom sätta den tiden på MKU:s 
bokföring, i arbetstid ca en månad på 50 %. MKU ser det som viktigt med en kontinuitet angående 
ekonomi och de administrativa uppgifterna och hoppas att samarbetet kunde fortsätta. Det har 
varit en utmaning att hitta styrelsemedlemmar och ordförande som är villiga att sitta flera år i rad, 
vilket har lett till att mycket kunskap kan gå förlorad vi byten av ansvarspersoner. Det blir ett 
mycket tungt ansvar på de nya som måste lära sig allt från grunden. Vi jobbar på att hitta olika 
lösningar på detta, antingen i form av att avlöna någon för styrelsearbete eller genom att skapa så 
trevliga förutsättningar för styrelsearbetet att fler vill binda sig för längre tider. 

 



 

 

 
 
Internationell och ekumenisk verksamhet 
 
Samarbetet med Metodistkyrkans övriga ungdomsförbund i Nordeuropa fortsätter genom 
Metodistkyrkans nordeuropeiska ungdomsråd (NEEMYC). Metodistkyrkans europeiska 
ungdomsråd (EMYC) länkar ihop oss med metodistkyrkans övriga ungdomsförbund i Europa. 
Under de gångna åren har MKU byggt upp många starka kontakter till olika länder och vi vill 
fortfarande sträva efter att utnyttja och upprätthålla de internationella kontakterna på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. Genom att Metodister i Sverige numera lyder under vår kyrkas 
årskonferens, blir samarbetet med dem också lättare. 
 
MKU fortsätter att samarbeta med de övriga frikyrkornas ungdomsförbund i Finland genom att 
MKU:s medlemmar deltar i verksamhet ordnad av andra ungdomsförbund och inbjuder dessa att 
delta i MKU:s arrangemang. 
 
MKU planerar även att fortsätta med Caravanutbytet detta år mellan Metodistkyrkan i North 
Carolina, USA, och de nordiska och baltiska metodistkyrkorna. År 2017 är det vår tur att vara 
värdar för ett team från USA. 
 
MKU fortsätter fadderbarnsverksamheten i Indien och att stöda Metodistkyrkans missionsarbete 
genom t.ex. söndagsskolkollekterna. För 25 €/mån kan man stöda ett fadderbarn i Indien eller 
Zimbabwe. Man kan också vara flera stycken som stöder samma barn, då blir kostnaden lägre per 
person. MKU hoppas att fler barn- och ungdomsgrupper kunde ta ansvar för att understöda ett 
barn i Indien eller Zimbabwe, för att på ett ännu konkretare sätt se hur hjälpen når fram och ge 
möjligheter till bättre framtid för barn och unga i dessa länder. 

 
 

Information 
 
MKU:s Facebook-sida www.facebook.com/ Mku Finland och hemsidan www.mku.fi fungerar som 
de viktigaste informationskanalerna, tillsammans med de nyhetsbrev som ges ut. MKU strävar 
efter att fortsätta ge ut regelbunden information till sina medlemmar. 
 
 
Medlemsavgift 
 
Medlemsavgiften för 2017: 5 € för barn och ungdomar i åldern 3-29 samt för alla ledare. 0-2 
åringar betalar ingen avgift. 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/%20Mku%20Finland
http://www.mku.fi/


Metodistkyrkan i Finland svenska ungdomsförbund r.f. (MKU)

BUDGET 2017

INTÄKTER KOSTNADER
Ordinarie verksamhet 2017 2016 Anställningskostnader 2017 2016

Kollekter och gåvor 2 500 2 500 Anställd verksamhetsledare 3 000 2 000
Månadsunderstöd 2 000 3 000 Sommaranställningar 3 000 2 000
Medlemsavgifter 1 200 1 200 Bokföring 1 700 1 600
Övriga inkomster 200 200 Telefon, resor för verks.led. 500 500
Totalt 5 900 6 900 Totalt 8 200 6 100

Övriga kostnader
Läger Telefon, porto, kopior 200 100

Lägeravgifter 5 000 5 000 PR & reklam (även hemsidan) 800 1 100
Transportavgifter 1 500 1 500 Bankavgifter 200 200
Diverse intäkter 100 100 Årskonferensavgifter 400 400
Totalt 6 600 6 600 Resor: styrelsen, utskott 200 1 000

Möteskostnader 50 100
Jumijärvi lägergård Rese- och lägerbidrag 500 700

Kollekter för Jumijärvi 1 000 1 000 Gåvor 100 100
Gåvor till Jumijärvi 2 000 1 500 Helger, konferenser, gästarvoden 500 500
Totalt 3 000 2 500 Ledarutbildning 600 600

Medlemsavgift, NEECC, Caravanfond700 700
Fadderbarnen Diverse kostnader 200 200

Fadderbarnsavgifter 4 000 4 500 Totalt 4 250 5 700

Allmänna understöd Läger
Svenska Kulturfonden 2 000 2 000 Hushållskostnader 3 000 3 000
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne7 000 7 000 Transporter 2 700 2 700
Undervisningsministeriet 4 000 4 000 Hyror (kanot) 1 000 1 000
Svenska folkskolans vänner 2 000 2 000 Talar- o. övriga arvoden 2 000 2 000
Övriga fonder 0 1 000 Försäkringar, barn+ledare 500 500
Totalt 15 000 16 000 Lägerbroschyrer 300 500

Diverse kostnader 200 200
Övriga intäkter Totalt 9 500 9 700

Bidrag från Jumijärvifonden 500 500
Totalt 500 500 Jumijärvi

Elektricitet 2 000 2 000
INTÄKTER totalt 35 000 37 000 Försäkringar, fastighet 1 800 1 500

Vägunderhåll 150 300
Fastighetsskatt 900 800
Anskaffningar o. underhåll 3 000 4 000
Renhållning 400 400
Reseersättningar förv.rådet 800 2 000
Totalt 9 050 11 000

Fadderbarnen
Fadderbarnsutbetalningar 3 900 4 400
Administration 100 100

4 000 4 500

KOSTNADER totalt 35 000 37 000



Finlands svenska metodistkyrka 

Förvaltningsrådet för Jumijärvi lägergård                 

 

 

Rapport till Årskonferensen 2016 

 

Rådet har 2015-16 bestått av Catarina Ekman-Niemi-Kaija (ordförande), Daniel Nylund, Anders 

Wilkman, Monica Hamberg och Ellen Hoang (MKUs representant). Efter årskonferensen i juni 

avgick Ellen Hoang (MKUs representant), men eftersom Catarina Ekman-Niemi-Kaija suttit med 

i  MKU:s styrelse, var hon den naturliga länken mellan rådet och styrelsen. 

 

Björn Elfving var lägerpastor på talkohelgen, som hade många deltagare - 25 personer allt som 

allt och man fick igen mycket gjort. Ett av de större arbetena var att byta en del av brädfodringen 

på logementets gavel, ungefär halva gaveln hann vi med på lägret.  

 

Dessutom putsades takrännorna, det storstädades i lekrummet och förrådet, fönstrena tvättades. 

Alla tälten gicks igenom. Ute stamkvistades flera träd och riset brändes. Vi hann också snygga 

upp stranden och fixa en ny regnavattenbrun vid bastun samt diverse mindre underhållsarbeten. I 

köket fanns Monica Hamberg och Kai Toivokainen som såg till att vi åt gott under lägret, 

Catarina Ekman-Niemi-Kaija var lägerchef. Lägret välsignades med fint väder och 28 graders 

värme, så vi hann också njuta av det fina vädret och ta ett dopp mellan varven. 

 

I år hyrde en grupp metodister från Ryssland lägergården och de var mycket nöjda med sin 

vistelse, likaså AAL som hade sin traditionella sommarvecka på Jumi. Denna vinter var stugan 

inte uthyrd, det dåliga snöläget bidrog säkert till den minskade efterfrågan. 

 

Det är mycket givande att kunna samla både yngre och äldre till god gemenskap och talkoarbete 

tillsammans, ensamt känns det ofta tungt men tillsammans går det så mycket enklare! Stort tack 

till alla som gett av sin tid för arbetet med underhållet av lägerområdet! 

 

 

 

Esbo den 6.5.2016 

 

 

Catarina Ekman-Niemi-Kaija, ordf. 



Ekumeniska rådet i Finland   

Rapport till årskonferensen 2016 (på basen av finskspråkigt original på 68 s)   

  

Rådet uppfyller sitt syfte genom att:  

- kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlemmar till bön och interaktion  

- diskutera aktuella ekumeniska frågor  

- arrangera överläggningar, seminarier och konferenser  

- på grundval av den kristna etiken utföra ett samhällsinriktat påverkningsarbete  

- idka publikationsverksamhet  

- hålla kontakt med ekumeniska organisationer nationellt och internationellt  

 

Viktigare ekumeniska händelser under år 2015:  

- Ansvarsveckan, som hade ett synnerligen aktuellt tema ”Över gränser”, 

arrangerades som vanligt i slutet av oktober månad och behandlade 

flyktingproblematiken i vår tid. Kampanjmaterialet fick tryckas i nyupplaga p.g.a. 

stor efterfrågan och ”flyktingambassadörerna” gjorde församlingsbesök ända in i 

december månad. 

- I samband med rådets höstmöte i Björneborg hölls ett uppmärksammat 

seminarium om religionsfriheten i statliga institutioner. Religionens synlighet i det 

offentliga rummet och religionen som en mänsklig rättighet betonades.  

- I början av november månad ägde en stafettväxling rum i ledningen för 

ekumeniska rådets arbete. Heikki Huttunen som i nio års tid fungerat som rådets 

generalsekreterare efterträddes av Mari-Anna Pöntinen. 

- I anslutning till regeringens beslut om stora budgetnedskärningar rörande 

biståndsmedel framförde landets samtliga kyrkliga ledare i september en 

gemensam vädjan för bibehållande av u-landshjälpens storlek. 

- Kardinal Kurt Koch från katolska kyrkans organ för befrämjande av kristen enhet 

besökte Finland i slutet av april månad och talade på ekumeniska rådets vårmöte 

kring temat katolska aspekter på reformationens märkesår 

- Rådet fick nya partnerskapsorganisationer genom att Caritas i Finland (katolskt 

biståndsorgan), Filantropia (ortodoxt biståndsorgan), Kirkon alat (arbetsavtals-

organisation) och San Damiano andelslag (retreatgård) anslöt sig till arbetet. 

  

  

Rådets stadgeenliga vår- och höstmöten hölls 27.4.2015 i Gårdsbacka, Helsingfors, och 26-

27.10.2015 med olika lokala församlingar i Björneborg som värdar. 

 

 

Leif-Göte Björklund 



 
 

Verksamhetsberättelse 2015 
Frikyrklig Samverkan FS är de finlandssvenska frikyrkornas gemensamma 

samarbetsorganisation. FS har tre tyngdpunktsområden: utvecklingssamarbete (bistånd), 

ekumenik och samhällsfrågor. FS största arbete var att koordinera det statsfinansierade 

biståndsprogrammet, i praktiken samordna administrationen för medlemsorganisationernas 

biståndsarbete. Biståndsprogrammet hade två tyngdpunktsområden: utbildning och hälsa. 

Biståndsprogrammet genomfördes med stöd av utrikesministeriet och egen finansiering. 

 

1 Allmänt 

Året inleddes för FS del med en hoppfull blick på framtiden. Styrelsen avsåg att öka 

anställningsprocenten för att kunna satsa på information och utveckla verksamheten på 

hemmaplan. Dialogen med partnerorganisationerna och utrikesministeriet präglades av förståelse 

för utvecklingssamarbetets prioriteringar. Därför kom den nya regeringens beslut om radikala 

nedskärningar i det statliga utvecklingsbiståndet som en chock. FS uttryckte sin bestörtning – 

både som FS och tillsammans med partnerorganisationerna – över de nya politiska 

linjedragningarna för utvecklingssamarbetet. Nedskärningarna drabbade alla organisationer och 

mest drabbades människor och samarbetsprojekt i de fattigaste länderna. Dessutom beslöt 

regeringen föra över 130 miljoner euro på den statliga investeringsfonden Finnfund, vars 

erfarenheter av transparent och människorättsbaserat biståndsarbete kan betecknas som minimala.   

 

Trots flera stora demonstrationer, intensiv lobbning och påtryckning från civilorganisationer som 

utför biståndsarbete stod regeringens linje fast. För FS:s del innebar statens inbesparingar en 

nedskärning på 38 procent av medelvärdet under perioden 2013-2015. I praktiken innebar detta 

en minskning på 44 procent i budgeten för 2016. Nedskärningarna gjordes av 

medlemssamfunden i de projekt som de ansvarade för. Också FS:s anställningar drabbades, 

istället för att öka anställningsprocenten tvingades styrelsen minska på den till 150 procent, ett 

minimum för att uppehålla verksamheten på en vettig nivå.   

 

Om sommaren gick åt till att ta till sig innebörden av nedskärningarna präglades hösten av 

försöken att implementera förändringarna och garantera en acceptabel nivå på biståndsarbetet 

från 2016 på nya villkor. Nedskärningarna tvingade också FS:s anställda att prioritera de 

kärnuppgifter som koordineringen av biståndsmedlen innebär. Man vidtog åtgärder för att 

minimera dubbelt arbete och skapa en tydligare arbetsfördelning mellan de anställda.     

 

2 Utvecklingssamarbetet – FS Global 

Årsrapporten till utrikesministeriet, det största projektet under hela året, var en utmaning för de 

nyanställda. Samtidigt tjänade processen på att betraktas med nya ögon. Årsrapporten fick också 

goda omdömen av UM:s handläggare.   

 



Den ambitiösa informationsplan som lanserats kunde inte genomföras som tänkt på grund av 

budgetnedskärningarna. FS försökte trots allt vara synligt som möjligt på samfundens 

sommarkonferenser.  

 

FS:s medlemssamfund har svarat på en enkät om biståndsarbete. Enkäten sammanställdes av 

Mirella Enlund. Genom enkäten fick de enskilda samfunden själva komma till tals. Enkäten lyfte 

fram en rådande samsyn kring FS:s biståndsarbete och en förståelse för prioriteringen av ett 

långsiktigt samarbete.   

 

Logotypen FS Global togs i bruk som beteckning för FS utvecklingssamarbete. Termen 

lanserades främst i informationsmaterial och på FS:s webbsidor. FS Global ersatte inte 

föreningens officiella namn och användes inte helt fristående från det officiella namnet.  

 

Niklas Andersson arbetade som specialrådgivare för FS:s krishantering på volontärbasis. 

Andersson inledde arbetet med att tillsammans med biståndsledaren och 

medlemsorganisationerna bygga upp ett nätverk för säkerhet och kommunikation vid 

krissituationer. Katastrofer som tyfonen på Filippinerna och jordbävningen i Nepal har både 

utmanat FS och gett erfarenheter att bygga vidare på vid eventuella kommande kriser.  

 

FS:s arbete var föremål för en omfattande verksamhetsgranskning (KPMG) där fokus låg på 

helhetsförvaltningen av det statliga biståndsunderstödet. Också finansieringsbeslutet för 

programperioden 2015-2017 förutsatte en särskild evaluering av FS:s verksamhet. 

Förberedelserna av denna evaluering inleddes 2015.  

 

Medlen från Ansvarsveckans insamling gick till Finlands svenska metodistkyrkas 

barnhemsprojekt i Mutoko, Zimbabwe. År 2010 ändrade ministeriet med ansvar för 

barnhemsverksamhet i Zimbabwe reglerna för barnhem. Målsättningen var att alla barnhem 

senast vid utgången av år 2013 ändrat sitt upplägg på verksamheten så att man har en vårdare per 

8-10 barn som bildar en familjeliknande enhet (family-like unit). Utan ändringen skulle det 

barnhem som på 1990-talet byggdes med finländska biståndsmedel tvingas stänga. I projektet 

som inleddes i mars 2015 byggs två parhus med egen åkertäppa och egna djur. 

 

De kristna biståndsorganisationerna samlades i januari för att sammanställa ett svar till UM:s 

tjänstemän på frågor hur den kristna tron relaterar till biståndsarbetet. Bakom frågorna anades en 

osäkerhet hos UM om huruvida organisationerna kan hålla isär mission och bistånd, och huruvida 

organisationernas värderingar rimmar med UM:s antidiskrimineringspolicy, särskilt när det gäller 

synen på sexuella minoriteter. Organisationerna visade i sitt svar att det inte finns någon 

anledning för UM att ifrågasätta deras erfarenhet och professionalism, tvärtom. Organisationerna 

betonade i sitt svar att UM:s riktlinjer baserar sig långt på den värdegrund som inspirerats det 

kristna missionsarbetet, och att det kristna missionsarbetet är en delorsak till att Finland har ett 

internationellt biståndsarbete. En uppföljande träff ordnades i april på Helsingfors universitet. 

Ställningstagandet distribuerades på finska till UM och organisationerna. Ordföranden skrev en 

kort sammanfattning på svenska som publiceras som bland annat som ledarstick i baptisternas 

tidning MST. 

 



FS informerade om sitt biståndsarbete på webbsidorna www.frikyrkligsamverkan.fi. Arbetet med 

en ny informationsbroschyr inleddes. Medlemssamfunden ombads reservera tid och plats på sina 

sommarkonferenser 2015 för information om FS:s biståndsarbete.  

 

2.1 Medlemsorganisationernas biståndsländer och monitoreringsresor 

 

2.1.1 Finlands svenska baptistsamfund 

Thailand: Utbildning och rehabilitering för personer med funktionshinder. En monitoreringsresa. 

Zambia: Projekt för föräldralösa unga. Volontärbesök och monitoreringsbesök.  

Sydsudan: Stöd till ett skolprojekt. Ett projektrelaterat besök till gick till Uganda på grund av det 

dåliga säkerhetsläget i Sydsudan.   

Utbildning totalt. Förskola: 372 elever, 4 lärare. Skol- och yrkesförberedande utbildning: 32 

elever, 5 speciallärare, 5 lärarassistenter. Blind- och dövskola: 9 stipendiater. 

Grundskola/gymnasium: 1177 elever, 19 sponsrade lärare, yrkesskola: 75 elever, 8 lärare.  

Hantverkskurser för funktionshämmade och vårdgivare 1 studerande. Psykosocialt arbete totalt: 

150 hushåll med 243 föräldralösa och utsatta barn och ensamstående mödrar fick stöd av 15 

socialarbetarvolontärer och en socialarbetare som också förde samtal med 83 klienter. Bybaserad 

verksamhet med 70 besök till funktionshämmade klienter och vårdgivare. Hälsovård totalt: 4 

hälsovårdare skötte sjuka, remisser, specialvård. Terapi och massage funktionshämmade. 

Mathjälp till 20 fattiga och utsatta barn utöver skolkostnader och skoluniformer som alla barn får 

(Sydsudan). Jordbruk (Zambia). Utbildning för 15 hushåll i getskötsel. 20 hushåll utbildades i 

jordbruk kunde starta grönsaks- och majsodling. Samhällspåverkan/arbete (Thailand). Utbildning 

av 30 lokala ledare. Stödgrupper för funktionshindrade: föräldrar, kvinnor, ungdomar, blinda och 

döva. Kontakter till skolor och myndigheter. Information om och av funktionshämmade i 

lokalradio. Utmärkelse: CDPD utsågs som en av de åtta bästa av 109 NGOs 2015 och vann andra 

pris i sin kategori av medelstora organisationer.  

 

2.1.2 Finlands svenska metodistkyrka 

Kenya: Monitoreringsresa till internatbygget för yrkesskolan Word of Faith Community College, som 

sammanföll med en gymnasiegrupps från norra svenska Österbotten vistelse i Kenya. I oktober besök 

av administrativa pastorn Joseph Mbeti och yrkesskolans rektor pastor Geoffrey Muchiri. De besökte 

församlingar och 11 skolor, flera av dem aktiva för projektet genom dagsverksinsamlingar. Närmare 

3000 skolungdomar och studerande träffade våra gäster.   

 

Kambodja: Jordbruksprojekt. 22 nya grupper bildades, 497 familjer berörs av projektet.  

Zimbabwe: Monitoreringsresa till projektet för utbyggnad av barnhemmet Home of Hope. Samtidigt 

besök av ambassadör Timo Olkkonen med säte i Lusaka, Zambia och honorärkonsul Jim Ward.  

 

2.1.3 Finlands svenska pingstmission 

Antal understödda projekt: 11 biståndsprojekt, 2 personalbiståndsprojekt (expertinsats), 1 

infoprojekt. Barn som gått i förskola och grundskola: Totalt: 492. Personer som studerat på de 

college och kvalificerade yrkeskurser som FSPM understöder: Totalt: 622. Personer med 

funktionshinder som har fått utbildning eller stöd i olika former: Totalt: 177 synskadade.  

Personer som gått kortkurser (IT/jordbruk/sömnad/miljövård): Totalt: 805 personer. Stöd till 

hälso- och sjukvårdsarbete: Totalt: 1624 patienter togs emot vid Hälsocenter Tabita i Benin. 28 

personer har gått kurs i mödravård i Burundi och tusentals patienter (kvinnor och barn) har 

gynnats av vård av högre kvalitet. Barn och ungdomar som fått stöd för att gå i andra skolor än de 
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vi stöder direkt: 

Totalt: 216 barn. Personer som deltagit i ledarutvecklingskurser: Totalt: 158 deltagare i 6 länder.  

Flyktingar som fått hjälp i Burundi: Totalt: 60 familjer. Barn/människor som fått hjälp att möta 

basbehoven (mat, hälsofrågor, allmänt välmående):Totalt: 393 barn. Träd som planterats: 

Totalt: Hundratusentals! 

Projektresor företogs till följande länder och projekt. 

Etiopien: Hiyaw Tesfa Training Center. Undertecknande av avtal samt uppgörande av en 

handlingsplan för uppstarten av projektet. 

Burundi: Repatrieringsprojekt, monitorering samt kurs i mödravård för sjukvårdspersonal 

Tanzania: Främjande av funktionshindrades rättigheter, monitorering av projektet 

Burundi: Planering av Anti-drog projekt, monitorering av repatrieringsprojekt  

Tanzania: Monitoreringsresa till  Kibreli 

Tanzania: Gatubarn i Dodoma. Monitorering av nystartat projekt 

Totalt: 6 resor varav 5 var monitoreringsresor och 1 resa för undertecknande av avtal och 

uppstartande av projekt (Etiopien). Under 1 av de 5 monitoreringsresorna hölls dessutom en kurs 

i mödravård för sjukvårdspersonal (Burundi). 

 

2.1.4 Martyrkyrkans vänner 

Martyrkyrkans vänner deltar i FS:s utvecklingssamarbete, men är inte ett medlemssamfund.  

Projekt: Förskola och kindergarten, Seeds of Hope, i Jeriko på Västbanken. Arbetet omfattade 89 

elever, 46 flickor och 43 pojkar. Värdegrund: Jämlik och respektfull behandling. Resultat: ökad 

social kompetens. Övrig verksamhet: Eftis och konstprogram med 8 deltagare, sommarläger för 

75 barn, kurser i engelska för 95 elever, teambuilding för 70 ungdomar, idrottsläger med 32 

flickor och 26 pojkar, eftisprogram med engelska, moraluppfostran för 30 elever, 

motionsprogram för damer. En monitoreringsresa ordnades. 

 

2.1.5 Missionskyrkan i Finland 

MKF, har under året haft biståndsarbete med byutveckling i Lal i Afghanistan, uppbyggnad av tre 

socialcenter och ett organisationsstödprojekt i Guyana och uppbyggnad och stöd av en 

grundskola utanför Arusha i Tanzania. Tanzania projektet berör omkring 700 elever med 

grundutbildning, Guyana ordnar yrkeskurser med ca 60 deltagare och omkring 250 personer i 

hälsovårdsevenemang. Afghanistan har både hälsovård och utbildning som direkt berör omkring 

1200 personer. I mars avslutades ett personalbiståndsprojekt inom hälsovården i Peru som berör 

ett hundratal patienter. Under året genomfördes två monitoreringsresor till Tanzania och under 

den första resan i februari invigdes högstadieskolan i Tanzania. En projektstödsresa med kurser 

och monitorering gjordes till Guyana. En projektplaneringsresa gjordes till Nepal för planering av 

ett hälsovårdsprojekt i Solukhumbu, som i nuläget inte kan påbörjas på grund av statens 

nedskärningar i biståndet.  

 

3 Ekumenik och samhällsfrågor 

De årliga så kallade trepartsöverläggningarna mellan frikyrkorna och den lutherska kyrkan hölls 

måndagen den 24 augusti i Helsingfors. Värd för mötet denna gång var Frikyrklig Samverkan. 

Vid mötet uppmärksammades det faktum att det hade förflutit 20 år sedan trepartsmötena började 

hållas. Temat för mötet var Ekumenisk gästfrihet. Dessutom diskuterades aktuella samhällsfrågor 

och planerna inför Reformationens märkesår NÅD 2017.  



 

Styrelsen beslöt att inte hålla någon gemensam frikyrklig sommarkonferens 2017 och återkomma 

med planerna inför 2020. 

I september sände FS ett uttalande till sina medlemssamfund och deras församlingar om hur man 

kan bemöta asylsökare och flyktingar och hur man kan hantera flyktingfientlig hatpropaganda i 

medierna. 

Utskottet för ekumenik och samhällsfrågor (samfundsledarna) möttes 5.2 kl. 11 hos 

Kyrkostyrelsen, Södra kajen 8, Helsingfors. Med var också direktor Sixten Ekstrand, Kyrkans 

central för det svenska arbetet och generalsekreterare Heikki Huttunen, Ekumeniska Rådet i 

Finland.  

4 Utbildningsfrågor 

Fria Kristliga Folkhögskolan erbjöd möjlighet till teologisk utbildning och fortbildning på deltid 

och distans för pastorer, medarbetare och andra intresserade med anknytning till FS:s 

medlemssamfund. FS och dess medlemssamfund välkomnade denna möjlighet och stävade efter 

att fortsätta dialogen med FKF och utveckla samarbetet i utbildningsfrågor. Under 2015 ordnades 

tre kurser i Vasa och en i södra Finland. 

 

De frikyrkliga ungdomsförbunden ordnade flera utbildningstillfällen med extern finansiering. 

 

5 Övriga frågor   
FS följde med utvecklingen av fängelsesjälavården. FS uppmanade sina medlemmar att prioritera 

rättvisemärkta och etiska produkter. FS kontaktade Ekumeniska Rådet i Finland om problemet 

magistraternas bristfälliga information gällande frikyrkliga samfundsmedlemmar. FS lyfte upp 

behovet av handledning och pastoralt stöd för medarbetare, ett samarbete mellan samfunden vore 

viktigt.  

 

6 FS möten 

 

6.1 Vårmötet  
Mötet hölls den 11 juni 2014 kl. 15.00 i Missionskyrkan i Vasa. Mötet inleddes med andakt av 

pastor Roger Andersson. Därefter presenterade verksamhetsledare Mette Strauss, såsom inbjuden 

gäst, organisationen KRAN rf:s verksamhet. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2014 

godkändes. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen och andra redovisningsskyldiga. Ett stort tack 

riktades till personalen och styrelsen för det gångna året. Mötet beslöt sända ett uttalande till 

statsminister Juha Sipilä om det oacceptabla att skära i biståndsbudgeten. Uttalandet publicerade i 

Kyrkpressen. 

 

 

6.2 Höstmötet  

Mötet hölls tisdagen den 26 november 2015 kl. 16.30 i Kristuskyrkan, Helsingfors. Pastor Kaikka 

Växby inledde med andakt. Mötet godkände årsplanen för utvecklingssamarbetet 2016, 

verksamhetsplan och budget för 2016. Mötet beslöt höja medlemsavgiften till 300 euro per år för 

de samfund som samarbetar kring biståndet. Styrelseval förrättades och Jan Edström omvaldes 

som ordförande.  

  



7 Medlemmar och representation  

Finlands Svenska Adventkyrka (FSA), Finlands svenska baptistsamfund (FSB), Finlands svenska 

metodistkyrka (FSMK), Finlands svenska pingstmission rf. (FSPM), Frälsningsarmén i Finland 

(FA) och Missionskyrkan i Finland (MKF) är Frikyrklig Samverkans medlemsorganisationer. 

Dessutom finns ett samarbete kring biståndsprojekt med Martyrkyrkans Vänner rf. (MKV). 

Tillsammans utgör FS ett nätverk av människor från hela Svenskfinland, 5 400 medlemmar 

fördelade på 75 lokalförsamlingar. 

 

Styrelse 

Styrelsen höll sex protokollförda möten.  

 

Medlemmar:  

Valda för 2014-2015  

Adventkyrkan: Ben Greggas, ordinarie. Aune Greggas ersättare 

Baptistsamfundet: Jan Edström, ordinarie. Leif-Erik Holmqvist, ersättare 

Metodistkyrkan: Leif Galls, ordinarie. Jan-Erik Witting, ersättare. 

Missionskyrkan: Bjarne Rönnqvist, ordinarie. Jan Tunér, ersättare 

Pingstmissionen: Kenneth Grönroos, ordinarie. Kaj Kanto, ersättare 

Frälsningsarmén: Johnny Kleman, ordinarie, Deborah Miranda 

 

Valda för 2015-2016  

Adventkyrkan: Eva Saritz, ordinarie. Majvor Eklund ersättare 

Baptistsamfundet: Peter Sjöblom, ordinarie. Inez Revahl, ersättare. 

Frälsningsarmén: Johnny Kleman, ordinarie. Ersättare: Deborah Miranda  

Metodistkyrkan: Leif Galls, ordinarie. Jan-Erik Witting, ersättare 

Pingstmissionen: Stefan Sigfrids, ordinarie. Patrik Hellström, ersättare 

Missionskyrkan: Håkan Björklund, ordinarie, Jan Tunér, ersättare 

 

Anställda och förtroendevalda 

Ordförande: Jan Edström, 20 procents anställning. Biståndsledare Oskar Sjöberg, 50 procents 

anställning. Vikarierande biståndskoordinator med informationsansvar Mirella Enlund, 70 

procents anställning fram till 31.12.2015. Biståndskoordinator Laila Saleh 40 procents 

anställning vara 20 köptjänst till FSPM, Biståndskoordinator Mona Groop-Sjöholm 60 procents 

anställning från 1.9.2015 då hon kom tillbaka från tjänstledighet. Catarina Ekman-Niemi-Kaija 

20 procents anställning från 1.2.2015. Revisorer: ordinarie Guy Willman CGR, ersättare 

Johannes Hjortman och Petter Ingo (GRM). 

 

Biståndsutskottet 

Biståndsutskottet bestod av de anställda och representanter för medlemsorganisationerna. 

Utskottet ansvarade för samordning av medlemssamfundens projektrapportering till 

utrikesministeriet.  

Gabriel Grönroos, FSPM (ordf.), Bjarne Rönnqvist, MKF (vice ordf.), Juha Jattu, FSB, Linda 

Sarin, MKV, Catarina Ekman-Niemi-Kaija, FSMK/FS anställd, Kerstin Sivonen, FSPM, Aune 

Greggas, Adv. Marianne Liljeström, FSB, Ture Huhtamäki, MKF, Oskar Sjöberg (FS anställd), 

Mona Groop-Sjöholm (FS anställd), Mirella Enlund (FS anställd), Eva Kleman, FA, Sonja 

Nygård, FSMK 



 

Utskottet för ekumenik och samhällsfrågor 
Utskottet för ekumenik och samhällsfrågor bestod av ledare för medlemssamfunden. Utskottet 

beredde ärenden till styrelsen och fungerade som ett samtalsforum för samfundsledarna. Utskottet 

bestod av Håkan Björklund, Jan Edström (sekr.), Kenneth Grönroos, Bjarne Rönnqvist (-augusti), 

Stefan Sigfrids, Peter Sjöblom och Mayvor Wärn-Rancken.  

 

8 Avslutning 

FS Globals verksamhet 2015 präglades av nedskärningarna i det statliga utvecklingssamarbetet. 

Istället för att gå med osthyveln över hela verksamheten gjordes nedskärningarna av 

medlemssamfunden på projektnivå och skadornas omfattning kunde delvis begränsas. 

Utomstående granskningarna av FS verksamhet krävde tid och resurser. FS strävade efter att 

skapa tydlighet mellan de olika nivåerna i biståndsverksamheten: projekt i utlandet, församlingar 

och medlemsorganisationer i Finland, anställda och biståndsansvariga i organisationen och 

utrikesministeriets biståndsprogram. Styrelsen tog initiativ till en översyn av verksamheten 

utifrån de behov som finns idag. Utöver FS Globals verksamhet deltog FS i ekumeniska samtal, 

lyfte fram olika samhällsfrågor och stödde utbildning. Som ett redskap för medlemssamfundens 

samarbete och samverkan fyllde FS en viktig funktion. Relationen mellan redskapet och dess 

ägarsamfund var fortsättningsvis föremål för samtal.  

 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla som medverkat till ett framgångsrikt arbete! Guds rika 

välsignelse till er alla! 

 

Styrelsen 



Fria kristliga folkhögskolan 2015-2016 
 

Läsåret 2015-2016 har för Fria kristliga folkhögskolans del varit ett bra, mångsidigt och intensivt år. 

Förutom den sedvanliga verksamheten med universitetsavdelning, gymnasium, yrkesutbildning och 

folkhögskollinjer har FKF bland annat hunnit fylla 70 år den 24.10.2015 samt skapat ett nytt 

samarbete på universitetsnivå med Högskolan Dalarna. 

 

Fria kristliga folkhögskolan fyllde 70 år lördagen den 24 oktober 2015. Det är alltså sjuttio år sedan 

skolans grundare och förste rektor Alfons Sundqvist inledde FKF:s verksamhet i Forsby, Pedersöre 

med ”förtionio elever plus en extra” i den första årskullen. Sju decennier senare då Fria kristliga 

folkhögskolan återfinns vid Kaserntorget i Vasa firades starten år 1945 med en stor 

Kamratförbundshögtid samt ett flertal festkonserter. Kyrkokonserter med temat FKF 70 år hölls i 

Metodistkyrkan i Kristinestad, Baptistkyrkan i Vasa, Baptistkyrkan i Forsby samt Pingstkyrkan i 

Nykarleby. Vid festtillfällena medverkade Rolf och Margit Borgström, Nina Lassander samt  

FKF-kören med orkester. Vid en specialkonsert i Vasa uppträdde också Ichtys kören samt 

kantelekonstnären Iida Elina. Omkring 800 personer tog del av festligheterna i samband med FKF:s 

70-års jubileum.   

 

Universitetsavdelningen vid Fria kristliga folkhögskolan koncentrerar sig på utbildning inom området 

Japanologi. Alltsedan år 1998 har FKF haft ett samarbete med Stockholms universitet vilket innebär 

att studerande i Japanologi vid FKF i Vasa har möjlighet att erhålla en filosofie kandidat examen från 

Stockholms universitet. Under senare tid har varje år fem-sex studeranden i Vasa avlagt fil. kand. 

examen vid Stockholms universitet. Från och med höstterminen 2016 ges studerande vid Fria kristliga 

folkhögskolan möjligheten att även erhålla filosofie kandidat examen från ett annat svenskt 

universitet, nämligen Högskolan Dalarna. Detta innebär att FKF för närvarande samarbetar med två 

svenska universitet inom området Japanologi, Stockholms universitet och Högskolan Dalarna. 

 

Samtidigt kan nämnas att samarbetet med en tredje högskola i Sverige, Örebro Teologiska Högskola, 

fortsatt under läsåret 2015-2016. I Vasa har tre stycken högskolekurser arrangerats under läsåret: 

”Teologi i GT och NT, del I”, ”Systematisk teologi” samt ”Kyrkohistoria”. Under höstterminen har 

också högskolekursen ”Teologi i GT och NT, del I” hållits i de södra delarna av vårt land. 

Vasakurserna har arrangerats på FKF medan kursen i södra Finland hölls i Pingstkyrkorna i Ekenäs 

samt Sibbo. Intresset för de mycket högklassiga kurserna i teologi verkar vara stort. Följaktligen är 

det viktigt att samarbetet med Örebro Teologiska Högskola vidareutvecklas under läsåret 2016-2017. 

 

Förutom ovanstående verksamhet kan man också nämna att yrkesgymnasiet 3 & Student samt de 

ettåriga linjerna MIX! och Musiklinjen har haft ett aktivt och bra år 2015-2016. Antalet studerande på 

Fria kristliga folkhögskolan har under läsåret rört sig omkring 100. Likaså kan nämnas att FKF:s 

ekonomi är stabil och skolan är skuldfri. 

 

Framtid 

Då man blickar framåt kan man konstatera att Fria kristliga folkhögskolan alldeles i likhet med hela 

Finland som nation står inför en rad utmaningar. Den svajiga statliga ekonomin kommer att under de 

närmaste åren resultera i nedskärningar av olika slag inom de statliga stöden. För FKF:s del innebär 

detta att man extra noggrant bör följa med kommande utvecklingstrender. Samtidigt kan konstateras 

att läget för Fria kristliga folkhögskolans del är gott tack vare ett mångsidigt och attraktivt 

utbildningsutbud samt en stabil ekonomi. Kom ihåg vår gemensamma folkhögskola i era förböner! 

 

Thomas Nordström, rektor 
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FÖREBYGGANDE RIKTLINJER  
FÖR ATT UNDVIKA SEXUELLA OCH ANDRA ÖVERGREPP: 

Det finns åtgärder att vidta för att förebygga att sexuella och andra övergrepp sker. Vi kan genom utbildning och 
information medvetandegöra anställda och frivilliga medarbetare. För alla som arbetar  med människor är 
handledning ett viktigt och bra redskap. Det går också att praktiskt lägga upp arbete och verksamhet på ett 
sådant sätt att riskerna för övergrepp minskar. Detta förebyggande arbete sker naturligtvis främst för att skydda 
människor som skulle kunna bli utsatta. Men det är också ett sätt att skydda anställda och frivilliga medarbetare. 
Genom att lägga upp arbetet klokt, skapar vi större trygghet för alla människor i kyrkans verksamhet, särskilt för 
barn och unga. 

Till dig som är anställd eller frivillig medarbetare: 

• Behandla alla du möter med respekt och värdighet.  
• Undvik förlöjligande eller kränkande kommentarer om eller till människor.                  
• Undvik också favorisering, överdriven närhet och ”positiva” kommentarer om utseende eller liknande 

som går över gränserna för den personliga integriteten. Dessa gränser sätter olika människor på olika 
sätt, kanske också olika i olika situationer – det är alltid den enskilda människans och omgivningens sätt 
att sätta dessa gränser som måste respekteras.  

• Vid bikt eller återkommande regelbundna själavårdssamtal informeras ledaren av personalkommittén 
eller församlingsrådets ordförande om, att samtalet kommer att äga rum.  

• Vid samtal med barn och unga under 18 år ska andra vara informerade om att samtalet äger rum. Se till 
att den unga människan blir informerad om detta. Samtal kan även äga rum på en offentlig plats som ett 
café eller liknande. 

• Vid förbön fråga före handpåläggning om personen önskar detta. Lägg handen enbart på axel eller 
huvud. 

• Var uppmärksam på hur du själv agerar och var medveten om att saker du gör eller säger, också om de 
sker med de bästa avsikter, kan missförstås eller misstänkliggöras.  

• Var inte rädd för att be om råd eller handledning av din ledare eller annan sakkunnig, när du behöver 
det. 

Att organisera barn- och ungdomsarbete:                           

• Använd i mån av möjlighet ljusa och överblickbara lokaler.    
• Undvik att en ledare eller annan vuxen är ensam med ett barn på platser där ingen annan kan se dem. 
• Se till att ledare inte träffar eller bjuder hem barn och ungdomar vid sidan om verksamheten, om inte 

fler vuxna finns med. Gör allt i öppenhet, informera föräldrar och samtala i ledargruppen eller med 
andra vuxna.                      

• Var alltid flera vuxna vid utflykter, läger och liknande.                      
• När barn och ungdomar ska skjutsas i samband med verksamheten, ha alltid en gemensam 

uppsamlingsplats där barnen och ungdomarna lämnas och hämtas.   
  

 

KYRKANS ANSVAR ATT VÄRNA OM MÄNNISKANS INTEGRITET 

Kyrkan har, tillsammans med det övriga samhället, ansvar för att barn och unga är skyddade mot alla 
former av övergrepp. Finlands svenska Metodistkyrka har utarbetat ett redskap för hur man hanterar 
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misstankar om eller fall av sexuella övergrepp begångna av präster, anställda eller frivilliga ledare i 
kyrkan. Denna beredskap ersätter inte polisanmälan, barnskyddsanmälan och efterforskning. Saker 
som behöver bli polisanmälda anmäls. Men beredskapen syftar till att behandla eventuella 
anmälningar på ett professionellt och korrekt sätt. 

ÖVERGREPP MOT BARN OCH UNGA 

Varje övergrepp som drabbar ett barn är ett brott mot Guds bud och sviker människor som skulle 
känna tillit till dem som har ansvar för deras uppväxt och utveckling.  

En präst eller kyrkligt anställd som begår ett sexuellt övergrepp sviker sin kallelse att tjäna andra och 
den kristna gemenskapen som har gett dem auktoritet och ansvar. Sexuella övergrepp är ödeläggande 
för dem som kränks. De har djupa och ofta långvariga följder. De innebär ett angrepp på allt som vi 
tror om människans värde och värdighet.  
Om den som utför övergreppet är en präst eller kyrklig arbetare kan övergreppet belasta eller 
ödelägga själva gudsrelationen.  

Att förtiga, bagatellisera eller inte vilja se sanningen som den är kan betyda att den som begått 
övergreppet skyddas och offren inte får hjälp, att övergreppen fortgår eller att fler personer blir 
utsatta.  

ANMÄL SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN 

Om en präst eller kyrklig arbetare utsatt dig eller ditt barn för sexuellt övergrepp eller gränsöver-
skridande handling av sexuell karaktär, eller om du misstänker att någon annan utsatts för det 
 
• rekommenderas att Du vänder dig till polisen. 
• kan du vända Dig till en av Metodistkyrkans kontaktpersoner för ändamålet. 
• kan Du vända Dig till en offentlig eller privat organisation, som erbjuder kränkta hjälp. T.ex. 
Mannerheims Barnskyddsförbund http://www.mll.fi/se/stod_och_hjalp/  

Den ena möjligheten utesluter inte den andra, du kan använda samtliga. Det är viktigt att reagera så 
snabbt som möjligt. Det är heller aldrig för sent att reagera, även om det är många år sedan 
övergreppet skedde. I Metodistkyrkan preskriberas inte sexuella övergrepp. Om du väljer att vända 
dig till en av kontaktpersonerna kommer de att reagera snabbt och effektivt på din anmälan.  

Det har utarbetats beredskap som skall: 
• förebygga sexuella övergrepp 
• erbjuda den kränkta hjälp, om han/hon ännu inte fått det. 
• gripa in för att begränsa skadan och hindra ytterligare övergrepp 
• sörja för att den som begått övergreppet ställs till svars för det brott som gjorts. 

KONTAKTPERSONER 

Utomstående utredare 
kontakt@overgrepp.net 

Pastor Camilla Klockars 
camilla.klockars@metodistkyrkan.fi 

http://www.mll.fi/se/stod_och_hjalp/�
mailto:kontakt@overgrepp.net�
mailto:camilla.klockars@metodistkyrkan.fi�
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Biskop Christian Alsted 
bishop@umc-ne.org 

FRÅGOR OCH SVAR 

Vem kan anmäla ett övergrepp? 
Det kan alla – också barn och unga. Man kan också kontakta nätpolisen, ifall man upplever detta som 
lättare. http://www.poliisi.fi/nettipoliisi (nätsidan är enbart på finska men man kan kontakta 
nätpolisen på svenska). På svenska arbetar följande nätpoliser i Österbotten, dessa kan kontaktas per 
e-post (förnamn.efternamn@poliisi.fi) eller hittas på Facebook: Mikael Appel, Robert Sandvik och 
Johanna Westerlund. 

Kan man vända sig anonymt till kyrkan? 
Ja, men det kan visa sig vara svårt att göra något åt saken då. Den som anmäler något behöver under 
alla omständigheter berätta vem det är som har kränkt någon samt ge upplysningar som räcker för att 
polisanmäla saken. Man kan också vända sig anonymt till polisen för att få råd beträffande huruvida 
man bör göra en brottsanmälan. 

Hur gammal bör man vara för att kunna vända sig till kyrkan? 
Det finns ingen nedre åldersgräns. När en person under 18 år vänder sig till kyrkan underrättas 
föräldrarna. (Om personen av någon anledning inte vill detta ser kontaktpersonen till att hänvisa till 
andra instanser utanför kyrkan där man tar sig an saken för att ge hjälp och stöd.) 

Vad händer efter att man vänt sig till kyrkan? 
Om du är i akut nöd kommer kontaktpersonen att se till att du hänvisas till professionell hjälp. 
Kontaktpersonen skriver ett referat av din anmälan som du godkänner. Detta referat ges sedan 
snabbast möjligt vidare till utredaren. Kontaktpersonen orienterar dig i hur frågan kommer att gå 
vidare. 

Vad gör utredaren? 
• upplyser genast biskopen om saken 
• ser till att du får professionell hjälp, om du ännu inte fått det. 
• underrättar föräldrarna, om du är under 18 år och det är någon annan än föräldrarna som har anmält 
saken. 
• håller den kränkta informerad om hur saken fortlöper. 

Vad gör biskopen? 
• rådgör om saken med en panel av fackpersoner, både metodister och icke-metodister. 
• polisanmäler allt som har ett straffbart innehåll. 
• underrättar sociala myndigheter där det krävs. 
• träffar i samråd med polisen den präst eller kyrkliga arbetare som anmälts och tar ställning till om 
denna person skall fråntas sin tjänst eller avsättas för en tid. 
• underrättar vid behov församlingsråd, församling, samfundet och offentligheten.  

Varför alltid en polisanmälan? 
Biskopen har valt att polisanmäla allt som har ett straffbart innehåll så att det kan bli undersökt av 
polisen. Kyrkan önskar inte ”undersöka sig själv”. Polisanmälan är i praktiken ofta det effektivaste 
sättet att hindra ytterligare övergrepp.  

Vad är bäst, att vända sig till kyrkan eller att själv gå till polisen eller till en offentlig hjälporganisation? 
Det ena utesluter inte det andra. Du avgör. Huvudsaken är att du reagerar. 

mailto:bishop@umc-ne.org�
http://www.poliisi.fi/nettipoliisi�
mailto:förnamn.efternamn@poliisi.fi�
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Du behöver komma ihåg att om du vänder dig till kyrkan sker alltid en polisanmälan – och rör saken 
en minderårig blir föräldrarna alltid involverade.  

Har präster tystnadsplikt? 
Präster i Metodistkyrkan har tystnadsplikt i förhållande till allt som anförtros i ett privat samtal, under 
bikt eller vid själavård. Det enda undantaget är information eller misstankar om övergrepp mot barn, 
då är prästen förpliktad att rapportera detta till myndigheterna.  

Om det handlar om sådant som skett för länge sedan? 
Enligt Metodistkyrkans interna regler preskriberas övergrepp aldrig. Därför uppmanar vi dig att 
anmäla även sådant som ligger flera år tillbaka i tiden. 

 



Resereglemente 

för Finlands svenska metodistkyrka  

 

1  Allmänt  

Detta resereglemente gäller personer som är anställda av, eller har förtroendeuppdrag inom 

Finlands svenska metodistkyrka eller dess församlingar. Reglementet gäller såväl inrikes- som 

utrikesresor.  

2  Resebudget 

Varje organ inom kyrkan med självständig verksamhet eller församling bör ha en årlig 

resebudget.  

3  Resenivå 

Vi reser i första hand med billigaste allmänna färdmedel, i andra-, turist- eller ekonomiklass.   

Totalkostnaden för resan bör dock inklusive kringkostnader (t.ex. övernattningar, måltider) bli 

så fördelaktig som möjlig för kyrkan. 

Den totala restiden bör inte oskäligt förlängas för att spara kostnader. En arbetsdag inklusive 

resor bör inte vara längre än 15 timmar. 

4  Anslutande resekostnader  

Andra kostnader som ersätts i anslutning till resor är t.ex. platsbiljetter, parkeringsavgifter 

eller anslutande taxi.  

Taxi får användas endast i undantagsfall och då i huvudsak för resa från terminal/station till 

mötesplatsen.  

Parkeringskostnader om över 15 euro per gång bör undvikas genom att lämna bilen vid en 

anslutnings-  eller fjärrparkering och fortsätta med allmänna färdmedel. 

5  Egen bil 

Våra resor är många gånger komplicerade eller flera under en arbetsdag och det är då ofta 

motiverat att åka egen bil.   

Resor med egen bil ersätts enligt den kilometerersättning som skatteförvaltningen årligen 

fastställer som maximal skattefri resersättning med eget fordon.  

(från 1.1.2016 är km-ersättningen 0,43€/km) 

6  Måltidsersättning  

För längre resor utbetalas en måltidsersättning. För resor på över 5 timmar utbetalas den för 

en måltid, och för resor på över 10 timmar för två måltider. 

Ersättningen följer det maximibelopp som skatteförvaltningen årligen fastställer som skattefri 

måltidsersättning. 

Då vi deltar i resor, kurser, seminarier eller konferenser, där måltider ingår, ersätts endast de 

verkliga kostnaderna.   

Mötesarvoden och dagtraktamenten utbetalas inte. 

 

7  Övernattning 



Resor som varar flera dagar bör i första hand ordnas så att övernattningen sker privat eller till 

minsta möjliga kostnad. 

Som boende ersätts förmånlig inkvartering av typ gästhem, bed & breakfast eller hotell upp 

till 3-stjärnig standard.  

Under resor som varar i flera nätter i rad har vi rätt att bo i privatrum. 

8  Reseräkningar 

Reseräkningar görs på särskilda blanketter. Verifikat som biljetter, kvitton och hotellräkningar 

bifogas i original.   

När resor ersätts enbart enligt kostnadsnivån för allmänna färdmedel, ansvarar den resande 

själv för att skaffa fram hänvisningar till webbplatser där respektive resekostnad framgår. I 

princip ersätts resekostnader inte utan att styrkas av verifikat eller motsvarande utredning.  

Kostnader för resa mellan hem och församlingens kyrka (för anställda den huvudsakliga 

arbetsplatsen) ersätts inte. Om en arbetsresa företas via den egna kyrkan anses den vara start- 

respektive slutpunkt. I övriga fall räknas reskostnaden utgående från hemmet. Avvikelser från 

detta kan överenskommas särskilt. 

9  Arrangemang på egen bekostnad 

Det är möjligt att på egen bekostnad välja andra ressätt och boenden än vad som stadgats i 

detta reglemente (t.ex. resa med egen bil). I sådana fall ersätts kostnaderna enligt allmänna 

färdmedel och/eller förmånligast möjliga boende.  

För resor med flera personer i bilen ersätts kostnaderna högst enligt gällande kilometer-

ersättning för egen bil med den förhöjning som tillkommer då man är flera i bilen. 

10  Godkännande 

Resekostnader godkänns, inom ramen för en resebudget, av ordförande eller huvudansvarig 

för respektive verksamhetsområde eller råd. I församlingarna godkänns de av församlings-

rådets ordförande.  

Resor som kräver dyrare researrangemang än de som stadgats om i detta reglemente, eller 

som kostar över 150 euro per person och resa, bör godkännas på förhand.  

Respektive organ eller församling kan i samband med resebudgeten också besluta om en lägre 

kostnadslimit. 

För regelbundna och ofta upprepade resor kan överenskommas om avvikelser från denna 

regel. 

11  Hur reglementet träder i kraft 

Detta resereglemente träder i kraft för resor som påbörjats den 1.9.2015 eller senare. 

Kyrkostyrelsen kan årligen komplettera detta reglemente med skilda rekommendationer om 

ressätt som är förmånliga och smidiga för dem som reser i kyrkans ärenden. 

  



Lönereglemente för Finlands svenska metodistkyrka   

Detta reglemente är uppgjort för att säkerställa pastorers och andra anställdas rätt till skälig 

lön och goda arbetsförhållanden. Reglementet, som träder i kraft 1.9.2016, ersätter i sin helhet 

lönereglementet som blev antaget av årskonferensen 2014. 

Reglementet omfattar löner, rätt till semester, anställningsprocent och pastorsbostad. 
 

Grundlön 

Grundlönen är fr.o.m. 1.9.2016  2.522 €.  Erfarenhetstillägg utgår med 3% på grundlönen vart 

femte år, d.v.s. efter 5, 10, 15 och 20 års tjänst. 

Grundlönen justeras varje år den 1 september. Under konferensåret 2016-2017 tillsätter RTO 

en arbetsgrupp med uppgift att arbeta med lönestrukturer och –system för de anställda.  
 

Löneskalor 

Löner utbetalas på följande sätt: 

Distriktsföreståndare    110%av grundlönen 

Äldste      100% av grundlönen 

Lokalpastor, diakon och provmedlem     90% av grundlönen 

Församlingsarbetare     80-100% av grundlönen 
 

Anställda som har olika tjänster i kyrkan (t.ex. distriktsföreståndare och äldste eller 

lokalpastor och församlingsarbetare) erhåller lön enligt den löneklass som gäller för 

respektive tjänst i proportion till anställningsprocenten. 
 

Semester 

Anställda inom kyrkan har rätt till semester enligt följande: 

0-1 års tjänst: 2 semesterdagar per tjänstemånad. 

1-9 års tjänst: 4 veckor på sommaren (1.5 – 30.9) och en vecka på vintern (före 30.4). 

10-15 års tjänst: 5 veckor på sommaren (1.5 – 30.9) och en vecka på vintern (före 30.4). 

Mer än 15 års tjänst: 6 veckor på sommaren (1.5 – 30.9) och en vecka på vintern (före 30.4). 

Semesterpremien utgör den lagstadgade 60% av juni månads lön.  

Pastor i heltidstjänst har rätt till ett ledigt veckoslut i månaden (lördag-söndag) och då uteblir 

annan veckoledighet. Tidpunkten skall alltid överenskommas med församlingen.  

Veckoslutsledigheten kan inte sparas.  
 

Anställningsprocent 

Lön och alla tillägg utbetalas enligt anställningsprocent. Anställningsprocenten är högst 

100%.  Om en anställd har 100% anställning inom kyrkan, kan en bitjänst utanför kyrkan 

godkännas, dock så att en bitjänst på över 20% (ca 8h) minskar lönen med 10%. 
 

Pastorsbostad 

Varje församling har skyldighet att ställa en bostad till förfogande för pastorer i heltidstjänst. 

Pastorn betalar gängse hyra för pastorsbostaden, dock så att ingen betalar för mer än 68 m2. 

Om beskattningsvärdet är högre än hyran, bör hyran höjas till beskattningsvärdet.   
 

Om pastorn inte vill bo i pastorsbostaden, ordnar han/hon sitt boende efter eget gottfinnande. 



Lönetabell 1.9.2016 – 31.8.2017 

 

 

 Grundlön efter 5 år efter 10 år efter 15 år efter 20 år 

Distriktsföreståndare 2773 2857 2940 3024 3107 

Äldste 2522 2597 2673 2749 2825 

Lokalpastor 2270 2338 2406 2473 2543 

Församlingsarbetare 2018 2078 2139 2199 2259 

 
  



Finlands svenska metodistkyrkas visionsdokument 2013-2020 

 

Vision och strategi 
 

Vår vision 
Liv i förvandling 
 

Vårt uppdrag 
Att vara en kyrka mitt i samhället, för att möta människor med Guds kärlek och hjälpa 
dem att bli Jesu efterföljare.  

 

Våra värderingar 
En kyrka som bygger på Guds ord och lever nära Gud 

En församling som utrustar  

En gemenskap där man delar livet 

En medmänniska som bygger relationer 

 

En bild av framtidens kyrka 
Finlands svenska metodistkyrka är en levande, välmående och växande kyrka som 
påverkar sin omgivning positivt. Kyrkan når aktivt ut till nya människor och möter deras 
behov såväl andligt som socialt. Människoliv blir ständigt förvandlade genom kyrkans 
tjänst. Finlands svenska metodistkyrka uppfattas som relevant och aktuell av människorna 
i det omgivande samhället. Kyrkan och församlingarna leds av pastorer och lekmän som 
tillsammans inspirerar kyrkan att röra sig framåt. Kyrkan är enad runt en gemensam 
vision och driven av ett gemensamt uppdrag.  

 

Våra mål år 2020 
 Vi har revitaliserade församlingsarbeten på tolv orter (Karleby, Jakobstad, Vasa, 

Skaftung, Åbo, Ekenäs, Hangö, Ingå, Grankulla, Helsingfors, Borgå och Svartså). 
 Vi har startat tio nya trosgemenskaper på nya orter (ca en per år), varav fyra har 

utvecklats till egna församlingar (inberäknat omstartade församlingsarbeten t.ex. i 
Kristinestad och Lovisa). 

 Vi har tillräckligt många pastorer, de har möjlighet att jobba utgående från sina 
personliga styrkor, och de stöds av distriktsföreståndare och utomstående experter. 

 Vi har 2020 medlemmar. 

 

Vår strategi 
 

Kyrkan arbetar med grundläggande teologiska frågor för att förtydliga och fördjupa sitt 
budskap. 



Att uppmuntra till nya trosgemenskaper, att plantera nya församlingar och omstarta 
vilande församlingar är en viktig och utmanande del av vår väg framåt. En speciell 
arbetsgrupp arbetar med dessa frågor och rapporterar till biskopen och årskonferensen. 

Att revitalisera existerande församlingar är en lång process som hela tiden behöver 
utvecklas och följas upp. Denna process kan indelas i tre huvudområden: 

 

1. Förstärkning av kyrkans ledarskap  
 

För att Finlands svenska metodistkyrka ska uppnå de djärva målsättningar som lagts 
upp är det tydligt att vi behöver utveckla ett starkare och tydligare ledarskap inom 
kyrkan. Kabinettet har en viktig uppgift i att kommunicera vision och att följa upp de 
förändringsprocesser som församlingarna går in i. Det nationella ledarskapet bör arbeta 
målmedvetet för att trygga samtliga anställdas välmående. Även rekrytering av nya 
pastorer och församlingsarbetare är en viktig uppgift att arbeta med centralt. 

 

2. Förstärkning av det lokala ledarskapet  
 

För att en revitalisering av de lokala församlingarna ska vara möjlig behöver det finnas 
ett välfungerande och tydligt ledarskap i varje församling och på varje ort. Ledarskapet 
behöver anamma en målmedveten och målinriktad inställning till arbetet. 
Ansvarigheten behöver öka så att det lokala ledarskapet tydligare är ansvariga inför 
kyrkans ledarskap. Speciellt att förändra kyrkans och församlingarnas ledarskapskultur 
är en stor utmaning som kommer att ta tid. 

 

3. En lokal tillväxtplan i varje församling 
 

Det lokala ledarskapet gör upp en plan för hur församlingen ska kunna växa och nå ut till 
nya människor. Planen ska innehålla en vision, målsättningar, strategi och plan. Första 
steget i uppgörande av den lokala planen innefattar en uppriktig kartläggning av den 
aktuella situationen i församlingen. Utgångsläget för den tillväxtplan som görs upp är att 
beslut och inriktning läggs upp med en primär fokus på ungdomar och vuxna, och 
åldersgruppen 20-40-åringar i all synnerhet. Det är viktigt att församlingarnas 
inriktning för tillväxtplanen har en fokus på barnfamiljer, eftersom det är en målgrupp 
som på ett naturligt sätt genererar ett levande barn- och ungdomsarbete och dessutom 
bidrar till en sänkt medelålder inom kyrkan. 

 

Genom samtliga dessa processer bör kyrkan se till att det finns både ekonomiska och 
praktiska förutsättningar för att också ta in utomstående experter både för kyrkan och 
för församlingarna. Men det huvudsakliga arbetet görs ändå av vanliga 
församlingsmedlemmar i vanliga församlingar, inspirerade av kyrkans ledare, och därför 
är nyckelordet teamarbete på alla nivåer. 

 
 



Rapport från styrelsen till Metodister i Sveriges (MiS) femte 

årsmöte i Kållered 18-20 september 2016
1
 

INLEDNING 

En vinstock (Joh 15:1-10), En kropp (1 Kor 12:12-31), En byggnad (1 Petr 2:4-8) 

Dessa tre bilder från bibeln talar om vad vi är som församling och kyrka. Att vi hör ihop med 

varandra och med Kristus. Att vi är beroende av varandra och Kristus för att det ska bli en 

helhet. Att alla är viktiga och har fått gåvor att bruka i gemenskapen med varandra. De 

handlar om människor – inte död materia. 
Vinstocken bär frukt, kroppen växer och förökar sig, sten läggs till sten för att fullborda 

husbygget. Vi är alla viktiga för helheten och för att Guds rike ska växa och bära frukt i vår 

tid och på våra olika orter. Vi behöver alla varandra. Så låt oss gå vidare tillsammans med 

varandra och med Jesus Kristus! Han har lovat vara med oss alla dagar (Matt 28:18-20). 

Ledorden i kabinettets och kyrkostyrelsens gemensamma rapport till årskonferensen i år var: 

Diakoni, evangelisation, lärjungaskap och ledarskap. Vad betyder de orden för oss? Hur kan 

vi gestalta dem i MiS? I våra församlingar? I våra grupper? 

 

STYRELSE och SAMMANTRÄDEN  

Distriktsstyrelsen har under året bestått av Nils-Gustav Sahlin (ordf.) Hans Wallstedt (sekr), 

Veronica Andersson, Ulla-Gun Ångman och Anita Grantinger. Dessutom har biskop Christian 

Alsted och KS ordf. Leif-Göte Björklund fått protokoll och har haft möjlighet att delta ex 

officio i styrelsen.  

Styrelsen träffas som regel en gång i månaden, företrädesvis via Skype för att hålla nere 

resekostnaderna. 11 juni träffades vi fysiskt i samband med årskonferensen i Åbo. (Vi har haft 

totalt 8 ordinarie + ett extra styrelsemöte under perioden) 

Styrelsens arbete under året har varit löpande ärenden samt uppföljningar av 

årsmötesbesluten. 

 

FÖRSAMLINGAR och GRUPPER  

Vi gläds åt våra båda församlingar Laxå och Östersund och deras arbete för Guds rike där de 

finns, liksom grupperna i Stockholm, Nybro, Kållered och Åshammar. 

Styrelsen vill fortsätta uppmuntra att nya grupper ute i landet och nya hemgrupper i 

församlingarna bildas samt stödja dem som redan finns.  

Vi ser gärna att varje metodisthem är en missionsstation där människor kan få möta Gud till 

frälsning, helande, upprättelse och växt.  

 

Laxå har fortsatt sin verksamhet i likhet med tidigare år. Veronica Andersson avslutade sin 

tjänst vid årsskiftet och församlingsarbetet har därefter skett med frivilliga krafter. 

Församlingen har gudstjänster, musik i kapellet, kvinnogrupp för Litauen, kvinnofrukostar, 

ekumeniskt samarbete mm. 

 

 

 

1
 Alla rapporter för Metodister i Sverige framläggs för årsmötet 17.9.2016. Vid tryckningen av årsboken har de 

alltså ännu inte behandlats.  



 

Församlingen i Östersund har också fortsatt sitt arbete under året med olika verksamheter. 

Evangelisationsbussen från Tyskland var uppe sista veckan i augusti. Arbetet med att hjälpa 

en grupp bulgariska romer har intensifierats under året. En studieresa företogs i maj till deras 

hembyar i Bulgarien och kontakt med Metodistkyrkan i området togs. Under året har dock  

församlingen fått besked om en chockhöjning av hyran för sina lokaler, vilket innebär att de 

inte kan vara kvar utan måste bereda en utflyttning inom högst 1 år. Letande efter ny lokal har 

inletts Församlingen har fått hjälp av församlingscoach Leif Jacobsen från Norge att komma 

vidare i sitt visions- o strategiarbete. Ulla-Gun Ångman är anställd församlings-assistent 

(genom lönebidrag) och Bengt Korswing pastor utan lön. 

 

Stockholmsgruppen har fortsatt sina samlingar en gång i månaden med 6-8 deltagare efter ett 

uppehåll förra hösten. Ragnhild Söderblom är den sammanhållande länken. Per-Olov Welin 

har lett gruppens studier utifrån materialet i Lärjunga-kursen. Gruppen samlas i olika hem. 

 

Grupperna i Nybro har minskat under året p g a att flyktingförläggningen i centrum lagts ner. 

Anita Grantinger söker efter nya vägar att nå människor med evangelium. Även den svenska 

gruppen har minskat. 

 

Kålleredsgruppen har haft svårigheter att samlas under våren då flera deltagare arbetat på 

andra orter. Ansvariga ledare har varit Hans Wallstedt och Folke Palmér.  

 

I Åshammar (utanför Sandviken) har Bengt o Lavon Korswing samlat en grupp till 

bibelstudier.  

 

Kanske finns det ytterligare platser där medlemmar kan bilda bönegrupper?  

Vi hoppas, ber och arbetar för att etablera oss på fler orter allt eftersom.  

Låt oss fortsätta att be om Guds ledning i detta! 

 

EKONOMI 

Föreningen har eget organisationsnummer och ekonomi.  

FundRazr kontot via PayPal har avslutats då det inte fanns behov av det längre.  

 

Vi behöver trogna offrare både till församlingarna och till MiS. Gud välsignar en glad givare! 

Endast ett 40-tal personer står för större delen av alla inkomster både till församlingarna och 

till MiS. En fantastisk insats men vi behöver fler offrare om vi ska kunna utveckla 

verksamheten ytterligare. (För övrigt hänvisas till den ekonomiska rapporteringen.) 

 

STATISTIK 
Sista december 2015 fanns 69 bekännande medlemmar (inkl.8 pastorer) samt 10 döpta, men 

ännu inte bekännande, medlemmar enligt statistiken. Totalt 79 personer Dessutom finns 

ytterligare ett 70 tal betjänade som deltar i vår verksamhet men ännu inte är medlemmar i vår 

kyrka. Intressant att se att det finns nästan lika många icke medlemmar som medlemmar som 

deltagit i verksamheten i våra församlingar och grupper.  

  

REPRESENTATION 

Nils-Gustav Sahlin har som utnämnd distriktsföreståndare för det svenska distriktet deltagit i 

kabinettssammanträdena i Finland, areakabinettets samlingar (bl a en resa till USA i januari 

2016 för att lära mer om vår kyrka och vilka resurser som finns att tillgå). Nils-Gustav har 

deltagit i Kyrkostyrelsen och dess AVU arbete. Han har gjort besök flera gånger i Östersund 



och Laxå, samt besökt gruppen i Stockholm under året. Han håller kontakt med alla 

grupperna, pastorerna och enskilda medlemmar runt om i landet.  

Ulla-Gun Ångman o Hans Wallstedt deltog också i ett KS-sammanträde i Helsingfors 30 

januari för samtal kring hur vi kan fördjupa vårt samarbete med hela konferensen. Ett konkret 

förslag är att våra församlingar och grupper får vänförsamlingar i Finland. 

 

Tuula Sahlin är vald representant i RTO (Rådet för tjänsten som ordinerad).  

Ulla-Gun Ångman i Missionsrådet.  

Veronica Andersson har suttit i Församlingsplanteringsutskottet och MKU 

Veronica Andersson och Andreas Lutmark finns också med i Däldenäs lägerförening och är 

drivande i lägerverksamheten på Närkeskretsen. 

 

Sex personer från Sverige deltog i årskonferensen i Åbo. 

En andligt stark och intensiv konferens med bön, god undervisning och tillfälle till inspiration. 

Den gav mersmak. Nästa år står Vasa som värd för konferensen som kommer att hållas i Vörå 

strax utanför staden 8-11 juni 2017. 

 

ÖVRIGT 

Nyhetsbrevet har sedan förra årsmötet utkommit med 3 nummer till alla medlemmar. De 

flesta skickas numera via e-post. 

 

MiS finns med på kyrktorget.se och kyrksajten.se 

Föreningen har också en egen hemsida och facebooksida. 

 

TACK! 

Ett JÄTTESTORT TACK till er alla som bidragit på olika sätt under det här året! 

TACK för era förböner! TACK för ert offrande! TACK för er närvaro och er tjänst! 

Ett speciellt TACK till vår kassör Arne Ångman som håller reda på finanserna och lämnar 

månatlig redovisning om hur vi ligger till! 

”Det bästa av allt är att Gud är med oss!” John Wesley 

Styrelsen för Metodister i Sverige i augusti 2016 

 

Nils-Gustav Sahlin    Hans Wallstedt 

Ulla-Gun Ångman    Veronica Andersson 

Anita Grantinger    biskop Christian Alsted 



Rapport till årsmötet  

från missionsrådet angående Cambine 

 
Missionsrådet jobbar vidare med sina olika projekt (se infoblad) och det går 

framåt. Några av dem ska börja fasas ut under kommande år och då blir det 

möjlighet för nya projekt bl.a. projekt i Cambine, Mocambique. Beslut fattades 

vid årsmötet 2013 att Metodister i Sverige skulle ställa sig bakom och stödja 

projekt i Cambine som församling i Östersund redan satsat på. 

 

Hittills har det varit i mindre skala och mest genom personliga kontakter mellan 

Ångmans i Östersund och kyrkans ledning/församlingen i Cambine. Barn och 

ungdomar har varit fokus. 2013 gjorde Ångmans en resa till Cambine och 

hjälpte då till att renovera ett barnens hus med de medel som samlats in.  

 

Frågan lyftes i missionsrådet, och har arbetats vidare med.  

En första träffa mellan representanter för kyrkan i Mocambique och Bernt 

Klockars (missionsrådets ordförande) ägde rum i november 2015 och man 

började då gemensamt att skissa på ett projektförslag utifrån behov och 

önskemål från Mocambique. 

Projektet riktar sig till barn och ungdomar i Cambine, i första hand,  för att 

stärka barnens möjlighet/vilja till skolgång, undervisa om/arbeta förebyggande 

angående alkohol/drogmissbruk, HIV mm. 

Att erbjuda olika gruppaktiviteter, i samarbete med församlingen och teologiska 

skolans elever, och göra Jesus känd,  som Frälsare och den som ger livet mening 

och kraft, och erbjuda meningsfull fritids aktivitet.  

En resa för att på plats utforma detaljerna med ansvariga personer planeras i 

början av 2017.  

Det är viktigt att vi fortsätter att väcka intresse för och samla in medel så att vi 

har en buffert att börja med när projektet väl kommer igång.  

Är det någon som vill ha mer information, bilder och annat ta gärna kontakt med 

mig.  

Ulla-Gun Ångman 

 

 

 

 



Budget
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Beräknat resultat: -248 220,66 - 0,00

Årets resultat

ÅRETS RESULTAT 0,00 0,0% 249 800,00

S:a Årets resultat 0,00 0,0% 249 800,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -248 220,66 99,4% -249 800,00

Resultat före skatt -248 220,66 99,4% -249 800,00

S:a Finansiella intäkter och kostnader 5 318,75 88,6% 6 000,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -248 220,66 99,4% -249 800,00

RÄNTEINTÄKTER/UTDELNING 5 318,75 88,6% 6 000,00

S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 5 318,75 88,6% 6 000,00

Resultat före finansiella intäkter och kostnader -253 539,41 99,1% -255 800,00

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Rörelseresultat före avskrivningar -253 539,41 99,1% -255 800,00

Rörelseresultat efter avskrivningar -253 539,41 99,1% -255 800,00

S:a Personalkostnader -122 763,00 96,4% -127 300,00

S:a Rörelsens kostnader -418 894,41 103,5% -404 800,00

AVTALSFÖRS. TFA TRS -682,00 - 0,00

AVTALSFÖRS. ITP, ITPK, TGL -6 594,00 94,2% -7 000,00

skatt pension -1 287,00 99,0% -1 300,00

SOCIALA AVGIFTER -20 104,00 95,7% -21 000,00

S:a Övriga externa kostnader -296 131,41 106,7% -277 500,00

Personalkostnader

LÖNER -94 096,00 96,0% -98 000,00

MISSIONSANSLAG LAXÅ -160 000,00 100,0% -160 000,00

ANSLAG ÖSTERSUND -52 000,00 130,0% -40 000,00

BISKOPSKASSAN -7 300,00 76,8% -9 500,00

CENTRALKONF. KASSAN -2 200,00 - 0,00

ÖVRIGA KOSTNADER -4 293,00 - 0,00

MEDLEMSAVGIFTER -4 428,00 98,4% -4 500,00

HEMSIDA -3 990,00 133,0% -3 000,00

PORTO -321,00 32,1% -1 000,00

ADM/KONTORSMATR. -3 006,00 200,4% -1 500,00

TELE/DATAKOMMUNIKATION -1 297,00 - 0,00

RESOR/MÖTEN ÖVRIGA -13 001,37 216,7% -6 000,00

BANKKOSTNADER -1 434,00 95,6% -1 500,00

RESOR/MÖTEN  DF INRIKES -14 198,00 71,0% -20 000,00

RESOR/MÖTEN LEKMANNALEDARE -8 837,00 176,7% -5 000,00

Övriga externa kostnader

Förbrukningsmaterial 0,00 -0,0% -500,00

RESOR/MÖTEN UTLAND DF -19 826,04 79,3% -25 000,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 165 355,00 111,0% 149 000,00

Bruttoresultat 165 355,00 111,0% 149 000,00

KONFERENSKOLLEKT 1 700,00 56,7% 3 000,00

S:a Övriga rörelseintäkter 139 355,00 113,3% 123 000,00

Övriga rörelseintäkter

INSAMLING 7 310,00 - 0,00

OFFER/GÅVA 130 345,00 108,6% 120 000,00

INTÄKTER PRO RATA 26 000,00 100,0% 26 000,00

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 26 000,00 100,0% 26 000,00

Senaste ver.nr: A310, M4

Perioden Perioden

/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Aktiverat arbete för egen räkning
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 Balansrapport 
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 Ingående balans  Ingående 
saldo 

 Perioden  Utgående saldo 

 

TILLGÅNGAR  
 Omsättningstillgångar  
 Kortfristiga fordringar  
 1680 

DIVERSE FORDRINGAR 7 600,00  7 600,00  -7 600,00  0,00 

 S:a Kortfristiga fordringar  7 600,00  7 600,00  -7 600,00  0,00 
   

 Kassa och bank  
 1930 

BANKGIRO/BANKKONTO 10 089,94  10 089,94  152,59  10 242,53 

 1935 

PLACERINGSKONTO 42 204,95  42 204,95  -41 992,73  212,22 

 1936 

DEPÅKONTO 87,50  87,50  0,00  87,50 

 1942 

PAY PAL KONTO 52,00  52,00  -50,00  2,00 

 1950 

FONDER 654 879,22  654 879,22  -194 688,52  460 190,70 

 1955 

VP KONTO (SPAX) 697 812,50  697 812,50  0,00  697 812,50 

 S:a Kassa och bank  1 405 126,11  1 405 126,11  -236 578,66  1 168 547,45 
   

 S:a Omsättningstillgångar  1 412 726,11  1 412 726,11  -244 178,66  1 168 547,45 
   

S:a TILLGÅNGAR  1 412 726,11  1 412 726,11  -244 178,66  1 168 547,45 
   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
 Eget kapital  
 Balanserat kapital  
 2061 

EGET KAPITAL -1 301 764,11  -1 301 764,11  248 220,66  -1 053 543,45 

 S:a Balanserat kapital  -1 301 764,11  -1 301 764,11  248 220,66  -1 053 543,45 
   

 Årets resultat  
 2069 

Årets resultat 0,00  0,00  -248 220,66  -248 220,66 

 S:a Årets resultat  0,00  0,00  -248 220,66  -248 220,66 
   

 S:a Eget kapital  -1 301 764,11  -1 301 764,11  0,00  -1 301 764,11 
          

   

 Skulder  
 Långfristiga skulder  
 2350 

UTBILDNING -100 000,00  -100 000,00  0,00  -100 000,00 

 S:a Långfristiga skulder  -100 000,00  -100 000,00  0,00  -100 000,00 
   

 Kortfristiga skulder  
 2660 

UPPLUPEN PERSONALSKATT -962,00  -962,00  -42,00  -1 004,00 

 2810 

SKULD MOCAMBIQUE INSAML. -10 000,00  -10 000,00  0,00  -10 000,00 
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 2890 

ÖVRIGA KORTFRISTIGA 
SKULDER 

0,00  0,00  -4 000,00  -4 000,00 

 S:a Kortfristiga skulder  -10 962,00  -10 962,00  -4 042,00  -15 004,00 
   

 S:a Skulder  -110 962,00  -110 962,00  -4 042,00  -115 004,00 
   

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 -1 412 726,11  -1 412 726,11  -4 042,00  -1 416 768,11 

Beräknat resultat:  0,00  0,00  -248 220,66  -248 220,66 
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Minnesord över pastor Gunnar Hallgren  

Gunnar föddes den 15 juni 1934. Han växte upp på Gotland. Hans farföräldrar var metodister 

i Visby. Som ung ville Gunnar bli läkare. Men han mötte kallelsen att bli en Guds ords 

förkunnare. Han studerade på Metodistkyrkans teologiska skola, Överås, och den svarta 

prästrocken blev sålunda hans tjänstedräkt i stället för den vita läkarrocken. Redan under 

studietiden blev han utnämnd till predikotjänst i Falköpings metodistförsamling, och efter 

examen på Överås 1962 blev han pastor även i Lidköping, dit han flyttade tillsammans med 

sin unga hustru Ingela, född Bengtsson, med ursprung från f.d. Taborförsamlingen i Göteborg. 

1966 fick Gunnar utnämning till Karlstad med utposter och efter några år samtidigt även 

Säffle. Från 1975 gällde utnämningen Mölndal och efter några år samtidigt Kungsbacka, från 

1982 gällde tjänsten Borås i tolv år och från 1994 Alingsås i tio år. Samtidigt med tjänsterna i 

Borås och Alingsås var Gunnar 1991-99 distriktsföreståndare i först Skånedistriktet, sedan 

Västra distriktet av Metodistkyrkan i Sverige, och han fortsatte även efter pensioneringen att 

ställa upp som pastor, bl.a. som ansvarig äldste i Råå/Helsingborg. 

Många har mått bra av det lugn och den trygghet som Gunnar utstrålade som själasörjare, 

församlingsherde, förkunnare och distriktsföreståndare. Han var trogen sin kallelse, noggrann, 

eftertänksam. Han var vänlig och uppmuntrande mot församlingar och enskilda. Guds ord 

med nådens evangelium förkunnade han rent och klart.  

Hans stadiga lugn kompletterades på ett utmärkt sätt av den livliga pastorsfru som Gud 

begåvade honom och hans församlingar med. Gud lyckades förunderligt väl i att kombinera 

två så olika människor som Gunnar och Ingela och använda dem som ett väl fungerande 

pastorspar - Gunnar, den trygge, eftertänksamme själavårdaren och evangelieförkunnaren och 

Ingela, den sprudlande, idérika pedagogen, föredragshållaren, kåsören med mera. De fick 

tillsammans bli till välsignelse i tjänsten för Guds rike och människors väl i enlighet med 

orden i 1 Petrusbrevet 4:10-11: 

  "Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds 

mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst 

skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är 

äran och makten i evigheternas evigheter, amen."  

Gunnar avled den 28 december 2015 efter några år av sjukdom och åldrande. Till hans 

begravningsgudstjänst och efterföljande buffé med minnesstund i Immanuelskyrkan, Borås, 

kom många släktingar från när och fjärran, vänner, församlingsmedlemmar och kolleger från 

olika kyrkor. Särskilt gripande var det att höra barnens och de ungas hyllningar till sin käre 

och vänlige morfar Gunnar, som de mindes med tacksamhet, bland annat från sommarloven 

på Gotland.  

Vi kolleger till Gunnar Hallgren deltar i saknaden tillsammans med hans familjemedlemmar, 

släktingar och många vänner och bevarar i våra hjärtan hans ljusa minne.  

Folke Palmér 

 

 



Minnesord över pastor Åke Sahlin 

Åke föddes den 29 maj 1927 i Rönneshytta, södra Närke. Familjen kom med i kapellet där 

Åke som fyraåring började i söndagsskolan. Rönne Metodistkapell hade en speciell plats i 

hans hjärta genom hela livet. En plats han gärna återvände till genom åren. Där blev han 

också konfirmerad.  

Efter familjens flytt 1946 blev han medlem i Kumla metodistförsamling, men kom att verka i 

kapellen i Hällabrottet och Ålsta som söndagskollärare och juniorledare. Han började leda 

möten och predika.  

Hösten och vintern 1956-57 kom han som vikarie upp till församlingarna i malmfälten i 

Lappland några månader. Där träffade han sin blivande fru Elsa i Porjus och tycke uppstod 

mellan dem. I januari 1957 började han sin tjänst i Hudiksvall och Iggesund. I november 

samma år vigdes Elsa o Åke i Metodistkyrkan i Hudiksvall. Sönerna Nils-Gustav och Per-Åke 

föddes båda under tiden där. 

Så gick flyttlasset till Munkfors i Värmland 1962-1967, vidare till Karlskrona med utposterna 

Johannishus och Stora Hammar 1967-1974 samt Karlshamn 1967-70. Därefter följde 

Helsingborg-Råå och Landskrona 1974-1982 innan det bar av till Kungsör-Herrdalen 1982 

där han skötte församlingen tills den slogs samman med Köping 2000. Först i församlingens 

egna lokal tills den såldes 1988 och sedan i sitt eget hem under många år. 

Åke började som extra ordinarie predikant 1957, ordinerades till diakon enligt det gamla 

systemet 1961 och blev associerad medlem av årskonferensen 1971. Han var lojal och trogen 

sin kyrka genom hela livet. Han var en bönemänniska. 

Åke var en generös person som ville alla väl. Han bjöd gärna på det lilla han hade. Tyckte om 

att baka, göra tårtor och bjuda på mat. Tyckte om att möta och samtala med olika människor. 

Han såg de svaga och utsatta och ville hjälpa och uppmuntra dem. Han var en stor idealist 

som litade på Herren i alla sammanhang. 

Den 8 februari 2016 somnade han stilla och fridfullt in i sin säng på sjukhemmet i Kungsör 

efter ett långt liv. 

Begravningsgudstjänsten och efterföljande minnesstund hölls den 26 februari i Pingstkyrkan, 

Kungsör i kretsen av familj, släkt och vänner. Officianter var Tuula och Nils-Gustav Sahlin. 

Frid över Åke Sahlins ljusa minne! 

Nils-Gustav Sahlin 



Kontaktuppgifter 

Pastorer 

  Född  Intagen i  Adress 

    full förening  

Pensionerade äldste 

 

Erik Hellsten  15.5.1929  1954  Alexandersgatan 19 C 26, 06100 Borgå  

     tel. 019-241 4540, 0500-717 468  

  

Kaija-Riikka Växby  15.1.1946  1970  kaikka.vaxby@gmail.com  

 

Björn Elfving  16.9.1945  1979  Fjärilsvägen 9 A 4, 65230 Vasa   

     tel. 06-317 8494, 0400-455 417  

     bjorn.elfving@metodistkyrkan.fi  

 

Fredrik Wegelius  25.1.1949  1980  Kvarnbacksg. 10 A 1, 68600 Jakobstad 

     tel. 040-502 6002 

      fredrik.wegelius@metodistkyrkan.fi 

 

Gösta Söderström  16.3.1952  1980  Laxv. 26 B, 02170 Esbo 

     tel. 050-300 0807  

     gosta.soderstrom@metodistkyrkan.fi   

 

Äldste   

Mayvor Wärn-Rancken  15.7.1958  1984  c/o Bolagsv. 33, 02700 Grankulla  

     tel. 045-137 8492  

     mayvor.rancken@metodistkyrkan.fi  

  

Nils-Gustav Sahlin 20.8.1958 1987 Apollog. 5 B 45, 00100 Helsingfors 

  040-579 3458 

     nils-gustav.sahlin@metodistkyrkan.fi 

 

Tuula Sahlin 15.8.1961 1988 Apollog. 5 B 45, 00100 Helsingfors 

     040-579 4361 

     tuula.sahlin@metodistkyrkan.fi 

 

Leif-Göte Björklund  18.3.1960  2005  Kyrktorget 9 A 2, 06100 Borgå  

     tel. 044-058 0675 tj, 050-357 3548 privat  

     leif.bjorklund@abo.fi  

 

Camilla Klockars  9.6.1966  2011 c/o Gustaf Adolfsg. 6, 67100 Karleby  

     tel. 050-520 6548  

     camilla.klockars@anvianet.fi  

 

Stefan Forsbäck 21.5.1982 2015 c/o Tavastg. 4 B 20, 20500 Åbo 

     tel. 050-351 3584 

     stefan.forsback@metodistkyrkan.fi 

mailto:fredrik.wegelius@metodistkyrkan.fi
mailto:stefan.forsback@metodistkyrkan.fi


Sarah Tiainen  2.9.1981  2015 c/o Choraeusgatan 9, 68600 Jakobstad 

     tel. 050-591 3201 

     sarah.tiainen@metodistkyrkan.fi 

 

Andreas Forsbäck  11.10.1983 2016 Vuorelav. 3 D 87, 20720 Åbo 

     tel. 050-3095 245 

     andreas.forsback@gmail.com 

 

Pensionerade lokalpastorer   

 

Karl-August Turpeinen  19.3.1941   Köpmansgatan 6 A 8, 68600 Jakobstad  

     tel. 06-724 4091  

 

Birgit Grönqvist  11.2.1946   Strandvägen 26 D, 07900 Lovisa 

     tel. 019-523 0891, 0400-890 966  

     birgit.gronqvist@pp1.inet.fi  

 

Lokalpastorer   

 

Leif Galls  13.5.1968   c/o Fredsg. 12, 65100 Vasa  

     tel. 050-328 0139 

     leif.galls@metodistkyrkan.fi   

 

Mikael Nylund 1.9.1981  Grännav. 43, 10600 Ekenäs 

     tel. 040-486 8281 

     m@ccon.fi 

 

Mika Uusimäki   c/o Gustav Adolfsg 6, 67100 Karleby 

     tel. 046-548 3069 

     mika.uusimaki@metodistkyrkan.fi 

 

 

Det svenska distriktet (”Metodister i Sverige”) 
 

Pensionerade äldste Född Intagen i full Adress 

    förening 

 

Sven-Erik Jansson 22.6.1930 1958 Kung Magnus väg 26  

     SE-621 39 Visby 

     tel. +46 498 590 69 

     sven-erik.jansson@telia.com 

 

Majken Hellgren 2.8.1930 1962 Höganäsgatan 2 A 1103 

     SE-692 31 Kumla 

     tel. +46 19582617 

      

Folke Palmér 28.10.1940 1966 Rangeltorpsgatan 47 

     SE-412 69 Göteborg 

     tel. +46 31404570 

     folke.palmer@gmail.com 

mailto:m@ccon.fi
mailto:mika.uusimaki@metodistkyrkan.fi
mailto:sven-erik.jansson@telia.com


Anita Grantinger 13.7.1942 1996 Dahlborgsgatan 9 

     SE-382 43 Nybro 

     tel. +46 19507 06 88 

     tata_gran@hotmail.com 

 

Christer Nilsson 12.9.1948 2005 Allmogevägen 94 

     SE-352 43 Växjö 

     tel. +46 470221 48 

     chn@telia.com 

 

Äldste i aktiv tjänst 

 

Veronica Andersson 5.6.1973 2009 Idrottsgatan 5, SE-692 33 Kumla 

     tel. +46 1957 5677,  

     +46 70 7715 131 

     veronica.andersson@metodister.se 

 

Lokalpastor 

 

Bengt Korswing 4.9.1953  Svärdsjövägen 287,  

     SE-812 94 Åshammar 

     tel. +46 290 50048 

     mobil: +46 7052 48614 

     bgk53@live.se 

 

 

Lokaliserade pastorer 

 

Claes Adolfsson 16.3.1959  Gråbogatan 38, 

     SE-561 43 Huskvarna 

     tel. +46 76 363 7774 

     claesad_@hotmail.com 

 

Hans Lutmark 9.7.1949  Kvarngatan 63 

     SE-692 35 Kumla 

     tel. +46 19 570 509 

     mlutmark@hotmail.com 

 

mailto:claesad_@hotmail.com


Metodistförsamlingar  
 

Borgå svenska metodistförsamling  

http://borga.metodistkyrkan.fi 

Metodistkyrkan, Brunnsgatan 31, 06100 Borgå 

tel. 044-058 0675, borgametodistkyrka@gmail.com  

Pastor: Leif-Göte Björklund 

Församlingsrådets ordförande: Tuovi Hahto 

 

Ekenäs svenska metodistförsamling  

www.ekenas.metodistkyrkan.fi 

Metodistkyrkan, Sigfrid Aroni gata 2, 10600 Ekenäs 

tel. 045-1382201, ekenasmetodist@gmail.com 

Pastor: Mikael Nylund 

Församlingsrådets ordförande: Kaj Dannbom 

 

Betelkapellet, Hangö 

Bangatan 29, 10900 Hangö 

 

Gamlakarleby svenska metodistförsamling  

www.hometonightchurch.fi 

Metodistkyrkan, Gustav Adolfsgatan 6, 67100 Karleby 

Pastorer: Camilla Klockars, Mika Uusimäki  

Församlingsrådets ordförande: Mika Uusimäki 

 

Grankulla svenska metodistförsamling  

www.grankulla.metodistkyrkan.fi  

Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33, 02700 Grankulla 

tel. 045-137 8492, grankulla@metodistkyrkan.fi 

Pastor: Mayvor Wärn-Rancken, Fredrik Wegelius t.o.m. 25.1.2017 

Församlingsrådets ordförande: Monica Wiik  

  

Helsingfors svenska metodistförsamling  

helsingfors.metodistkyrkan.fi 

Kristuskyrkan, Apollogatan 5, 00100 Helsingfors 

tel. 09-449 874  

helsingfors@metodistkyrkan.fi 

Pastorer: Tuula Sahlin, Nils-Gustav Sahlin 

Församlingsarbetare: Rita Eränen 

Lekmannaledare, församlingsrådets ordförande: Sonja Nygård 

 

Ingå svenska metodistförsamling  

Taborkyrkan, Västankvarnsv. 111 

Postadress: c/o Wilkman, Fagerviksvägen 191, 10210 Ingå   

Pastor: Nils-Gustav Sahlin 

 

Jakobstads svenska metodistförsamling  

www.jakobstad.metodistkyrkan.fi  

Choraeusgatan 9, 68600 Jakobstad, tel. 050-591 3201 

Pastor: Sarah Tiainen 



Kristinestads svenska metodistförsamling  

www.kristinestad.metodistkyrkan.fi 

Metodistkyrkan, Staketgatan 35, 64100 Kristinestad 

Pastor: Andreas Forsbäck  

Postadress: Vuorelav. 3 D 87, 20720 Åbo 

 

Lovisa svenska metodistförsamling  

c/o Brunnsgatan 31, 06100 Borgå 

tel. 044-058 0675 

Pastor: Leif-Göte Björklund 

  

Skaftung svenska metodistförsamling  

Skaftungvägen 295, 64480 Skaftung 

Församlingsarbetare: Bengt Lindblad 

Församlingsrådets ordförande: Bengt Lindblad 

Ansvarig äldste: Andreas Forsbäck 

 

Svartså krets svenska metodistförsamling  

Svartså kapell, Brasasvägen 30, 06750 Tolkis  

Postadress: Brunnsgatan 31, 06100 Borgå 

Pastor: Leif-Göte Björklund 

Församlingsrådets ordförande: Mona Grönroos 

 

Vasa svenska metodistförsamling  

www.vasa.metodistkyrkan.fi 

Metodistkyrkan, Fredsgatan 12, 65100 Vasa 

Kansli tel. 06-3172 744, vasametsku@gmail.com 

Pastor: Leif Galls; vikarierande pastor Camilla Klockars 

Församlingsrådets ordförande:  

 

Åbo svenska metodistförsamling  

www.metsku.fi  

Betlehemskyrkan, Tavastgatan 4, 20500 Åbo, tel. 0400-514 080  

Postadress: Tavastg. 4 B 20, 20500 Åbo 

metsku@metsku.fi (kansliet), tel. 040-051 4080 

Pastor: Stefan Forsbäck 

Församlingsrådets ordförande: Ninni Forsbäck 

Församlingsarbetare: Aaron Pratt 

Församlingsarbetare: Charlotta Acquah (vårdledig) 

Kanslist: Katri Sy 

 

Det svenska distriktet (”Metodister i Sverige”) 
 

Laxå Metodistförsamling 

Laxametodist.blogspot.com 

Besöksadress: Röforsv. 9, SE-695 30 Laxå 

tel. +46 584 100 01 

laxametodist@gmail.com 

Postadress: c/o Hård, Tjärbrännarstigen 8, SE-695 32 Laxå 

Ansvarig äldste: Nils-Gustav Sahlin 

mailto:metsku@metsku.fi
mailto:laxametodist@gmail.com


 

Östersunds Metodistförsamling 

http://www.metodistkyrkanostersund.se 

Emanuelskyrkan, Magistratsgränd 3, SE-831 35 Östersund 

Tel. +46 70 511 7874 

ostersund@metodister.se 

Pastor: Bengt Korswing 

Ansvarig äldste: Nils-Gustav Sahlin 

Församlingsassistent: Ulla-Gun Ångman 

+46 640 20802, +46 70 924 21 32 

 

Medarbetare  

 
Missionärer i Metodistkyrkans tjänst  

Mikko – Michael Sohrmann, Indien 

somifinn@remotemail.org 

 

Församlingsarbetare   
Bengt Lindblad, Korsbäckvägen 7, 64320 Dagsmark 

tel. 06-222 4535, bengt.lindblad@metodistkyrkan.fi 

 

Rita Eränen, Pääskylänrinne 10 A 21, 00500 Helsingfors 

tel. 0400-964 877, manuela@metodistkyrkan.fi (Helsingfors) 

 

  Charlotta Acquah, Tavastg. 4, 20500 Åbo 

tel. 02-231 5976, charlotta.lundgren@gmail.com (vårdledig, Åbo) 

 

Katri Sy, Tavastg. 4 B 20, 20500 Åbo  

tel. 0400-514 080, metsku@metsku.fi (vikarierande kanslist, Åbo) 

 

Biståndskoordinator  

Catarina Ekman-Niemi-Kaija, Aapos väg 12, 02180 Esbo 

tel. 045-189 4050, dev.aidcoordinator@gmail.com 

  

Lokalpredikanter  

Marie Fred, Österändsvägen 126, 65930 Södra Vallgrund 

tel. 050-547 0688, marie.fred@metodistkyrkan.fi 

 

Heidi Granlund, Stapelstadsv. 13 A 14, 00750 Helsingfors 

tel. 040-410 7804, hgranlu@gmail.com  

 

Mona Grönroos, Ilmarinens väg 2 A C 39, 06150 Borgå 

tel. 040-572 6738, mona.gronroos@gmail.com 

 

Ninni Forsbäck, Vuorelav. 3 D 87, 20720 Åbo 

Tel. 040-073 2406, ninkivin@abo.fi 

 

Bengt Lindblad, Korsbäckvägen 7, 64320 Dagsmark 

tel. 06-222 4535, bengt.lindblad@metodistkyrkan.fi 

http://www.metodistkyrkanostersund.se/
mailto:manuela@metodistkyrkan.fi
mailto:charlotta.lundgren@gmail.com
mailto:metsku@metsku.fi


  

Mayvor Lindblad, Korsbäckvägen 7, 64320 Dagsmark 

tel. 06-222 4535, bengt.lindblad@metodistkyrkan.fi 

  

Monica Lundgren, Hansavägen 2 A 16, 06150 Borgå 

tel. 0400-868235, monica.lundgren@metodistkyrkan.fi  

 

Öivind Nyquist, Apollogatan 5 A, 00100 Helsingfors 

tel. 050-357 4319, jan.nyquist.sr@gmail.com 

  

Kristina Tjäder, Mannerheimgatan 23, 06100 Borgå  

 

Minna Kujala, Karleby 

tel. 044-320 7373, minzikujala@gmail.com 

 

Tom Riska, Hankurainen 3, 40630 Jyväskylä 

Tel. 0500-884 208, riskatom@gmail.com 

 

Ann-Helen Peltonen, August Eklöfs väg 4 AB, 06750 Tolkis 

Tel. 050-385 1482, ann-helen.peltonen@luukku.com 

 

Eva-Maria Priester, Kattfotsvägen 2, 06100 Borgå 

Tel. 044-208 8249, priester.evamaria@gmail.com 

 

Carola Löfholm, Olvonvägen 5, 65380 Vasa 

Tel. 040-153 4088, carolalofholm@gmail.com 

 

Det svenska distriktet (Metodister i Sverige) 
 

Församlingsassistent 

  Ulla-Gun Ångman 

  Tel. +46 640 20802, +46 70 924 21 32 (Östersund) 

 

Lokalpredikanter 

 Bengt Andersson, Idrottsg. 5, SE-692 33 Kumla 

 Tel. +46 70 693 3365, bengtallanandersson@hotmail.com 

 

 Hans Wallstedt, Bäckv. 62, SE-428 33 Kållered 

 Tel. +46 31 795 4593, mobil: +46 734 232 416, hans@hwvykort.se 

 

  Inger-Berit Hordnes, Oxelgatan 3, SE-554 58 Jönköping 

  Tel. +46 36 175 114 

 

Institutioner med anknytning till Finlands svenska metodistkyrka  
  

Konkordiahemmet – metodistförsamlingens servicehem   

Apollogatan 5 B 37, 00100 Helsingfors, tel. 050-463 7467  

  

Hurtigs barnhem     

Bolagsvägen 29, 02700 Grankulla, tel. 09-505 1494 

mailto:minzikujala@gmail.com
mailto:riskatom@gmail.com
mailto:priester.evamaria@gmail.com
mailto:bengtallanandersson@hotmail.com
mailto:hans@hwvykort.se


  

Casa Seniori      

Bolagsvägen 31, 02700 Grankulla  

  

Metodistkyrkans arkiv  

c/o Maire Lindström, Bolagsvägen 31 A 10, 02700 Grankulla, tel. 040-771 5410 

  

Metodistkyrkans lägerområde Jumijärvi  

Jumijärven leirialue, Jumijärventie 450, 42100 Jämsä, tel. 044-076 8707 

www.mku.fi 

  

Fria Kristliga Folkhögsskolan  

www.fkf.fi  

Pb 46, 651010 Vasa, tel. 06-319 1500 

 

 

http://www.mku.f/


Adresser för personer med förtroendeuppdrag  
(exkl. pastorer)  

 

 

Acquah, Charlotta Luolavuoriv. 23, 20810 Åbo förs.arb.  

 tel. 044-547 0683, charlotta.lundgren@gmail.com 

  

Adlercreutz-Laurin c/o Apollog. 5, 00100 Helsingfors KS 

 tel. 040-969 6663, kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi 

 

Ahola, Thomas Ritzgränden 4 J 46, 20380 Åbo MKUkassör 

 tel. 044-449 4010, thomas.ahola@gmail.com 

 

Ala-Heikkilä, Marika Magistersvägen 15 D, 02700 Grankulla samarb.org. 

 tel. 040-559 2536, marika.ala-heikkila@luukku.com 

 

Andelin, Jan-Erik  Maria Jotunis gata 12, 06100 Borgå RS-NB 

 tel. 044-564 6000, andelins@mariajotuni.net  

 

Andersson, Bo Löpgravsv. 18 A, 00430 Helsingfors samarb.org. 

 tel. 040-040 9552, bosse.andersson@kolumbus.fi 

 

Andersson, Nils Kvarnåkerstigen 3 A, 00650 Helsingfors revisor 

 tel. 050-050 5982, nils.andersson@luukku.com 

 

Baltscheffsky, Martin Stenbergsgränden 12, 02700 Grankulla revisor 

 tel. 040-5169005, martin.baltscheffsky@teca.fi 

 

Blomberg, Stina Vargvägen 1-5 B 8, 06150 Borgå KRAN 

 tel. 040-738 4270, stina.blomberg@yahoo.com 

 

Ekman-Niemi-Kaija,  Aapos väg 12, 02180 Esbo  Biståndskoord 

Catarina   tel. 040-580 3630, cata@mku.fi  förv.Jumi 

  

Elfving, Andreas  Dalvägen 6 C,  10210 INGÅ radio, GK, CK

 tel. 0500-480 411, andreas.elfving@gmail.com  

  

Eränen, Jerrold Pääskylänrinne 10 A 21, 00500 Helsingfors KS 

 tel. 040-557 7556, jeralbert@hotmail.com 

 

Eränen, Rita Pääskylänrinne 10 A 21, 00500 Helsingfors nomm.komm 

 tel. 040-096 4877 

 

Fred, Marie Österändsvägen 126, 65930 Södra Vallgrund ekon.stat..sekr.

 tel. 050-547 0688, marie.fred@metodistkyrkan.fi  

  

Grönroos, Mona Ilmarinens väg 2 A C 39, 06150 Borgå Svartså 

 tel. 040-572 6738, mona.gronroos@gmail.com 

 

mailto:charlotta.lundgren@gmail.com
mailto:martin.baltscheffsky@teca.fi
mailto:cata@mku.fi


Hamberg, Monica Forsellesv. 5-7 D 33, 02700 Grankulla Jumi FRV

 tel. 050-382 2675, monica.hamberg@kolumbus.fi 

  

Hoang, Ellen Bollv. 23 B, 01280 Vanda nomm.komm. 

 tel. 040-725 7084, ellen.elisabet@gmail.com  

   

Jåfs, Hans Handelsespl. 12 B, 65100 Vasa revisor 

 tel. 040-085 6077, hans.jafs@waasanumerica.fi  

 

Klockars Bernt Åivobäcksv. 325, 67500 Karleby RfM 

 tel. 040-352 6696 bernt.klockars@anvianet.fi  

   

Konno, Christine  Fjälldalsgatan 18 C 31, 00100 Helsingfors  RS-NB 

 tel. 09-406 761, 050-583 3065  

 ceko.titti@saunalahti.fi  

 

Lahtinen, Annika  Fimbulvägen 23, 20610 Åbo KRAN, MKU 

 tel. 040-506 9924,annika.lahtinen@karkulla.fi 

  

Lindblad, Bengt Korsbäckvägen 7, 64320 Dagsmark KS

 tel. 040-550 6870, bengt.lindblad@metodistkyrkan.fi  

 

Lindström, Kaj Grankullav. 11 B, 02700 Grankulla revisor 

 tel. 040-041 5680 

 

Lindström, Maire  Bolagsvägen 31 A 10, 02700 Grankulla arkiv 

 tel. 040-771 5410  

 

McCrea, Jennie jenniecarita@gmail.com MKU/EMYC 

 

Mutiganda, Jean-Claude Hiisigården 4, 20400 Åbo RfM 

 Tel. 050-547 5549, jeanclaude.mutiganda@abo.fi 

 

Norrby, Markus Kråkfjärdsgatan 16 B 16, 65200 Vasa FKF 

 040-0515 7574, mnorrby@abo.fi  

 

Nygård, Gustav Lotsgatan 30, 68600 Jakobstad RfM 

 tel. 050-375 9422, gustav.nygard@gmail.com 

 

Nygård, Sonja Kristallgränden 5, 02780 Esbo RfM 

 Tel. 050-535 8808, sonja.nygard@kirkkonummi.fi 

 

Nylund, Daniel  Heimlaxvägen 4, 10520 Tenala förv.Jumi

 tel. 040-094 3843, smid_arn@hotmail.com 

 

Nyquist, Öivind  Apollogatan 5 A, 00100 Helsingfors radio 

 tel. 09-454 9649, jannyquist95@gmail.com 

 

Rosenqvist, Annina  Fågelhuvudvägen 4 C 34, 20500 Åbo RfM 

 tel. 041-514 6714, annina.rosenqvist@novia.fi  

mailto:ellen.elisabet@gmail.com
mailto:jenniecarita@gmail.com
mailto:jeanclaude.mutiganda@abo.fi
mailto:gustav.nygard@gmail.com


 

Storsjö, Sofia Lolaxv. 82, 66240 Petalax FKF

 tel. 050-527 4246 

 

Uhinki, Ritva Slottsgatan 37 A, 20100 Åbo RTO 

 tel. 02-232 2001, 040-777 8161 

 

Wahlström, Beatrice  Frontmannavägen 25, 06100 Borgå bokf. KS

 tel. 040-575 9371, beatrice.wahlstrom@akan.fi 

 

Westerbom, Thomas  Kurängsvägen 15 b B, 02750 Esbo arkiv

 tel. 09-455 0964, 045-1470727 

 

Westerlund, Lilian Österändsv. 29, 65930 Södra Vallgrund RS-NB 

 tel.  040-048 7274, lilian.westerlund@gmail.com   

 

Wiik, Gustav Sepetviksvägen 7 B 27, 02230 Esbo RS-NB 

 050-409 1964, gustav.wiik@hotmail.com 

 

Wiik, Hanna Gäddviksgränden 15 C 112, 00580 Helsingfors MKU 

 050-405 1874, hannawiik@hotmail.com 

 

Wiik Monica Sepetviksv. 7 B 27, 02230 Esbo Rätt Kurs 

 tel. 040-568 7177, monica.wiik@outokumpu.com     

    

Wilkman, Anders  Fagerviksvägen 189, 10210 Ingå förv.Jumi

 tel. 044-592 1120, anders.wilkman@gmail.com  

 

Wilkman, Reidar Fagerviksvägen 191, 10210 Ingå FS bistånd 

 tel. 040-553 2555, rwilkman@hotmail.com 

 

Witting, Jan-Erik Gamla Vasagatan 17 A 3, 65370 Vasa FS 

 tel. 06-3466 355, 050-036 7767, janerikwitting@gmail.com

  

Åkerberg, Margareta Östermalmsgatan 24 B 31, 06100 Borgå Nom.komm 

 tel. 040-060 7258, margareta.åkerberg@prakticum.fi 

 

Ångman, Ulla-Gun Önet 343, SE-83540 Nälden   RfM 

 tel. +46 70 924 21 32,  ug_angman@yahoo.se 

 



Kontonummer och kassörer 
 

Finlands svenska metodistkyrka 

 Kyrkokassan  IBAN: FI21 2422 2100 0020 56, BIC: NDEAFIHH 

 Gemensam Sak  IBAN: FI15 2422 2000 0636 46, BIC: NDEAFIHH 

 Kyrkobyggnads- och bostadsfonden IBAN: FI76 1376 3000 1177 45, BIC: NDEAFIHH 

 Fonden för församlingsplantering IBAN: FI94 1376 3000 1153 84, BIC: NDEAFIHH 

 

Till kyrkokassan betalas offer för teologisk utbildning, församlingsplantering och baltiska 

pastorslöner. 

 

Kassör: Beatrice Wahlström, Frontmannav. 25, 06100 Borgå, tel. 040-575 9371, 

beatrice.wahlstrom@akan.fi 

 

Rådet för mission 

 Rådet för mission, Zimbabwe IBAN: FI84 2422 1800 0236 69, BIC: NDEAFIHH

 Referensnummer:   

 220 Rut Lindgrens barnhjälp 

 330 Zimbabwe nödhjälp 

 123 Fadderbarn i Zimbabwe, hörselskada 

  

 Övriga inbetalningar: 

 Rådet för mission  IBAN:FI29 2422 1800 0087 51, BIC: NDEAFIHH 

 Referensnummer:  

 110 Rådets för mission löneomkostnader 

 440 Kambodja 

 505 Missionär Mikkos resekostnader 

 660 Kenya, landinköp för Rehab Center 

 602 Kenya, yrkesskolans internat 

 770 Allmänna gåvor till Rådet för mission 

 822 Katastrofhjälp  

   

 Vid övriga inbetalningar, skriv meddelande 

  

 Kassör: Annina Rosenqvist, Fågelhuvudvägen 4 C 34, 20500 Åbo,  

 tel. 041-514 6714, annina.rosenqvist@novia.fi 

 

 Kontaktperson för fadderbarnen i Zimbabwe: Catarina Ekman-Niemi-Kaija 

 tel. 040-580 3630, cata@mku.fi 

 

Rauhan Sanomia - Nya Budbäraren 

 Prenumerationer: Eevi Pöysti, tel. 03-766 2915, paula.poysti@ispalvelu.inet.fi 

 Prenumerationsavgift: 35€  

 Konto:     IBAN: FI56 2371 1800 0002 88, BIC: NDEAFIHH 

mailto:paula.poysti@ispalvelu.inet.fi


 

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund rf (MKU) 

 Konto:    IBAN: FI26 4055 2220 0262 82, BIC: HELSFIHH 

 

Kassör: Thomas Ahola, Ritzgränden 4 J 46, 20380 Åbo, 044-449 4010, 

thomas.ahola@abo.fi 

Bokförare: Catarina Ekman-Niemi-Kaija, Aapos väg 12, 02180 Esbo, tel. 040-580 3630, 

cata@mku.fi 

 

 

Indienhjälpen 

 Konto:    IBAN: FI71 4055 0010 8955 77, BIC:HELSFIHH 

 Referensnummer: 

 123  Fadderbarnsavgifter 

 550  Ägg- och mjölkprojektet 

 

Kontaktperson för fadderbarnen: Catarina EkmanNiemi-Kaija, Aapos väg 12, 02180 

Esbo, tel. 040-580 3630, cata@mku.fi 

 

 

Rätt Kurs 

 Konto:    IBAN: FI37 1621 3500 011656, BIC: NDEAFIHH 

Kontaktperson: Monica Wiik, Sepetviksvägen 7 B 27, 02230 Esbo, tel. 040-568 7177, 

mewiik@live.com 

 

 

OFFERDAGAR 

 

28.8/4.9.2016 Teologisk utbildning 

25.9.2016 Mission: Kambodja 

5.11.2016 Baltiska lönefonden 

6.1.2017 Mission: Home of Hopes utbyggnad 

12.2.2017 Församlingsplantering 

19.3.2017 MKU 

23.4.2017 Mission: Missionär Mikkos resor 

 

mailto:thomas.ahola@abo.fi
mailto:cata@mku.fi
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Datum     Plats Biskop Sekreterare
5.7.1967 Ekenäs Odd Hagen Thor Blomberg 1 1

19.6.1968 Jakobstad Odd Hagen Thor Blomberg 1
18.6.1969 Grankulla Odd Hagen Thor Blomberg 1 1 1

1.7.1970 Vasa F. Wunderlich Thor Blomberg 1 1 1 1
9.6.1971 Åbo Ole E. Borgen Thor Blomberg 3 3

31.5.1972 Helsingfors Ole E. Borgen Hans Växby 1 1 1 1
6.6.1973 Borgå Ole E. Borgen Hans Växby
5.6.1974 Kristinestad Ole E. Borgen Hans Växby 1 1
4.6.1975 Gamlakarleby Ole E. Borgen Hans Växby 1 1
9.6.1976 Ekenäs Ole E. Borgen Hans Växby 1 1
8.6.1977 Jakobstad Ole E. Borgen Hans Växby
7.6.1978 Åbo Ole E. Borgen Hans Växby

30.5.1979 Vasa Ole E. Borgen Hans Växby 1 1 1
22.6.1980 Lovisa Ole E. Borgen Håkan Sandström 1 2 2 1

3.6.1981 Grankulla Ole E. Borgen Håkan Sandström 2 2 2
2.6.1982 Helsingfors Ole E. Borgen Håkan Sandström 1 1
2.6.1983 Jakobstad Ole E. Borgen Håkan Sandström 1 1
6.6.1984 Borgå Ole E. Borgen Tom Hellsten 1 1

19.6.1985 Karkleby Ole E. Borgen Tom Hellsten
4.6.1986 Åbo Ole E. Borgen Tom Hellsten 1
3.6.1987 Grankulla Ole E. Borgen Tom Hellsten
1.6.1988 Vasa Ole E. Borgen Tom Hellsten 1 1

31.5.1989 Helsingfors Hans Växby Tom Hellsten 1
6.6.1990 Kristinestad Hans Växby Anne Mäklin
5.6.1991 Jakobstad Hans Växby Anne Mäklin 1 1 1
3.6.1992 Grankulla Hans Växby Anne Mäklin 1 1 1
9.6.1993 Ekenäs Hans Växby Kaija-Riikka Växby
8.6.1994 Karleby Hans Växby Kaija-Riikka Växby
7.6.1995 Borgå Hans Växby Kaija-Riikka Växby 1
9.6.1996 Åbo Hans Växby Kaija-Riikka Växby 1
8.6.1997 Vasa Hans Växby Kaija-Riikka Växby
7.6.1998 Helsingfors Hans Växby Kaija-Riikka Växby
9.6.1999 Jakobstad Hans Växby Kaija-Riikka Växby

11.6.2000 Vasa Hans Växby Kaija-Riikka Växby
10.6.2001 Grankulla Øystein Olsen Kaija-Riikka Växby 1

9.6.2002 Borgå Øystein Olsen Kaija-Riikka Växby
8.6.2003 Helsingfors Øystein Olsen Kaija-Riikka Växby
6.6.2004 Åbo Øystein Olsen Andreas Elfving
8.6.2005 Borgå Øystein Olsen Andreas Elfving 2 1 1
7.6.2006 Jakobstad Øystein Olsen Andreas Elfving 2

6.6.2007 Grankulla Tapani Rajamaa Andreas Elfving 1

 (ordf. i biskopens  frånvaro)

13.6.2008 Vasa Øystein Olsen Andreas Elfving
3.6.2009 Ekenäs Christian Alsted Pontus Fred
9.6.2010 Jakobstad Christian Alsted Pontus Fred 2

8.6.2011 Karleby Christian Alsted Pontus Fred 1

7.6.2012 Helsingfors Christian Alsted Kaija-Riikka Växby 1

5.6.2013 Kristinestad Christian Alsted Monica Lundgren 1

4.6.2014 Karleby Christian Alsted Monica Lundgren

4.6.2015 Grankulla Christian Alsted Monica Lundgren 2

9.6.2016 Åbo Christian Alsted Monica Lundgren 1 2
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	34 Kontonummer och kassörer
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