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Kära läsare! 

Nu är det äntligen dags att så och plantera! Vi planterar för 

framtiden, det gäller också i det kyrkliga arbetet. Tills vidare får vi 

se väldigt lite skörd av allt vårt såningsarbete, planterande och 

vattnande av Guds ord där vi arbetar och rör oss. Det verkar ändå 

inte vara någon brist på nya sätt att försöka nå vår tids människor 

med det glada budskapet om Jesus! De strömmade guds-

tjänsterna som vi började med förra året icke att förglömma. 

Läs om några av våra församlingars nuvarande idéer och 

framtidsplaner. Ett bibelord från 1 Korintierbrevet kapitel 3:5–8 

passar bra i såningssammanhanget. Paulus skriver dessa 

tänkvärda ord till församlingen i Korint angående sig själv och sin 

medarbetare Apollos. ”Jag planterade, Apollos vattnade, men 

Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast 

den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en 

skall få sin lön efter sitt arbete.” 

Det första numret av Kustbandet skickades ut till cirka 40 e-postadresser på kyrkans postningslista: 

biskopen, våra pastorer i Finland och Sverige, andra anställda, församlingsrådens ordförande och till 

alla övriga medlemmar i kyrkans olika råd. Församlingarna skickade det i sin tur vidare till med-

lemmar, vänner och övriga intresserade som har e-post, samt kopierade några exemplar för 

utdelning. Det sista året, år 2012, som vi hade en egen helt svenskspråkig tidning Nya Budbäraren 

hade vi cirka 300 prenumeranter. Var med och vidga bandet och sprid Kustbandet till vänner och 

bekanta och andra! Om du inte har en dator, så kan du be att församlingen kopierar några exemplar 

åt dig. Kontakta mig gärna och säg vad du skulle vilja läsa om i Kustbandet! Nästa nummer utkommer 

i slutet av september. 

Birgit Grönqvist 

 

 

Välsignad sommar!  

”Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på 

gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han veder-

kvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.”  

Psaltaren 23:1–3 



 

”Metodistkyrkan har haft rollen av ett 

hem i mitt liv”  

 

 

 

Kyrkostyrelsens nya ordförande sedan i höstas heter 

Jerrold von Konow, hemma från Gamlakarleby 

nuvarande Karleby. Tillsammans med sin kära mor-

mor Dorthe blev han redan i barndomen bekant med 

den lokala metodistförsamlingen, som var mycket 

betydelsefull för henne. Efter olika skeden i livet 

återvände han till Finland och sin barndoms kyrka. 
 

 

 
 
 
– Jag bodde i Gamlakarleby tills jag tog studentexamen 1971, säger Jerry. Studierna förde dock till 
Åbo och vidare till huvudstaden. Efter avlagd ekonomexamen inledde jag min karriär i mode-
branschen genom att resa landet runt med två kappsäckar innehållande glasögonbågar. Emedan 
optik är mycket tekniskt sökte jag mej vidare till ett verkligt modehus, Seppälä-koncernens huvud-
kontor vid Kaisaniemigatan. Jag hade det otroliga privilegiet att i nära samarbete med ägaren själv få 
utveckla modekedjan och produkturvalet under en tid av kraftig expansion. Det blev min egentliga 
internationella högskola, säger Jerry. Småningom blev jag egen företagare inom modebranschen och 
hade ett eget brand-namn, grossist- och detaljhandel med butiker på några orter. 

90-talskrisen med påföljande depression ändrade sedan också Jerrys liv totalt. Han förlorade sitt 
företag och sitt äktenskap och måste också lämna Finland, men livet fortsatte. Av en ödets nyck eller 
Herrens ledning, som han säger, gick Sovjetunionen också under och järnridån föll vilket öppnade en 
helt ny värld. Jerry bereddes en ofattbar möjlighet till en ny början i livet i Estland. Att på nära håll få 
bevittna hur ett folk återtar sin självständighet och på några få år sin självklara roll i världen var en 
hisnande upplevelse utan like, minns han. En sak ledde till en annan och plötsligt fann han sig ute på 
en ö i Östersjön, Dagö, där han fick ta sig an en helt ny familj. Det var Rita, som senare blev hans 
hustru och hennes två barn. 

År 2006, efter att barnen vuxit upp och Rita och han hade hunnit göra många experiment med 
marknadsekonomi i Estland, beslöt de sig för att ge Finland en ny chans, Rita dock för första gången. 
Det blev Helsingfors och metodistförsamlingen på Apollobacken som tog emot dem. – Min öken-
vandring var slut, konstaterade Jerry. 

Du blev vald till kyrkostyrelsens ordförande. Berätta lite om det. 

– Ur mitt svar kan lätt utläsas vilken betydelse Herren gett Metodistkyrkan i mitt liv, svarar Jerry. 
Kyrkan har haft rollen av ett hem, ett föräldraskap. Något som man upproriskt kan överge, men med 
den inre vetskapen om att det finns där. Hemmet står kvar och man kan när man vill återvända dit. 
Kanske det blivit dags för mej att återgälda något av vad jag fått av kyrkan. Så tänker jag nu, säger 
Jerry. Jag har varit med i kyrkostyrelsen tidigare åren 2014–18 och kände inte för att överta  



 
 
ordförandeskapet, varken då eller nu. Det blev en inre kamp på årskonferensen i höstas. Beslutet 
framkallades först efter att Hans Växby, min mentor, ingripit. Nu tror jag att det var Guds vilja att jag 
ställde mej till förfogande, konstaterar Jerry. Jag överlämnar mej till Gud dagligen för att kunna 
motsvara de förväntningar Han ställer på mej. 

Vad gör man i KS? 

– KS eller kyrkostyrelsen är till för att ansvara för kyrkans centrala funktioner och förvaltning. Års-
konferensen uppställer målen och KS ser till att de uppfylls. Men styrelsen är också vårt samfunds 
samlade ledning både i praktisk och juridisk mening. Kabinettet, biskopen och distriktsföreståndarna 
är en del av detta övergripande ledarskap. Därför har KS en så avgörande roll när det gäller sam-
fundets välmående och framtid. 

Vad har dina arbetsuppgifter varit hittills? 

– Som färsk ordförande ställdes jag omedelbart inför utmaningen att hitta en ny sekreterare för 
styrelsen, säger Jerry, i stället för långvariga och kunniga medarbetare. Med hjälp av Herren hittades 
Mirjam. Det gjorde mej jätteglad och tacksam. Nu har arbetet inletts med vår kyrkas vision och de 
strategier som ska bära arbetet framåt i flera år. Denna fråga går ner till själva grunden för vår 
existens och verksamhet och resultatet är betydelsefullt endast om det kan omfattas och förankras 
hos medlemmarna. Ytterligare utmaningar finns i finanssektorn trots vår förhållandevis goda 
ekonomi, men de kräver hårt arbete. Lyckligtvis finns vilja och resurser för uppgiften, vilket också är 
orsaker till glädje och tacksamhet. 

Finns det något som du skulle vilja förändra i KS? 

– Inom vårt samfund i stort borde vi satsa mer på lekfolk, svarar Jerry. Vi behöver utveckla ledarskap 
både när det gäller det andliga, som lätt uppfattas enbart gälla pastorer och det organisatoriska. 
Lekmän, som det brukar heta eller hellre kanske lekfolket är en ovärderlig potentiell faktor när det 
gäller att guida kyrkan framåt, i ett ständigt förändrande samhälle. Det räcker inte med hårt 
jobbande pastorer. Alla gåvor ska tas i bruk, men denna resurs behöver också utrustas och motiveras. 
Vi kunde börja med att ordna kurser för förtroendevalda personer. 

Vad skulle du själv vilja bidra med? 

– Vi i KS jobbar som ett team, förklarar Jerry. Ingen kan göra förändring ensam. Men var och en kan 
ge ett viktigt bidrag. Min viktigaste uppgift är att möjliggöra ett så fruktbart och målmedvetet 
samarbete som möjligt. Det gäller även att försöka se in i framtiden. 

Berätta om din väg till tro och medlem i Metodistkyrkan 

– Tron på Gud och på Nya Testamentets Jesus har alltid varit en självklarhet för mej, säger Jerry. Jag 
vet väl vem jag har att tacka för barnatron. Bönen har funnits med varthän livet har tagit mej. Och 
förlåtelsen. Synden är något jag behövt börja ta mej an först nu på senare tid. Likaså utmaningen 
med att leva ett kristet liv. Som kristen bär jag ett ansvar oavsett vad jag företar mej. Jesus lever och 
det är hans exempel vi ska se upp till och som kristna ta efter. 

 
Intervju: Birgit Grönqvist   Bild: Rita Ramel 

  

 

 

 

 

 

Kyrkostyrelsen är Finlands svenska metodistkyrkas styrelse, som består av biskopen, distriktsföreståndarna, 

årskonferensens lekmannaledare samt tre till sex personer valda av årskonferensen för ett år i sänder. 

Kyrkostyrelsen är ansvarig inför årskonferensen. Samfundsordningen 2007. 



 

 

 

 

Vad hörs?  

Vi behöver varandra. Pastorerna i några församlingar fick följande frågor: Vilka förändringar har 

gjorts i församlingen efter att pandemin bröt ut i mars förra året? Hur håller ni kontakt med med-

lemmar och vänner? Vad planerar ni inför sommaren?  

 

Borgå 

– Nästan all ordinarie verksamhet har legat nere av helt naturliga skäl, konstaterar Leif-Göte Björk-

lund. Endast vår rätt så blygsamma matutdelning på tisdagar har fungerat efter gammalt mönster i 

stort sett hela tiden. 

Det nya som tillkommit som en följdverkan av pandemin har varit att vi i begränsad utsträckning 

satsat på att göra en del nätandakter, som lagts ut på YouTube och Facebook. De allra flesta av våra 

aktiva församlingsmedlemmar är sådana som inte använder sig av internet och datorer, varför det 

inte känts så meningsfullt att producera speciellt många nätandakter. Det finns ju också hela tiden, 

och inte minst nu under coronatiden, ett enormt utbud av andliga program på tv, radio och internet.  

Men några har vi alltså gjort och fått positiv feedback på dem. Vi har lärt oss teknik och hur man gör 

goda nätandakter. Det är inte många andakter vi producerat, men satsat desto mer tid och energi 

på dem vi gjort. En femton minuter lång nätandakt kräver ca en och en halv dags arbetsinsatser bara 

när det gäller det rent tekniska arbetet, bandning och redigering. Och då är inte förberedelsearbetet 

alls medräknat. 

Under jul- och nyårshelgerna samt på nytt senare under våren, framför allt i april och maj, har vi 

hållit kyrkobyggnaden öppen på sön- och helgdagar under eftermiddagstid rätt många timmar för 

att möjliggöra enskild andakt. Inga stora skaror har dykt upp, men ändå alltid minst en handfull 

personer. Man har kunnat sitta en stund i bön, tända ljus vid ljusbordet och lyssna till bandad musik 

eller ta del av våra egna nätandakter. Allra flest besökare hade vi faktiskt på trettondagen. 

– Vi har skickat ut församlingsrundbrev ett antal gånger under pandemin, redan förra våren och igen 

under våren 2021. Som pastor har jag ägnat mycket tid, flera timmar per vecka, åt att kontinuerligt 

vara i telefonkontakt med våra församlingsmedlemmar och vänner, i all synnerhet med dem som vi 

vet att inte har tillgång till internet.  

– Det är svårt att i detta skede kunna bedöma restriktionsläget i sommar, säger Leif-Göte. Trots att 

sommaren är nära. Om restriktionerna hävs kommer vi att bedriva mer verksamhet än vanligtvis 

under somrarna. De allra flesta församlingsbor åker inte bort från Borgå för några längre samman-

hängande perioder sommartid. 

 

Vasa 

– Den största förändringen är att vi har utvecklat vårt arbete på nätet, berättar Camilla Klockars. I 

mars 2021, dvs ett år efter att pandemin bröt ut, hade vi filmat ca 65 undervisningssessioner,  



 

 

 

personliga berättelser och gudstjänster på Youtube och Facebook. Vi har också startat några nya 

cellgrupper under året. 

– Vi har under vårvintern 2021 ordnat två sessioner varje söndag: en bibelskola klockan 10 och 
lovsång och bön klockan 16. Klockan 11 publiceras bibelundervisningen på nätet. Vi har också haft 
ett bönemöte varje vecka samt bjudit till lunch varje onsdag med syftet att nå ut till nya. Lunchen 
hade uppehåll en kort tid i april på grund av restriktionerna, men är tillbaka nu.  

– Vi ordnar hemmagudstjänster hos folk varje söndag kl. 18 genom hela sommaren, som också 
inkluderar grillning och gemenskap. Cellerna fortsätter säkert också, likaså bönemötena till en del. 

 

Åbo 

– Vi har inte haft gudstjänster i kyrkan, men en ledarskola, berättar Stefan Forsbäck. Genom att vi 
satte in en ljudisolerande glasvägg i caféet så kunde vi med hjälp av plast dela resten av kyrkan i två 
olika delar så att båda sidorna använde var sin egen separat ingång, toalett osv. Halva gruppen har 
suttit på kyrksalens sida och andra halvan på caféets sida och så har man ändå kunnat se varandra 
och kommunicera med varandra via ljudsystem. 

– Vi övergick i Åbo till online gudstjänster via Zoom som live-streamas till Youtube, förklarar Stefan. 
Det har visat sig fungera bra och många följer med gudstjänsterna varje vecka. Vi har också ordnat 
både församlingskonferenser, olika skolningar och kurser via Zoom. Senast har vi under våren 2021 
haft en ledarskola med 12 deltagare och en äktenskapskurs med 15 par som deltar över nätet. Men 
samtidigt är det givetvis tråkigt och påverkar församlingens gemenskap att många fester och event 
har ställts in. Vi är ändå glada att vi kunde ordna vårt församlingsläger i september 2020 då 
restriktionerna vid den tidpunkten gjorde det möjligt.   

– För det mesta deltar människor i samlingar via internet. Men ganska många träffas också i grupper 
på max 6 personer i hemmen och följer med gudstjänsterna tillsammans. På det sättet får man ändå 
lite gemenskap fast man inte kan ses med alla i församlingen på en gång. 

– Sommaren är ännu öppen. Ifall läget öppnar upp är det möjligt att vi återgår till gudstjänster i 
kyrkan. Annars fortsätter vi troligen med sommargudstjänster varannan söndagskväll via zoom. 

– Våra gudstjänster produceras på Zoom och streamas därifrån till Youtube, informerar Stefan. Det 
lättaste sättet att följa med gudstjänsten är att på söndag lite före kl. 11 gå till vår Youtube-sida och 
klicka på den aktuella sändningen som oftast startas ungefär mellan 10.45 och 10.50. Adressen till 
Youtubesidan är: www.youtube.com/channel/UCif2x-tYcXPejbw8pglkY1A .  

Det andra alternativet är att man loggar in på Zoom och följer med gudstjänsten därifrån. 
Inloggningsuppgifterna är följande: Zoom-mötets länk som man skall klicka på är 
https://zoom.us/j/92748625849?pwd=SnRoNStvaVRYN0ZkWnVZWnUyV3FuUT09. Vid behov skall 
man skriva in endera mötets "ID" eller "Passcode" (lösenord) om den frågar efter dem: Meeting ID: 
927 4862 5849. Passcode: 777123. 

 
Lovisa 

Under juli månad ordnas Café Prat onsdagarna 7.7, 14.7, 21.7 och 28.7 klockan 10–12 i Kompanjon-

skapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3. Samlingarna hålls ute på bakgården om vädret tillåter, inne vid 

regn. Pastor Mayvor Wärn-Rancken är på plats och det blir dagens tanke, fri samvaro och enkel 

servering. 
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Vi yngre 

Här får du en bibelfråga att svara på! Du får gärna ta hjälp av en vuxen. Svaret hittar du när du slår 

upp Bibeln och läser bibelstället. 

I många länder har man herdar som vaktar familjens djur, när djuren är ute på betesmarkerna. 

Herdarna skyddar sina djur mot vilda djur och andra faror. Herden leder djuren dit där det finns mat 

att äta och vatten att dricka och där de kan vila sig. Jesus talade om att han är en herde för oss 

människor, som han vill ta hand om. 

Läs: Joh 10:14. Fråga: En hurdan herde säger Jesus att han är? 

Om du vill kan du skicka ditt svar med e-post till ”Vi yngre”, birgit.gronqvist@metodistkyrkan.fi. så 
kommer ett fint vykort med den vanliga posten till dig från redaktionen! Kom ihåg att skriva ditt 
namn, ålder, gatuadress och hemort!  

 

Bli lekmannaledare? 

Upplever just du kallelsen eller ser du någon annan som skulle passa för den här uppgiften? Ansvars-
områden för lekannaledaren inom Finlands svenska metodistkyrka är bland annat: Skapa med-
vetande om lekmännens ansvar, roll och rättigheter inom kyrkans olika organ; understöda lekmanna-
arbetet i kyrkans alla delar och uppmana lekmän till aktivt deltagande; fungera som ordförande för 
årskonferensens lekmannasession. Mer information får du av Tuula Sahlin tel. 040 5794 361 eller per 
e-post: tuula.sahlin@metodistkyrkan.fi. 

 

Kalendern 

I april-maj är det insamling för projektet ”Livets frö” som riktar sig till barn och ungdomar i 

Mocambique. Läs mera på adressen: http://metodistkyrkan.fi/node/1800. Rådet för missions konto: 

FI29 2422 1800 0087 51, referens: 4404. TACK FÖR DIN GÅVA! 

Är du intresserad av ignatiansk retreat den 15–19.7 på Sinappi i Åbo? Mer info på finska finns på  

www.turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit/retriittiohjelma. 

Offerdag för teologisk utbildning är 29.8/12.9. Sänd gåvan till Kyrkokassan FI21 2422 2100 0020 56. 

Skriv meddelande. Familjehelg planeras till augusti/september. Mer info kommer på hemsidan. 

Metodistkyrkans årskonferens hålls i Vasa den 24–26 september. 

 

Bokpresentation 

 

Ditt livslopp 

Boken ”Ditt livslopp” skrev Camilla Klockars hösten 2019 då hon hade diagnos-
ticerats med bröstcancer och fick cytostatika. Boken är en berättelse om fyra 
perioder eller årstider som hon tänker sig återfinns i alla människors liv: för-
beredelsen, loppet, stafettväxlingen och mentorskapet. Varje människa har 
möjligheten att gensvara på Guds kallelse. ”Vi finns till för varandra och behöver 
lära oss att ta emot nästa period i livet när tiden är inne”, säger Camilla.  

Boken kan köpas av Camilla (camilla.klockars@gmail.com). 67 sidor, pris 15 euro. 

  



Pärmen: Marko Soini 

 
 

Sielua särkee – mistä apu 

Ritva Uhinkis bok ”Sielua särkee – mistä apu” (Själen värker – var finns hjälpen, 
red. översättning) behandlar biktens möjligheter i en människas nöd. Bikten 
ger självkännedom, öppnar för att kunna förlåta sig själv och göra sig till-
gänglig för att ta emot Guds nåd och kärlek. Boken uppmuntrar både 
församlingsarbetare och människor som behöver bikt, antingen de är teologer 
eller lekmän och inspirerar läsarna att öka sin självkännedom. 

”Bikten, som brytare av det förgångnas bojor och öppnare av den nya fram-
tiden, är kyrkornas gemensamma gåva till vår tids människa. Boken visar 
tydligt och med sakkännedom hur aktuell och användbar denna gåva är, i en 
situation där entusiasmen för livet har fördunklats och då andra pelare 
sviktar”. Ärkebiskop emeritus John Vikström 

Ritva Uhinki har arbetat bland annat som psykoanalytiker och som handledare för psykoterapeuter, 
pastorer och organisationer. Hon är känd som drömretreatledare och ledare för tystnadsretreater 
och ignatiansk retreat. Boken kan köpas i en bokhandel eller i Sacrum. Sacrums pris är 22,50 euro, 
105 sidor. Sacrum kan nås per telefon på nummer: 020 754 2350. 

 

Den 24 maj förändrades Johns liv 

John Wesley var 35 år gammal. På kvällen den 24 maj gick han mycket ovilligt till ett kvällsmöte på 
Aldersgate Street i London. Där läste någon Luthers företal till Romarbrevet. Då hände något. John 
berättar: ”Omkring klockan kvart i nio under det att Luther beskrev den förändring Gud verkar i 
hjärtat genom tron på Kristus, kände jag mitt hjärta på ett förunderligt sätt värmas. Jag kände att jag 
förlitade mig på Kristus och på honom allena, när det gällde min frälsning. En förvissning gavs mig att 
han borttagit mina synder, ja, just mina, och frälst mig från dödens och syndens lag”. 

Denna händelse brukar kallas för John Wesleys evangeliska omvändelse och inträffade år 1738. Han 
kände att just hans synder var förlåtna och att han var försonad med Gud. Han fick en förvissning om 
barnaskap med Gud.  

 

 

 

 

Rutan funderar... 

 

Detta anspråkslösa möte på Aldersgate Street blev epokgörande i Englands historia. Läget i England var 

sådant att landet var moget för en omstörtande och blodig revolution. I stället kom den metodistiska 

väckelsen och återupprättade folket och landet. Ur boken ”Stora väckelser” av Stig Hällzon 



 

 
När jag hör trastens klara sång, 
När lärkan jublar dagen lång 
Högt ovan fält och backar, 
Då kan jag icke tiga still. 
Min Gud, så länge jag är till 
För livet jag dig tackar. 

Liksom ett träd i sol och regn 
Så låt min själ i Andens hägn 
Få växa alla dagar 
Den sommar som av nåd jag får, 
Gud, låt mig bära frukt i år, 
Den frukt som dig behagar. 

(ur Psalmer och Sånger, nr 200:4,7) 
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