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Ljusets återkomst 

Med stigande förväntan har jag i år följt ljusets återkomst till 

de nordliga breddgraderna. Och nu sitter vi här igen med 

tidiga ljusa morgnar och långa ljusa kvällar. Det är fantastiskt 

och underbart. Ingenting går upp emot årstidernas växlingar 

i Norden. Många gånger har jag lyssnat till de återvändande 

fåglarnas klara drillar. Och jag har mått så bra av det. 

Jag har själv lovat och tackat Gud för den underbara värld 

som han har gett oss och jag har njutit av varje steg som jag 

har tagit. Och jag har tänkt på bibelordet i 1 Moseboken, 

kapitel åtta och vers 22: ”Så länge jorden består, skall sådd 

och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt 

aldrig upphöra.” Det har tröstat mig, eftersom det politiska 

läget i vår värld kastar mörka skuggor över oss. 

 

Ljuset har en central plats i Bibeln. Om Gud står det att han är ljus och att det inte finns något mörker 

i honom (1 Joh 1:5). Det finns alltså ingen växling mellan ljus och mörker hos Gud (Jak 1:17). När Gud 

skapade världen, gjorde han ”de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre 

att härska över natten, likaså stjärnorna...till att lysa över jorden...skilja ljuset från mörkret. Och Gud 

såg att det var gott” (1 Mos 1:16–18). 

Vår Frälsare Jesus säger om sig själv att han är världens ljus och att den som följer honom inte skall 

vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Om den himmelska staden Jerusalem, som skall 

komma ner till den nya jorden heter det: ”Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte 

någon lampas sken eller solens ljus. Ty herren Gud skall lysa över dem” (Upp 22:5). Av de här bibel-

ställena ser vi att ljuset är gott och livgivande. Gemenskap med Gud genom tro på Jesus och gemen-

skap med varandra, det är den här sommarens erbjudande och tidningens tema. 

Birgit Grönqvist 

 

 

 

Jesus sa till sina lärjungar:  

”Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” 

Markus evangelium 6:31



– 2 – 

 

Gustav Wiik är 25 år och har varit 

ordförande för Metodistkyrkans 

ungdomsförbund (MKU) sedan år 

2019. 

 

Lägersomrarna var speciella 

 

  

 

Du är ordförande för MKU. Vad är MKU? 

– MKU står för Metodistkyrkans ungdomsförbund. MKU ansvarar för ungdomsverksamheten i 

Finlands svenska metodistkyrka, det vill säga läger och evenemang. 

 

Hur är situationen när det gäller barn- och ungdomsarbetet i våra församlingar? 

–  Ungdomsarbetet har lidit på grund av covidpandemin. Vi har inte kunnat hålla evenemang på ett 

tag, men vi ser fram emot att köra igång igen! Nu i juni håller vi ett barn- och familjeläger. 

 

Vad vill du som ordförande kunna bidra med? 

– Som ordförande vill jag skapa en trevlig gemenskap för alla barn och unga. 

 

Vilken är din väg till tro, metodist och barn- och ungdomsledare? 

– Jag är uppvuxen i Betlehemskyrkan i Grankulla. Jag gick i kyrkan som barn och lägersomrarna på 

Jumijärvi var alltid speciella för mig, säger Gustav. 

 

Hur ser dina framtidsplaner ut? 

– Jag är 25 år gammal och skriver på mitt lärdomsprov. Snart blir jag färdig tradenom med inriktning 

på logistik. Vid sidan om studierna jobbar jag som Customer Success Specialist på ett företag. Före-

taget skapar olika slags dokument, från arbetsavtal till bolagsstämmor och har över 400 mallar för 

alla behov. 

Intervju: Birgit Grönqvist   Bild: Privat 

 
Jumijärvi var Metodistkyrkans lägergård i Jämsä i närmare 60 år. Området låg vid en liten sjö. Platsen var planerad så 

att man från alla församlingar skulle ha ungefär lika lång resväg till lägren. Vistelserna där gav många fina minnen både 

för barn och vuxna. 
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Församlingsgemenskapen var mycket 

viktig för mig som barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders och Henna har växt in i tron sedan barn 

Anders har jakt och fiske som hobby. Han är medlem i Ingå svenska metodistförsamling och brukar 

anlitas för aktuella renoveringar, nu senast för Taborkyrkans fönsterreparationer. Han hjälper också 

till med annat till exempel kyrkluncher. 

 – Jag har vuxit in i församlingen genom familj och släkt, säger Anders. 

Henna sjunger i Taborkören. Hon är medlem i välgörenhetsföreningen SchoolKids Light r.f. och i 

barnens Hem och Skola-styrelse. Hon leder motionsgymnastik för Ingå gymnastikförening. 

– Jag kopplar av genom att promenera ute i naturen, säger Henna. 

Henna är medlem i Ingå svenska metodistförsamling, men hon har också varit aktiv i Vasa metodist-

församling under studietiden och i Borgå metodistförsamling, där hon växte upp. Församlings-

gemenskapen och metodismen har hon fått genom sin familj och från Borgå metodistförsamling. 

– Församlingsgemenskapen var mycket viktig för mig som barn, minns Henna. Alla ”tanter och far-

bröder” blev som extra mor- och farföräldrar för mig. Lägergården Jumijärvi var också mycket viktig 

för mig och jag har många fina minnen och erfarenheter därifrån. Metodistkyrkan blev mitt andliga 

och själsliga hem. I församlingen i Ingå jobbar jag som söndagsskollärare, fungerar som sekreterare 

i församlingsrådet och hjälper till med kaffe- och lunchturer.  

 

Henna flyttade till Ingå på grund av Anders 

Henna kom till Ingå via sin man. De flyttade in i hans barndomshem och bildade familj där. Henna 

hade länge en längtan efter sin barndomsstad Borgå, men har nu vant sig vid att bo på landet och 

hon njuter av stillheten och naturen. 

– Ingå är en familjär och växande ort som ordnar mångsidiga program för barnfamiljer och som har 

bra service på svenska, tycker hon. 

 

Familjen Wilkman i Ingå består av 

sex personer. Det är byggnads-

ingenjör Anders 40 år, special-

klasslärare Henna 41 år och barnen 

William 15 år, Walter 13 år, Wilmer 

11 år och Wanja 9 år. Fåret Lennart 

t.v. skall besöka barn- och 

familjelägret i sommar! 
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Hur kom det sig att ni skaffade lamm? 

Familjen Wilkman skaffade sig några lamm tidigare i år. De tre lammen kom från Lovisa och har nu 

fått en egen inhägnad på gården. 

– Det var min barndomsvän Linda som frågade om jag kunde tänka mig att ta över några flasklamm, 

berättar Henna. Linda har en stor fårgård. Då tackorna lammar finns det alltid risk för att en del lamm 

inte får tillräckligt med mjölk från sin mamma. Vi tog gärna emot några lamm, eftersom vi hade en 

igenvuxen äng som behövde ätas upp av får. 

– Ett av lammen, Lennart, vara bara ett dygn gammalt då han flyttade till oss och han bodde den 

första veckan inne i vårt hus och hade blöja på sig, berättar Henna. Han skulle matas med tuttflaska 

varannan timme, så han var tvungen att följa med mig till skolan om dagarna. Det njöt mina elever 

av. Han fick gosa med många barn under den veckan. Men han blev snabbt större och starkare och 

redan andra veckan fick han flytta ut till de äldre lammen i vårt lilla fårhus. Lennart kommer att 

besöka barn- och familjelägret någon av dagarna, avslöjar hon. Jag kommer att vara ledare för vår 

kyrkas barn- och familjeläger i sommar. Man behöver inte höra till Metodistkyrkan för att få vara 

med. Alla som vill komma är välkomna, hälsar Henna. 

 

Berätta lite om barn- och familjelägret. Förutom ett fårbesök, vad står mer på programmet?  

– Kavalahti är scouternas lägergård och beläget vid Marsjön i Ingå, säger Henna. Där finns mycket 

plats för utelek och vi kommer att simma, paddla och bada bastu.  Vi kommer också att ha traditionell 

”säpinä”, sällskapslekar, om kvällarna och efter det håller vi en stämningsfull aftonandakt. Där finns 

också ett litet kapell uppe på en klippa. Kapellet har en stockstomme och ett tak, men inga väggar. 

Här kommer vi att fira gudstjänst på avslutningsdagen. 

– Vi sover i stockstugor som rymmer åtta personer och det finns också ett sovloft i samlingssalen. 

Barnen kommer att få lära sig praktiska scoutfärdigheter, medan vuxna får förbättra världen genom 

diskussioner kring aktuella teman. Jag har på känn att det blir ett riktigt härligt läger – för alla åldrar, 

säger Henna och ser fram emot lägret. 

Intervju: Birgit Grönqvist   Bild: Privat 

 

 

 

MKU:s barn- och familjeläger den 20–23 juni på 

Kavalahti lägergård i Ingå. Lek, sång, simning, bastu 

och andakter tillsammans. Det finns program för 

barn i olika åldrar. Egen tid, diskussioner och sam-

varo för vuxna. Pris: 0–3 år gratis, 4–12-åringar 80 

€, vuxna och tonåringar 90 €, familjerabatt minus 

50 %. Anmälan senast den 6 juni till Henna Wilkman 

per e-post till henna.wilkman@hotmail.com. Möj-

lighet att ansöka om friplats tack vare bidrag från 

Brita Maria Renlunds minnesfond, skicka en fritt 

formulerad ansökan till styrelsen@mku.fi. Mer info 

finns på www.mku.fi. 
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Enligt rapporter från april och maj 

fortsätter flyktingar att anlända 

från Ukraina till gränsländerna. 

Man vill helst stanna så nära 

hemlandet som möjligt, men 

många har valt att återvända  

hem. En del börjar också bereda  

sig på att stanna i mottagarlandet 

för en längre tid. 

 

 

I Kaszony i Ukraina bistår UMC med mat för flyktingar. 

 

Metodistkyrkor i Centraleuropa hjälper 

flyktingar från Ukraina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det krävs nu lösningar på längre sikt med permanenta bostäder, arbete, skolgång och så vidare, detta 

enligt två pastorer i Tjeckien och Rumänien.  

Till en början märks inte de psykologiska problemen, men då situationen börjar sjunka in, kommer 

människorna att börja reflektera över sin framtid och inse svårigheterna och att de behöver psyko-

social hjälp. Det är mycket viktigt att integrera människorna i samhället så att de kan börja leva ett 

fullgott liv, med allt vad det innebär av arbete och skolgång.   

Privatpersoner öppnar sina hem och erbjuder boende för flyktingarna. De har också inkvarterats i 

kloster och semesteranläggningar. Även om boendemiljöerna är trivsamma kan det kännas svårt att 

se våren komma och samtidigt längta efter sin egen hemtrakt och miljö. Människorna har också 

flyttat in i hyresbostäder och kunnat börja leva mera självständigt.  

I flera länder försöker man möta flyktingarnas andliga behov. Många söker sig till gudstjänster och 

andra samlingar, dels för det andliga och dels för att finna en gemenskap. För att citera Sarah Putman 

i Rumänien: ”Metodistkyrkan (UMC, The United Methodist Church) kan erbjuda en holistisk om-

vårdnad genom att också beakta de andliga behoven hos människorna. Det är uppmuntrande att de 

berättar om sina behov av att studera trosfrågor och behandla sina känslor av ilska och hat, men de 

behöver också få uppleva friheten som kommer genom förlåtelse.” 

Jaroslava Hinová från Ungern skriver i ett nyhetsbrev: ”Det är bra att hålla distans till händelser som 

berör oss och ibland verkar omöjliga att ta in. Men vårt avstånd får inte vara så stort att vi slutar 

hjälpa och slutar be. Vi är inte hjälplösa och alla goda gärningar och alla böner summeras ihop och 

kanske till och med multipliceras.”  

UMC/5 april och 6 maj 2022/Urs Schweizer/Stina Blomberg 

   

Rådet för mission i Finlands svenska metodistkyrka har en insamling för Ukraina. Pengarna går via biskopskontoret i 

Schweiz som koordinerar och distribuerar de insamlade medlen. Se mer info på www.metodistkyrkan.fi/kontakt. 
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Vad hörs?  

Vi behöver varandra. Några pastorer och en Manueladeltagare berättar lite om vad som hänt och 

händer i deras församlingar. 

 

Ekenäs 

– Efter ett par års uppehåll kunde vi återigen hålla en försommarkonferens i Ekenäs, berättar pastor 

Nils-Gustav Sahlin. Det var den 13–15 maj med Henry Holmberg med team från Sverige. Några team-

medlemmar kom också från Österbotten och Nyland. Roligt att se vår kyrka näst intill fullsatt med 

stor ekumenisk bredd under de tre dagarna. God förkunnelse, sång och musik och en stark Guds-

närvaro fick vi uppleva. Många sökte sig till förbön och fick möta Gud på nytt igen, inte minst i 

lördagskvällens möte. Gud är god! 

 
Helsingfors 

– Vi har fortsatt att vårda och växa i tron på Jesus genom gudstjänster, smågrupper och genom det 

personliga andaktslivet, säger pastor Tuula Sahlin. Församlingens medlemmar är utspridda i huvud-

stadsregionen, i Finland, i Sverige och i flera andra länder. Det är en liten del av församlingen som 

samlas fysiskt i Kristuskyrkan. Vi gläds över alla människor som Gud har sänt till oss från olika länder. 

Kyrkobyggnaden väcker nyfikenhet att titta in när kyrkdörren är öppen. Också nu när coronan släpper 

är det fler turister i farten. 

– Kristuskyrkans viktigaste budskap är förstås att peka på Jesus både i ord och handling. Vi gläds över 

några ukrainare, som vi får stötta. En ukrainsk kvinna som gör sin språkpraktik i församlingen har 

tagit initiativ att ordna en välgörenhetskonsert för Ukraina 30.5 kl. 18. Välkommen! 

– I Kristuskyrkan har vi haft lågtröskelverksamhet i tolv år genom krukverkstaden Manuela, berättar 

Pikkis Sederlöf. Namnet Manuela kommer från Immanuel, Gud med oss och från mente et manu, 

sinne, händer. Rita von Konow, som fick idén, har varit konstnärlig ledare ända från början. 

– För många har sammankopplingen andakt och hantverk visat sig vara av stor betydelse, för såväl 

unga som pensionärer. Först brukar man ha en andakt eller betraktelse över en kopp kaffe med 

dopp, sedan följer skapandet. Intresset minskade inte alls under pandemin, för man kunde ju inte 

jobba med keramik per Skype heller. Då fick två personer i gången komma, utrustade enligt alla 

restriktioner. Att få komma ut och träffa bekanta var fint. Med glädje kan konstateras att till och med 

idag har troligen ingen blivit smittad i denna verksamhet. Du kan se bilder i Facebook på namnet 

Studio Manuela. 

 

Sverige 

– Metodister i Sverige har en Inspirationshelg på Framnäs den 26–28.8, då vi också uppmärksammar 

att det är 10 år sedan MiS bildades den 18 maj 2012, berättar distriktsföreståndare Nils-Gustav 

Sahlin. 
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Lyckad Gemenskapsdag i Ingå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På förmiddagen lördagen den 21 maj samlades ett drygt 40-tal ivriga deltagare i Taborkyrkan i Ingå. 

Det var både barn, unga vuxna och glada pensionärer från metodistförsamlingarna i Ekenäs, Ingå, 

Grankulla, Helsingfors, Borgå och Lovisa. Vinden var kylig och frisk, men solen sken och lyste på 

vårblommorna och på trädens skira grönska. 

Efter förmiddagskaffe och extra fina smörgåsar bar det av till natursköna Fagervik gård. Där fick vi en 

guidad promenad genom ägorna av husfrun själv. Vi började vid bygatan med de rödmålade gamla 

arbetarbostäderna, som nu hyrs ut till sommargäster, sedan fortsatte vi till den privata gamla trä-

kyrkan och till smedjan med den stora stångjärnshammaren. Den vackra gulmålade gården såg vi 

bara från utsidan. Den stora springbrunnen i parken nedanför förvånade oss genom att vattnet 

kunde spruta så högt med självtryck.  

Vi lämnade Fagervik med många nya kunskaper och körde ner till färjan vid Barösund. På andra sidan 

sundet uppe på en berghäll, låg den rödmålade restaurangen Scola med en stor altan. Huset har 

tidigare varit en skola.  

Efter fisksoppan eller den stekta siken eller hamburgaren 

tog vi färjan tillbaka till Taborkyrkan. Där bjöds det på tal av 

pastorerna Monica Lundgren och Kaikka Växby och fin sång 

av Taborkören, ledd av dagens värdinna och organisatör 

Christel Hellsten. Temat i både tal och sång var Gemenskap. 

Efter kaffet avslutades dagen med en stund i kyrksalen, som 

dagen till ära var dekorerad med vitsippor och kabbeleka.  

Några tankar från dagen var att vi kan sträcka ut våra 

händer till varandra till exempel genom bön för varandra 

och att vi som Guds barn skulle kunna återspegla en liten 

bit av himmelriket. Glada och tacksamma körde vi hem igen 

i den vackra vårkvällen, med känslan av att den här träffen 

behövde vi alla. 

Text och bild: Birgit Grönqvist  

Gemenskapsdagen var planerad 

att hållas för två år sedan, men 

coronapandemin gjorde att den 

fick flyttas fram några gånger. 

Men nu lyckades det och det med 

besked. 
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Olika tillsammans?! 

Årskonferens i Grankulla 22–25.9 
 

 

Jag är en del, Han är hel – tillsammans blir vi en 

hel del!  

Tillsammans funderar vi på hur vi kan bilda en 

meningsfull helhet med alla våra olikheter. 

Konferensen börjar på torsdag kl. 12.30 för 

pastorer och kl. 15.00 för övriga deltagare. 

Torsdag och fredag är det förhandlingar och på 

lördag och söndag är det friare diskussioner 

och samvaro. 

 

 

Ur programmet: 

Fredag kl. 19  Möte med gruppsamtal. Öppning av Markus Österlund m.fl. Sarah Tiainen leder. 

Lördag kl. 10  Vart är kyrkan på väg? Kyrkostyrelsen leder. 

Lördag kl. 14  Tillsammans alla åldrar. Familjeprogram. 

Lördag kl. 14  Tillsammans i konst. Vad kan vi göra med våra händer?  

Lördag kl. 19  Tillsammans inför Gud. Markus Österlund, Stefan Forsbäck, Maria & Tomas Höglund. 

Söndag kl. 11 Gudstjänst. Biskop Christian Alsted predikar. Nattvard. Söndagsskola. 

Konferensplats är Arbetarakademin, Gamla Åbovägen 14. Där finns också rum att hyra. Enkelrum 56 

€/dygn, dubbelrum 88 €/dygn. Bokning direkt till skolan: Tuija Timonen, tel. 050 354 1246 eller 

tuija.timonen@akatemia.org. Varje deltagare betalar sitt logi själv. 

Alla måltider serveras på Arbetarakademin. Man måste anmäla sig till måltiderna på förhand! 

Pastorer och ombud betalar en konferensavgift. Övriga deltar i offerglädjen, det vill säga, man betalar 

enligt förmåga för måltider och konferensdeltagande. Anmälning senast den 8 september. 

Anmälningslänk kommer på Grankullas hemsida, www.grankulla.metodistkyrkan.fi. Det går också att 

anmäla sig per epost: grankulla@metodistkyrkan.fi. 
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Kalendern 
 

Gemensam offerdag för teologisk utbildning är söndagen den 4 september. 

Generalkonferensen är framflyttad till år 2024. 

 

Tjänster 
 

Finska årskonferensen Suomen metodistikirkko får en ny distriktsföreståndare i juni. Soile Kasi efter-

träder Jori Brander. Hon började som lokalpastor och blev äldste år 2006. De senaste 20 åren har 

hon varit utnämnd till Vuoksenlaakso metodistförsamling i Asikkala och från 2017 till Uleåborgs 

metodistförsamling. Hon bor i Uleåborg och har pendlat till Asikkala. Hon vill påminna metodisterna 

om det dubbla kärleksbudet, att älska Gud och älska våra medmänniskor. Här finns kyrkans framtid, 

om det budet finns i oss och är sant och känns äkta, säger Soile Kasi. 

Pastorerna Tuula och Nils-Gustav Sahlin avslutar sin tjänst i Helsingfors svenska metodistförsamling 

den 31 augusti. I skrivande stund var de fortsatta planerna inte klara. 

 

Aktuellt 
 

Metodistkyrkan i Ukraina har tillfälligt, medan kriget pågår, bytt biskopsområde. En extra central-

konferens i kyrkan, som hölls på Valborgsmässoaftonen, flyttade över metodisterna i Ukraina och 

Moldavien till det nordisk-baltiska biskopsområdet. År 2020 röstade de för att lämna Moskva-

biskopen Eduard Khegays område, som omfattar de förra Sovjetstaterna Ryssland, Belarus, 

Kazakstan och Kirgizistan. Nu har man fått en dansk biskop, Christian Alsted. Kyrkans fyra europeiska 

biskopar har vidsträckta biskopsområden. 

Finlands metodistkyrka består av 13 församlingar i Finland: Lovisa, Borgå, Svartså, Helsingfors, Gran-

kulla, Ingå, Ekenäs, Åbo, Skaftung, Kristinestad, Vasa, Jakobstad och Karleby samt två församlingar i 

Sverige, Laxå och Östersund. Statistiken för 2021 visar följande: Totalt redovisar församlingarna vid 

årsskiftet 893 medlemmar: 563 bekännande medlemmar, 318 döpta medlemmar och 12 associerade 

medlemmar. 

 

Rutan 
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 Den blomstertid nu kommer 
med lust och fägring stor: 
du nalkas, ljuva sommar, 
då gräs och gröda gror. 
Med blid och livlig värma 
till allt som varit dött, 
sig solens strålar närma, 
och allt blir återfött. 

De fagra blomsterängar 
och åkerns ädla säd, 
de rika örtesängar 
 och lundens gröna träd, 
de skola oss påminna 
Guds godhets rikedom, 
att vi den nåd besinna, 
som räcker året om. 

ur Psalmer och Sånger, nr 199:1–2 
Bild: Birgit Grönqvist 
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