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KUSTBANDET 
Nr 3 september 2022 

 

 

Trons gemenskap 

Hösten har gjort sitt intåg och med den Metodistkyrkans 

årskonferens. I år hölls den på Arbetarakademin i Grankulla den 

22–25 september i ett kyligt men vackert väder. Man hade hotell 

och mötesutrymmen i samma byggnad och vacker natur runtom-

kring. Måltiderna intogs i den i vitt renoverade gamla fina huvud-

byggnaden. Konferensens tema var ”Olika tillsammans”. 

Programmet upptogs de första två dagarna mest av förhand-

lingar, som det brukar vara. I tidningen finns några glimtar. An-

dakter hölls av Marjan Roayaii, Camilla Klockars och Hans Wall-

stedt, från Metodister i Sverige. Fredagen avslutades med ett 

offentligt möte där Christa Mickelsson och Markus Österlund 

delade med sig av sina olika upplevelser.  

Christas berättelse kan du läsa om i tidningen. Sarah Tiainen ledde kvällen. På eftermiddagen gick vi 

på promenad med en vän, som vi hade fått genom lottdragning. Det gav möjlighet att förnya en 

gammal bekantskap eller lära känna en ny vän. Till vår glädje fanns det en grupp barn med på 

konferensen. De hade eget program och ett Familjeprogram på lördag e.m. som leddes av Ninni och 

Andreas Forsbäck. Samtidigt tillverkade vi olika konsthantverk, vilket leddes av Rita von Konow och 

Monica Lundgren, som var konferensvärd. 

Lördagens kvällsmöte leddes av Stefan Forsbäck med Markus Österlund som talare. Ett referat av 

hans tankar finns på sidan två. Maria och Tomas Höglund bjöd på högklassigt sånginslag, 

ackompanjerade av Marias bror Markus Söderström. Vi gjorde också en insamling för Ukraina och 

missionen. Söndagens program var en gudstjänst med nattvard. Samtidigt höll Bella Ahlbäck sön-

dagsskola med barnen i ett annat rum.  

Gudstjänsten inleddes högtidligt med att alla närvarande pastorer tågade in i salen till musik, klädda 

i högtidsdräkt, och satte sig på de främsta stolarna. Det är en gammal tradition som varit borta de 

senaste åren. Camilla Klockars ledde och biskopen predikade: ”Hur kan vi som kristna leva mitt i 

våldet och ondskan? Genom att själva ta emot Guds kärlek och ge den vidare”.  

Jesus sade: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik 

frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra,” Joh 15:5.  

Birgit Grönqvist 

 

Gemenskap med Gud och Jesus 

”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, 

det vi skådade och med våra händer rörde vid ... förkunnar vi för er, för att också 

ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans 

Son Jesus Kristus.” 1 Johannesbrevet 1:1, 3. 
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Markus Österlund är pastor i 

Andreaskyrkan i Helsingfors, som 

tillhör Missionskyrkan i Finland. 

Markus predikade på lördagens 

kvällsmöte.  

– Jag håller på att bli radikal. När 

jag ser hur världen ser ut idag och 

alla de utmaningar vi står inför, 

tror jag faktiskt att Jesus Kristus är 

den enda lösningen. Tänk er, en 

pastor som börjat tro! Foto: Birgit Grönqvist 

Foto: Birgit Grönqvist 

 

Den lokala församlingen  

– Guds hopp i en mörk och kall värld! 

 

 

 

– Kyrkan och världen har alltid gått hand i hand, säger Markus Österlund. Vi formas av varandra och 

det är lätt att vi i kyrkan blir mer formade av världen än tvärtom. Den här risken fanns redan på Jesu 

tid. Det var därför som Jesus sade till lärjungarna att vi ska leva i världen men inte av världen. Att 

hjälpa de kantstötta, dem som livet inte behandlat så varsamt, var centralt när Andreaskyrkan 

grundades 1883. Församlingens första namn var faktiskt Kapellet för de elända. Man gick ut på stan 

med flyers där det stod: ”Känner du dig eländig så är vår kyrka rätt plats för dig.” Man hjälpte alltså 

fattiga, ensamstående kvinnor som jobbade på fabriker, ”nattens fjärilar” och ensamma sjömän. 

Men vi tappade initiativet. Under de senaste decennierna har vi och många kyrkor förvandlats till 

sociala klubbar för medelklassen. Det är delvis ett resultat av vår nordiska välfärdsmodell. Människor 

fick det så bra och samhället tog hand om allt – och kyrkan, ja, vi amputerades på något av det mest 

elementära som Jesus hade sagt att vi skulle göra – att ge mat till de fattiga, kläder till de nakna och 

husrum till de bostadslösa. Känner du och jag den verklighet som finländarna lever i idag? Lever vi i 

nutiden? Vet du vart din granne och din arbetskamrat är på väg? Hur de mår?  

– Hur ska vi som kyrkor hitta vägen fram i den tid vi lever, undrade Markus. Tre ledord är medlidande, 

nåd och sanning. Jesus och Paulus var mästare på att sätta sig in i den livssituation människor levde 

i, de var riktiga samhällsanalytiker. Jesus visste! Det står i Matteus att han gick igenom städer och 

byar och ”När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna 

och hjälplösa, som får utan herde” (Matt 9:36). Men det räcker inte bara med medlidande. Vi 

behöver visa nåd och stå för sanningen – i samma paket. ”Och Ordet blev människa och bodde bland 

oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av 

nåd och sanning” (Joh 1:14). 

På samma sätt som Jesus är fylld av nåd och sanning ska du och jag och kyrkan vara det. Den här 

vägen tror jag att våra kyrkor i Finland får vara med och visa Guds kärlek till ett folk som ropar efter 

hopp och sanning.  

– Jag hoppas att du vill vara med om det här! avslutar Markus. 

Referat: Thomas Westerbom 
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På Metodistkyrkans årskonferens i Grankulla 

22–25 september var Christa Mickelsson, 

redaktör på Kyrkpressen, en av talarna på 

fredag kväll. Hon talade om hur livet plötsligt 

ändrades och därmed också hennes värde-

ringar, gudsförhållande och framtidsplaner.  

Foto: Birgit Grönqvist 

 

”Gud är de svagas Gud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi väntar på vår talargäst. Stämningen är förväntansfull. In kommer Christa, en späd blond kvinna i 

40-årsåldern som går något långsamt med stöd av en käpp. Hennes högra sida är försvagad efter den 

massiva hjärnblödning som helt oväntat drabbade henne vid 33 års ålder. Hjärnblödningen för-

lamade inte bara höger sidas extremiteter, också förmågan att producera och förstå tal försvann. 

Det här var särskilt ödesdigert för Christa, som arbetar som journalist med orden som sitt viktigaste 

redskap. 

Christa blev opererad i snabb takt och efter det startade den rehabilitering som delvis ännu fortsätter 

med fysioterapi, talterapi m.m. Det är svårt att föreställa sig hur illa det var för 5 år sedan, när man 

nu ser Christa. Rehabiliteringen framskred bra. Christa lärde sig småningom att gå igen och hon 

erövrade sakta men säkert också orden och lärde sig tala och skriva. År 2020 kom Christa ut med 

boken ”Ett blodkärl som brast” och hon har kunnat återgå till sitt arbete som journalist, vilket inte 

hennes talterapeut trodde skulle kunna hända. 

– Finns det något som kan kännas irriterande i omgivningens reaktioner på ett sjukdomshandikapp, 

undrade mötesledaren. Christa har ibland irriterats av att kristna vänner kan säga till henne: ”Jag ska 

be att Gud helar dig till hundra procent”. Hon har ju redan upplevt så många helanden under sin 

sjukdomsprocess, så många som hon är tacksam över. Ibland måste Christa tala långsammare, när 

ett ord blir svårt att hitta eller uttala. Då kan någon reagera med att fylla i ordet hon kan tänkas ha 

på tungan. Istället vore det bra att i lugn och ro ge henne själv den tid hon behöver för att forma 

ordet, menar hon. 

– Kan då allt lidande och all kamp ha medfört något positivt för Christa? Själv uppger hon att hennes 

gudstro har justerats. Hon har kommit närmare Gud och himmelriket har blivit mera konkret. Hon 

upplever att Gud är de svagas Gud och att han deltar i världens lidande. 

– Min familj säger att jag har blivit en snällare mamma, säger Christa med ett litet leende. 

    Text: Christel Hellsten 
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Vart är kyrkan på väg? 

 

Biskop Christian Alsted berättade under konferensen om den spänning och brytning som pågår i 

kyrkan just nu. Han menade att många i våra kyrkor har en egen melodi inuti sitt huvud och de är 

inte intresserade av att lyssna på hur andra sjunger. Man sjunger sin egen melodi högt och mål-

medvetet. Just nu är frågan om människans sexualitet stor inom vår kyrka. Den här frågan handlar 

ändå inte bara om en sak eller en fråga, den handlar om människor i våra församlingar, i våra familjer 

och bland våra vänner och kollegor. 

Homosexualitet kan ses som ett livsvillkor eller en synd och Christian Alsted lyfter fram att det finns 

bibliska belägg för båda dessa synsätt. Vi måste också fråga oss hur viktig den här frågan är. Kan vi 

vara en kyrka med olika åsikter? Redan nu är vi en kyrka med olika förståelser kring t.ex. dop, döds-

straff, rökning och äktenskap efter skilsmässa. Vi måste fråga oss om detta är grundläggande för vår 

förståelse av den kristna tron och vår kyrka. 

Biskopen påminde om de utmaningar vi möter nu. Vi hoppades att människor skulle komma tillbaka 

till kyrkan efter pandemin, men det gör de inte just nu. Vi kan se och känna av klimathotet. Det är 

krig i Ukraina. Och det är här, i denna utmanande tid vi ska vara kyrka. Frågan om människans 

sexualitet är viktig, men det finns andra frågor som är mer pressande. Vi behöver fungera i kriser och 

ge hopp. Oavsett vad som händer är vår uppgift att följa Jesus, tala om hans kärlek, minska lidande, 

erbjuda gemenskap och hjälpa människor att hantera livet och att leva. Det som har fört oss ända hit 

är nödvändigtvis inte det som för oss in i framtiden. Vi står inför utmaningar som kräver nya sätt, nya 

tankar och nya handlingar. Vi måste våga försöka och inte vara rädda för att misslyckas. 

Text: Jenny Jansson  

 

Utnämningar i Finlands svenska metodistkyrka 2022–2023 

 

Distriktsföreståndare: Leif-Göte Björklund 

Ekenäs: ansvarig äldste Andreas Forsbäck  

Grankulla: Monica Lundgren, Marjan Roayaii 

Ingå: att tillsättas 

Vasa: Camilla Klockars  

Kristinestad: Tom Riska  

Skaftung: Tom Riska  

Åbo: Stefan Forsbäck  

Distriktsföreståndare: Camilla Klockars 

Karleby: Sarah Tiainen 

Jakobstad: att tillsättas 

Helsingfors: att tillsättas 

Borgå: Leif-Göte Björklund, Susanna Lönnqvist 

Svartså: Leif-Göte Björklund 

Lovisa: Leif-Göte Björklund 

Svenska distriktet / Metodister i Sverige 

Ansvarig äldste: Nils-Gustav Sahlin  

Östersund: Bengt Korswing  

Laxå med utposter: Hans Wallstedt  

Resursperson för Metodister i Sverige: Tuula Sahlin  

Särskilda utnämningar 

Församlingsplantering i Vanda: Andreas Forsbäck 

Generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland: Mayvor Wärn-Rancken 

Ansvarsveckans huvudkoordinator vid Ekumeniska rådet i Finland: Sarah Tiainen 
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Framtid och identitet  

Förhandlingarna drog igång och nu var det kyrkostyrelsens rapport som låg på bordet. Det blev ett 

långt samtal om vår identitet. Många var uppe och pratade om vikten av att vara förankrad i en lära, 

då det är mycket lätt att idéer och tankar kan dra iväg med oss till olika ytterligheter. Det pratades 

om att det skulle var mycket önskvärt att få fart på lekfolkets engagemang och ge dem verktyg och 

mandat till att engagera sig i kyrkans arbete.  

Under många år har det saknats en ledare för lekfolket i vår kyrka. Pengar ska avsättas för att kunna 

anställa någon eller några personer till att arbeta med dessa frågor. Även vårt barnarbete för en 

tynande tillvaro, även om det här och var finns någon söndagsskola eller barn- och ungdomsgrupp. 

Vi behöver personer som är villiga och inspirerade att arbeta med detta. Kyrkostyrelsen skriver att 

vår tro ska ta sig uttryck på tre sätt. 

– Hjärtat (kärleken till vår nästa, vår tro) 

– Hjärnan (Ledarskap, utveckling av verksamheten, våra sociala uppgifter i samhället) 

– Händerna (konkret arbete med människor i församlingen och på missionsfältet) 

Den ekonomiska rapporten godkändes och budgeten för nästa år godkändes. Det restes även en 

fråga om att försöka hitta nya vägar in till tjänst i kyrkan förutom tex. teologiutbildning via Åbo 

Akademi. En studiegrupp startar upp nu under hösten när det gäller församlingsplantering. Andreas 

Forsbäck har varit i kontakt med Eric Zander som är pastor i Belgien och han har stor och lång erfaren-

het av att starta nya församlingar. Han kommer att leda studiegruppen och stödja den i sitt arbete. 

Text: Hans Wallstedt 

 

Svartså firade 90 år 

Glädjen stod högt i tak när Svartså svenska metodistförsamling 

äntligen fick fira sitt 90-årsjubileum, som coronaåren hade 

bromsat. Glädjen blev inte mindre av att tre biskopar var när-

varande nämligen Metodistkyrkans biskop Christian Alsted, 

emeritus Erik Vikström från den evangelisk-lutherska kyrkan och 

emeritus Hans Växby, tidigare pastor i församlingen. Mona 

Wilkman, bland annat mångårig ordförande i församlingsrådet, 

var primus motor för jubileet.  

Kapellet var fullsatt och vackert dekorerat. Ungdomarna och många andra medverkade. Björn Elfving 

berättade om hur han i sin ungdom knäböjde framför altaret i kapellet och lämnade sitt liv i Guds 

händer. Den goda atmosfären i kapellet kändes.  

Text och foto: Birgit Grönqvist 

 

Bön för Ukraina 

Vi står tillsammans med metodisterna i Ukraina i bön om beskydd, försoning och fred. Vi ber för 

pastorer, ledare och församlingar i Ukraina, må Gud låta deras vittnesbörd bringa styrka och hopp åt 

det ukrainska folket. I september ber vi speciellt för skolbarnen och studenterna som inte vet om 

deras skolor eller universitet kan undervisa och vara trygga att gå till. Vi ber för dem som ordnar 

hemundervisning och för de barn som inte kan gå till skolan utan studerar på distans.  

Biskop Christian Alsted/SB 
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Vad hörs?  

 

Metodister i Sverige 

– Metodister i Sverige hade glädjen att äntligen igen få samlas till inspirationshelg, skriver pastor 

Tuula Sahlin, denna gång på det vackra Framnäs som ligger nära Gränna den 26–28 augusti. 

Man hade deltagare från olika håll och sammanhang i Sverige inklusive Tuula och Nils-Gustav Sahlin 

från Finland. Hans Wallstedt undervisade om Treenigheten med input från flera kristna författare. 

På lördagen firade man att Metodister i Sverige fyllde 10 år med tårtkalas, tipsrunda, missionsinfo 

om Cambine i Moçambique och en auktion till förmån för det arbetet. Mer om helgen hittar du på 

Facebooksidan, Metodister i Sverige. 

 

Inspirationshelgen i Kangasala 

Den 13–15 maj ordnades första gången en gemensam retreat för både anställda och församlings-

aktiva. Dagarna blev uppskattade av de ca 20 personer som deltog. Boris och Vivian Salo ledde 

retreaten. De har talat på pastorsdagar också vid tidigare tillfällen. Boris framställde Markus-

evangeliet vid fyra samlingar. Varje gång läste han utantill fyra kapitel samtidigt som han illustrerade 

texten med ett enkelt drama. Efteråt samtalade man i smågrupper om vad man hade upplevt.  

 

MKU:s sommarläger i Kavalahti, Ingå 

 

Metodistkyrkans ungdomsförbund höll 

ett familjeläger i Ingå under fyra dagar 

i början av midsommarveckan med ett 

30-tal deltagare. Två ukrainska pojkar 

deltog också. Den fina simstranden an-

vändes av deltagarna flera gånger om 

dagen, dessutom fanns det kanoter 

och en roddbåt att låna. Sylvia Niemi-

Kaija ledde dagliga pysselstunder för 

de mindre barnen.  

Den sista lägerdagen samlades man till gudstjänst i ett litet kapell utan väggar, där lägerprästen Leon 

Jansson talade om Andens frukter och lägeriterna visade att de kunde räkna upp Nya testamentets 

böcker i rätt ordning. På kvällen hade man lägerbål där man gräddade pinnbröd, grillade korv och 

hade en andakt med reflektioner, bön och sång. Henna Wilkman var lägerchef. Avskedsdagen av-

slutades med ett glasskalas. 

   Text: Kaikka Växby    Foto: Catarina Ekman-Niemi-Kaija 
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Kalendern 
 

Gemensam offerdag för mission är söndagen den 2 oktober. Vi offrar till missionär Mikkos arbete 

och resor. Sänd din gåva till Rådet för mission. 

Frikyrkornas gemensamma ansvarsvecka hålls den 23–30 oktober. Årets insamling går till skolelever 

på Esa Memorial School i Nepal. Inbetalningar kan göras till ADRA Finland. 

Ekumeniska ansvarsveckan firas 23–31 oktober med temat Måttlighet. Temat kopplas samman till 

FN:s Agenda 2030 där man på både individ- och samhällelig nivå strävar efter att uppnå FN:s mål för 

hållbar framtid. Inbetalningar kan göras till Ekumeniska rådet. 

Ekumeniska pastorsmedarbetardagar ordnas den 1–3 november på Österhankmo lägergård. Gäst-

talare är Anders och Camilla Olsson från pingstförsamlingen i Huddinge i Sverige. Deltagarna kommer 

från ca 60 församlingar. Temat är ”Välkommen hem! – att forma församlingar i en tid som denna”. 

 

Nytt om namn 
 

Ulla-Gun och Arne Ångman åkte lördagen den 17 september via Trondheim till Moçambique på tre 

månaders volontärarbete på Metodistkyrkans missionsområde i Cambine. 

Det riksomfattande nätverket för heminkvartering har en avdelning i Östnyland med fyra ansvars-

personer och en person som har ett övergripande ansvar. Jan-Erik Andelin har ansvarat för inkvarte-

ringen av ukrainska flyktingar i privata hem för Borgåområdet. 110 flyktingar anlände till Borgå under 

perioden mars–mitten av sommaren, varav man kunde inkvartera cirka hälften. Gruppen fungerar 

ännu vid behov. 

Metodistkyrkans ungdomsförbund föreslog på sitt årsmöte den 7 juni Sandra Peltonen till ny ord-

förande, vilket årskonferensen fastslog. Hon tillträdde i september. Tidigare ordföranden Gustav 

Wiik ledde förbundet från år 2019. 

Pastor Susanna Lönnqvist intogs från och med årskonferensen till provmedlem i Finlands svenska 

metodistkyrka. Hon har tidigare arbetat som pastor i den evangelisk-lutherska kyrkan och kan på 

grund av vårt samarbetsavtal överflyttas till vår årskonferens utan ordination. 

 

Kustbandets läsarundersökning 2022 

25 personer svarade på enkäten, som skulle vara inlämnad den 15 augusti. Frågorna var samman-

ställda av Birgit Grönqvist och Hans Wallstedt. Fråga 1. Tolv personer hade sänt tidningen vidare till 

258 personer, där ingår också församlingars utskick till medlemmar. Fråga 2. Sex personer hade 

kopierat och delat ut 95 tidningar. Genom svarspersonerna nådde Kustbandet sammanlagt ca 350 

personer! År 2012, som var det sista året som Finlands svenska metodistkyrka hade en egen helt 

svenskspråkig tidning, Nya Budbäraren, hade den ca 300 prenumeranter. Via Metodistkyrkans 

Facebooksida nådde Kustbandet ca 200 personer.  

Vi gläder oss åt att tidningen är uppskattad, ger information, skiljer sig från mängden och är en för-

enande länk. Önskemål angående sidantalet var 4 sidor/5 personer, 8 sidor/14 personer, 12 sidor/5 

personer och 20 sidor/1 person. Tack till alla er som deltog i enkäten, också med tankar och tips av 

olika slag! 
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Glimtar från årskonferensen 2022 i Grankulla 

 K reativiteten flödade i gruppsamtalen. Armbandstovningen leddes av Rita von
Konow. För de musikaliska inslagen stod bland andra Maria och Tomas 
Höglund ackompanjerade av Markus Söderström. Biskopen och pastorerna 
gladdes över en god konferens med upp till ett sextiotal deltagare. Foto: Annika 
Lahtinen och Birgit Grönqvist.

Kristna röster 

– Jag är uppvuxen i en miljö med kristna föräldrar. Min uppfostran, liksom mina syskons, gick helt i

kristen anda, i Filadelfiaförsamlingen i staden, på tältmöten och under senare år i metodist-

församlingen på vår ort. På tältmötena var det ofta min morbror som ledde och predikade. Som barn

var vi syskon med i söndagsskolan i Svartså. Söndagsskolelärarinnan var Helga Söderqvist och oftast

höll hon sin söndagsskola hemma hos sig i Svartså. Vår granne Harald var vänlig och skjutsade oss

med sin bil till Svartså varje söndag.

Text: Kaj Kullberg 
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