
Missionens 
nya vindar

5.10.2019 i Jakobstad

Seminariedag – Missionskommittén  
i Borgå stifts 50-årsjubileum

Plats: Församlingscentret i Jakobstad



kl. 9:30   Dropp-in kaffe
kl. 10   Seminariet öppnas – Tomas Ray 
kl. 10:15   Biskop emeritus Erik Vikström – tillbakablick 
kl. 11-12   Tesfaye Nigusu – diakonalt arbete i Etiopien
kl. 12-13:30  Lunchpaus med materialutställning av Missionskommitténs 
  medlemsorganisationer: Svenska Lutherska Evangeliföreningen, 
  Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Sjömanskyrka, 
  Finska Bibelsällskapet och Mediamission Budbärarna. 
13:30-14:15  Anna Dahlbacka – bibelöversättning i Kenya
14:15-15:30  Paneldiskussion: tema kring paradigmskiftet i missionsarbetet, ”Vi i Guds  
  mission.” Deltagare: Rolf Steffansson, Inga-Lill Rajala, Britt-Helen Lindman, 
  Andrey Heikkilä.    
  Panelgruppsledare: Marika Björkgren-Thylin. 

Seminariedagen riktar sig till alla frivilliga, förtroendevalda och medarbetare. 

Kvällsfesten ”Hoppfull glädje!”  kl. 18 
Barnprogram i missionens tecken med Heidi o Evans Orori.
Jacob Gospel står för musiken. Tesfaye Nigusu (Etiopien) talar.  
Filmsnuttar från missionens arbete ute i världen. 
  
Talare: 
Biskop Emeritus Erik Vikström - var med om att ge Missionskommittén en nystart 1987 då verksamheten 
legat nere ett tag efter 1970-talet. 
Tesfaye Nigusu – arbetar som regional utvecklingskoordinator för Finska Missionssällskapet i Etiopien. Han 
har studerat för en magisters examen i socialvetenskap inom området bistånd och utvecklingssamarbete i 
Jyväskylä i Finland. Redan som barn kom han med i Finska Missionssällskapets utvecklingsprojekt. 
Anna Dahlbacka – har tillsammans med sin man Magnus Dahlbacka arbetat med bibelöversättningsarbete i 
Kenya. Under sin period i Kenya jobbade de med språket Samburu som talas av ca. 300 000 människor.  

Café med sött och salt arrangeras av lokala missionssyföreningar. 

Lunch till självkostnadspris. 
Sista anmälningsdag 27.9.2019 till jsv@evl.fi eller telefon 040-3100410. 
Missionkommittén i Borgå stift är ett samarbetsorgan för de av kyrkans missionssällskap och föreningar 
som bedriver verksamhet på svenska. I Missionskommittén finns också representanter från församlingar. 
Missionskommittén grundades 1969 som en arbetsgrupp inför Kyrkans missionsår 1970. Missionskommit-
tén har under årens lopp arrangerat utbildningar, seminariedagar, studieresor och ”Forum för mission och 
internationellt arbete”. 

Söndag 6.10 
kl. 12 Högmässa i Jakobstads kyrka 
kl. 17 Fokus samling i Församlingscentret – musikprogram. Tesfaye Nigusu medverkar. 


