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Barndomsminnen

Från min barndom kommer jag ihåg sön-
dagsskolan. Vi samlades i församlings-
hemmet på Packhusgatan 5 i Neristan 
i Gamlakarleby (ja, så hette staden där 
jag växte upp). Tant Doris var vår lärare, 
hon var mildheten själv. Trots att hon var 
lågmäld hade hon aldrig problem med 
disciplinen. Vi satt som ljus och lyssnade 
då hon berättade bibelberättelser. Hon 
använde flanellografbilder för att göra be-
rättelserna levande för oss barn. I en liten 
plastpärm fick vi samla bilder från Israel 
som anknöt till söndagens berättelse. Pär-
men doftade apelsin. Tänk vad som fast-
nar i minnet och jag kan fortfarande fram-
mana doften, den doftade apelsiner från 
Israel! Vi var ingen stor grupp, men vi var 
tre pojkar som troget deltog varje söndag. 
Efter åtta år fick vi bronsmärket, efter nio 
år silvermärket och efter tio års troget stu-
derande fick vi guldmärket. Det var nålar 
att sätta i rockuppslaget. Då var vi 15 år 
och det var dags att sluta i söndagsskolan. 
Grunden för mitt kristna liv lades i hem-
met och söndagsskolan. Mina föräldrar 
lärde mig be aftonbön, pappa på svenska 
(Guds som haver) och mamma på finska 
(Levolle laske Luojani, armias ole suojani). 
Den kristna tron var lågmäld, men rotad i 
familjelivet. Min mamma gick inte i kyr-
kan men hon sjöng psalmer då hon lagade 
mat. Min farmor var laestadian och gick i 
Närvilä bönehus och läste Zions missions-
tidning. Min mormor satt ofta i sin gröna 
gungstol med bibeln i famnen och utsikt 
över Ruuttilabacken. Pappa arbetade sex 
dagar i veckan och vilade på söndagarna. 
Bara någon vecka innan min pappa plöts-
ligt dog i en hjärtinfarkt så vittnade han 
för ett par bekanta att det är viktigt att tro 
på Gud i sitt liv. 
På den tiden var den kristna tron en natur-

lig del av skolan. Vi bad bordsbön, fick 
som läxa i religion att berätta bibelberät-
telser och vi läste psalmverser utantill. 
Ibland grät jag över utantill-läxan, men jag 
tror inte jag tog någon skada.
Efter söndagsskolan var det dags att ta ste-
get till ungdomssamlingarna. Vi gick på 
ungdomssamlingar till Kyrkbacken, för 
där samlades många. KU:s blåsorkester 
övade, jag kommer inte ihåg att det ord-
nades program för oss som inte var med i 
orkestern, men vi var nu där. 
Skriftskolan var ett tvåveckors läger på 
Torsö. Lektionerna var många och långa 
och hölls av prästerna Allan Store och 
Gustav Finnilä. Vi satt på golvet och jag 
minns att det kändes ganska tröttsamt. På 
pauserna spelade vi volleyboll. Det som 
jag kommer bäst ihåg från det lägret var då 
Lena lade sina armar om mig i matkön och 
gav mig en kram, det kändes bra. Och Juk-
ka Sandvik som åt knäckebröd med gurk-
skivor som pålägg och sa: ”kan det finnas
         Forts. s. 4
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något godare än det här?” Jag var också 
med på flera familjeläger i Paltamo.
På något sätt så lades de här första tju-
go åren av mitt liv en grund som jag kan 
känna tacksamhet över. Så pass att jag vid 
25-årsåldern enträget bad frälsningsbönen 
”Jesus kom in, rena mitt sinn, kom in i mitt 
hjärta Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka 
var. Kom in i mitt hjärta Jesus.” Gud dröjde 
inte med att bekräfta sin omsorg om mig. 

Han mötte mig på ett så starkt sätt att jag 
kunde inte tvivla. Jag blev frälst. Tron som 
började gro vid aftonbönen och i söndags-
skolan växte till sig. I Ordspråksboken 
22:6 står det ”vänj den unge vid den väg 
han bör vandra, så viker han ej därifrån 
när han blir gammal” – det är visa ord. 
Jag önskar er alla en skön sommar!

Peter Sundqvist

FÖDDA
Tim   11.4 Johanna och Kumo Långnabba

FÖDELSEDAGAR
Knut Kackur  10.6 91 år
Gunnel Stråka 23.6 92 år
Harry Lithén  9.7  94 år
Beda Eriksson 12.7 96 år
Solveig Salmi  30.7 70 år
Göran Kackur 30.7 90 år
Maire Kackur  8.8  70 år
Stig Holmlund 14.8 75 år

AVLIDNA
Elsa Frilund   20.5.2023    99 år

Medlemsnytt
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Anslagstavlan

Talkoläger på Hummelholmen 16-18.6. Tänk dig att gå till färdigt serverade måltider, 
det	finns	barnpassning,	gemenskap,	goda	samtal	och	Humle	i	försommarskrud.	Och	på	
det en rejäl dos talkoinsatser under lördagen. Talkolägret inleds med middag och kvälls-
program för både vuxna och barn. Lördagen inleds med en lyxig frukost och sedan har 
barnen eget program medan de vuxna gör olika typer av talkoinsatser på området – alla 
krafter är av värde, men ett stort fokus kommer att ligga på cabinbygget. På lördag kväll 
samlas vi kring lägerelden och samtalen om livet får fortsätta in på småtimmarna.

Sommargudstjänst på Hummelholmen söndagen den 18.6 kl 13. Daniel Trusiewicz 
från EBF medverkar. Brunch före gudstjänsten och lunch efteråt.

Bussresan till Torpkonferensen 21-26.6 inställd på grund av för få anmälningar.

Jakobs dagar. Det blir café, loppis och program i Betania. Bland annat pianokonsert 
med Ulla Wirtanen på onsdag kl 14.

Ekumenisk gudstjänst blir det i Skolparken på Jakobs dagar 23.7 kl 11.00. Predikant 
är Jan-Gustav Björk och mötesledare Jonas Ahlsved. Sången och musiken leds av Mats 
Sjölinds lovsångsteam.

Konferens på Hummelholmen 4-6 augusti. Talare är Martin Reen från EFK i Sverige.

Sommarens läger på Hummelholmen:
9-11.6  Camp Humle (11-13 år)
16-18.6 Talkoläger (se info ovan)
19-21.6 Barnläger (7-10 år)
25.6-2.7 Ungdomsläger (13 år-)
1.7   Festivalevent. Start kl 15
12-16.7 Scoutläger
29.9-1.10 Tyst retreat
23.9  Hösttalko

Mera	info	och	anmälningar	på	hummelholmen.fi
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Tio frågor till Otto Mikander

1. Vem är du, varifrån kommer du och 
var bor du? 
Mitt	 namn	 är	 Otto	 Mikander.	 Jag	 är	 en	
17-årig pojke som bor i Jakobstad och för 
tillfället studerar på Topeliusgymnasiet i 
Nykarleby.

2. Om du fick beskriva dig själv med 
några ord, vad skulle du säga då?
Hurtig, stresstålig, social och humoristisk.

3. Vad sysslar du med till vardags?
Största delen av min fritid går i dagens 
läge till träning, den tid som lämnar över 
lägger ja på skolan samt att till exempel 
spela eller umgås med kompisar.

4. Vad ska du göra i sommar?
I sommar ska jag självfallet arbeta och 
träna, men kommer också lägga tid på att 
bara ta det lugnt och njuta, samt som tradi-
tionen leder kommer jag såklart att vistas 
på Humle.

5. Din drömresa, vart skulle du resa?
Jag skulle vilja se Tokyo, men skulle inte 
vilja hållas där allt för länge, det är svårt 
för mig att välja ett ställe eftersom att jag 
älskar att resa och vill se hela världen, men 
om jag skulle måsta välja ett skulle det 
kanske vara Egypten eller Japan.

6. Kaffe på stan, vilken biblisk person 
skulle du bjuda och varför? 
Jag	skulle	mycket	gärna	gå	på	kaffe	med	
Jesus Jag tycker jag har så många frågor 
och tror att han skulle vara min bästa 
chans att få några svar.

7. Vad betyder församlingen för dig?
Jag är en sökare och är osäker på min tro, 
men är fortfarande uppväxt i församlingen 
och är relativt ofta på kristna evenemang. 
Så jag skulle ändå säga att församlingen 
och speciellt folket i församlingen är vik-
tiga för mig.

8. Vilka hobbyn har du?
Jag är regelbundet på gym, men håller 
också på med boxning, samt spelar piano 
och tar lektioner i det. Då jag har tid gillar 
jag också att göra någon god maträtt så jag 
skulle säga matlagning också räknas som 
en hobby för mig.

9. Vad gör dig glad?
Att få vila, att få träna, att få äventyra och 
sist att få vara social. De är de 4 viktigaste 
glädje inkomsterna jag har skulle jag säga. 
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10. Hur tror du ditt liv ser ut om tio år?
Det vet endast Gud. Jag är osäker på vart 
livet tar mig efter gymnasiet men jag 
hoppas på att börja reda ut det så småning-
om.	Om	 10	 år	 har	 jag	 förhoppningsvis	 i	
alla fall början på en fru, samt något slags 
hus.

En bonusfråga: Är du bergsklättrare? 
Var är bilden tagen?
Jag är inte bergsklättrare, men jag gick ef-
ter högstadiet ett tionde år på Basecamp 
i Kronoby folkhögskola. Jag visste helt 
enkelt inte vart jag ville. Där är det inrikt-
ning på natur och att vara ute. Bilden är 
från Repovesi nationalpark. Det var en av 
många resor vi gjorde med klassen.

Nya tjänster inom samfundet

Erik Bryskhe inledde i april tjänsten som distriktsledare på norra distriktet. Tjänsten är 
på 20 procent. Erik bor i Holmsund utanför Umeå och har pastorstjänst i Korskyrkan 
Umeå, som tillhör Evangeliska Frikyrkan (EFK). Nu är han beredd att ge av sin tid och 
sitt kunnande också till oss. Hans uppgift är att fungera som inspiratör och mentor för 
församlingarna i Munsala, Purmo, Forsby, Esse, Larsmo och Jakobstad. Tjänsten är ett 
led i samarbetet med EFK och att FSB nu är ett tolfte distrikt inom EFK. 

Isabelle Spiby kommer från Helsingfors där hon varit aktiv i baptistförsamlingen Betel. 
Från början av juni är hon anställd som verksamhetledare på Hummelholmen. Från 
hösten kommer hon att arbeta som ungdomsledare i Munsala, Larsmo och Jakobstad. 
Halva tjänsten bekostas av samfundet, reste av de tre församlingarna.
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Söndag 4.6  11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter och Gunilla Sundqvist.
    17.00 Bibelstudium

Onsdag	7.6	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön	

Söndag 11.6  11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Katarina Kattilakoski
    17.00 Bibelstudium

Onsdag	14.6	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön
Torsdag 15.6 19.30 Gemensam bön i Zion Överpurmo

Söndag 18.6  11.00 Gudstjänst.	Johan	Nordlund.	Sven-Olof	Nordlund
    17.00 Bibelstudium

Onsdag	21.6	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Söndag 25.6  11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist

Onsdag	28.6	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Juni 2023
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Söndag 2.7  11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Tua Långnabba

Onsdag	5.7	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Söndag 9.7  11.00 Gudstjänst. Johan Nordlund, Ann-Lois Edström

Onsdag	12.7	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Söndag 16.7  11.00 Gudstjänst. Ann-Lois Edström. Andrea och Evelina Höglund

Onsdag	19.7	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Söndag 23.7  11.00 Ekumenisk gudstjänst i Skolparken. Jan-Gustav Björk,   
    Jonas Ahlsved, Mats Sjölinds lovsångsteam

Onsdag	26.7	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Söndag 30.7  11.00 Gudstjänst. Per-Erik Wingren, Gerd Långnabba

Juli 2023
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Onsdag	2.8	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

    4-6.8 Konferens på Hummelholmen 

Söndag 6.8 11.00 Konferensgudstjänst på Hummelholmen

Onsdag	9.8	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Söndag 13.8  11.00 Gudstjänst med nattvard. Joyce Rubaduka, Pirkko Rantanen
    17.00 Bibelstudium 

Onsdag	16.8	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön
    18.00 Ekumenisk bön i Församlingscentret

Söndag 20.8  11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist. Susanne Svanström. 
    Församlingsmöte
    17.00 Bibelstudium 

Onsdag	23.8	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Söndag 27.8 11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Birgitta Edström
    17.00 Bibelstudium 

Onsdag	30.8	 8.45	och	18.00	Tidegärd	-	växelläsning	ur	Psaltaren	och	bön

Augusti 2023
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Ge det ett år till

Lyssna på den här berättelsen: Det var en man som hade ett äppelträd utanför 
huset. Han väntade sig äpplen på det, men det kom inga. ”Vad är detta?” sa han till 
trädgårdsmästaren. ”I tre år har jag väntat på äpplen på det här trädet, men än har 
det inte gett ett enda. Hugg ner det! Varför ska det få stå här och ta upp plats?” Men 
trädgårdsmästaren sa: ”Ge det ett år till. Jag ska gräva runt det och gödsla, kanske 
blir det frukt nästa år. Annars kan du hugga ner det.” (Lukas 13:6-9).

Det	är	 för	 innerligt	väl	att	det	finns	 träd-
gårdsmästare som den i Jesu liknelse. 
Ägaren vill se resultat, han vill ha frukt på 
sitt träd, till och med innan det har etable-
rat sig. Hans stress röjer att han inte vet så 
mycket om fruktträd och förmodligen inte 
om resten av trädgården heller. Även hans 
språk röjer honom; allt, varenda meter i 
trädgården måste vara lönsam. Varför ska 
det annars stå där och ”ta upp plats?”
Men trädgårdsmästaren tar trädets parti. 
Han faller inte för nyttosnacket. Han vet 
att träd växer långsamt.

Liknelsen handlar inte främst om trädgår-
dar, men om fruktbärande liv. Sådana liv 
växer långsamt och därför måste de få sin 
tid. Allt som stressar på den andliga ut-
vecklingen, inklusive orealistiska mål, är 
av ondo. Därför, om så hela världen säger 
att ditt livsträd gjort sitt så kommer Kris-
tus, den store trädgårdsmästaren ställa sig 
i vägen för yxan och säga: ”Ge det tid, det 
är värt det.” 

(Ur Tomas Sjödins bok ”Jag har slagit upp 
mitt tält i hoppets land” Boktips s 14).
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Tio frågor till Matias Hannus

1. Vem är du, varifrån kommer du och 
var bor du? 
Jag heter Matias Hannus, 43 år. Uppvuxen 
ett långt stenkast från Betania mitt i Skata. 
Efter att ha bott i Vasa och Åbo i samband 
med studier så bor jag sedan snart 14 år 
tillbaka i Sandsund med min familj. Till 
hösten har vi bott fem år i Storsandsund i 
ett för många bekant hus.

2. Om du fick beskriva dig själv med 
några ord, vad skulle du säga då?
En ganska tystlåten person som kan lite 
om mycket och mycket om lite. Man kan 
nog utan att överdriva säga att jag är tek-
nikintresserad och vill veta hur det mesta 
fungerar.

3. Hur ser din familj ut? 
Min familj består av min fru Mia Sten-
mark-Hannus från Överpurmo och våra 
tre pojkar Arvid 15, Edvin 13 och Josef 
8.	Och	så	våra	två	katter	förstås.	Min	bror	
Anders bor sedan många år i Sverige med 
sin fru Ylva och deras två pojkar Adil och 
Alexander och min pappa Ingemar bor 
fortsättningsvis i Skata.

4. Vad sysslar du med till vardags?
Jag	jobbar	som	yrkeslärare	vid	Optima	på	
elbranschen. Det är mest elektronik, löd-
ning, datateknik och datakommunikation 
jag lär ut. Att jag skulle bli lärare trodde 
jag knappast i tonåren men det är mitt fjor-
tonde läsår jag börjar knyta ihop nu. 

5. När och hur började din resa med 
Gud?
Den resan började nog uppe i kyrksalen i 
Betania. Redan från ganska liten satt jag 
oftast med på gudstjänsterna i stället för 
söndagsskolan. Av någon anledning 

trivdes jag bättre där. Sen blev det läger i 
mängd och massor, scout, ungdomskören 
Mayday osv...

6. Kaffe på stan, vilken biblisk person 
skulle du bjuda och varför? 
För att lite återknyta till predikan 30 april 
skulle det vara intressant att bjuda Judas 
och få reda på hur det kom sig att han svek 
Jesus så fatalt. 

7. Vad betyder församlingen för dig?
Församlingen är en väldigt trygg plats med 
många människor jag känt sedan barns-
ben. Det känns som man kan lita på alla 
till 100 % och det är en skön känsla. Sen 
tycker jag om musik och är tacksam att ha 
fått växa upp med så högklassiga musiker 
och sångare runt omkring mig.
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8. Vilka hobbyn har du?
Till viss del återspeglas jobbet även där 
hemma i form av elektronik och program-
mering men jag tycker också om att snick-
ra enligt gamla metoder och så försöker 
jag lära mig spela lite olika instrument. 
Tidigare	var	jag	en	flitig	cyklist	och	fort-
sättningsvis cyklar jag dagligen till jobbet 
men de lite längre rundorna är något jag 
skulle vilja återuppta. En gång cyklade jag 
t ex till Åbo från Jakobstad.

9. Vad gör dig glad?
Att se barnen växa och lära sig nya saker. 
Det samma gäller också på jobbet när man 
ser eleverna bli entusiastiska över att klara 
något nytt. Glädje smittar av sig.

10. Du får en dag helt för dig själv, vad 
gör du då?
En sån dag skulle bestå av många olika sa-
ker. Jag skulle pyssla på med lite ett och 
annat ute på gården, spela på olika instru-
ment, ta en cykeltur och säkert jobba lite 
också. Sen kanske jag skulle börja på med 
ett nytt snickarprojekt.
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Hej

Boktipset

-Att öppna Bibeln är att öppna sig för tillvarons stora Wow! Men det känns inte alltid så. 
Allt i Bibeln är inte lätt att förstå och jag tror inte att det ska vara det heller. Det som går 
att begripa fort och kvickt blir ganska snart ointressant. Jag har i denna bok valt verser 
som betytt mycket för mig, som jag tycker kastar ljus över det bekanta och inte minst 
visar vägen ut i Hoppets land. Inget nytt alltså, bara det gamla i nytt ljus, säger Tomas 
Sjödin.
The Message bjuder på allt annat än förenklingar, läsaren möts stundtals av ett rejält 
motstånd, men samtidigt väcker den hopp och tro. Tomas Sjödin tror att det är en kom-
bination av språket, bilderna och det porlande berättandet som fångar läsaren, att det 
blir som att läsa Bibeln för första gången. Man ser det man inte sett förut och man ser det 
man har sett förut så ofta att man inte lägger märke till det längre. 
-Jag har tänkt mig den här boken som en frukost för den andliga människan, ingen mid-
dag men något i magen innan du går. Jag tror på att läsa Bibeln på två sätt: dels i följd, 
dels i väldigt korta stycken. Skaffa sig överblick och sammanhang, men också stanna upp 
i utvalda delar och låta de få slå rot i ens inre. Inte främst för att förstå utan snarare för 
att börja leva med texten och genom den, säger Tomas Sjödin.
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www.baptist.fi
arr. Finlands svenska baptistsamfund
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SOMMARKONFERENS
SOMMARKONFERENS
SOMMARKONFERENS
på Hummelholmen

VÄLKOMMEN TILL

GOSPELKONSERT PÅ FREDAG -

BARNKONFERENS - YOUTH CLUB -

GRILLFEST - MED MERA

4 - 6 AUGUSTI 2023

TALARE: MARTIN REEN
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Fotspår i sanden

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick 
längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde 
plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid 
varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: 

det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde såg han till-
baka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger 
under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. 
Han	märkte	också	att	detta	inträffade	under	hans	mest	

ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud 
om detta. ”Herre, Du sa den gången jag bestämde mig 

för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå 
vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de 
allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par 
fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag 

behövde Dig mest.

HERREN svarade: ”Mitt kära barn jag älskar dig och 
skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och 

lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig.

Författaren okänd


