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Guds frid, LFF.s missionsvänner! 

Bönehusens missionskommittér 
Kommittéerna i bönehusen planerar tillsammans med LFF.s utlandsmission sin verksamhet i 
vänförsamlingarna i Ryssland. Kommittéerna ordnar även resor till Ryssland och missions tillfällen 
enligt deras möjligheter och resurser. Visst känner du till vem som tillhör missionskommittén i din 
församling? Jag kommer även gärna och berättar om arbetet tillsammans med personer ur 
kommittén. Du kan ju be församlingen att hålla en missions informationskväll där vi kan träffas! 

Ryssland 
LFF.s arbete i Ryssland i samarbete med bönehus föreningarna har kommit bra igång. Bönehusen 
har knutit kontakter med de lokala fadder församlingarna och tillsammans med 
församlingsarbetarna har man planerat hur man bäst kan hjälpa församlingarna. Speciellt glädjande 
känns det att vi inte längre endast behöver tänka på deras ekonomiska situation, utan vi kan 
fokusera på besöken och människomöten. På detta sätt kan vi bäst dela ut evangeliet som vi själv 
fått ta del av.  Arbetssättet som vi utför hjälper församlingarna till att ta det ekonomiska ansvaret 
själv. Glädjande är att många församlingar ivrigt ordnat resor till Ryssland. En hel busslast från 
Punsar har besökt Petroskoj, Näs har besökt Kupanitsa och Volssova och bekantat sig med 
församlingarna och församlingsarbetarna där. Sett församlingarnas styrka och svagheter. Närvilä 
har tillsammans med utlandsmissionen ansvarat för ungdomarnas missionsresa till Sibirien. En 
bussresa till Jaama har gjorts från Skutnäs bönehus och på detta sätt förstärkt Anatoli-prästen i sitt 
arbete för församlingens bästa. I Sortavala-Pitkäranta-området hölls ett familjeseminarium 
tillsammans med Risöhäll bönehus. Mottagningen i dessa nya församlingar har vi upplevt som 
uppmuntrande, som t.ex. Luga och Pihkova har fått besök från Kållby, Bosund och Frebe. 
Tillsammans har det grillats, gjorts mat, hållits bibel undervisning men framför allt knäböjts till 
nattvardens heliga måltid. Byggnadsarbetare har hjälpt till med att bygga Verhe Suetuki kyrka och 
knutit kontakter till byns invånare genom att hålla byggnadstalkon och spela fotboll. Själv fick jag 
besöka i augusti ett speciellt seminarium i Kelto. Dit hade man inbjudit alla präster i den 

Ingermanländska kyrkan 
till gemensamma 
förhandlings och studie 
dagar. För mig kändes 
seminariet speciellt viktigt 
för den skull att jag fick 
möjlighet att bekanta mig 
med alla prästerna i den 
Ingermanländska kyrkan. 
Speciellt de präster där 
LFF inte ännu gör 

missionsarbete. Det var ett 
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uppmuntrande möte som förstärkte min fasta förtröstan på den Ingermanländska kyrkans förmåga 
att utföra sitt arbete på Bibelns grund i hela Ryssland. Jag fick lära mig många saker. Den 
Ingermanländska kyrkan gör ett kraftigt missionsarbete i sitt eget land. 
Inkommande maj skickas det igen en grupp av byggnadsarbetare till Sibirien, men den här gången 
har Närvilä också skickat ut en predikant som är ansvarig för ”fadderförsamlingen, och med sig har 
han några ungdomar. De ordnar tillsammans med den lokala församlingen barn- och ungdomsläger 
samt hjälper till i gudstjänsterna. 

Albaninen 
www.evangeliumispetsen.com 
I Albanien har vi fått förundra oss över Guds gärningar. Förra sommarens resa med ungdomarna 
var en uppmuntrande erfarenhet och vi blev bekanta med några lokala ungdomar. Pojkarna som var 
tolkar till oss förra sommaren erbjöd sig i februari när vi träffade dem tillsammans med Jimmy att 
även nästa sommar hjälpa oss med tolkningen när vi håller engelska undervisning för 
barnen.Pojkarna har också deltagit i Gudstjänsten, fastän dom själv säger sig vara agnostiker eller 
världsligade muslimer. 
Insamlingen för stor stolar till kyrkan lyckades fint. Förra julen uppmanade vi församlingsborna 
”att köpa en stol till sig själv” till den Helige Paulus församlings kyrkosal. Kyrkan har nu fått sina 
stolar, men köket behöver ännu få möbler. Om du inte ännu köpt dig en stol för 50 euro, så har du 
ännu möjlighet till detta genom att betala in summan på LFFs konto för Albanien arbetet referens 
1119  konto FI57 5567 0720 1018 43. 
I januari fick kyrkan två nya präster. Den helige Paulus församling gav förra september sin kallelse 
till Jimmy och Tapani för ordets och sakramentets ämbete. I januari blev dom prästvigda i Tiranas 
festliga gudstjänst. Jag förrättade gudstjänsten med kallelse från den Albanska kyrkan. Den 
apostoliska luterska kyrkan skickade sin hälsning, samt LYRS och Frebe bönehus. Även den lokala 
romersk katolska kyrkans biskops representant var med. Med handpåläggning deltog Jimmys vän 
och lärare biskop Roland Gustafsson från svenska missionsprovinsen. Viktigare än alla dessa var, 
tolk pojkarna som hade möjlighet att övervara festen. De fick förundra sig över festen där deras vän 
från förra sommaren vigdes till Kristi tjänare. Jag måste erkänna att i det praktiska lyckades vi inte 
fullkomligt. Vi har fått kritik över att det inte tillräckligt informerades på förhand om händelsen. Vi 
har nu i utlandsmissionen och även styrelsen granskat vårt arbetssätt och lovar att i fortsättningen 
informera bättre om vårt arbete. Därför kommer detta informationsblad att utkomma fyra gånger i 
året. Vi önskar även att var och en håller kontakt med bönehus representanterna i LFF:s styrelse. 
Han vet mera om arbetet som utförs. Samtala gärna med representanterna! Vi vill alla dela med oss 
av arbetet, men var även du aktiv och fråga om saker som intresserar just dig.  

Albaniens kyrka håller sin gudstjänst ungefär två gånger i månaden till årets slut. I början av nästa 
år flyttar Jimmy och Maleena tillsammans med sina två små barn till Albanien för ett två årigt 
missions uppdrag. Du kan berätta för dina vänner om missionsringen som grundats för arbetet och 
kalla dina vänner med. Jonny Asplund och Roland Eklund ansvarar för missionsringen. Vi får 
lämna den Albanska kyrkan i våra förböner. Vi får be om trohet i Herrens arbete när hon tjänar i sitt 
land, sin språkgrupp, och människorna i sin omgivning. Evangeliet behöver sina tjänare. Vi ber om 
Herrens hjälp att hitta män från det egna landet till predikanter och präster för Herrens församling. 

Per-Enok Kero ochTapani i den albanska kyrkan med vänner som de 
träffat på gatan och inbjudit till gudstjänst. Toni tillsammans med tolkpojkarna.



Gud vare tack för hans gåva! 
Ett tack till dig, för alla förböner och ditt stöd. Utan dina förböner och ditt stöd är det omöjligt att 
utföra arbetet. Vi behöver ditt stöd, därför att arbetet har utvidgats och flera människor vill höra 
evangeliet! Det största tacket ger vi till Gud! Han allena är vår arbetsgivare. 
Gudsfrid!, 

Vesa Pöyhtäri 

Understöd vårt arbete genom en månatlig summa: 
Vesas missionsring, FI86 1065 3000 2234 99, referens13 
Jimmys missionsring, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 6114 
Utlandsmissionen, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 22224 
Albanien missionen, FI57 5567 0720 1018 43 , referens 1119 
Ungdomarnas  missionskonto, FI57 5567 0720 1018 43, referens 7773  
Konto för stolinsamling, FI57 5567 0720 1018 43, referens 1119 


