
 Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf  (SLEF)  

 Verksamhetsplan för år 2023 
   
Antagen av årsmötet i Lutherkyrkan i Helsingfors 1.7.2022. 

Svenska Lutherska Evangeliföreningens målsättning är enligt stadgarna att i förtröstan på Guds nåd 
och bistånd utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium. Denna mål-
sättning är ledstjärnan för all verksamhet som bedrivs i föreningen och uttrycks i följande vision: 
Evangeliet till alla! 
SLEF vill vara ett andligt hem 
• där vi med Bibeln som ledstjärna lever i tro på Guds nåd i Kristus,  
• där vi visar omsorg om varandra,  
• där vi i tal och skrift utbreder evangeliet om Jesus Kristus,  
så att Gud i allt blir ärad. 
Tyngdpunkten under året ligger på första ledet i visionen kring ett andligt hem där vi med Bibeln 
som ledstjärna lever i tro på Guds nåd i Kristus. Verksamhetsplanen är strukturerad i enlighet med 
sektorindelningen i SLEF. 

1 Allmänna sektorn  
• SLEF:s målsättning och vision stöds genom god administration och personalförvaltning. 
• SLEF:s årsfest firas 29.6–2.7.2023 i Karleby. 
• I enlighet med sina stadgar vill föreningen slå vakt om Bibeln och den evangelisk-lutherska be-
kännelsen både i tal och skrift. SLEF fortsätter att ge undervisning i de evangelisk-lutherska 
grundsanningarna för stärkande av den evangeliska identiteten samt deltar i de diskussioner om tro, 
teologi och etik som pågår inom kyrkan och i samhället. 
• Vid sidan av anställda medarbetare aktiveras och anlitas förkunnare i olika åldrar på frivillig ba-
sis. Strävan att värna om föreningen som en organisation med ett starkt frivilligengagemang också i 
övrigt fortsätter. 
• SLEF upprätthåller kontakter med många olika organisationer både på ett nationellt och ett inter-
nationellt plan. SLEF eftersträvar samarbete med organisationer som står på Bibelns och den evan-
gelisk-lutherska bekännelsens grund. 
• Jubileer och jubilarer uppmärksammas på tillbörligt sätt.  
• År 2023 firas som de svenska och finska evangeliföreningarnas gemensamma 150-årsjubileum 
med olika fester, en tvåspråkig jubileumsbok och andra satsningar. 
• Gruppresor ordnas till Israel under våren och till Kenya under hösten.  

2 Hemlandssektorn  
Förkunnelse och evangelisation 
• Det centrala inom hemlandsarbetet är förkunnelsen av evangeliet. Efter den utdragna coronapan-
demin läggs särskild vikt vid att få den traditionella mötesverksamheten heltäckande i alla regioner. 
Svaga avdelningar ägnas särskild uppmärksamhet. Strävandena att göra den traditionella mötes-
verksamheten mer familjevänlig fortsätter. Vid sidan av mötesverksamheten i avdelningarna och 
distrikten samt på lägerområdena anordnas bibeldagar, högmässor, gudstjänster och sångsamlingar. 
Föreningen fortsätter att hålla egna gudstjänster i Helsingfors, Vasa, Åbo och Pensala. GloriaDei-
mässor hålls regelbundet även i Karleby och Närpes. Därtill håller SLEF:s präster ett antal mässor/
gudstjänster i några av Borgå stifts församlingar. Gudstjänsterna och söndagssamlingarna i Vasa 
och mässorna i Helsingfors och Åbo strömmas, liksom en allt större del av föreningens övriga 
verksamhet. De digitala satsningar som startade under pandemin (Dagens andakt, Helgens predi-
kan) fortsätter under år 2023. 
• En stor del av verksamheten inom hemlandssektorn genomförs inom SLEF:s avdelningar och di-
strikt, ibland i samråd med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland eller med församlingarna i 
Borgå stift. Utåtriktat arbete uppmuntras, särskilt med hänsyn till dagens allt mer mångkulturella 
samhälle. Under året görs särskilda satsningar för att nå nya målgrupper t.ex. genom Cross Road 
Bus. Också nya verksamhetsformer uppmuntras, särskilt sådana som riktar sig till familjer. Åtgär-
derna för att stärka verksamheten i södra Finland fortsätter.  
• Syföreningar och andra grupper från olika orter uppmuntras till utbyte med varandra och till att 
hämta ny inspiration till fortsatt aktivitet genom gemenskapen kring Guds ord. SLEF:s avdelningar 
uppmuntras att överväga också nyare verksamhetsformer såsom bibelsitsar, kvinnofrukostar, kara-
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samlingar och samlingar för unga vuxna. Föreningens anställda upprätthåller kontakten till regio-
nerna genom besök i de olika distrikten och avdelningarna.  
• Föreningens anställda och frivilliga medarbetare besöker de evangelisk-lutherska församlingarna 
och medverkar i deras mötesverksamhet. På så sätt kan både det förkunnade Ordet och information 
om SLEF:s verksamhet i hemlandet och på missionsfälten nå utanför föreningens egna led. Särskilt 
de församlingar som har avtal med SLEF om missionärer besöks regelbundet med predikan, mis-
sionsinformation och bokförsäljning. SLEF uppmuntrar sina medlemmar att i sina hemförsamling-
ar både i verksamheten och i olika förtroendeuppdrag frimodigt lyfta fram Kristi evangelium.  
Barn och ungdom  
• Barn- och ungdomsverksamheten planeras och genomförs av SLEF:s ungdomssekreterare, barn-
verksamhetsrådet och ungdomsrådet, samt av olika projektsekreterare och kommittéer.  
• Barnverksamheten fortsätter enligt inarbetade mönster. Under sommarmånaderna anställs ett tio-
tal lägerledare som tillsammans med hjälpledare leder olika barnläger runtom i Borgå stift; i Öster-
botten, i Nyland och på Åland. Lägerledarna ansvarar också för barnprogrammen under årsfesten, 
familjeläger och missionsfesten. Under vinterhalvåret anordnas i Vörå ett sportlovsläger för barn 
samt på lägerområdet Klippan en sportlovsdag för hela familjen.  
• Stommen inom SLEF:s ungdomsverksamhet utgörs av olika läger och evenemang, Ungdomskö-
ren Evangelicum och vildmarksgruppen Team Polstjärnan. I samråd med LFF (Laestadianernas 
Fridsföreningars Förbund) upprätthåller SLEF webbplatsen Ungitro.  
Unga vuxna  
• Föreningen strävar efter att upprätthålla och utveckla verksamhetsutbudet för unga vuxna, bland 
annat genom att göra olika läger och fester mera anpassade för dem. Lokalavdelningarna uppmunt-
ras också till att för denna målgrupp ordna olika evenemang såsom bibelhelger, diskussionsdagar, 
seminarier etc. I övrigt är de stora satsningarna för unga vuxna bibelhelgen Med evigheten i sikte i 
början av året och familjeläger på Klippan och på andra orter. Även apologetikhelgen Alltid redo 
på senhösten marknadsförs åt målgruppen. Friskvård i parrelationer riktar sig i första hand till den-
na målgrupp. 
Sång och musik 
• Sången och musiken har en viktig uppgift i SLEF:s verksamhet, för alla åldersgrupper. Unisona 
sånger, körer, sånggrupper, strängband, kompgrupper och solister utgör viktiga inslag i programmet 
vid olika fester, läger, möten och samlingar. Därtill förverkligas tillfälliga musikprojekt, såsom 
feststrängbandet och sommarfesternas barnkörer. Forna ungdomskören, med tidigare sångare ur 
Evangeliska Ungas ungdomskör medverkar vid ett par samlingar under året. Även sångare och 
sång- och musikgrupper utan direkt anknytning till SLEF bjuds in att medverka vid olika samling-
ar. Sionsharpan används flitigt vid samlingar men dess roll lyfts även fram bl.a. genom olika digita-
la medier. Den digitala utvecklingen och kravet på verksamhet på distans under pandemin har ock-
så öppnat nya möjligheter att sprida evangelisk sång och musik på nätet. Denna verksamhetsform 
planeras vidare och bör utvecklas ytterligare för att vår sångskatt ska kunna nå så många som möj-
ligt.  
• SLEF:s körer Ungdomskören Evangelicum, vuxenkören EvangeliVox och barnkören Evangeli-
KIDZ samlas regelbundet, ungefär en gång i månaden, till övningar och framträdanden främst i 
Österbotten. Särskild tonvikt läggs på att rekrytera nya sångare till körerna eftersom körverksamhe-
ten till följd av pandemin till stora delar varit på paus. Körerna vill genom sång och musik samla 
människor i olika åldrar kring evangeliet om Jesus Kristus. Körerna medverkar regelbundet vid 
större och mindre samlingar, men genomför också en del egna projekt som konserter, läger och re-
sor. Ett par gånger under året sjunger körerna tillsammans. 
• Under hösten ordnas American Bluegrass Gospel Night (ABGN) på lägerområdet Klippan. 

3 Missionssektorn 
Missionssektorns verksamhet i Finland 
• Sändare. Kontakter till understödjarna upprätthålls i syfte att informera om missionsarbetet samt 
väcka och stimulera missionssinnelaget. Detta förverkligas genom personliga kontakter, besök, 
rundbrev och artiklar, bland annat i SLEF:s publikationer och via sociala medier. Ledningen upp-
rätthåller kontakter till arbetsfälten. 
• Utsända. Nya missionärer utbildas inför utresan och hemvändande missionärer stöds efter hem-
komsten. Likaså handleds praktikanter i anslutning till sin praktiktid på fältet. 
• Öppenhet. SLEF är öppet för kontakter till nya områden i Kenya eller andra länder. 
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• Särskilda satsningar. År 2023 har det gått sextio år sedan SLEF inledde missionsarbete i Kenya 
vilket uppmärksammas under året. Missionsfesten firas i Jomala församling 4–6.8.2023. SLEF del-
tar i understödskampanjen Run for missions. Överlag läggs särskild fokus på barns och ungas in-
tresse för missionsarbete, för att kunna rekrytera nya missionärer och nya sändare. 
Missionsarbete i Kenya i samarbete med ELCK 
• Tyngdpunktsområden. Huvudinslagen i missionsinsatsen utgörs av församlingsarbete och under-
visning där bibelundervisning och fostran i den kristna tron betonas. Barn och ungdomar ägnas sär-
skild uppmärksamhet.  
• Aktuell strävan. En genomgående och medveten strävan är att uppmuntra lokala kristna till enga-
gemang på lokalplanet, särskilt i områden där behovet av nystart finns, att inspirera till stärkt mis-
sionsattityd och diakoni bland medmänniskor och att ta ett fortsatt aktivt ekonomiskt ansvar i för-
samlingsarbetet. SLEF bidrar till aktuella satsningar inom stadsmission, arbete bland skolungdomar 
och studenter samt material för kristen undervisning. 
• Ekonomiska satsningar. SLEF stöder Kenyas evangelisk-lutherska kyrka (ELCK) och dess stift 
med medel för löpande verksamhet. Därtill understöder SLEF kyrkans egna institutioner och sko-
lor, särskilt yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic (RYP) och bibelskolan MLTC. Vid behov stö-
der SLEF den lutherska kyrkan med punktinsatser inom andra områden. 
• ELCK:s freds- och försoningsarbete. SLEF strävar efter att stöda ELCK i dess freds- och förso-
ningsarbete. 
• Särskilda satsningar. En stor del av SLEF:s arbete i Kenya utförs i anslutning till ELCK:s stift 
Lake Diocese och Southern Lake Diocese: 
 • Stiften stöds genom missionärsinsatser inom förkunnelse, barn- och ungdomsverksamhet,  
 undervisning, diakonalt arbete, musikarbete och försoningsarbete. 
 • En stor del av missionärsinsatsen omfattar nödhjälp, diakoni och hembesök i försam  
 lingarna. Nödhjälpsarbetets evangeliserande aspekt tillgodoses genom andakter och samtal. 
 • SLEF:s kursprojekt stöder ledarutbildning och församlingsarbetares fortbildning. Vidare   
 anslås medel för radiosändningar på luospråket, material till grundskolor och gymnasier   
 samt ekonomiska bidrag till församlingsanställdas barns skolgång. 
 • Söndagsskolarbetet uppmuntras, bland annat genom att evangelisera bland söndags  
 skolbarn med begagnade julkort från Finland. 
 • SLEF bidrar med undervisning vid bibelskolan på Matongo och med missionärsinsatser   
 inom stadsmissionsarbetet. 
Bibelöversättningsarbete 
• Spridande av Nya testamentet. Med anledning av utgivningen av det första Nya Testamentet på 
samburuspråket i december 2019 söker SLEF fortsättningsvis möjligheter att stöda utbredandet och 
användningen av Nya testamentet på samburuspråket. 
• Bibelöversättningsarbete. SLEF stöder bibelöversättningsarbete genom en missionärsinsats i 
form av internationell bibelöversättningskonsult som i huvudsak verkar inom Bible Translation & 
Literacy (BTL) i Kenya. 
Estlandsarbete 
• Målsättning. Den huvudsakliga uppgiften för SLEF:s Estlandsmission är att förmedla evangeli-
um. En annan viktig målsättning är att stärka den lutherska identiteten och samhörigheten. 
• Tyngdpunktsområden. Uppdraget förverkligas i regel i samarbete med Estlands evangelisk-lut-
herska kyrka (EELK) och dess församlingar samt andra lutherska grupper. SLEF har även bered-
skap att vid behov producera uppbyggelse- och undervisningsmaterial i egen regi eller som 
samprojekt med andra organisationer. 
• Aktuell strävan. SLEF:s insatser i Estland förverkligas genom missionsresor, överläggningar och 
personliga kontakter i samarbete med EELK:s missionscentral, enskilda EELK-församlingar och 
andra lutherska grupper.  
• Ekonomiska satsningar. SLEF bidrar med ekonomiskt stöd till EELK:s missionscentral och vid 
behov aktuella projekt. 
Församlingsarbete i Främre Asien 
• SLEF stöder lokala kristna genom i första hand genom personliga kontakter och besök. 
• SLEF har beredskap att ordna ledarträningar i anslutning till Al Massira-konceptet. 
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Missionsarbete i Etiopien i samarbete med EELC 
• SLEF stöder Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) genom en missionärsinsats inom om-
rådet utbildning till kristen fostran. 
• Brobygget mellan EELC och ELCK utvecklas, bland annat genom utbyte av erfarenheter i barn- 
och ungdomsarbetet samt teologisk förkovran. 
• SLEF bistår vid behov med nödhjälp. 
Samarbete med medienätverket SAT-7.  
• SLEF stöder medienätverket SAT-7 genom en utsänd till den persiska studion SAT-7 PARS på 
Cypern. 

4 Mediesektorn / SLEF-Media  
• Mediesektorn, även kallad SLEF-Media, innehåller tre huvudsakliga delområden: förlagsverk-
samhet, bokhandelsverksamhet och digital medieverksamhet. Inom varje enskilt delområde finns 
mer eller mindre färdigt upptrampade stigar att fortsätta vandra på. Här kan nämnas förlagsverk-
samhetens tidskrifts- och bokproduktion, bokhandelsverksamhetens såväl fysiska som virtuella be-
tjäningspunkter och den digitala medieverksamhetens inslag på exempelvis sociala medier och 
YouTube. 
• För att stärka brandet SLEF-Media strävar vi efter att utöka interaktionen mellan de tre ovan 
nämnda delområdena, så att de i högre grad än tidigare kommunicerar med varandra – detta bidrar 
samtidigt till att det material som tas fram omsätts mer effektivt. I SLEF:s målsättningsparagraf 
nämns att föreningens syfte är att verka för evangeliets såväl utbredning som fördjupande –  mål-
sättningen inom mediesektorn är att aktivt verka för bägge perspektiv och stärka eventuella svaghe-
ter. 
• En av de mer konkreta målsättningarna är att aktivt verka för att huvudorganet Sändebudet upp-
levs som en relevant och välkommen produkt såväl fysiskt som digitalt. 

5 Ekonomi- och fastighetssektorn  
SLEF:s ekonomi, fastigheter och verksamhetsutrymmen utgör redskap för förverkligandet av före-
ningens målsättning.  
Understöd 
• Gåvor, kollekter, donationer och testamenten har stor betydelse för föreningens verksamhetsmöj-
ligheter. Vid behov står SLEF till tjänst med information om uppgörande av testamenten.  
• Understödet till SLEF:s verksamhet från församlingar, kyrkliga samfälligheter och andra sam-
manslutningar utgör en viktig inkomstkälla. Förtroendet för föreningen som en ansvarsfull motta-
gare av understöd upprätthålls genom noggrann redovisning och öppenhet ifråga om användningen 
av erhållna medel. 
Verksamhetsutrymmen 
• Strävan är att SLEF:s verksamhetsutrymmen inklusive utrustning hålls i ändamålsenligt skick, så 
att de kan betjäna verksamheten så väl som möjligt. Fastigheternas underhåll och investeringar fi-
nansieras dels av lokala ansvarstagare ute i bygderna, dels med inkomster från fastighetsförvalt-
ningen samt med eventuella specifika testaments- och gåvomedel. Arbetet med att utgående från 
den antagna strategin för verksamhetsutrymmen utarbeta åtgärdsplaner för de enskilda verksam-
hetsutrymmena vidtar.  
Finansiering 
• Med hjälp av en kontinuerlig kontroll av kostnaderna samt ett målmedvetet ekonomiskt ansvars-
tagande bland föreningens medlemmar och understödjare hålls verksamhetsunderskottet på en rim-
lig nivå. Strävan är att avkastningen från en ansvarsfull placeringsförvaltning fortsättningsvis kan 
finansiera den ordinarie verksamhetens underskott. Särskild vikt läggs vid att hitta en ny lösning 
gällande tryggandet av avkastning från den stora placeringen i industrifastigheten i Esbo. Vid be-
hov införs aktuell information om ekonomin i Sändebudet. 

Slutord  
• Om Herren vill och vi får leva, försöker vi förverkliga detta.


