


Tack för din gåva!

Månadsgåvan 2023 till SLEF innehåller ett bibelord för varje månad. 
Också en kalender finns med. Varje uppslag visar i bild något som 
förverkligats tack vare förra årets månadsgåvor. Bilderna kommer 

från SLEF:s arbete på utlandsfälten och i hemlandet. 

Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för 
er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. (2 Kor 8:9)

M
ed Jesus m

ot fram
tiden!

I år har det gått 150 år sedan Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
grundades. D

etta innebär att vi i SLEF genast efter ett år av 100-årsfiran-
de under m

ottot Se på Jesus! har anledning att fira igen. SLEF:s styrelse 
har för 150-årsjubileet fastställt m

ottot till M
ed Jesus m

ot fram
tiden!

D
et hör till fram

tidens natur att den är oviss. På något sätt känns det ändå 
som

 om
 den ter sig m

er oviss än vanligt när vi nu inlett ett nytt år. Vi har 
krig i Europa m

ed följdverkningar också i andra världsdelar. Vi har en 
hög inflation och ekonom

iska utm
aningar. Vi har energikris. Inget av detta 

eller något annat av de svårigheter som
 vi upplever borde egentligen 

överraska oss som
 kristna. Bibeln har förutsagt att lidande och nöd väntar 

i den yttersta tiden. G
ud försöker väcka sin skapade värld från en slum

-
rande tillvaro där alltings Skapare inte längre tillåts vara H

erre.

Evangeliföreningen vill m
ed sitt arbete dela G

uds evangelium
 om

 Jesus 
Kristus, syndares Frälsare, till alla m

änniskor. Jesus blev m
änniska som

 
vi, m

en utan synd. H
an var lydig sitt uppdrag att sona världens synder 

genom
 sitt lidande och sin död och uppståndelse. H

an har öppnat vägen 
till en ljus fram

tid bortom
 död och grav, en fram

tid i evig glädje och lycka. 
G

enom
 att vara döpt m

ed det kristna dopet och m
ed trons förtröstan leva 

m
ed Jesus äger vi denna ljusa fram

tid, även om
 vi längs livsvägen kan 

tvingas m
öta nöd av m

ånga olika slag. 

Evangeliföreningen vill också erbjuda ett andligt hem
 som

 vi gem
ensam

t 
skapar, ett hem

 där vi m
ed Bibeln som

 ledstjärna lever i tro på G
uds nåd i 

Kristus, där vi visar om
sorg om

 varandra och där vi i tal och skrift utbreder 
evangeliet om

 Jesus Kristus, så att G
ud i allt blir ärad.

Välkom
m

en m
ed i bön och förbön! Kom

 m
ed och dela sysslorna i SLEF-

hem
m

et! O
ch dela också gärna m

ed dig till SLEF av det du fått att förval-
ta, i den m

ån H
erren ger dig glädje att ge. M

ånadsgåvan utgör en viktig 
inkom

stkälla för Evangeliföreningens arbete.

M
ed Jesus m

ot fram
tiden!

Albert H
äggblom

Verksam
hetsledare
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Med Jesus mot framtiden!

I år har det gått 150 år sedan Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
grundades. Detta innebär att vi i SLEF genast efter ett år av 100-årsfiran-
de under mottot Se på Jesus! har anledning att fira igen. SLEF:s styrelse 
har för 150-årsjubileet fastställt mottot till Med Jesus mot framtiden!

Det hör till framtidens natur att den är oviss. På något sätt känns det ändå 
som om den ter sig mer oviss än vanligt när vi nu inlett ett nytt år. Vi har 
krig i Europa med följdverkningar också i andra världsdelar. Vi har en 
hög inflation och ekonomiska utmaningar. Vi har energikris. Inget av detta 
eller något annat av de svårigheter som vi upplever borde egentligen 
överraska oss som kristna. Bibeln har förutsagt att lidande och nöd väntar 
i den yttersta tiden. Gud försöker väcka sin skapade värld från en slum-
rande tillvaro där alltings Skapare inte längre tillåts vara Herre.

Evangeliföreningen vill med sitt arbete dela Guds evangelium om Jesus 
Kristus, syndares Frälsare, till alla människor. Jesus blev människa som 
vi, men utan synd. Han var lydig sitt uppdrag att sona världens synder 
genom sitt lidande och sin död och uppståndelse. Han har öppnat vägen 
till en ljus framtid bortom död och grav, en framtid i evig glädje och lycka. 
Genom att vara döpt med det kristna dopet och med trons förtröstan leva 
med Jesus äger vi denna ljusa framtid, även om vi längs livsvägen kan 
tvingas möta nöd av många olika slag. 

Evangeliföreningen vill också erbjuda ett andligt hem som vi gemensamt 
skapar, ett hem där vi med Bibeln som ledstjärna lever i tro på Guds nåd i 
Kristus, där vi visar omsorg om varandra och där vi i tal och skrift utbreder 
evangeliet om Jesus Kristus, så att Gud i allt blir ärad.

Välkommen med i bön och förbön! Kom med och dela sysslorna i SLEF-
hemmet! Och dela också gärna med dig till SLEF av det du fått att förval-
ta, i den mån Herren ger dig glädje att ge. Månadsgåvan utgör en viktig 
inkomstkälla för Evangeliföreningens arbete.

Med Jesus mot framtiden!

Albert Häggblom
Verksamhetsledare



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s utsända till Etiopien och ber 
för arbetet inom den kristna fostran i form av semina-
rier och kursverksamhet.

Det ska skrivas ner för ett kommande släkte, 
ett folk som han skapar ska prisa Herren. 

Psaltaren 102:19

JANUARI 2023

400023140
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Helena Sandberg under 
Mesqel-högtiden i Etiopien.



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF-Medias frivilligverksamhet, 
som inkluderar arbete utfört av redaktionsmedlemmar, 
skribenter, illustratörer, fotografer och volontärerna vid  
Bokcafé Station 1.

Lyssna och hör min röst,  
ge akt och hör mina ord.

Jesaja 28:23

FEBRUARI 2023

400023140



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF-Medias frivilligverksamhet, 
som inkluderar arbete utfört av redaktionsmedlemmar, 
skribenter, illustratörer, fotografer och volontärerna vid  
Bokcafé Station 1.

Lyssna och hör min röst,  
ge akt och hör mina ord.

Jesaja 28:23

FEBRUARI 2023

Foto: David Forsblom

Missionsfesten 2022 i Larsmo 
strömmas med ljud och bild.

Må Ti On To Fr Lö Sö
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Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s missionärer i västra Kenya 
och stöder deras arbete inom undervisning, kursverk-
samhet, barn- och ungdomsarbete, predikan, praktiska 
hjälpinsatser, hembesök och nödhjälp och student-
arbete.

Som friskt vatten för en törstig själ 
är gott budskap från fjärran land. 

Ordspråksboken 25:25

MARS 2023

400023140



SLEF:s missionärer i västra Kenya till-
sammans med SLEF:s verksamhetsle-
dare Albert Häggblom i mars 2022.
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Foto Brita Jern



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s arbete med att föra ut 
evangeliet till de unga genom SLEF:s ungdoms- och 
tonårsgrupper, vildmarksgruppen Team Polstjärnan och 
lägerverksamhet.

Fly ungdomens onda begär och sträva efter  
rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans 
med dem som åkallar Herren av rent hjärta. 

Andra Timoteusbrevet 2:22

APRIL 2023

400023140



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s arbete med att föra ut 
evangeliet till de unga genom SLEF:s ungdoms- och 
tonårsgrupper, vildmarksgruppen Team Polstjärnan och 
lägerverksamhet.

Fly ungdomens onda begär och sträva efter  
rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans 
med dem som åkallar Herren av rent hjärta. 

Andra Timoteusbrevet 2:22

APRIL 2023

Team Polstjärnans paddlingshelg 
i Sydösterbotten hösten 2022.
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Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s hemlandsarbete och stöder 
predikoverksamheten i lokalavdelningar och distrikt, 
den digitala verksamheten, bibelsitsar och förkunnelsen 
av evangeliet om Jesus Kristus i kyrkor, bönehus och på 
lägerområdena.

Målet är att ni ska leva värdigt Herren och  
behaga honom på alla sätt, genom att bära 
frukt i alla slags goda gärningar och växa i  
kunskapen om Gud. 

Kolosserbrevet 1:10

MAJ 2023

400023140



Foto: Brita Jern
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Möte i Pargas vackra 
bönehus hösten 2022.



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s barn- och familjearbete 
och stöder årets familjeläger, sommarens skriftskola, 
barn läger och evangelisationsinsatserna, bland annat 
genom Cross Road Bus.

Jesus som helgar och de som helgas har alla en 
och samme Far. Därför skäms han inte för att 
kalla dem bröder, när han säger: Jag ska för-
kunna ditt namn för mina bröder, mitt i försam-
lingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också: 
Jag ska förtrösta på honom, och dessutom: Se, 
här är jag och barnen som Gud har gett mig. 

Hebreerbrevet 2:11–13

JUNI 2023

400023140



Foto: Ove Lillas

Må Ti On To Fr Lö Sö
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Sommararbetare Miriam Otieno 
undervisar juniorer sommaren 2022.



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s läger för tonåringar och 
ungdomar: påsklägret, tonårslägret, ungdomslägret 
och höstlägret.

Jesus talade till dem igen och sade: 
”Jag är världens ljus. Den som följer 
mig ska inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus.” 

Johannesevangeliet 8:12

JULI 2023

400023140



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s läger för tonåringar och 
ungdomar: påsklägret, tonårslägret, ungdomslägret 
och höstlägret.

Jesus talade till dem igen och sade: 
”Jag är världens ljus. Den som följer 
mig ska inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus.” 

Johannesevangeliet 8:12

JULI 2023

Missionsvecka på Åland sommaren 2022.
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Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s årsfest i Karleby och  
missionsfesten i Jomala, för andlig gemenskap och 
meningsfulla uppgifter att delta i och stöda, både i våra 
egna bygder och i andra länder.

När tiden för festen var inne, sände han 
sin tjänare för att säga till de inbjudna: 
Kom, nu är allt färdigt. 

Lukasevangeliet 14:17

AUGUSTI 2023

400023140



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s årsfest i Karleby och  
missionsfesten i Jomala, för andlig gemenskap och 
meningsfulla uppgifter att delta i och stöda, både i våra 
egna bygder och i andra länder.

När tiden för festen var inne, sände han 
sin tjänare för att säga till de inbjudna: 
Kom, nu är allt färdigt. 

Lukasevangeliet 14:17

AUGUSTI 2023

Foto: Ove Lillas

Mötesledare Johanna Erikson filmar en 
hälsning till Kenya under SLEF:s missions-
fest i Larsmo sensommaren 2022.
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Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s sång- och musikverksamhet 
och stöder arbetet inom EvangeliVox, Ungdomskören 
Evangelicum och EvangeliKIDZ samt strängband, körer 
och andra sånggrupper.

Sjung till Herren, hela jorden! Ropa ut 
hans frälsning dag efter dag! 

Första Krönikeboken 16:23

SEPTEMBER 2023

400023140



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s sång- och musikverksamhet 
och stöder arbetet inom EvangeliVox, Ungdomskören 
Evangelicum och EvangeliKIDZ samt strängband, körer 
och andra sånggrupper.

Sjung till Herren, hela jorden! Ropa ut 
hans frälsning dag efter dag! 

Första Krönikeboken 16:23

SEPTEMBER 2023

Foto: Brita Jern

Gospelkväll på läger-
området Fridskär  
sommaren 2022.
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Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s insatser i Främre Asien –  
vi stöder arbetet inom satellitnätverket SAT-7 samt de 
kristna i Främre Asien.

Aldrig att jag skulle synda så mot Herren 
att jag slutar be för er. Jag vill i stället lära 
er den goda och rätta vägen.

Första Samuelsboken 12:23

OKTOBER 2023

400023140



Foto: Brita Jern

Mirjam Stenlund på SAT-7 visar en tavla som 
hon gjort av återbruksmaterial. Tavlan ingår i 
ett program på SAT-7:s farsitalande kanal.

Må Ti On To Fr Lö Sö
25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Oktober 2023

39

40

41

42

43

44



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s missionär Magnus Dahl-
backa som arbetar inom bibelöversättningsarbetet i 
Kenya.

Allt som har skrivits tidigare är skrivet till 
vår undervisning, för att vi ska bevara 
vårt hopp genom den uthållighet och 
tröst som Skrifterna ger. 

Romarbrevet 15:4

NOVEMBER 2023

400023140



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s missionär Magnus Dahl-
backa som arbetar inom bibelöversättningsarbetet i 
Kenya.

Allt som har skrivits tidigare är skrivet till 
vår undervisning, för att vi ska bevara 
vårt hopp genom den uthållighet och 
tröst som Skrifterna ger. 

Romarbrevet 15:4

NOVEMBER 2023
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Magnus Dahlbacka och bibelöver-
sättarna i Samburu, Kenya, översätter 
Gamla testamentet till samburuspråket.



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

• OBS: Använd alltid ditt/ert personliga referens-
nummer som finns på sista sidan av detta häfte. 
Anteckna numret i nedanstående Ref.nr-fält !

Gällande insamlingstillstånd: Se www.slef.fi/ge-en-gava

!

Aktia IBAN: FI57 4970 2820 0057 20  BIC: HELSFIHH

Klipp av och använd ett blad för varje månad !

Vi tackar och ber för SLEF:s missionsarbete i Kenya och 
stöder utbildningen av präster och evangelister inom 
Kenyas evangelisk-lutherska kyrka, stadsmission, skol-
hjälpsprojektet, produktionen av kristna radioprogram 
inom stiften Lake Diocese och Southern Lake Diocese 
samt yrkesskolan RYP vid Rukongo.

Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att 
profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna 
i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana 
med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor 
utan baktankar, att vara hängiven som ledare, 
eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. 

Romarbrevet 12:6–8

DECEMBER 2023

400023140



SLEF bekostar kristna radioprgram på luospråket 
i Kenya. Programmen följs av cirka 50 000 per-
soner. I studion Isaiah Apiyo med sonen Timothy.
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Några hälsningar 
från verksamhetsfältet

Varför väljer du att delta i de läger för ungdomar som SLEF ordnar?

För det första får man träffa ungdomar i sin egen 
ålder, som delar samma tro, från olika ställen 
i Finland. Med dem kan man diskutera om sa-
ker som man kanske inte skulle kunna tala om i 
skolan med kompisarna där. Och så får man lära 
sig mer om tron. Sedan så får man också jättefina 
lägerminnen.

Erica Höglund, Åbo

Vad betyder sången och musiken i och för SLEF?

Jag kan bara föreställa mig ett möte utan sång el-
ler musik. Det skulle bli ett ganska trist och lång-
tråkigt möte. Musiken har en jätteviktig roll i våra 
sammanhang. Man brukar ju säga så här: Guds 
ord är som ett tveeggat svärd. Och så kombine-
rar man musiken och Guds ord – då blir det ett 
mycket kraftigt redskap.

Tom Bergman, Korsholm



Många hälsningar i Jesu namn från min familj och alla kristna i Evange-
lisk-lutherska kyrkan i Kenya! Jag tackar SLEF för stödet till missionsarbetet 
i Kenya! 

Från mitt besök i Finland sommaren 2022 bär jag fortfarande med mig 
många minnen: att få se så många sjöar, plocka bär i skogarna och se en 
älg i parken i Ähtäri och senare äta älg! Jag ser också mycket hopp när 
det gäller era ungdomar, de är redo att gå ut för att nå de onådda med 
evangeliet.

Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem ska jag sända? Och vem vill 
vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!” (Jes 6:8) 

Missionsfältet fortsätter att expandera i Kenya eftersom antalet ungdomar 
– nästa generation – bara ökar. Utmaningarna bland dem varierar från 
ateism till karsimatiska influenser och islam. 

Det är viktigt att ni stöder missionsarbetet i Kenya för att vi ska kunna möta 
dessa utmaningar. Vi tackar Gud för det nya arbetet vid universiteten och 
söndagsskolprogrammet i vår nyplanterade församling i Dunga. Vi riktar 
oss till barn, ungdomar och vuxna. 

Du kanske inte kan komma hit som missionär, men att be för missionsar-
betet i Kenya och stöda det är viktigt, eftersom den situation som världen 
har fört oss in i fortfarande lever bland oss. Coronan förde med sig många 

förändringar i vårt sätt att jobba. Vi måste nu 
också börja ta till tekniska lösningar. Det handlar 
om att ta evangeliet dit där folk rör sig, vare sig 
det är radio eller Facebook. 

– Gud kallar er fortfarande till uppdraget att nå ut 
i Kenya eftersom Kenya samtidigt är ingången till 
Öst afrika. Ja! Fältet har vitnat till skörd!

Isaiah Apiyo, Kisumu, Kenya



SLEF:s medieverksamhet

Genom häftet Månadsgåvan till SLEF får du en god inblick i SLEF:s mång-
sidiga och på många sätt rika verksamhet. Utöver att be för och bidra eko-
nomiskt till denna verksamhet är du välkommen att även delta själv. I det 
digra verksamhetsutbudet finns det säkert något som intresserar just dig!

Vid sidan av all fysisk verksamhet erbjuder SLEF även en hel del i digital 
väg. Här presenteras vad som är på gång. Varmt välkommen med även i 
den här delen av SLEF-gemenskapen!

Dagens andakt
Sedan vårvintern 2020 har SLEF varje måndag–fredag (med undantag för 
uppehåll under sommaren och kring julen) publicerat andakter inom  
ramen för serien Dagens andakt. Andakterna hålls av olika personer 
runtom i Svenskfinland, och vi har med glädje noterat att lyssnarskaran 
växer sig allt större. För många har lyssnandet blivit en viktig vardagsrutin.

Andakterna hittas via SLEF:s webbplats, genom att man antingen klickar på 
rutan ”Lyssna till dagens andakt!” på startsidan eller går till medie-biblioteket.

Helgens predikan
Som komplement till Dagens andakt finns Helgens predikan. I denna serie 
tas lyssnaren med på en vandring genom kyrkoåret under ledning av 
olika präster och predikanter. Predikningarna publiceras lördagar klockan 
18.00, inför den stundande söndagen, på SLEF:s YouTube-kanal. Det är 
även möjligt hitta predikningarna i mediebiblioteket på SLEF:s webbplats.

D
avid Forsblom



I går, i dag och i evighet
Som ett led i uppmärksammandet av SLEF:s 100-årsjubileum, som inföll år 
2022, sammanställdes en serie korta filmer under samlingsnamnet I går, i 
dag och i evighet. De sju filmerna belyser olika delar av SLEF:s verksamhet 
och hittas på SLEF:s YouTube-kanal under spellistan I går, i dag och i evig-
het. Titta gärna på dem!

Strömning av befintlig verksamhet
En hel del av SLEF:s befintliga, fysiska verksamhet kan följas med också 
digitalt. Gudstjänsterna respektive mässorna i Heliga Hjärtats kapell i Hel-
singfors, som i regel hålls varannan vecka klockan 15.00, kan ses på Sleys 
YouTube-kanal (alltså inte SLEF:s YouTube-kanal).

Centrumkvällar, de samlingar som hålls inom SLEF:s lokalavdelning i 
Vasa, ljudströmmas och kan följas med på det sättet. I kalendern på SLEF:s 
webbplats hittas info om när samlingarna hålls, och i inlägget för respek-
tive samling finns också en länk till lyssnandet.

Utöver de ovan nämnda, mer regelbundna sändningarna strömmas 
även många övriga samlingar med jämna mellanrum. Håll utkik i till ex-
empel annonseringen i Sändebudet och i kalendern på SLEF:s webbplats.

SLEF-Medias nätbutik
I och med lanseringen av SLEF:s nya webbplats hösten 2022 fick SLEF-Me-
dia tillgång till en ny, välfungerande nätbutik. I nätbutiken är det enkelt att 
bekanta sig med vårt utbud av goda böcker och andra produkter och det 
går smidigt att göra inköp, med flera olika betalningsalternativ. De inköpta 
varorna skickas sedan till kunderna som brev eller postpaket.

Det är även möjligt att köpa produkter som levereras till en annan mot-
tagare än betalaren, alltså funkar det också bra att sända gåvor via oss!

SLEF-Medias fysiska produkter
Utöver all digital verksamhet finns givetvis också SLEF-Medias fysiska 
produkter. Här kan nämnas tidskrifterna Sändebudet, Barnavännen och 
Salamu-Selamta samt jultidningarna Kring Krubban och Vinterblommor. 
Därtill ges också årligen ut ett antal böcker. Ta gärna del även av dessa 
produkter! För prenumerationer och beställningar, gå in på SLEF:s webb-
plats eller kontakta oss per telefon (+358 50 400 9135) eller e-post (slef-
media@slef.fi).
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