SLEF:s rapport för styrsamtalet 20.9.2021 med Kyrkans Missionscentral
Bilaga: SLEF Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

1. SLEF:s verksamhet och ekonomi
När pandemin slog till våren 2020 väcktes farhågan att SLEF:s ekonomi skulle drabbas hårt, men detta
besannades inte till alla delar. SLEF:s totala inkomster sjönk men så gjorde också kostnaderna. Det
sammanlagda resultatet blev bättre än år 2019. Under perioden 1.1–31.8.2021 är de totala
verksamhetsinkomsterna ungefär på samma nivå som år 2020. Intäkterna från församlingarna är dock 16 %
lägre än år 2020. Stiftskollekterna är på samma nivå som år 2020 medan intäkterna från övriga
församlingskollekter och inkomster något sjunkit. Församlingarnas budgetanslag till SLEF har också sjunkit
något jämfört med samma period år 2020, troligen för att första kvartalet år 2020 ännu var normalt.
Budgeten och de tre senaste åren
Inkomsterna budgeterades nedåt 2019–2021. Även kostnadsbudgeten justerades något neråt inför år 2021.
Inkomstbudgeten, verksamheten:
2019
2020
2021
971 060
919 590
908 180
Verkliga verksamhetsinkomster:
942 810
866 629
736 955 (prognos)
Kostnadsbudgeten de tre senaste åren: 2019
2020
2021
1 867 295
1 812 956
1 790 558
Verkliga kostnader:
1 864 176
1 649 940
1 673 930 (prognos)
SLEF:s verksamhetsunderskott har normalt kompenserats av ett överskott i finansieringsverksamheten. Inga
större förändringar väntas under år 2021 eller 2022 när det gäller intäkterna från finansieringsverksamheten.
År 2020 fick SLEF ett betydande testamente vars intäkter till ca 2/3 bokfördes år 2020. Under år 2021
realiseras omkring 1/3 av samma testamente. Detta kommer att leda till ett bra resultat också år 2021.
Församlingarnas budgetanslag
2019
2020
2021
183 587
151 794
115 634 (prognos)
Frivilligt understöd från församlingar
2019
2020
2021
65 656
37 648
15 514 (prognos)
Frivilligt understöd direkt till organisationen
2019
2020
2021
283 368
291 816
278 876 (prognos)
Denna utveckling är något bekymmersam. Vi får hoppas att summorna för år 2021 ännu jämnar ut sig till
närheten av summorna för år 2020. År 2022 vi får se om trenden börjar svänga mot det mera ”normala”.
Årsverken i SLEF
2019
2020
2021
13,3
12,0
13,4 (budg)
Hemlandet
10,9
10,5
9,3 (budg)
Utlandet
24,2
22,5
22,7
Inga stora personalförändringar har vidtagits under perioden 1.1–31.8.2021, förutom en viss ökning av
anställningsprocenterna inom ungdomssektorn och hemlandssektorn och en liten minskning av personalen
inom utlandssektorn (p.g.a. pensionering och avgång ur tjänst, men den kompenseras delvis av
nyanställning).

2. Coronapandemins inverkan på SLEF:s verksamhet
Pandemin har på många sätt påverkat SLEF:s verksamhet. I synnerhet de lokala avdelningarnas verksamhet
har antingen legat nere eller gått på sparlåga. Sång- och musikverksamheten och ungdomsverksamheten har
till stor del stannat av. Lägerverksamheten under sommaren påverkades också, men kunde till största del
genomföras. Årsfesten firades digitalt. Årsmötet flyttades till sensommaren. Styrelsen och personalen har
inte kunnat mötas fysiskt som tidigare. Pandemin har i många avseenden inneburit en utmaning för
föreningens personal. De digitala plattformarna har underlättat när det gäller exempelvis sammanträden.
Trots alla utmaningar klarade SLEF omställningen förhållandevis bra. Den digitala verksamheten har delvis
kunnat ersätta de fysiska samlingarna. Mängden ljud- och bildströmning exploderade. Föreningens
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YouTube-konto aktiverades våren 2020 och SLEF började använda Facebook mera. Också friluftssamlingar
ordnades. En glädjande sak under pandemin var att det uppstod en ungdomsgrupp på Åland. Den började
som en Zoom-grupp men från hösten 2020 samlades den också fysiskt. En annan bra sak är att coronaåret
gjort att SLEF nu når ut på ett helt nytt sätt. SLEF hade innan pandemin delvis tappat bort sin utåtriktade
evangeliserande verksamhet i hemlandet.
Särskilda satsningar
Våren 2020 genomfördes ”Operation medlemskontakt” där SLEF ringde upp alla sina medlemmar.
Responsen var god. SLEF gjorde en digijulserie och en digipåskserie på YouTube med fester och
gudstjänster från olika delar av Svenskfinland. Två ornitologer bongade fåglar till förmån för lägerområdet
Klippan vårarna 2020 och 2021. Missionsfesten blev ett helt nytt koncept med en serie lokala fester som
sändes på YouTube. Det visade sig vara ett lyckat drag.
Vad har SLEF lärt sig?
Att kommunicera är ännu viktigare än förr. Vi har även lärt oss att det mesta går att göra på alternativa sätt.
Det är viktigt att vara flexibel och kunna anpassa sig till nya förhållanden. I framtiden tror vi att
verksamheten blir hybrid och att de digitala sändningarna fortsätter. En klar nytta med pandemin och
omställningarna har varit att SLEF:s kringspridda personal kunnat träffas en gång per månad via Zoom.
Orosmoment
Har vi tappat deltagare och understödjare? Kommer de äldre också framöver att vara försiktiga att engagera
sig? Finns det barn och ungdomar som har fallit av och som vi inte klarar av att fånga upp på nytt?
Missions- och utlandsarbetet
Missionsarbetet påverkades mindre än hemlandsarbetet. Med undantag för Kenyamissionärernas
halvårslånga period i Finland kunde de utlandsanställda vistas och arbeta på sina fält.
I Främre Asien flyttade församlingsverksamheten till nätet, vilket fungerade bra och gav dem som bodde
långt borta möjlighet att delta. Men vissa församlingsmedlemmar saknade digitala plattformar. Folk kunde
också träffas en och en eller i små grupper utomhus.
I Etiopien fungerade de digitala lösningarna inte alls. Där kom i stället den personliga omsorgen in i bilden.
Ansökningsprocesserna för uppehålls- och arbetstillstånden påverkades också.
I Kenya utvecklades inte heller några digitala lösningar. En del verksamhet lades på is.
Deltagandet vid lägret i Estland föll bort för SLEF:s del.
Bibelöversättningsarbetet gick vidare, men inga fältbesök kunde göras. Teamet i Samburu träffade SLEF:s
bibelöversättningskonsult på Zoom.
Inga resor till missionsfältet gick att genomföra. Det är en brist eftersom ledningen regelbundet behöver se
utlandsverkligheten för att kunna planera och leda arbetet. Utanför EU är kulturen dessutom fysisk och folk
är inte så bra på att kommunicera digitalt. Att jobba upp nya relationer är nästan omöjligt på distans.
SLEF:s målsättning och pandemin
Hur har SLEF under pandemitiden kunnat förverkliga sitt syftemål, ”att i förtröstan på Guds nåd och bistånd
utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium”.
Så här svarar verksamhetsledare Albert Häggblom: ”Guds nåd och bistånd har vi levt på och av. Befordrat
Kristi evangelium har vi framför allt kunnat göra digitalt. Jag tycker att när det gäller verksamhet på nätet har
SLEF hållit sig i framkanten. Missionsarbetet på våra fält har kunnat fortsätta även om pandemin medfört
vissa förändringar och begränsningar.”

3. Ett gemensamt vittnesbörd, SLEF och framtiden
– Vilka av riktlinjerna stöder organisationens arbete mest?
Följande verksamhetsprincip under avsnittet Holistisk mission och evangelisation:
Evangeliet är en kraft som sätter oss i rörelse. Kyrkan möter alla människor holistiskt genom missionen och
evangelisationen. Kyrkan med sina församlingar och deras medlemmar samt kyrkans missionsorganisationer
sprider frimodigt budskapet bland människor nära och fjärran. De förkunnar evangelium och kommunicerar det på
många olika sätt, särskilt där Kristus inte ännu är känd. På samma sätt möter man dem som har fjärmats från den
kristna tron. Vad gäller kyrkans mission finns det randområden överallt, både geografiska och andra.

KOMMENTAR: Denna verksamhetsprincip passar bra med SLEF:s vision "Evangeliet till alla".
Följande verksamhetsprincip under avsnittet Holistisk mission och evangelisation:
Till en holistisk mission hör också att försvara rättvisan, människovärdet, jämlikheten och de grundläggande
rättigheterna. Församlingarna och missionsorganisationerna möter allt oftare invandrare, asylsökande, utslagna,
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utstötta och förföljda. De stöder och tjänar dem, arbetar tillsammans med dem och till förmån för dem samt ger en
röst åt dem som saknar röst.

KOMMENTAR 1: Pandemin har aktualiserat behovet av ett helhetsinriktat missionsarbete där ande,
själ och kropp står i fokus. Jesu efterföljare får här visa på evangeliets relevans för alla aspekter i
människors liv.
KOMMENTAR 2: SLEF jobbar med försoningsarbete i Kenya.
Också följande avsnitt rimmar väl med SLEF:s sätt att arbeta och fokusera:
Frivilligverksamheten / Kamratskap i hemlandet / Internationellt samarbete / Media och digital
kommunikation (Särskilt bibelöversättning)
KOMMENTAR: Mediearbetet kommer bäst till sin rätt som undervisningsverktyg och uppmuntran för
dem som redan är kristna. Det fungerar inte lika bra som pionjärredskap. Att nå onådda mänskor görs
bäst genom personliga relationer.

– Vilka aspekter kan vara svåra att integrera i organisationens arbete?
Följande verksamhetsprincip under avsnittet Holistisk mission och evangelisation:
Kyrkan och dess missionsorganisationer främjar missionsfostran och kunskap om mission, särskilt i
grundutbildningen och fortbildningen för kyrkans anställda. De främjar utbildningen i mission och evangelisation
för församlingens förtroendevalda, särskilt för unga och unga vuxna.

KOMMENTAR: Det här är kanske inte svårt just för SLEF, men ett problem i vår kyrka överlag, särskilt
när det gäller de förtroendevaldas missionsfostran.
Följande avsnitt känns främmande, eller är inget som SLEF satsat på: Religionsmöten

– Ser ni behov v uppdatering med tanke på den nya avtalsperioden från juni 2023?
Kanske inte uppdatering men komplettering i ljuset av pandemin:
Under coronan har vi inriktats på vår egen och vårt samhälles överlevnad. De onådda folken skyms av
fokuseringen på den materiella nöden på närmare håll. Men de kristna har fått ett särskilt ansvar för dem som
inte nåtts av evangeliet. Coronapandemins följder kan bli ett hot mot ivern att missionera globalt. Att få
understödjarna att fokusera på de fält som vitnar till skörd världen över är en utmaning.
Hur mobiliserar vi Kristi kropp för det globala uppdraget? Vad kan vanliga kristna som bryr sig om
missionsbefallningen göra? Hur kan kristna ledare hjälpa mänskor att lyfta sin blick och se att fälten vitnar
till skörd?Hur kan vi informera om det arbete som görs i förbjudna områden? Allmänt är det lättast att få
understöd till missionärer som syns och hörs. Men de som sänds till onådda folkgrupper kan vanligen inte
kommunicera fritt på grund av säkerhetsfrågor. Detta kan göra givandet mindre attraktivt bland
understödjarna.
Hot mot framtida resor? Många långtidsmissionärer är en frukt av korttidsinsatser eller missionsresor. Om
korttidsinsatser och missionsresor måste begränsas blir det också svårare att få nya missionärer.
Multikulturella arbetsteam med olika kulturer, personligheter, kön och generationer är en viktig aspekt av
det framtida missionsarbetet. Det fångar kärnan i Guds mission och visar på enheten i mångfalden. Dylika
team är ett vittnesbörd för omvärlden, särskilt de team består av människor från folk och nationer som
traditionellt står i strid med varandra. Att se sådana nationaliteter tjäna tillsammans gör intryck. När vi tjänar
tillsammans kan vi också hjälpa varandra att se våra blinda fläckar och svagheter. Vi slipas i gemenskapen
med bröder och systrar i Kristus.
Behovet av sund undervisning är större än någonsin. Att hålla fram sund biblisk lära också på nätet är något
vi gärna kunde satsa ännu mera på. En verklig stormarknad av alternativa gudstjänstformer bjuds ut på nätet.
De har en skrämmande kommersiell sida. I detta utbud saknas en viktig pusselbit: undervisning om Jesu
missionsuppdrag.
I dessa turbulenta tider har vi kristna skäl att ta fasta på det hopp som Jesus Kristus ger. Vi har enastående
möjligheter att dela detta hopp både med dem vi har omkring oss och med dem som lever långt borta. Vi får
också påminna oss om att Jesus lever och att han lovat att vara med oss intill tidens slut.

11.9.2021 SLEF / Albert Häggblom, Brita Jern, Solveig Nylund
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