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Goda traditioner ger trygghet i en föränderlig tid
Vi har igen glädjen att inbjuda till sommarmöte vid Larsmo kyrka. Sommarmötet i Larsmo har en
lång tradition. Programmet är också traditionellt. De tre mötesdagarna består av Guds ords
predikan, psalmer, sånger och kristen gemenskap.
- Det finns något positivt i att bevara det goda i traditionen, säger möteskommitténs ordförande
Jonas Björkskog. I synnerhet idag, när mycket i vår värld förändras i snabb takt, är det viktigt se
värdet i det som inte förändras. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet.
Temat för årets sommarmöte är ”Herre, öppna våra ögon!”. Vi ber om öppnade ögon för att se att
mötet är mycket mer än en tradition. Guds ord är alltid lika aktuellt och talar till människor i alla
tider. Det är en trygghet att grunden för livet inte förändras. Ordet från Gud består när människor
och samhälle förändras och även när samhällets grundvalar skakar. Sommarmötet vill ännu idag stå
på samma grund, som när väckelsens första stormöten hölls i Larsmo för närmare 100 år sedan.
Arrangörer för sommarmötet är tre bönehusföreningar i Larsmo i samarbete med Larsmo
församling. En möteskommitté ansvarar för organisationen och planeringen, men den praktiska
förberedelsen av mötesområdet sker mycket snabbt. Under två dagar byggs mötesområdet upp
med gemensamma talkokrafter, för att kunna betjäna upp till 6000 människor under tre dagar.
Mötesområdet är ett ca 10 hektar stort område omkring Larsmo kyrka i Fagernäs. Mötestillfällena
och serveringen sker i stortält på området. För många ortsbor är det en glädje att få vara med och
tjäna i olika praktiska uppgifter. Mötet engagerar också ett stort antal barn och ungdomar.
- Sommarmötet är öppet för alla, säger Timo Tupeli, medlem i möteskommittén. Alla är välkomna,
Guds ord gäller för alla människor! Enligt Bibeln är evangeliet en Guds kraft till frälsning för var och
en som tror. Besökare till årets sommarmöte väntas främst från de nordiska länderna, men också
från Ryssland och Amerika. Alla tal tolkas förutom till svenska eller finska också till engelska.
Sommarmötet sänds på internet via Youtube. Länk och info finns på www.lff.fi. Radiering sker
genom Radio LFF lokalt på frekvensen 98,0 MHz. Söndagens gudstjänst bandas för Yle Vega och
sänds i riksradion 15.7.
Tilläggsuppgifter:
Jonas Björkskog, mötesledare, jonas.bjorkskog@bravida.fi, tel. 040 533 7065
Tomas Gäddnäs, mediainformatör, tomas.gaddnas@lff.fi, tel. 044 796 6342
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BAKGRUNDSINFORMATION
Sommarmöten omkring Guds ord har en lång tradition i Larsmo. Sommarmötet vid Larsmo
kyrka hölls första gången år 1929. Innan detta hölls större sommarmöten vid bönehusen i
Bosund och Näs.
Sedan 1929 har sommarens stormöte hållits växelvis i Larsmo och Esse, med undantag för ett år
i samband med krigen.
Tvåspråkigheten har varit kännetecknade för stormötena redan sedan starten. Fastän Larsmo
var en svenskspråkig region ville man redan från början välkomna finskspråkiga besökare till
stormötena. De första stormötena lade grunden för den fungerande tvåspråkighet som
kännetecknar bönhusföreningarna i Larsmo.
Tidigare hölls mötestillfällena i kyrkan, men när mötesdeltagarnas antal växte flyttades
mötestillfällena till stortält på området omkring kyrkan. Sommarmötet pågår i tre dagar, från
fredag eftermiddag till söndag kväll. Under de senaste årens sommarmöten har det samtidiga
deltarantalet uppskattats som mest till ca 6000 personer.
Mötesområdet är ett ca tio hektar stort område omkring Larsmo kyrka, där det reserverats plats
för ca 2500 bilar. Mötestillfällena hålls i ett stormötestält som rymmer ca 1500 personer.
Servering av mat, kaffe mm. sker likaså i stortält.
Under de tre mötesdagarna hålls predikan och bibelförklaringar av totalt 17 predikanter och
präster från Finland och Sverige. Programmet varvas med psalmer och sångstunder. Talen
tolkas till svenska, finska och engelska.
Sommarmötet samlar många barn och ungdomar och erbjuder också ungdomarna möjlighet till
olika ansvarsuppgifter. Unga samlas i tusental till mötestillfällena och för att träffas på
mötesområdet. Under söndagen ordnas också en egen sångstund för barnen och kvällstid
ordnas ungdomssamlingar. Många unga deltar också i de praktiska arrangemangen. Enligt
sommarmötets arbetslistor deltar över 500 unga under 20 års ålder på ett eller annat sätt i olika
arbetsuppgifter under mötesdagarna. Totalt deltar ca 1300 personer i alla åldrar i de praktiska
arrangemangen under mötesdagarna.
Arrangörer för sommarmötet är Risöhäll bönehusförening r.f., Näs fridsförening r.f. och Bosund
bönehusförening r.f. i samarbete med Larsmo församling.
Mer information finns på www.lff.fi/larsmomote
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PROGRAM
Fredag 6.7.
14.00

17.00
19.00
22.00

Talare

Tolk

Öppningsord och bön
Predikan
”
Predikan
Predikan
”
Ungdomssamling

Marko Sjöblom
Peter Thylin
Torvald Hjulfors
Stefan Snellman
Timo Orre
Harry Ylipää
Stig-Erik Enkvist

Timo Tupeli
Timo Tupeli
Anne Nilsen
Jussi Peltola
Hans Vasara
Yvonne Holmborg
Anne Nilsen

Predikan
”
Predikan
”
Predikan
H.H.N. skriftetal
Liturg
Sångstund, andakt
Ungdomssamling, andakt

Markus Grankulla
Kurt Hjulfors
Harry Ylipää
Matti Rahja
Ahti Vähäkangas
Timo Orre
Marko Sjöblom
Gösta Sundelin
Richard Eklund

Tomi Grankulla
Timo Tupeli
Yvonne Holmborg
Leif Grankulla
Peter Thylin
Hans Vasara

Lördag 7.7.
10.00
13.00
16.00
18.00
21.00
23.00

Esa Rahja
Yvonne Holmborg

Söndag 8.7.
10.00
10.00
12.00
14.15
15.00
18.00

Gudstjänst, predikan
Liturg
Finsk predikan i förs.hemmet
Predikan
”
Barnens sångstund
Predikan
”
Predikan
Avslutningspredikan

Per Svenfelt
Marko Sjöblom
Esa Rahja
Matti Rahja
Ahti Vähäkangas

Leif Grankulla
Timo Tupeli

Kjell Asplund
Harry Ylipää
Timo Orre
Antero Heikkilä

Jussi Peltola
Markus Grankulla
Hans Vasara
Leif Grankulla

VARMT VÄLKOMMEN!

