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Risöhäll Bönehusförening r.f. 
 
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021 
 
Verksamhetens målsättning: Vi vill sprida Guds evangelium till människor i alla åldrar, 
både inom församlingen och även utanför. Samtidigt vill vi skapa en gemenskap där många 
kan känna sig hemma. 
 
Lägessituation 
Årets inleds med starka rekommendationer och bestämmelser på hur vi får samlas på grund 
av rådande Coronapandemin. Situationen tillåter inte folksamlingar för tillfället och 
verksamheten anpassas enligt gällande föreskrifter.  
 
Verksamheten som beskrivs i denna plan är den verksamhet som bedrivs vid normala 
förhållanden utan restriktioner.  
 
Vid denna tidpunkt i början av året kan vi inte samlas till sammankomster utan de sänds via 
Youtube, en del barn samlas till söndagsskola och onsdagsskola men största delen följer även 
där med på distans. All annan verksamhet är i skrivandets stund på paus.  
  
 
Sammankomster: 
Sammankomster hålls i regel på söndag eftermiddag samt några gånger per år på 
söndagskväll med kaffeservering och fri samvaro. 
Under perioderna januari – maj och september – december hålls i regel en gång per månad 
s.k. helgsammankomst. Till dessa sammankomster kallas gästande talare. De börjar 
lördagskväll och fortsätter söndagseftermiddag och -kväll. 
 
Alla predikningar är tvåspråkiga, i huvudsak svensk-finsk, med några undantag när vi har 
engelsktalande gästpredikant. 
Tolkning till engelska sker parallellt i ljudteknikrummet och kan lyssnas till via trådlösa 
hörlurar och en separat YouTube kanal. 
 
Risöhäll bönehusförening kan ordna nattvardsmässa tillsammans med Larsmo församling.  
 
Andakter vid äldreboenden: 
Föreningen medverkar vid andakter som ordnas vid äldreboenden, Sandlunden och 
Roslunden i Larsmo, samt i Jakobstad vid Malmska, Folkhälsan Östanlid och Björkbacka. 
 
Bibelsamtal: 
Bibelsamtal hålls en kväll varannan vecka under året med uppehåll under 
sommarmånaderna (juni – augusti) En av styrelsen utsedd arbetskommitté planerar året 
med teman och personer som håller diskussionsinledning. 
 
 
BARN- OCH UNGDOMSARBETE: 
 
Söndagsskola: 
Söndagsskolan hålls på söndagsförmiddag för barn upp till 10 år. Barnen samlas i två olika 
grupper, de äldre i stora salen och de yngre i serveringsrummet. Man undervisar barnen i 
bibelns lära, på en nivå som är lätt för barnen att förstå. Utöver det så används även lilla 
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katekesen som undervisningsmaterial. Flanellografen är ett bra hjälpmedel som 
rekommenderas att användas. Med den så fångas det livliga lilla barnets uppmärksamhet. 
Söndagsskolan medverkar, när vår tur infaller, i den årliga söndagsskolgudstjänsten som 
Larsmo församling ordnar.  
 
Bibelundervisning för äldre barn (åk 5-7) hålls på onsdagskvällar med samma målsättning 
och lära som i söndagsskolan men mera anpassad för äldre barn. Med jämna mellanrum 
undervisas/diskuteras aktuella teman som berör ungdomarna i den åldern. T.ex. beroenden, 
samlevnad och sociala medier. Man strävar till att få en nära kontakt till barnen genom denna 
undervisning.  
Man planerar att göra en avslutningsutfärd med onsdagsgruppen i maj. 
 
Aktivitetsråd 
Vi har ett aktivitetsråd som planerar alla extra aktiviteter utöver det vanliga programmet. 
Största delen av det som ordnas är samlingar och utflykter för barn och ungdomar. 
 
Exempel på aktiviteter är: 
-Bakningskvällar i bönehuset 
-Volleybollkvällar vår/sommar. 
-Aktiviteter i naturen samt pysselkvällar för yngre barn 
-Resor ordnas under våren och hösten med olika program så som besök vid aktivitetsparker 
och skidorter samt fjällvandringar mm. 
 
Ungdomssamlingar: 
Ungdomssamlingar ordnas i bönehusen under året enligt ett schema som LFF’s ungdomsråd 
gör upp. Aktivitetsrådet är med och planerar ungdomssamlingarna tillsammans med 
ungdomarna från ungdomsrådet. Utöver dessa tillfällen ordnar vi även ungdomssamlingar i 
egen regi. 
Målsättningen med verksamheten är att man tillsammans skulle växa in i en trygg och 
kristen gemenskap där Jesus får vara med och i centrum. 
 
ÖVRIG VERKSAMHET: 
 
Kaffekvällar: 
Kaffekvällar hålls varje onsdagskväll förutom under perioden maj – augusti. 
 
Stödgrupp - diakoni: 
Inom föreningen verkar en stödgrupp som ansvarar och koordinerar stödgrupps-/ diakoni 
verksamheten. Målsättningen är att kunna hjälpa mänskor som hamnat i olika typer av 
svårigheter i livet. Man erbjuder möjlighet till samtal, hjälp med olika saker i familjen och 
även ekonomiskt stöd. Vid svårare situationer och kriser hänvisar man till LFF:s 
familjearbete eller andra professionella resurser. 
 
Gemenskapskvällar: 
I LFF’s familjedirektions regi ordnas under året separata gemenskapskvällar för kvinnor och 
män samt ett gemensamt tillfälle. Bönehus föreningarna har egna representanter utsedda 
till koordineringen av dessa tillfällen och de hålls turvist i medlemsföreningarnas bönehus. 
 
 
Missionsarbete: 
Föreningen bedriver missionsarbete med inriktning på Karelen i Ryssland. Man verkar som 
vän-/stödförsamling för Sordavala, Läskelä och Pitkäranta församlingar som fungerar inom 
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Ingermanlands evangelisk Lutherska kyrka. Målsättningen är att besöka församlingarna 3-4 
gånger per år. Arbetet planeras tillsammans med nämnda församlingars kyrkoherdar. Sven 
Grankulla och Stig-Erik Enkvist fungerar som diakoner vid Ingermanlands evangelisk 
Lutherska kyrka. 
 
Föreningens medlemmar hjälper till vid LFF´s missionsmagasin. 
 
Framtidsplaner: 
För tillfället planeras att införa ett församlingsråd i bönehuset.  
 
Risöhäll bönehusförening har tre representanter i LFFs arbetsgrupp som funderar på vår 
framtid i Finlands evangeliska lutherska kyrka.  
 
 
Må Gud välsigna vår gemenskap och det arbete som utförs i Hans rike.  
Honom tillkommer all pris, tack och ära! 
 
 
Larsmo den 14.3.2021 
 
Styrelsen 
 
 
 


