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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 

 

1 Inledning Hör, någon säger:”Predika!” Och en annan svarar: ”Vad skall jag predika?”  
”Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs 
torkar, blomster vissnar, när Herrens Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! 
Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet.”  
(Jes 40:6–8) 

Ordet står i centrum för Guds befallning till sina budbärare. Det är Ordet som bär. Allt 
annat blir litet och värdelöst i jämförelse med Guds eget Ord. Alla egna prestationer, 
alla synliga resultat görs till slut om intet och förgår, endast Guds Ord står fast och för 
evigt. Guds Ord dömer all självhävdelse och eget beröm, det blåser på det som gräs. 
Våra prestationer vissnar i möte med Guds Ord.  

Guds Ord och dess innehåll ska också stå i centrum för denna församlings verksamhet, 
annars är vi ingen kristen församling. Världen runt oss lockar och frestar oss till att inte 
ge Guds Ord den plats det ska ha i vår församling. Det är så många snygga inpackningar 
av helgat och framgångsrikt församlingsliv att vi frestas kopiera andra för om möjligt nå 
synliga resultat. Guds Ord dömer själv allt sådant som är med på att minimera eller 
åsidosätta innehållet i Guds Ord. Gud vill vara i centrum.  

Det finns inga snabba lösningar på livets eviga frågor. Vi kommer till tro på vår Herre 
Jesus i ett ögonblick, sedan tar det en livstid att bevaras i den samma tron. Nyckeln till 
att bevaras i tro är att spendera tid regelbundet med Guds Ord. Församlingen ska därför 
om Gud vill och världen består fortsätta med att samlas kring nådens medel, och när 
världen förgår så består ändå Guds Ord. Det förblir i evighet! 

 

2 Församlingsmöten och medlemmar  

Under året fick församlingen två nya medlemmar genom dopet. Två medlemmar 
övergick till Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko (SLT) under sommaren. Antalet 
medlemmar var vid årsskiftet 15. 

Församlingens årsmöte hölls i Lepplax bykyrka den 27 april 2014 efter gudstjänsten. 
Närvarande var 14 medlemmar. 

Till ordförande återvaldes David Åkerlund. Som styrelsemedlemmar återvaldes Hans 
Ahlskog, Botvid Lindström och Simon Koivumaa. Simon Koivumaa deltog inte i 
styrelsens arbete sedan han övergick till SLT. 

Till verksamhetsgranskare utsågs Ralf Sandberg med Ola Österbacka som ersättare. 

 

3 Styrelsens verksamhet Styrelsen har sammanträtt sex gånger, vanligen via Skype.  

En lärokommission bestående av David Åkerlund, Hans Ahlskog, Øyvind Edvardsen 
och Ola Österbacka har informellt behandlat frågor av läromässig art. En IT-grupp har 
haft ansvar för tekniska frågor. Den bestod av Botvid Lindström, ordförande, David 
Åkerlund och Ola Österbacka. En programkommitté bestående av Øyvind Edvardsen, 
Ann-Sofi Lindström, David Åkerlund och Ola Österbacka har förberett verksamheten. 

 

4 Anställda och övriga funktionärer 

 Pastor Øyvind Edvardsen har varit anställd på deltid för att i huvudsak ansvara för 
gudstjänst- och bibelstudieverksamhet i Lepplax. På egen begäran beviljade styrelsen 
honom befrielse från kyrkoherdeansvaret som han innehade fram till 6.10.2014. För 
sekreteraruppgiften vidtalades efter det pastor Ola Österbacka.  

Kantor och lärare var Hans Ahlskog men han lyfte ingen lön under detta år. 
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5 Kontakter med andra kyrkor och organisationer 

SLT-medlemmar har deltagit i flera gudstjänster och nattvardsmässor och vi har kunnat 
delta i deras nattvardsgudstjänster som normalt hållits en gång per månad i Vasa. Några 
medlemmar deltog delvis i SLT:s sommardagar på Kukkian Keidas i Pälkäne den 17–19 
juli.  

Församlingen har sedan 2009 kyrkogemenskap med Suomen Luterilainen 
Tunnustuskirkko, SLT, som är medlem i KELK med ca en halv miljon medlemmar i 22 
länder. David Åkerlund deltog i KELK:s konferens i Lima, Peru, 30.5–2.6. 
Församlingen beviljades då associerat medlemskap vilket innebär en formell 
kyrkogemenskap med hela KELK. 

David Åkerlund medverkade vid LBK:s ungdomsläger i Vännäs 3–5 januari. 

Den 10–13 juli deltog sju medlemmar i LBK:s 40-årsjubileumskonferens på 
Hjälmargården, där Ola Österbacka medverkade med en morgonandakt.  

Øyvind Edvardsen har ett par gånger rest till Danmark för att hålla gudstjänst i den 
grupp som LBK i Norge har ansvar för. 

Ola Österbacka deltog 5 december på kallelse av SLT som ersättare för Juhani Viitala i 
en överläggning på Kukkian Keidas. Arrangör var Seurakuntaliitto och deltagande 
organisationer var Missionsstiftet, SLEY och SLT. 

 

6 Gudstjänster och övrig verksamhet 

6.1 Gudstjänster och nattvard 

Församlingen hyr Lepplax bykyrka utan begränsning enligt tidsbokning med en 
överenskommen årshyra på 1 500 €. I Vasa hyrdes fortsättningsvis Biblion av 
Föreningen Logos för enskilda tillfällen fram till sista kvartalet 2013, då hyran blev fast. 
Vi erlägger nu 600 € per kvartal. 

Under året hölls 62 gudstjänster på två predikoplatser, i Vasa och Lepplax bykyrka, av 
dem nio högmässor med nattvard i Lepplax. Julotta hölls på båda orterna. En gudstjänst 
hölls i Café Salteriet i Björköby. Gudstjänsterna har vanligen letts av Ola Österbacka 
och Øyvind Edvardsen. Gudstjänsterna följer en ordning som utgår från den äldre 
handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland med tre liturgiserier. 

I medeltal deltog 15 personer i predikogudstjänsterna i Lepplax och 9 i högmässorna. I 
Vasa deltog i medeltal 12 personer. Rätt många icke-medlemmar har således deltagit. 
Dessutom har ett varierande antal följt med gudstjänsterna via StJdirekt. 
Videoinspelningarna redigeras och lagras på Vimeo och predikningarna lagras som 
mp3-filer på Församlingens webbplats. Som tekniskt ansvariga för sändningarna och 
inspelningarna fungerade Botvid Lindström och David Åkerlund. Klas-Erik Isaksson 
fungerade som kyrkvärd i Vasa.  

Utöver de nio gånger när nattvard firats i högmässa har nio nattvardsmässor i anslutning 
till gudstjänster ordnats, en i privat hem samt en skärtorsdagsmässa. 

I samband med bibelhelger har vi samarbetat med SLT. Vid julfesten den 21 december i 
Vasa predikade pastor Juhani Viitala. 

I Lepplax hölls tre andakter i fastetiden och stilla veckan, en adventsandakt och en 
julbön. En utflyktsdag ordnades på Kristi himmelsfärds dag till Utterleden i Kiisk med 
andakt och korvgrillning vid Bocka bro. 
 

6.2 Bibelstudier, bibelhelger och föredrag 

Bibelstudier hölls 18 gånger i Lepplax med ämnet Den kristna tron. Bibelstudier hölls 
19 gånger i Vasa, fram till september över Apostlagärningarna och sedan över 
Uppenbarelseboken. Antalet deltagare var i medeltal 12 i Lepplax och 8 i Vasa. 
Vasatillfällena sändes direkt över webben och inspelningar lades ut. 
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En bibeldag ordnades den 30 mars i Vasa och en bibelhelg den 18–19 oktober med 
temat Guds ord och kärleken, lördagen i Lepplax bykyrka och söndagen i Biblion.  

Föredrag har två gånger hållits efter kyrkkaffe i anslutning till gudstjänster i Biblion.  

Kyrkkaffe har ordnats efter en del gudstjänster, i allmänhet en gång per månad på 
vardera orten. Ansvarig för kyrkkaffet och övrig bespisning är Ann-Sofi Lindström och 
hon biträddes av församlingens övriga damer. 

 

6.3 Internetverksamhet De flesta gudstjänster och bibelstudier har sänts direkt över församlingens kanal på 
Livestream. De finns inspelade och hittas på webbplatsen sanktjohannes.info. 
Gudstjänster med video eller där psalmer och böner presenterats i bildform finns 
arkiverade på vimeo.com och predikningar som ljudfiler (mp3). Även föredrag, 
bibelhelger och bibelstudierna i Vasa finns inspelade och arkiverade. I slutet av året 
inleddes distribution av mp3-predikningar som podcaster. 

Vid årsskiftet fanns inemot 400 inspelningar i webbarkivet. De kan dessutom hittas via 
en sökfunktion i databasen OUS (logosmappen.net/ous). 

En blogg, Forum Johanneum, innehåller predikningar, undervisning och vardagstankar. 
Från slutet av året har predikningarna och en betraktelse inför helgen lagts in på 
församlingens ordinarie webbplats. Församlingen har också en Facebooksida. 

 

6.4 Publikationer Lutherska bekännelsekyrkans (LBK) tidning Bibel och bekännelse har sänts ut till ca 45 
personer på församlingens bekostnad. En del av dem har gett ett bidrag för tidningen. 
Församlingen har uppmärksammats i tidningen i flera nummer. 

En bok med undervisning från bibelhelgerna 2013 gavs ut på Logos förlag under 
namnet Jesus är begynnelsen. Upplagan var 200 ex. 

Information om verksamheten och inspelningar läggs kontinuerligt ut på webbplatsen 
http://sanktjohannes.info. Annonsering om gudstjänsterna i Vasanejden har skett i 
Vaasan Ikkuna. Dessutom har information ingått i Vasabladets Torgplatsen och 
Österbottens Tidnings läsarspalt.  

Ett informationsblad om gudstjänster och annan verksamhet har delats ut halvårsvis och 
för sommaren. 

En bibelkalender trycktes för 2015 i 50 ex. och delades ut i samband med gudstjänsterna 
i december. Kalenderprojektet är ett samarbete med LBK. 

 

7 Ekonomi Räkenskapsåret 2014 förväntades gå med förlust. Enligt budget skulle förlusten uppgå 
till drygt 1 600 euro. Utfallet före engångsposter blev ett underskott på 2 495,47 euro. 
Eftersom underskottet hör samman med åtagandet att betala regelbunden lön åt den ene 
pastorn beslöt styrelsen resultatföra 2 000 från Pastorslönefonden. Efter överföringen 
från frivilliga fonder visar bokslutet ett underskott på 495,15 euro.  

Till de största kostnaderna hör personalkostnader 12 905,28 (2013: 7 136,64), 
lokalhyror 3 972,50 (3 395), uppbyggelselitteratur (Bibel och bekännelse, bibelkalender 
1 271,23 (1 633,96), IT-kostnader 839,99 (201,82) och missionsunderstöd 677,76 
(564,38).  

På intäktssidan uppgår medlemsintäkterna till 8 400 euro (7 752,90), kollekterna 
uppgick till 8 157, 20 (10 371,18) och bidrag för Bibel och bekännelse 1 160 (770).   

 

Vasa, den 24.3.2015 

STYRELSEN FÖR S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING 

 

David Åkerlund Ola Österbacka 
ordförande sekreterare 


