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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 

 

1 Inledning Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag 
söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer 
ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad är du, HERRE! Lär 
mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jub-
lar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina be-
fallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar, jag 
glömmer inte ditt ord. (Ps 119:9–16) 

Det som är värdefullt ger ofta ägaren mycket glädje. Författaren till den 119 psalmen 
sjunger om något som för honom är mycket värdefullt. Han jublar över det som över 
stora skatter (v14). Han jublar över orden som Gud har uppenbarat för människosläktet. 

Tyvärr hör vi i vår tid sällan att någon jublar över Guds ord. Också vi kristna måste 
ibland tvinga oss att höra och läsa Guds ord. Det är sannolikt vår mänskliga stolthet som 
motsätter sig att vi lär oss. Ofta menar vi människor att vi redan besitter mycken vishet. 
Vi är övertygade om det utifrån våra egna slutsatser. Då glömmer vi också att vi inte 
kan åstadkomma något utan Gud. 

Psalmdiktaren ser det på det här viset: Han vet att han ingenting vet. Därför låter han sig 
undervisas. I vår tid har inget ändrat sig. Vi behöver också någon som förklarar för oss 
hur världen hänger ihop. Och det kan endast han som har skapat allt. Hans ord visar oss 
vad som är rätt och fel. Men framförallt kommer Ordet med detta budskap: Du får leva i 
evig frid med Gud. Tro på Kristus och hans förlåtelse för dina synder. 

Gud vill inte att vi ska vara tillfreds med en ytlig kunskap om Bibelns innehåll. Han vill 
inte att tidsandan ska bestämma över oss och över våra liv. Bättre är det när vi alltid rik-
tar oss efter Guds vishet. Då måste vi förstås låta Gud komma till tal. Låt oss därför an-
vända oss av de tillfällen där han önskar att undervisa oss. Det finns ingen bättre skola 
för våra liv. Det finns ingen annan väg till lycka och salighet än Guds ord. Av alla dina 
ägodelar finns inget som är mer värdefullt.  

 

2 Församlingsmöten och medlemmar  

Församlingens årsmöte hölls i Biblion den 19 april 2015 efter gudstjänsten. Närvarande 
var 8 medlemmar. 

Till ordförande återvaldes David Åkerlund. Som styrelsemedlemmar valdes Hans 
Ahlskog, Øyvind Edvardsen, Botvid Lindström och Ola Österbacka.  

Till verksamhetsgranskare utsågs Jesper Hansen med Gertrud Isaksson som ersättare. 

Under året fick församlingen två nya medlemmar genom barndop. Antalet medlemmar 
var vid årsskiftet 17. 

 

3 Styrelsens verksamhet Styrelsen har sammanträtt fyra 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 revision av 
gudstjänstordningen har gjorts och infördes på prov från första söndagen i advent. Den 
mest märkbara ändringen är att trosbekännelsen förlagts efter predikan. 

En IT-grupp har haft ansvar för tekniska frågor. Den bestod av Botvid Lindström, ord-
förande, David Åkerlund och Ola Österbacka.  

En programkommitté bestående av Øyvind Edvardsen, Ann-Sofi Lindström, David 
Åkerlund och Ola Österbacka har förberett verksamheten. För planering av verksamhet-
en kring Vasa har även Klas-Erik Isaksson medverkat. 
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4 Anställda och övriga funktionärer 

 Pastor Øyvind Edvardsen har varit anställd på deltid för att i huvudsak ansvara för guds-
tjänst- och bibelstudieverksamhet i Lepplax. Ingen församlingsföreståndare har ut-
nämnts. Sekreteraruppgiften har skötts av pastor Ola Österbacka.  

Kantor och lärare var Hans Ahlskog men han lyfte ingen lön under detta år. Han har 
predikat i några gudstjänster. 

David Åkerlund har kallats till pastorspraktikant åren 2015–2016 som en del av sin pas-
torsutbildning. Han har hållit gudstjänst, eller predikat/varit liturg ungefär en gång per 
månad. Han har deltagit i ett antal kurser i Tyskland och Sverige med stöd av bidrag 
från WELS. 

 

5 Kontakter med andra kyrkor och organisationer 

Församlingen har sedan 2009 kyrkogemenskap med Suomen Luterilainen Tunnustus-
kirkko, SLT. Församlingen är sedan 2014 associerad medlem i KELK (Konfessionella 
Evangelisk-Lutherska Konferensen) med ca en halv miljon medlemmar i 22 länder. Øy-
vind Edvardsen är sekreterare i KELK Europa. Øyvind Edvardsen och Ola Österbacka 
var församlingens representanter vid Europakonferensen på Hjortsbergagården i Al-
vesta, Sverige, den 5–7 juni 2015. Ola Österbacka predikade i den avslutande gudstjäns-
ten i Ljungby. 

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 
predikningar har översatts till finska av Jukka Söderström. Några medlemmar deltog i 
SLT:s sommardagar på Kilen i Kristinestad den 17–19 juli, där WELS:s kontaktperson 
Keith Wessel medverkade. David Åkerlund har kallats till pastorspraktikant även av 
SLT och hållit gudstjänster främst i Haukipudas. 

Øyvind Edvardsen har ett par gånger rest till Danmark för att hålla gudstjänst i den 
grupp som LBK i Norge har ansvar för och ett par gånger även till LBK:s församlingar i 
norra Sverige. 

Den 13–14 mars deltog David Åkerlund och Ola Österbacka i en nordisk pastoralkonfe-
rens i Norrköping. Ola Österbacka presenterade hjälpmedel för församlingsarbetet i 
form av webbdatabaser och webbsidor med Wordpress. David Åkerlund predikade i 
Markusförsamlingen i Ljungby 15.3. 

Fortsatt stöd har getts till Bulgariens lutherska kyrka, församlingen i Dunavtsi, som re-
sebidrag till Dimitar Shishkov för att månatligen hålla gudstjänster i Dunavtsi som av-
bytare för dess pastor Ivo Lazarov. 

 

6 Gudstjänster och övrig verksamhet 

6.1 Gudstjänster och nattvard 

Församlingen hyr Lepplax bykyrka utan begränsning enligt tidsbokning med en över-
enskommen årshyra på 1 500 €. I Vasa hyrdes fortsättningsvis Biblion av Föreningen 
Logos med en fast årshyra på 2 400 €.  

Under året hölls 90 gudstjänster eller förrättningar på två predikoplatser. I Lepplax 
bykyrka hölls 35 predikogudstjänster, av vilka en med dop, en högmässa, en dopförrätt-
ning, en julbön och 10 nattvardsmässor i anslutning till gudstjänst. Vidare hölls en guds-
tjänst i Hopsala byagård och en i ett privat hem. I Biblion hölls 23 predikogudstjänster, 
13 nattvardsmässor i anslutning till gudstjänst, skärtorsdagsmässa och julotta. En guds-
tjänst hölls i Café Salteriet i Björköby och en hemgudstjänst i privat hem. Gudstjänster-
na i Biblion har vanligen letts av Ola Österbacka och gudstjänsterna i Lepplax av Øy-
vind Edvardsen, några även av David Åkerlund. Gudstjänsterna följer en ordning som 
utgår från den äldre handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland med tre li-
turgiserier. Från första advent har följts en något reviderad ordning. 
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Deltagarantalet har varierat med toppar på över 30 personer. Rätt många icke-
medlemmar har således deltagit. Dessutom har ett varierande antal följt med gudstjäns-
terna via StJdirekt. Videoinspelningarna redigeras och lagras på Vimeo och predikning-
arna 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.  

I samband med gudstjänsterna har söndagsskolverksamhet inletts under ledning av Ann-
Sofi Lindström. Jesper Hansen biträdde med barnundervisning under höstens bibeldagar 
och Ola Österbacka undervisade äldre barn.  
 

6.2 Bibelstudier, bibelhelger och föredrag 

Under året har 37 bibelstudier hållits, 17 i Lepplax och 20 i Biblion. Øyvind Edvardsen 
ledde bibelstudierna i Lepplax bykyrka över ämnet Den heliga Skrift. Bibelstudierna i 
Vasa gällde Uppenbarelseboken och leddes av Ola Österbacka. Vasastudierna kunde 
följas också via Skype och spelades in för internt bruk. 

En bibeldag ordnades den 29 mars i Hopsala byagård. Øyvind Edvardsen höll två före-
drag: Den synliga och den osynliga kyrkan samt Munnens bekännelse. Ola Österbacka 
höll ett föredrag rubricerat Den stridande kyrkan ur Uppenbarelsebokens perspektiv, 
och David Åkerlund om Den triumferande kyrkan.  

Höstens bibelhelg hölls den 17–18 oktober med Peter Öman som gästtalare. Hans äm-
nen var Den kristnes självbild och Det allmänna prästadömet. Ola Österbackas ämne 
var Läran om frälsningen i den finlandssvenska psalmboken och Øyvind Edvardsens 
Lekmanna-ansvaret. På lördag kväll presenterades Anders Nilssons sånger av Hans 
Ahlskog. Lördagens program hölls i Lepplax bykyrka och söndagens i Biblion. Delta-
garantalet var glädjande högt med gäster från LBK i Umeå och från SLT. 

Fyra kvällsföredrag kring reformationen har hållits av Øyvind Edvardsen i Lepplax 
bykyrka ungefär en gång per månad med början från september. 

Kyrkkaffe har ordnats efter en del gudstjänster, i allmänhet en gång per månad på var-
dera 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 Li-
vestream. De finns inspelade och hittas på webbplatsen sanktjohannes.info. Gudstjäns-
ter med video eller där psalmer och böner presenterats i bildform finns arkiverade på 
vimeo.com och predikningar som ljudfiler (mp3). Även föredrag, bibelhelger och bibel-
studierna i Vasa finns inspelade och arkiverade.  

Vid årsskiftet fanns inemot 400 inspelningar i webbarkivet. De kan dessutom hittas via 
en sökfunktion i databasen Oratio (sanktjohannes.info/oratio) som utvidgats med in-
spelningar från LBK Sverige och Norge.  

En blogg, Forum Johanneum, innehåller predikningar och undervisning. Numera har 
predikningarna och en betraktelse inför helgen lagts in på församlingens ordinarie 
webbplats, varför Forum Johanneum ändrat karaktär till arkiv. Där ingår också prov på 
översättningar av WELS: Frågor och svar om Detta tror vi, som Hans Ahlskog håller på 
att översätta enligt ett avtal med förlaget NPH. Församlingen har också en Facebook-
sida. 

 

6.4 Publikationer Med Lutherska bekännelsekyrkan (LBK) har församlingen ingått ett avtal enligt vilket 
vi ger ut en ”Finlandsupplaga” av tidningen Bibel och bekännelse, 5 nummer per år. 
Tidningen trycktes till en början i en upplaga på 220 ex, och utökades från nr 4 till 270 
ex, av vilka ett femtiotal sänds till bibliotek och äldreboende i Österbotten. Ca 170 ex 
sänds till personer som visat intresse för tidningen. Resten delas ut på mottagningar och 
till enskilda. Redaktionssekreterare för denna upplaga har varit Ola Österbacka och 
medlemmar i redaktionsrådet Hans Ahlskog och Øyvind Edvardsen. 

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

Ett informationsblad om gudstjänster och annan verksamhet har delats ut för 2–6 måna-
ders perioder. 

En bibelkalender trycktes för 2016 i 50 ex. och delades ut i samband med gudstjänsterna 
i december. Kalenderprojektet är ett samarbete med LBK. 

 

6.5 Övrig verksamhet En skiddag ordnades den 14 februari vid Pietarsaaren Hiihtäjäts (PieHi) skidstuga i Ja-
kobstad. Skidföret var bästa möjliga för den i övrigt dåliga skidvintern. Mat och kaffe-
servering med rikligt tilltugg fanns till hands. 

 

7 Ekonomi Räkenskapsåret 2015 förväntades gå med förlust. Det budgeterade underskottet förvän-
tades uppgå till 1473 euro. Utfallet blev dock i stället ett knappt överskott på 162,15 
euro. 

Bland de största kostnadsposterna kan nämnas personalkostnader 12 171,59 (2014:  
12 905,28), uppbyggelselitteratur (Bibel och bekännelse, bibelkalender) 3 555,48  
(1 271,23), lokalhyror 3 355,00 (3 972,50), resekostnader 907,74 (57,50) och missions-
understöd 617,85 (677,76). 

På intäktssidan uppgår medlemsintäkterna till 11 060,00 euro (8 400,00), kollekterna 
uppgick till 8 121,85 (8 157,20) och bidrag för Bibel och bekännelse 2 187,00  
(1 160,00).   

Vi vill framföra ett hjärtligt tack till alla för det goda resultatet. 

 

Jakobstad, den 20 februari 2016  

Styrelsen för S:t Johannes evangelisk-lutherska församling 
 

 

David Åkerlund Ola Österbacka 
ordförande sekreterare 


