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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009
1 Inledning

Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din
kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.
(Upp 3:8)
Vi har likt församlingen i Filadelfia också haft en öppen dörr under det gångna året
2009. Som Filadelfia vill vi också arbeta vidare i trohet mot Guds ord och ber om kraft
att stå fasta också i den stund när vi utsätts för fara att förneka Herrens namn.

2 Församlingsmöten

Församlingens första ordinarie årsmöte hölls i Pedersöre den 14 februari 2009. Som
ordförande återvaldes David Åkerlund. Styrelsemedlemmar är Klas-Erik Isaksson (vice
ordförande), Hans Ahlskog (kassör och protokollförare vid sammanträden) och Ola Österbacka (församlingens föreståndare och sekreterare). Till revisorer utsågs Tommy Karf
och Gertrud Isaksson med Birgit Sjöberg som ersättare.
Utöver detta hölls ett församlingsmöte i Vasa den 16 augusti. Då beslöts om ett par ändringar av församlingsordningen, som ännu ska bekräftas av årsmötet för att träda i kraft,
och ett positivt ställningstagande gjordes om ingående av kyrkogemenskap med SLT.
Församlingen hade vid årsskiftet nio medlemmar.

3 Styrelsens verksamhet

Styrelsen har sammanträtt nio gånger, vanligen via Skype. Bland frågorna kan nämnas
planering av verksamheten, anställning av föreståndaren på deltid, diverse anskaffningar
och antagning av tre nya medlemmar. Till de viktigaste frågorna vid sidan av gudstjänstverksamheten har hört lärosamtal (se punkt 4).
Med Kyrkpressen har avtalats om annonsering mot sedvanlig församlingsrabatt, varvid
medlemmarna får en tidningsprenumeration per hushåll.

4 Lärosamtal och kyrkogemenskap
Styrelsen före under året fortsatta lärosamtal med SLT vid tre tillfällen. Vid det avslutande samtalet vid SLT:s sommardagar i Rokua den 10 juli kunde med glädje konstateras full läroenhet. Beslut om kyrkogemenskap fattades den 16 augusti. Lärosamtal har
även fortsatt med Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS).
Församlingen har deltagit i Elsins (Evangeliskt-Lutherskt Samarbete i Norden) verksamhet enligt följande:
• Elsinrådets sammanträde i Uppsala 29.5.2009 (OÖ)
• Elsins temadagar om församlingen i Uppsala 3.10.2009 (OÖ)
• Medverkan i Elsins jultidning (HA och OÖ)
En konferenskväll ordnades i Hotel Polaris den 22 maj. Lars Borgström höll som inledning till samtal ett föredrag Var har jag min församling?
Kyrkogemenskapen med SLT manifesterades genom en tvåspråkig gudstjänst i Biblion,
Vasa, den 25 oktober med efterföljande nattvardsmässa, samt med en tvåspråkig gudstjänst och reformationsfest i Hotel Polaris, Pedersöre, den 1 november.
I samband med en privat resa besökte Ola Österbacka S:t Markus ev-luth. församling
och Stiftelsen Biblicum i Ljungby den 2 november.
5 Gudstjänster och övrig verksamhet
Under året har hållits 34 egna predikogudstjänster och 12 nattvardsmässor på två predikoplatser, i Vasa och Jakobstadsnejden. 23 av gudstjänsterna hölls i Biblion, Vasa, samt
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11 i Jugend, Jakobstad och från juni i Hotel Polaris, Pedersöre. En av gudstjänsterna i
Pedersöre var en tvåspråkig gudstjänst tillsammans med SLT och dessutom ordnade
SLT en tvåspråkig gudstjänst i Biblion. Aktläsning hölls i Biblion på långfredagen och
på påskdagen hölls en påskfest med temat Rättfärdiggörelse och påsk. Den 1 oktober
hölls en temakväll i Pedersöre med temat Rosenius och kyrkofrågan.
I medeltal deltog 17 personer i gudstjänsterna på vardera predikoplatsen.
Gudstjänsterna följer en ordning som utgår från den äldre handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Församlingens föreståndare och pastor är Ola Österbacka, som har haft ansvaret för
samtliga gudstjänster. Som kantor fungerar Hans Ahlskog.
Gudstjänsterna i Biblion har sänts direkt över Internet via LogosDirekt. Ansvarig för
sändningarna och inspelningarna har varit David Åkerlund. Klas-Erik Isaksson har fungerat som kyrkvärd. Gudstjänsterna i Jakobstad och Pedersöre spelades in och har lagts
ut som ljudfiler på församlingens webbplats, och mot slutet av året sändes gudstjänsterna också som ljudsändning via LogosDirekt.
Kyrkkaffe har erbjudits i anslutning till gudstjänsterna i Hotel Polaris. I Biblion har
kyrkkaffe i allmänhet ordnats efter gudstjänsten en gång per månad. Ansvarig för kyrkkaffet är från hösten 2009 Ann-Sofi Lindström.
Information om verksamheten läggs kontinuerligt ut på webbplatsen
http://sanktjohannes.info. Annonsering om gudstjänsterna sker i Kyrkpressen.
6 Ekonomi

Av medlems- och gåvointäkterna har överförts 1 000 € till en prästlönefond.
Bland anskaffningarna under året kan nämnas en stola, siffror till siffertavlan i Biblion,
en förstärkare till Biblion och en keyboard samt bidrag för altarskranket i Biblion.
Årets överskott är 775,95.
Vasa, den 25 januari 2010
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