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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010
1 Inledning

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar
genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt
förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Fil 4:6–7)
Vilken arbetsgivare! Det kan inte finnas ett bättre uppdrag för en församling eller vilken
organisation som helst: arbetsgivaren har all makt, lyssnar i allt på tjänstefolkets
önskemål och ser till att de har vad de behöver. Också under 2010 har vi sett hur han har
uppfyllt sitt löfte. Och inför det påbörjade året får vi ta honom på orden och frimodigt
gå in i det han visar oss.

2 Församlingsmöten

Församlingens årsmöte hölls i Pedersöre i Hotel Polaris den 10 februari 2010. Närvarande var församlingens samtliga medlemmar och revisorn Tommy Karf.
Som ordförande återvaldes David Åkerlund. Styrelsemedlemmar är Klas-Erik Isaksson
(vice ordförande), Hans Ahlskog (kassör), Botvid Lindström och Ola Österbacka (församlingens föreståndare och sekreterare). Till revisorer utsågs Tommy Karf och Gertrud
Isaksson med Ann-Sofi Lindström som ersättare. Ett par ändringar fastställdes i församlingsordningen i andra behandling.
Utöver detta hölls ett församlingsmöte i Vasa den 10 oktober 2010. Mötet beslöt att
kalla Hans Ahlskog till kantor och lärare. Vidare beslöt mötet utreda möjligheterna att
inleda mission i Bulgarien i en församling bestående av romer och att för årsmötet förbereda en registrering som förening.
Ett extra, inofficiellt församlingsmöte hölls den 8 augusti då relationerna till Elsin och
Föreningen Logos diskuterades (se punkt 4).
Under året intogs en ny medlem. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 10.

3 Styrelsens verksamhet

Styrelsen har sammanträtt tretton gånger, vanligen via Skype. Bland frågorna kan nämnas planering av verksamheten, kallelse och insättning av kantor och lärare, förhandlingar med Elsin och antagning av en ny medlem. Styrelsen har även initierat ett
studieprogram för David Åkerlund.

4 Kontakter med andra kyrkor och organisationer
Församlingen har sedan 2009 kyrkogemenskap med Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, SLT, som är medlem i den Konfessionella Evangelisk-Lutherska Konferensen, KELK, med ca en halv miljon medlemmar i 22 länder. SLT-medlemmar har deltagit i flera gudstjänster och nattvardsmässor.
Ingvar Adriansson från LBK predikade i gudstjänsten 14.2 och höll ett föredrag efteråt.
Peter Öman från LBK predikade i gudstjänsten i samband med NELK den 9 maj. Flera
medlemmar deltog i SLT:s sommardagar i Hangö, där Ola Österbacka höll ett av huvudföredragen.
Hans Ahlskog deltog i KELK:s Europamöte i Nerchau, Tyskland, tillsammans med
Juhani Viitala från SLT den 6–8 maj 2010. SLT deltog i resekostnaderna.
David Åkerlund deltog i en två veckor lång sommarkurs, Summer Quarter i St. Sophia
Seminary, Ukraina, vilken finansierades av WELS Foundation.
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Styrelsen inbjöd den 25 april aktiva gudstjänstbesökare till en överläggning för att ge
möjlighet att framföra sina tankar om relationerna mellan Föreningen Logos och församlingen.
Församlingen har deltagit i Elsinrådet (Evangeliskt-Lutherskt Samarbete i Norden), dels
genom e-postdiskussioner och dels i möte 4.9.2010, där David Åkerlund deltog på plats
och Ola Österbacka via Skype. Församlingens engagemang har avslutats.
5 Gudstjänster och övrig verksamhet
Under året har hållits 41 egna predikogudstjänster och 12 nattvardsmässor på två
predikoplatser, i Vasa och Pedersöre. 27 av gudstjänsterna hölls i Biblion, Vasa, och 14 i
Hotel Polaris, Pedersöre. Gudstjänsterna har i allmänhet letts av Ola Österbacka. På
långfredagen höll David Åkerlund en övningspredikan i Biblion. En tvåspråkig gudstjänst hölls på pingstdagen den 23 maj och en annan den 31 oktober.
I medeltal deltog 19 personer i gudstjänsterna i Vasa och 15 i Pedersöre. Dessutom har
ett varierande antal följt med gudstjänsterna via LogosDirekt, med ett maximum på 12 i
direktsändning och några tiotal från arkiv.
Gudstjänsterna följer en ordning som utgår från den äldre handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Den 26 september inleddes en studiecirkelverksamhet som kunnat följas via datakommunikation med programmet Skype. Som läromedel används Eickmann: Guds väldiga
gärningar. Som dragare för studiecirkeln har Hans Ahlskog, David Åkerlund och Ola
Österbacka fungerat. Antalet deltagare har som högst varit 18 och antalet uppkopplade
punkter 13.
Församlingens föreståndare och pastor är Ola Österbacka, som har haft ansvaret för
samtliga gudstjänster. Hans Ahlskog välsignades till sin tjänst som kantor och lärare den
31 oktober. Juhani Viitala från SLT deltog i välsignelseakten.
Gudstjänsterna i Biblion har sänts direkt över Internet via LogosDirekt. Som tekniskt
ansvariga för sändningarna och inspelningarna har David Åkerlund och Botvid Lindström fungerat. Klas-Erik Isaksson har fungerat som kyrkvärd i Vasa. De gudstjänster
som spelats in i Pedersöre har arkiverats på församlingens webbplats och de som spelats
in i Biblion finns i LogosDirekts arkiv.
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 och övrig bespisning är Ann-Sofi Lindström.
Den 27 november firades ”lilla jul” med sång och andakt i Biblion. Sexton personer
deltog.
Nr 5 av LBK:s tidning Bibel och bekännelse sändes ut till ett 50-tal personer som en
julhälsning. Församlingen har uppmärksammats i tidningen i flera nummer.
Information om verksamheten läggs kontinuerligt ut på webbplatsen http://sanktjohannes.info. Annonsering om gudstjänsterna sker i Kyrkpressen. Från hösten har ett
månadsblad delats ut med information om gudstjänster och annan verksamhet.
6 Ekonomi

Under året inflöt 11 662,40 € i medlemsintäkter, gåvor och kollekter (9 161,55 € år
2009). Kollekter till Föreningen Logos som hyresbidrag för användning av Biblion
uppgick till 1 514,30 €. För Biblicum upptogs 633,75 € som kollekter och för mission
bland romer i Bulgarien 240,00 €. Kostnaderna för NELK stöddes med 249,85 €.
Till de största kostnaderna hörde arvode till församlingsföreståndaren jämte bikostnader,
totalt 4 006,87 €, samt hyror inklusive kaffeservering i Hotel Polaris, 1 665,00 €.
Av medlems- och gåvointäkterna har överförts 2 000 € till en prästlönefond. Årets över-
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skott är efter detta 41,76 €.
Vasa, den 27 februari 2011
STYRELSEN FÖR S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING

David Åkerlund
ordförande

Ola Österbacka
sekreterare

