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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011
1 Inledning

Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med
allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte
längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att
lyssna till sanningen och vänder sig till myter. (2 Tim 4:2–4)
Denna oerhörda uppgift har vi fått gå in i också under 2011. Den dystra beskrivning
som Paulus ger Timoteus är mycket typisk också för vår tid. Man vägrar att lyssna till
sanningen. Man vänder sig till alla slags myter. Det enda som kan användas som vapen
är Guds ord. ”Vår egen kraft är här för svag.”

2 Församlingsmöten och medlemmar
Under året antogs tre nya medlemmar. Två av dessa avgick i augusti. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 11.
Församlingens årsmöte hölls hos Gösta och Marita Karf i Jakobstad den 11 mars 2011.
Närvarande var tio medlemmar.
Till ordförande återvaldes David Åkerlund. Styrelsemedlemmar är Klas-Erik Isaksson
(vice ordförande), Hans Ahlskog (kassör), Botvid Lindström och Ola Österbacka (församlingens föreståndare och sekreterare). Till verksamhetsgranskare utsågs Ralf Sandberg med Ann-Sofi Lindström som ersättare. Vid mötet diskuterades registrering av föreningen, men stadgeförslaget bordlades för att under tiden närmare studera relationen
man-kvinna enligt Bibeln.
Den 8 maj hölls ett extra församlingsmöte i Biblion. Vid mötet antogs stadgar och stiftelseurkund för en förening som är identisk med församlingen. Föreningen registrerades
av Patent- och registerstyrelsen den 8 september 2011.
Ytterligare hölls ett extra församlingsmöte den 30 oktober i Biblion då verksamheten
och behov av ytterligare tjänster diskuterades. David Åkerlund kallades att leda läsgudstjänster när församlingens pastor inte kan leda gudstjänsten. Mötet konstaterade att tiden
ännu inte är mogen att kalla en andra pastor.
3 Styrelsens verksamhet

Styrelsen har sammanträtt fjorton gånger, vanligen via Skype. Bland frågorna kan nämnas planering av verksamheten, kallelse av ledare för läsgudstjänster och en andra pastor, beredning av stadgar och registrering av förening, antagning av tre nya medlemmar.
Styrelsen har anhållit om status som associerad medlem i Konfessionella EvangeliskLutherska Konferensen, KELK.
En lärokommission tillsattes i oktober och den består av David Åkerlund, Hans Ahlskog
och Ola Österbacka.

4 Anställda

Fram till 28.2.2011 var församlingens pastor Ola Österbacka anställd på deltid. Från
1.8.2011 anställdes församlingens kantor och lärare Hans Ahlskog på deltid.

5 Kontakter med andra kyrkor och organisationer
Församlingen har sedan 2009 kyrkogemenskap med Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, SLT, som är medlem i KELK med ca en halv miljon medlemmar i 22 länder.
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. Församlingen representerades av Hans Ahlskog och Ola Österbacka vid Anna-Liisa
Nylunds begravning i Åbo 2.4.2011.
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David Åkerlund och Ola Österbacka deltog i Nordisk evangelisk-luthersk konferens
(NELK) i Norrköping 20–22 maj. Tack vare att Gunilla och Stefan Hedkvist bjöd på
logi kunde relationerna till LBK fördjupas. Också några LBK-medlemmar deltog i konferensen. I samband med NELK hölls ett möte där ELSIN (Evangeliskt-Lutherskt Samarbete i Norden) avslutades formellt i god anda.
Flera medlemmar deltog i SLT:s sommardagar i Evijärvi den 5–8 juli, där Hans Ahlskog
höll ett av huvudföredragen och Ola Österbacka predikade i den avslutande gudstjänsten. Den 14–17 juli deltog fem medlemmar i LBK:s sommarkonferens på Hjälmaregården, där Hans Ahlskog predikade i en morgongudstjänst.
Vid bibelhelgen den 19–20 mars var Egil Edvardsen från LBK i Norge gästtalare och
vid bibelhelgen den 12–13 november var Øyvind Edvardsen från samma kyrka talare
tillsammans med Seth Erlandsson från Stiftelsen Biblicum. Vid marshelgen talade även
Hans Wassermann och Aarne Erkkilä från SLT.
Med anledning av att Finska Lutherstiftelsen inlett svensk gudstjänstverksamhet i Jakobstad bad vi om ett samtal med deras företrädare. Ett samtal hölls i Lepplax hos Patrik Saviaro den 21 november. Styrelsen företräddes av David Åkerlund, Hans Ahlskog
och Ola Österbacka. Övriga deltagare från Lutherstiftelsen var Sebastian Grünbaum och
Jani-Matti Ylilehto.
6 Gudstjänster och övrig verksamhet
Från sommaren fick församlingen möjlighet att göra ett avtal om att hyra Lepplax
bykyrka utan begränsning enligt tidsbokning med en överenskommen årshyra på 750 €
det första året och i fortsättningen 1 500 €, varvid bönehusföreningen anskaffade Internetanslutning. Verksamheten i Pedersöre har på detta sätt kunnat utökas från ungefär en
gång per månad tidigare i ett kabinett i Hotel Polaris. Diverse teknisk apparatur anskaffades för att göra inspelningar och direktsändningar. Detta skedde första gången vid
bibelhelgen i november. I Vasa hyrdes fortsättningsvis Biblion av Föreningen Logos för
enskilda tillfällen.
Under året hölls 54 egna predikogudstjänster på två predikoplatser, i Vasa och Pedersöre. 33 av gudstjänsterna hölls i Biblion, 6 i Hotel Polaris och 14 i Lepplax bykyrka.
En gudstjänst hölls hos Christina Lindström i Åivo. Gudstjänsterna har letts av Ola Österbacka eller som läsgudstjänst av David Åkerlund. Den 10 juli predikade John Vieths,
som är WELS’ kontaktperson i Skandinavien, i gudstjänsten i Biblion. Gudstjänsterna
följer en ordning som utgår från den äldre handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
I medeltal deltog 17 personer i gudstjänsterna. Dessutom har ett varierande antal följt
med gudstjänsterna via StJdirekt. Inspelningarna lagrades fram till sommaren under
LogosDirekt och från hösten på Vimeo. Som tekniskt ansvariga för sändningarna och
inspelningarna fungerade David Åkerlund och Botvid Lindström. Klas-Erik Isaksson
fungerade som kyrkvärd i Vasa.
Separata nattvardsmässor ordnades 15 gånger i anslutning till gudstjänster. På skärtorsdagen hölls mässan i ett privat hem.
Studiecirkelverksamheten via Skype fortsatte i regel varannan torsdag. Som läromedel
användes Eickmann: Guds väldiga gärningar. Som dragare för studiecirkeln har Hans
Ahlskog, David Åkerlund och Ola Österbacka fungerat. Antalet deltagare varierade.
Kyrkkaffe har erbjudits i anslutning till gudstjänsterna i Hotel Polaris. I Biblion och
Lepplax bykyrka har kyrkkaffe i allmänhet ordnats efter gudstjänsten en eller två gånger
per månad. Ansvarig för kyrkkaffet och övrig bespisning i Vasa är Ann-Sofi Lindström
och i Lepplax Mia Ahlskog och Marika Åkerlund.
Två bibelhelger ordnades under året. I Biblion arrangerades en bibelhelg 19–20 mars i
samarbete med SLT och den 12–13 november hölls en andra bibelhelg, lördagen i Lepplax bykyrka och söndagen i Biblion. Fyra gånger har föredrag hållits efter kyrkkaffe i
anslutning till gudstjänster. Tre av dem hölls av Hans Ahlskog och ett av Ola Österbacka. Samtliga dessa finns inspelade och arkiverade på webben. I Lepplax höll Hans
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Ahlskog inledning till en samtalsserie kring C F W Walthers föredrag om den rätta åtskillnaden mellan lag och evangelium.
LBK:s 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.
Information om verksamheten och inspelningar läggs kontinuerligt ut på webbplatsen
http://sanktjohannes.info. Annonsering om gudstjänsterna sker i Kyrkpressen. Ett månadsblad delas ut med information om gudstjänster och annan verksamhet. En blogg
upprättades med adressen forumjohanneum.blogspot.com och innehåller predikningar,
undervisning och vardagstankar.
En bibelkalender trycktes för 2012 i 50 ex och delades ut i samband med gudstjänsterna
i december.
7 Ekonomi

Under året inflöt sammanlagt 16 204,90 € i medlemsintäkter, gåvor och kollekter
(11 662,40 € år 2010). Kollekterna till församlingens verksamhet steg till 5 519,15 €.
Kollekter till Föreningen Logos (stöd för underhåll av Biblion) uppgick till 1 635,50 €.
Andra kollektändamål var diakoni 1 040,15 €, mission i Bulgarien 1 609,85 € och tidskriften Biblicum 240,00 €.
Till de största kostnaderna hörde resekostnader 3 315,14 €, löner jämte bikostnader
3 087,63 € och hyror 2 022,89 €.
Leverantörskulderna var 31.12.2011 följande:
•
•
•
•
•
•

Forsberg, tryckning av bibelkalender
Kyrkpressen, annonser
Föreningen Logos, hyra av Biblion
Lepplax Bönehusförening, hyra
Skatteförvaltningen
LBK, för Bibel och bekännelse

154,73
450,55
527,89
750,00
37,16
578,99

Resultatet för året är ett underskott på 317,42 €, beroende på verksamhetens ökade omfattning men även på diverse engångsinköp.
Vasa, den 13 februari 2012
STYRELSEN FÖR S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING

David Åkerlund
ordförande

Ola Österbacka
sekreterare

