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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012
1 Inledning

Jesus sade till sina lärjungar: ”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och
skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada
er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn
är skrivna i himlen.” (Luk 10:19–20)
Vi har kanske inte sett så mycket av de övernaturliga ting som Jesu lärjungar bevittnade,
men vi har samma ord som de att föra ut i världen. Och vi har samma orsak till glädje:
att våra namn är skrivna i himlen. Uppdraget att vittna om vår Frälsare är det största
som har getts människor, och vi tackar Gud för att vi har fått vara med ännu ett år i detta
stora verk.

2 Församlingsmöten och medlemmar
Under året antogs tre nya medlemmar. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 14.
Församlingens årsmöte hölls hos Mia och Hans Ahlskog den 18 mars 2012. Närvarande
var samtliga 13 dåvarande medlemmar samt en observatör.
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 antogs ändringar i församlingsordningen för att anpassa den till stadgarna som antagits föregående höst.
Den 6 november hölls ett extra församlingsmöte via Skype. Huvudfråga var kallelse av
Øyvind Edvardsen till pastor från en tidpunkt under 2013 som styrelsen fastställer. Vidare antogs ändringar av församlingsordningen i andra behandling.
3 Styrelsens verksamhet

Styrelsen har sammanträtt åtta gånger, vanligen via Skype. Bland frågorna kan nämnas
planering av verksamheten, kallelse av pastor och antagning av tre nya medlemmar.
En lärokommission bestående av David Åkerlund, Hans Ahlskog och Ola Österbacka
har informellt handhaft frågor av läromässig art. En IT-grupp har skött tekniska frågor.
Den bestod av Botvid Lindström, ordförande, David Åkerlund och Ola Österbacka,
samt från 15.11 även Simon Koivumaa.
En småskrift har sammanställts utifrån Hans Ahlskogs bloggar om Guds tio bud och
utgetts på Logos förlag.

4 Anställda

Under tiden 1.1–31.7 var kantor och lärare Hans Ahlskog anställd mot arvode. För tiden
1.8–31.12 ökades anställningen till 25 % tjänsteförhållande.
Pastor Øyvind Edvardsen har av privata skäl besökt nejden vid flera tillfällen och därvid
medverkat med predikan vid gudstjänster. För dessa tillfällen har erlagts bidrag till resekostnaderna.

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.
Hans Ahlskog deltog i Europamötet i Portugal den 10–13 maj och informerade om StJ i
en bildpresentation.
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
styrelsemedlemmar deltog i SLT:s seminarium om Israels frälsning i Biblion den 13–14
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januari. Flera medlemmar deltog i SLT:s sommardagar i Utajärvi den 5–8 juli, där Hans
Ahlskog höll ett av huvudföredragen, David Åkerlund medverkade med andakt och Ola
Österbacka var liturg i den avslutande gudstjänsten.
Den 12–15 juli deltog sju medlemmar i LBK:s sommarkonferens på Hjälmargården, där
Hans Ahlskog medverkade. Hans Ahlskog höll två föredrag jämte kvällsprogram vid
LBK:s kyrkhelg i Ljungby den 3–4 november.
Vid bibelhelgen den 10–11 mars var Alvar Svenson från LBK gästtalare och vid bibelhelgen den 20–21 oktober var Øyvind Edvardsen från LBK i Norge gästtalare.
6 Gudstjänster och övrig verksamhet
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.
Under året hölls 59 egna predikogudstjänster på två predikoplatser, i Vasa och Pedersöre, samt julotta och nyårsbön i Vasa. 33 av gudstjänsterna hölls i Biblion, 23 i Lepplax
bykyrka och tre i privata hem, av vilka en som friluftsgudstjänst. Gudstjänsterna har
letts av Ola Österbacka eller som läsgudstjänst av David Åkerlund. Øyvind Edvardsen
har predikat sex gånger. Gudstjänsterna följer en ordning som utgår från den äldre
handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. En förnyelse har gjorts under
året med tre liturgiserier.
I medeltal deltog 16 personer i gudstjänsterna. 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 David Åkerlund och Botvid
Lindström. Klas-Erik Isaksson fungerade som kyrkvärd i Vasa.
Nattvardsmässor ordnades 18 gånger i anslutning till gudstjänster. På skärtorsdagen
hölls en nattvardsmässa i Biblion.
17 bibelstudier har hållits i Bibion under ledning av Ola Österbacka. Ämnet var under
hela året Första Moseboken. Även dessa har sänts direkt och arkiverats.
Studiecirkelverksamheten via Skype fortsatte fortsatte fram till april, i regel varannan
torsdag. Som läromedel användes Eickmann: Guds väldiga gärningar. Som dragare för
studiecirkeln fungerade Hans Ahlskog, David Åkerlund och Ola Österbacka. Antalet
deltagare varierade. Under våren samlades en samtalsgrupp i Karleby.
Kyrkkaffe har erbjudits efter en del gudstjänster, i allmänhet en gång per månad på vardera orten. 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: den 10–11 mars och den 20–21 oktober, lördagen i
Lepplax bykyrka och söndagen i Biblion. I mars var temat Det allra viktigaste och i
oktober Det borgerliga och det andliga ledarskapet.
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. Även samtal kring frågor utifrån Eickmanns bok har hållits, som
fortsättning på studiecirklarna, samt utdrag ur och samtal kring Gärdeborns dvd-serie
Adam och Eva-lutionen.
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,
Forum Johanneum, innehåller predikningar, undervisning och vardagstankar. Under
slutet av året upprättades en ny webbplats på wordpress.com, och samtidigt testade IT-
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gruppen ett modernt tema som togs i bruk i början av 2013.
En bibelkalender trycktes för 2013 i 50 ex och delades ut i samband med gudstjänsterna
i december. Kalenderprojektet är ett samarbete med LBK.
7 Ekonomi

Intäkterna under året ökade något i förhållande till 2011, men inte lika mycket som
kostnaderna. Medlemsintäkterna var 4 710,60 € (2011: 4 196,60) och i gåvor och kollekter inflöt 11 555,69 € (11 738,30). De största kostnaderna var löner (5 020 / 2 400),
hyror (3 580 / 2 022,89) och missionsunderstöd (3 034,10 / 1 548,55).
Året uppvisar ett underskott på 1 050,03 €, vilket ger orsak till självprövning med tanke
på kommande åtaganden.
Vasa, den 17 mars 2013
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