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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013
1 Inledning

Du krönar året med ditt goda, dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i
öknen dryper, höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av hjordar, dalarna är
täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger. Ps 65:12–14.
År 2013 har Herren välsignat vår församling rikt. Han har givit oss av den livgivande
säden. Han har låtit oss få lyssna till hans röst. Vi har fått samlas kring hans ord och
lyssna till hans undervisning. Vi har fått ta emot förmaning och förlåtelse från hans Ord.
Han har visat oss den rätta vägen att vandra i våra liv, vi får vandra i hans näringsrika
och feta fotspår. Genom sitt Ord ger han oss liv och glädje. Framför allt visar han oss
Frälsaren och hans fullkomliga frälsningsverk för våra synder. Vi har all orsak till att
höja jubelrop och sjunga. Herren Gud förlåter oss våra synder för sin egen Son, Jesus
Kristi skull. Vi får vara hans barn som han mättar med allt som är gott. Det gångna året
har han krönt med sitt goda i vår församling, och vi ber att han ger oss av sin rikedom
också detta år.

2 Församlingsmöten och medlemmar
Under året fick församlingen en ny medlem genom vår nya pastor Øyvind Edvardsen.
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 15.
Församlingens årsmöte hölls i Biblion den 21 april 2013 efter gudstjänsten. Närvarande
var 13 medlemmar.
Till ordförande återvaldes David Åkerlund. Som styrelsemedlemmar återvaldes Hans
Ahlskog (kassör), Botvid Lindström och Ola Österbacka (församlingens föreståndare
och sekreterare), medan Klas-Erik Isaksson bad om att avgå och ersattes med Simon
Koivumaa (vice ordförande). Till verksamhetsgranskare utsågs Ralf Sandberg med AnnSofi Lindström som ersättare.
Den 17 november hölls ett extra församlingsmöte hos Ann-Sofi och Botvid Lindström i
Karperö med 12 närvarande medlemmar. Mötet ägnades i huvudsak åt programplanering.
3 Styrelsens verksamhet

Styrelsen har sammanträtt elva gånger, vanligen via Skype. Till de viktigaste uppgifterna hörde anställning av pastor Øyvind Edvardsen och verksamhetsplanering.
En lärokommission bestående av David Åkerlund, Hans Ahlskog och Ola Österbacka
har informellt handhaft frågor av läromässig art. Senare har även Øyvind Edvardsen
ingått i denna grupp. En IT-grupp har haft ansvar för tekniska frågor. Den bestod av
Botvid Lindström, ordförande, David Åkerlund, Simon Koivumaa och Ola Österbacka.

4 Anställda

Från 1.8.2013 anställdes pastor Øyvind Edvardsen på deltid för att i huvudsak ansvara
för gudstjänst- och bibelstudieverksamhet i Lepplax. Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2.10.2013 utnämna honom till kyrkoherde med föreståndaransvar. Styrelsens sekreteraruppgift har dock fortsättningsvis skötts av pastor Ola Österbacka.
Kantor och lärare Hans Ahlskog var från början av året anställd på deltid, medan han på
eget förslag avstod från avlöningen från 31.3.

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.
David Åkerlund deltog i Europamötet i Bulgarien den 6–8 juni, varvid han även hade
möjlighet att besöka församlingen i Dunavtsi tillsammans med en grupp från LBK. Han
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ersatte med kort varsel pastor Ola Österbacka som måste annullera resan på grund av
sjukdom.
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
medlemmar deltog delvis i SLT:s sommardagar på Kilen i Kristinestad den 5–7 juli.
Simon och Mari Koivumaa inbjuder i SLT:s regi till bibelstudier.
Den 11–14 juli deltog fyra medlemmar i LBK:s sommarkonferens på Hjälmargården,
där Hans Ahlskog medverkade. Hans Ahlskog höll två föredrag, ledde en ungdomskväll
och höll gudstjänstpredikan vid LBK:s kyrkhelg i Ljungby den 1–3 november.
Ola Österbacka medverkade den 26 juli vid norska LBK:s kyrkomöte på Finnøy, Stavanger.
Vid bibelhelgen den 16–17 mars var Stefan och Gunilla Hedkvist från LBK i Sverige
gäster. Stefan Hedkvist medverkade med flera predikningar och Gunilla Hedkvist ledde
kvällsprogram kring LBK:s nya psalmhäfte. Vid bibelhelgen den 5–6 oktober Tor Jakob
Welde från LBK i Norge var gästtalare. Vid bibelhelgerna medverkade även församlingens
egna tjänare.
Øyvind Edvardsen har ett par gånger rest till Danmark för att hålla gudstjänst i den
grupp som LBK i Norge har ansvar för.
6 Gudstjänster och övrig verksamhet
6.1 Gudstjänster och nattvard
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 fram till sista kvartalet 2013, då hyran blev fast. Vi erlägger
nu 600 € per kvartal.
Under året hölls 58 gudstjänster på två predikoplatser, i Vasa och Lepplax bykyrka, av
dem fyra högmässor med nattvard i Lepplax. Vidare hölls tre adventsandakter och julbön i Lepplax samt en adventsandakt, julotta och nyårsbön i Vasa. En gudstjänst hölls
som friluftsgudstjänst i ett privat hem. Gudstjänsterna har vanligen letts av Ola Österbacka och Øyvind Edvardsen. David Åkerlund har lett några läsgudstjänster. Gudstjänsterna följer en ordning som utgår från den äldre handboken för den evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland med tre liturgiserier.
I medeltal deltog 15 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 Botvid Lindström, David
Åkerlund och Simon Koivumaa. Klas-Erik Isaksson fungerade som kyrkvärd i Vasa.
Utöver de fyra gånger när nattvard firats i högmässa har 18 nattvardsmässor i anslutning
till gudstjänster och en skärtorsdagsmässa.
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.
6.2 Bibelstudier, bibelhelger och föredrag
19 bibelstudier har hållits i Biblion under ledning av Ola Österbacka med ca 8 deltagare.
Ämnet var under hela året Apostlagärningarna. Dessa har sänts direkt. I Lepplax inleddes på hösten bibelstudier om den kristna trons grunder med Øyvind Edvardsen som
ledare. Sex samlingar hölls med ca 14 deltagare.
Två bibelhelger ordnades under året: den 16–17 mars och den 5–6 oktober, lördagen i
Lepplax bykyrka och söndagen i Biblion. I mars var Jesus det gemensamma temat för
en predikoserie. I oktober behandlades i föredragsform ämnen som pietismen, förlåtelsen, de fria tingen och det kristna livet.
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Föredrag har ibland hållits efter kyrkkaffe i anslutning till gudstjänster, sammanlagt åtta
föredrag. Ett par gånger visades utdrag ur och samtal kring Gärdeborns dvd-serie Adam
och Eva-lutionen.
6.3 Internetverksamhet

De flesta gudstjänster och bibelstudier har sänts direkt över församlingens kanal på Livestream. De finns inspelade och hittas på webbplatsen sanktjohannes.info. Gudstjänster med video eller där psalmer och böner presenterats i bildform finns arkiverade på
vimeo.com och predikningar som ljudfiler (mp3). Även föredrag, bibelhelger och bibelstudierna i Vasa finns inspelade och arkiverade.
Församlingens webbplats har besökts av 2 489 unika personer och antalet sidvisningar
var 26 340.
Vid årsskiftet fanns drygt 290 inspelningar i webbarkivet. De kan dessutom hittas via en
sökfunktion i databasen OUS (logosmappen.net/ous).
En blogg, Forum Johanneum, innehåller predikningar, undervisning och vardagstankar.
Församlingen har också en Facebooksida.

6.4 Publikationer

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 har skett i Kyrkpressen, varvid tidningen har sänts till medlemmarna, men avtalet sades upp till nyåret med motiveringen att tidningens andliga kvalitet har försämrats.
Ett månadsblad delas ut med information om gudstjänster och annan verksamhet. Mia
och Marika ansvarar.
En bibelkalender trycktes för 2014 i 50 ex och delades ut i samband med gudstjänsterna
i december. Kalenderprojektet är ett samarbete med LBK.

7 Ekonomi

Med tacksamhet noteras att kostnadsbudgeten har kunnat underskridas och att intäkterna varit större än beräknat. Bokslutet uppvisar ett överskott på 1 839,11 €.
Till de största kostnaderna hör personalkostnader på 7 136,64 € (2012: 6 575,20 €), hyror 3 395 € (3 580 €), externa resekostnader 2 156,98 € (1 246,61 €), uppbyggelselitteratur (Bibel och bekännelse, bibelkalender) 1 633,96 € (1 157,76 €), missionsunderstöd
564,38 € (3 034,10 €) och diakoni 500 € (164,50 €). Missionsunderstödet har minskat
kännbart sedan LBK:s damlag övertagit ansvarsförbindelsen för Dunavtsi, men vi fortsätter med ett mindre regelbundet stöd.
På intäktssidan uppgår medlemsintäkterna till 7 752,90 € jämte 160 € för mission (2012:
4 710,60 €), kollekterna uppgick till 10 371,18 € (11 556,69 €) och bidrag för Bibel och
bekännelse 770 € (807 €).
Vasa, den 11 mars 2014
STYRELSEN FÖR S:T JOHANNES EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING
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