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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
1 Inledning

Så säger Herren: Den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av
sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska
berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är Herren, som verkar
med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden, för i det har jag min glädje, säger
Herren (Jer 9:23–24).
Vad har en liten församling för berömmelse? Inte stora skaror av medlemmar, inte av
någon makt eller styrka i samhället, inte av popularitet i sociala medier. Nej, men det
finns en annan berömmelse som är långt dyrbarare: att vi känner Herren och har hans
Ord ibland oss.
Under det gångna året har mycket skakats om i vår värld, i vår världsdel och i vårt land.
Många har gripits av oro. Det är precis som Jesus har förutsagt: folken ska gripas av
ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Men vi behöver inte vara rådlösa.
Vi vet att denna värld går mot sitt slut och att skapelsen ska skakas. Ju fler tecken vi ser
på detta, desto mer kan vi glädjas över att Jesu återkomst är nära. Och vi får med ännu
större iver fortsätta att förkunna Guds ord och genom ett gudfruktigt liv påskynda Guds
dags ankomst (2 Petr 3:12).

2 Församlingsmöten och medlemmar
Församlingens årsmöte hölls i Lepplax bykyrka den 6 mars 2016 efter gudstjänsten.
Närvarande var 6 röstberättigade medlemmar samt verksamhetsgranskaren och dessutom deltog 4 medlemmar via Skype.
Till ordförande återvaldes David Åkerlund. Som styrelsemedlemmar omvaldes Hans
Ahlskog, Øyvind Edvardsen, Botvid Lindström och Ola Österbacka.
Till verksamhetsgranskare utsågs Jesper Hansen med Gertrud Isaksson som ersättare.
Den 30 juni antogs Helga Dahlskog som ny nattvardsberättigad medlem. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 18, av vilka fyra barn.
3 Styrelsens verksamhet

Styrelsen har sammanträtt elva gånger, vanligen via Skype.
En lärokommission bestående av David Åkerlund, Hans Ahlskog, Øyvind Edvardsen
och Ola Österbacka har informellt behandlat frågor av läromässig art. Den nya gudstjänstordningen som togs i bruk på prov till första advent 2015 är fortsättningsvis i användning.
En IT-grupp har haft ansvar för tekniska frågor. Den bestod av Botvid Lindström, ordförande, David Åkerlund och Ola Österbacka.
En programkommitté bestående av Øyvind Edvardsen, Ann-Sofi Lindström, David
Åkerlund och Ola Österbacka har förberett verksamheten. För planering av verksamheten kring Vasa har även Klas-Erik Isaksson medverkat.

4 Anställda och övriga funktionärer
Pastor Øyvind Edvardsen har varit anställd för att i huvudsak ansvara för gudstjänstoch bibelstudieverksamhet i Lepplax. För årets första fem månader kunde anställningen
göras på heltid tack vare ett bidrag från WELS medan anställningen efter det var på
deltid. Ingen församlingsföreståndare har utnämnts. Sekreteraruppgiften har skötts av
pastor Ola Österbacka.
Kantor och lärare var Hans Ahlskog utan lön. Han har predikat i några gudstjänster.
David Åkerlund kallades till pastorspraktikant för åren 2015–2016 som en del av sin
pastorsutbildning. Han har hållit gudstjänster och/eller predikat/varit liturg ungefär en
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gång per månad. Han har deltagit i ett antal kurser i Tyskland och Sverige med stöd av
bidrag från WELS.
5 Kontakter med andra kyrkor och organisationer
Församlingen har sedan 2009 kyrkogemenskap med Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, SLT. Församlingen är sedan 2014 associerad medlem i KELK (Konfessionella
Evangelisk-Lutherska Konferensen) med ca en halv miljon medlemmar i 22 länder. Øyvind Edvardsen är sekreterare i KELK Europa. Øyvind Edvardsen har deltagit i en av
KELK tillsatt arbetsgrupp för reformationens 500-årsjubileum.
Vår församling var tillsammans med SLT värd för Europakonferensen på Lepikko lägercentrum i Korsholm den 27–29 maj 2016. Våra officiella delegater var Øyvind Edvardsen och David Åkerlund men de flesta församlingsmedlemmar deltog åtminstone
delvis. Øyvind Edvardsen var liturg i den avslutande gudstjänsten.
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
predikningar har översatts till finska av Jukka Söderström.
Øyvind Edvardsen har ett par gånger rest till Danmark för att hålla gudstjänst i den
grupp som LBK i Norge har ansvar för.
Den 14 juni deltog David Åkerlund och Øyvind Edvardsen i en nordisk pastoralkonferens i Norrköping.
Fortsatt stöd har getts till Bulgariens lutherska kyrka, församlingen i Dunavtsi, som
resebidrag till Dimitar Shishkov för att månatligen hålla gudstjänster i Dunavtsi som
avbytare för dess pastor Ivo Lazarov och även bidrag för Iliyan Itsovs arbete bland romerna.
Ola Österbacka har kallats till ledamot av Stiftelsen Biblicum. Han ansvarar sedan 2014
för Biblicums webbplats och förlagets it-funktioner.

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 med en månadshyra på 200 € till och med augusti. Från september hyrs ett utrymme i Settlementcentrum på Villagatan 1 för 50 €/gång (plus tillägg då köksutrustning behövs).
Under året hölls 90 gudstjänster eller förrättningar på två predikoplatser. I Lepplax bykyrka hölls 36 predikogudstjänster, av vilka en med dop, en julbön och 16 nattvardsmässor i anslutning till gudstjänst. I Biblion resp. Settlementcentrum hölls 24 predikogudstjänster, 12 nattvardsmässor i anslutning till gudstjänst, skärtorsdagsmässa och julotta. En gudstjänst hölls i Österhankmo lägercentrum och en högmässa i anslutning till
KELK Europa 2016 i Lepikko lägercentrum. En andakt hölls i Café Salteriet i Björköby
och ett antal andakter hölls även i privata hem. Passionsandakt hölls under två kvällar i
stilla veckan i Biblion. Gudstjänsterna i Biblion leddes vanligen av Ola Österbacka och
gudstjänsterna i Lepplax av Øyvind Edvardsen, några även av David Åkerlund. Gudstjänsterna följer en ordning som utgår från den äldre handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland med tre liturgiserier.
Deltagarantalet varierade från ett tiotal besökare till toppnoteringar på upp till 40 personer. Rätt många icke-medlemmar har således deltagit. I KELK-gudstjänsten deltog ca
60 personer. 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 och David Åkerlund. Klas-Erik Isaksson
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fungerade som kyrkvärd i Vasa.
I samband med gudstjänsterna har söndagsskolverksamhet ordnats vissa söndagar. AnnSofi och Botvid Lindström har utsetts till ansvariga. Jesper Hansen har biträtt i barnundervisning och söndagsskola.
6.2 Bibelstudier, bibelhelger och föredrag
Bibelstudierna i Lepplax bykyrka, vilka leddes av Øyvind Edvardsen, avslutades under
våren. Under våren hölls fem bibelstudier.
I Vasa avslutades bibelstudieserien över Uppenbarelseboken i februari och sedan hölls
en studiecirkel kring ämnet Islam och kristendom.
Under året hölls 20 bibelstudier, 5 i Lepplax (endast under våren), 9 i Biblion och 6 i
Rangsby hos familjen Wikström. Øyvind Edvardsen ledde bibelstudierna i Lepplax bykyrka över ämnet Den heliga Skrift. Bibelstudieserien över Uppenbarelseboken, som
hölls i Vasa och leddes av Ola Österbacka, avslutades i februari och följdes av en studiecirkel om Islam och kristendom som avslutades 25.8. Vasastudierna kunde följas
också via Skype och spelades in för internt bruk.
En bibelhelg ordnades den 9–10 april i Lepplax bykyrka (lördagen) och i Biblion (söndagen). Två föredrag hölls av Seth Erlandsson över Kristus i Gamla testamentet och han
berättade också om Folkbibelns nya bibelöversättning och höll tillsammans med sin
hustru Birgitta ett bildföredrag om Kina. Øyvind Edvardsen höll ett föredrag om reformationens formalprincip, Skriften allena.
Höstens bibelhelg hölls 24–25 september i Lepplax bykyrka (lördagen) och Biblion
(söndagen). Pastor Stefan Sjöqvist från S:t Pauli församling i Uppsala (LBK) höll två
bibelstudier över 1 Kor 12 och predikade i söndagens gudstjänst. Hans Ahlskog höll ett
föredrag med allsång över Luthers psalmer. Øyvind Edvardsen höll ett föredrag över
ämnet Arvsynden och rättfärdiggörelsen och Ola Österbacka höll avslutningspredikan.
Kyrkkaffe har ordnats efter en del gudstjänster, i allmänhet en gång per månad på vardera orten. Ansvarig för kyrkkaffet och övrig bespisning är Ann-Sofi Lindström och hon
biträddes av församlingens övriga damer.
6.3 Internetverksamhet

De flesta gudstjänster och bibelstudier har sänts direkt över församlingens kanal på Livestream och senare över Youtube. 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 och bibelhelger samt bibelstudierna i Vasa finns inspelade och arkiverade.
Vid årsskiftet fanns 537 inspelningar i webbarkivet. De kan dessutom hittas via en sökfunktion i databasen Oratio (sanktjohannes.info/oratio), som även innehåller inspelningar från LBK Sverige och Norge, vid årsskiftet sammanlagt drygt 1 100 inspelningar.
En blogg, Forum Johanneum, innehåller predikningar och undervisning. Numera har
predikningarna och en betraktelse inför helgen lagts in på församlingens ordinarie
webbplats, varför Forum Johanneum ändrat karaktär till arkiv. Där ingår också prov på
översättningar av WELS: Frågor och svar om Detta tror vi, som Hans Ahlskog håller på
att översätta enligt ett avtal med förlaget NPH. Församlingen har också en Facebooksida.
Information om verksamheten och inspelningar läggs kontinuerligt ut på webbplatsen
http://sanktjohannes.info. Annonsering om gudstjänsterna i Vasanejden har skett i Vaasan Ikkuna. Dessutom har information ingått i Vasabladets Torgplatsen och Österbottens
Tidnings läsarspalt.

6.4 Publikationer och förlag

I samarbete med Lutherska bekännelsekyrkan (LBK) ger församlingen ut en ”Finlandsupplaga” av tidningen Bibel och bekännelse, 5 nummer per år. Tidningen trycks i en
upplaga på 270 ex, av vilka ett femtiotal sänds till bibliotek och äldreboende i Österbotten. Redaktionssekreterare för denna upplaga har varit Ola Österbacka och medlemmar i
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redaktionsrådet Hans Ahlskog och Øyvind Edvardsen.
Från 1.10.2016 övertog församlingen förlagsverksamheten av Föreningen Logos och
köpte in en del av boklagret och rättigheterna till namnet Logos förlag. En ny bok har
getts ut med stöd av ett avtal med NPH: Med tårar i mina ögon av Richard Lauersdorf i
översättning av Hans Ahlskog. En delupplaga beställdes av Biblicums förlag. Första
upplagan på 200 ex (egen upplaga) hade feltryck och en tilläggsupplaga på 100 ex beställdes men har levererats först 2017.
Ett informationsblad om gudstjänster och annan verksamhet har delats ut för 2–6 månaders perioder.
En bibelkalender trycktes för 2017 i 50 ex. och delades ut i samband med gudstjänsterna i december. Kalenderprojektet är ett samarbete med LBK.
6.5 Övrig verksamhet

En skiddag ordnades den 20 februari vid Pietarsaaren Hiihtäjäts (PieHi) skidstuga i Jakobstad. Mat och kaffeservering med rikligt tilltugg fanns till hands. Samtidigt höll styrelsen ett sammanträde i skidstugan.

7 Ekonomi

För räkenskapsåret 2016 hade styrelsen uppställt en nollbudget. Det förverkligade resultatet före överföring till fria fonder visade dock ett överskott på 1 400,46 (alla belopp
anges i euro). Med tanke på det föreliggande ansvaret för löneutbetalningar till församlingens anställda beslöt styrelsen att överföra 1 000,00 till prästlönefonden. Räkenskapsperiodens överskott blev således 400,46.
Bland de största kostnadsposterna kan nämnas personalkostnader 18 430,18 (2015:
12 171,59) vilka dock delvis kunde täckas med ett verksamhetsbidrag från WELS; uppbyggelselitteratur (främst Bibel och bekännelse) 3 655,40 (3 555,48) och lokalhyror
3 633,00 (3 355,00). På intäktssidan kan nämnas medlemsintäkter 11 550,00
(11 060,00), gåvor och kollekter 9 704,98 (8 121,85) och bidrag för Bibel och bekännelse 3 893,00 (2 187,00).
Vi vill framföra ett hjärtligt tack till alla.
Pedersöre den 2 april 2017
Styrelsen för S:t Johannes evangelisk-lutherska församling

David Åkerlund
ordförande

Ola Österbacka
sekreterare

