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FÖRSAMLINGENS FÖRSTA VERKSAMHETSÅR 2008
Den 1 augusti 2008 grundades en fri evangelisk-luthersk församling av sex personer vid en
sammankomst i Biblion i Vasa. Detta kan betecknas som en historisk händelse på det svenska
språkområdet i Finland. Samtidigt antogs en församlingsordning med bilagd lärogrund och en
interimsstyrelse valdes. Deltagarna, som även omfattade några andra personer som varit med i de
föregående samtalen, bekände den kristna tron enligt den athanasianska trosbekännelsen och sjöng
reformationspsalmen Vår Gud är oss en väldig borg.
Till ordförande i styrelsen valdes David Åkerlund samt till sekreterare och kassör Hans Ahlskog.
Övriga styrelsemedlemmar blev Klas-Erik Isaksson och Ola Österbacka, som kort därefter
kallades till pastor och församlingsföreståndare.
Församlingen sände ett pressmeddelande till Kyrkpressen, vilket publicerades den 7 augusti. Den
22 augusti ingick en stort upplagd artikel i Vasabladet och Österbottens Tidning med intervjuer av
David Åkerlund och Ola Österbacka. Samma personer blev också intervjuade för Radio Vega i
serien Granskat den 10 och 12 oktober. Det gick även i repris senare under hösten.
En webbplats med adressen http://sanktjohannes.info öppnades i augusti. På webbplatsen har
införts församlingsordningen jämte lärogrund. Vidare finns bland annat en avdelning med frågor
och svar (under året publicerades en förklaring om nattvardspraxis) samt Henrik Wests deklaration
om utträde ur den danska folkkyrkan. På Kyrkpressens bloggspalt har även diskuterats frågor i
anslutning till församlingens praxis och verksamhet.
Den 3 september beslöt styrelsen att ansluta församlingen till Elsin, Evangeliskt-Lutherskt
Samarbete i Norden. Under hösten har lärosamtal hållits med Lutherska bekännelsekyrkan i
Finland (LBK-F) och med Lutherska församlingen i Stockholmsområdet (LFS). Samtalen
fortsätter. De flesta samtal har hållits som Skype-möten.
David Åkerlund, Hans Ahlskog och Klas-Erik Isaksson deltog i LFS:s 20-årsjubileum den 5
oktober.
Den 14 september höll församlingen sin första gudstjänst hos David och Marika Åkerlund i
Kållby.
I samband med invigningen av Föreningen Logos’ lokal Biblion vid Biblioteksgatan 5 i Vasa den
23 november prästvigdes Ola Österbacka i närvaro av ett antal vänner från församlingar och
kyrkor i Norden. Vid den efterföljande lunchen i Evangeliska folkhögskolan framförde flera av
gästerna sina lyckönskningar till församlingar och pastorn. LFS överräckte en gåva på 1 000 € som
bidrag till den nya lokalen.
Den första nattvardsmässan hölls i Biblion den första advent kl 15. En timme senare hölls
adventsgudstjänst med 33 personer närvarande. Gudstjänst hölls även den 14 december kl 16 och
julotta hölls på juldagens morgon kl 8. På nyårsaftonen hölls en sångafton kl 20 med servering och
nyårsbön. Deltagarantalet varierade mellan 14 och 22. Gudstjänsterna har i överenskommelse med
Föreningen Logos sänts i LogosDirekt och arkiverats. Predikningar som hållits på annan plats än i
Biblion publiceras som mp3-filer på församlingens egen webbplats.
Tack vare församlingens grundande har vi nu erhållit möjlighet att åtnjuta Herrens Heliga Nattvard
och samlas kring Guds ord i trohet mot Guds ord och den lutherska bekännelsen. Detta är en stor
nåd att tacka Gud för, samtidigt som vi ber om vishet och kraft att på vår lilla åkerteg tjäna honom
bland våra medmänniskor och för vår del förverkliga missionsbefallningen, till Kristi namns ära.
Intäkter av tillförda medel (medlemsintäkter, gåvor och kollekter) uppgick till 2 482,55.
Verksamhetsårets överskott uppgick till 1 695,06 €.
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