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Välkomna till Franciskus-Sällskapets
årsmöteshelg 22.03.2015
Detta år håller vi vårt årsmöte i Esbo inom ramen för verksamheten i Esbo
svenska församling. Vi inleder med högmässa i Esbo domkyrka kl. 12.15.
Därefter deltar vi i kyrkkaffet efter avslutad mässa, varefter vi håller vårt
stadgeenliga årsmöte. Esbo svenska församlings kyrkoherde Röger Rönnberg önskar oss välkomna till Esbo på Marie bebådelsedag den 22.03.2015.
Hoppas vi ses i Esbo på Marie bebådelsedag!

Labyrinten
Labyrinten och pilgrimsvandringen
har en hel del gemensamma drag.
Labyrinten är en urgammal symbol
som C.G.Jung skulle kalla en arketyp. Den kan hjälpa en att komma i
kontakt med de djupaste dragen i en
persons personlighet, också sådana
drag som man själv i allmänhet är
omedveten om. Likheten mellan
pilgrimsvandringen och labyrinten är bl.a. den att de utgör sätt att
bearbeta frågor som rör jagets djupaste skikt. De hjälper en människa
att finna vägledning i frågor som:
vem är jag djupast sett? Hurudan är
min relation till mitt ytjag, till mina
medmänniskor, till Gud, till naturen och min omgivning överhuvudtaget? Vilken är min plats i de
stora sammanhangen? Det handlar
alltså om att bearbeta djupt existentiella och andliga frågor. Allt mer
börjar människor idag ifrågasätta
att meningen med tillvaron skulle
ligga i materiellt välstånd och välbefinnande. En ny vår av andlighet
sprider sig runt hela världen. Det
visar det ökade intresset för pilgrimsvandringar. Kanske inte alla
vandrar av direkt religiösa skäl –
även om en andlig längtan finns
mer eller mindre medvetet. Labyrinten eller mer exakt, att vandra
labyrinten, har blivit ett komplement till pilgrimsvandringen. Det
har uppstått en hel rörelse kring
labyrintvandringar. Tanken bakom
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fenomenet finns beskrivet i Lauren
Artress´ bok ”Walking a Sacred
Path. Rediscovering the Labyrinth
as a Spiritual Tool” (Att vandra
den heliga vägen. Återupptäckten
av labyrinten som ett andligt redskap).

Den andliga labyrinten

En av den mest kända labyrinterna
finns i katedralen i Chartres i Frankrike. Denna labyrint finns utlagd på
golvet i mittskeppet nära ingången i katedralen. Den utgörs av en
cirkel med en diameter på ca 12 m
och har gångar i elva koncentrisk
placerade cirklar. Den härstammar
från början av 1200-talet och är
noggrant planerad med symboliska
tal och dimensioner. Man har framkastat teorin om att den skulle ha
byggts kort efter att muslimerna intog Jerusalem i slutet av 1100-talet.
Jerusalem var på kartor från tidig
medeltid avbildat som universums
centrum (s.k. Mappa Mundi) och
Chartreslabyrinten med sitt cen-

trum har tolkats som en ersättning
för den heliga staden som gått förlorad till muslimerna. Eftersom man
inte kunde vallfärda till Jerusalem
kunde labyrinten användas som en
symbolisk pilgrimsfärd. Den s.k.
trojeborgen, som finns på många
håll i Norden är en labyrintform
som antagligen huvudsakligen haft
en roll som lek och spel i form
av underhållning men också som
ett redskap till personlig mognad.
Trädgårdslabyrinter bestående av
ett system av grusgångar separerade
av höga buskhäckar var populära i
slottsträdgårdar och på större gods
under 1700- och 1800-talen. Dessa
hade snarast funktion som utsmyckning och underhållning.
Chartreslabyrinten har idag
fått ett nytt uppsving. Den har
fungerat som modell för ett otal
labyrinter som byggt upp på olika
håll i världen. Labyrinten har bara
en väg in mot centrum och man
vandrar sedan samma väg ut tillbaka igen. Det finns en annan form av
labyrint (på engelska maze) som
har irrgångar och återvändsgränder, men denna fungerar snarast
som logisk problemlösning eller
logiskt huvudbry. Labyrintvandringen kräver ingen intellektuell problemlösningsförmåga. Vägen finns
färdigt utstakad. Labyrinten utmanar andra sidor av personligheten,
vilket gör den tjänlig som ett redskap för andlig fördjupning.
På samma sätt som pilgrimsvandringen initierar laby-

rintvandringen en inre resa. Dag
Hammarskjöld har sagt: den längsta resan är resan inåt. Obearbetade
problem som skuffats bort, kommer upp till ytan. Man funderar på
frågor som rör ens eget gudsförhållande, olösta relationer till släkt och
vänner aktualiseras. Många blir
djupt berörda, gråter och blir överraskade över allt som dyker upp.
Labyrintvandringen som ett andligt
redskap aktualiserar Guds närhet,
hans omsorg och kärlek och kan
leda till meditativ bön. Vandringen
antar modell efter den traditionella tredelningen för det meditativa
skeendet: rening, upplysning och
förening. Starten från labyrintens
ingång mot centrum representerar
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reningens skede, ankomsten till
labyrintens centrum är upplysningen (mötet med levande Gud) och
vandringen tillbaka mot utgången
utgörs av föreningens stadium.

Den djuppsykologiska
labyrinten
En känd grekisk myt handlar om
labyrinten i Knossos på Kreta. Där
härskade kung Minos. Drottningen
hade blivit havande med en tjur
som havsguden Poseidon sänt dit
och födde sedan en varelse med
människokropp och tjurhuvud, som
fick heta Minotaurus. Kung Minos
skämdes så mycket över denna varelse att han ville gömma den. Han
lät bygga en stor labyrint som var
helt omöjlig att hitta ut ur och där
fick Minotaurus bo. Men han var ju
ändå tvungen att hålla Minotaurus
vid liv. Och Minotaurus ville äta
människor. Varje år krävdes det sju
unga män och sju unga kvinnor som
föda åt honom. Historien om Minotaurus slutar med ett hjältedåd.
Hjälten Theseus anmäler sig frivillig som en av de sju unga männen.
Kungens dotter Ariadne blir förälskad i honom och ger honom ett
hjälpande råd hon fått från labyrintens skapare, Daidalos. Theseus tar
med ett garnnystan som han rullar
ut efter sig. Sedan dräper han Minotaurus med sina bara händer och
följer sedan garnet ut ur labyrinten
igen. Den s.k. ariadnetråden blev
Theseus räddning.
4

I mitten av labyrinten finns
odjuret, tolkat som det Jung kallar skuggan, d.v.s. våra oönskade,
omänskliga, falska och skamfyllda
drag som vi behöver bearbeta och
besegra. Labyrinten är därför en
form av personlighetsbearbetning.
De goda krafter vi besitter (kärleken, godheten, omsorgen) kan bli de
redskap med vilka vi genom ariadnetråden kan besegra vår egen Minotaurus. Men denna gamla grekiska
myt om ariadnetråden kan också få
en andlig tillämpning: vandringen i
labyrinten kan genom de tre stadierna (rening, upplysning, förening)
ge oss en ariadnetråd som hjälper
oss att finna Gud i vårt liv. Genom
Jesus Kristus, som gick i döden på
korset vill gå med oss i det som är
mörkast i våra liv, besegra det onda
och föra oss ut i det ljusa och öppna landskapet. Så kan pilgrimsvandringen och labyrintvandringen
bli en hjälp för oss till förnyad gemenskap med treenig Gud.

Stefan Djupsjöbacka

Den helige Franciskus
levnadshistoria
En biografi över den helige Franciskus har nyligen utkommit på
Artos förlag under titeln Den helige Franciskus levnadshistoria,
översatt från engelskan av Kerstin
Hedberg Nyqvist. Den är författad
av Tomas av Celano.
Broder Tomas av Celano,
född något av åren 1185 och 1190,
död 1260, skrev denna första biografi över Franciskus år 1229.
Tomas föräldrar hörde till adelss-

läkten Conti dei Marsi i Celano,
en liten stad ca tre mil från Aquila sydost om Rom. Hans skrifter
visar att han fick en god utbildning, och hans kunskaper tyder på
att han studerat teologi. Antagligen
innefattar han sig själv i det han

skriver om Franciskus att ”några
lärda män och adelsmän anslöt sig
till honom med glädje” i Portiuncula efter att den helige Franciskus
återvänt till Italien från Spanien är
1215.
Tomas hörde till de franciskaner som valdes ut för missionsarbete i Tyskland. Där utsågs
han till kustod, dvs. föreståndare
för bröderna i Worms, Speyer
och Köln. Längre fram blev han
föreståndare för alla bröder i Tyskland. Troligen återvände han till Italien senast den 16 juli 1228, dagen
för Franciskus helgonförklaring.
Före det hade påven Gregorius IX
gett honom i uppdrag att skriva en
biografi över det nya helgonet. Det
tog honom bara drygt ett halvt år.
Den 25 februari 1229 hade påven
redan godkänt biografin som ett officiellt dokument.
Man vet inte med säkerhet
var Tomas tillbringade de följande
åren, men 1230 bodde han i varje
fall i Assisi. Han återvände troligen
dit tretton år senare för att ägna sig
åt skriftliga arbeten om Franciskus.
Större delen av sin tid tillbringade
Tomas i Assisi och i staden Tagliacozzo, som ligger två mil från hans
hemstad Celano. Under sina sista år
verkade Tomas som kaplan åt klarissorna i klostret Can Giovanni di
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Val dei Varri. Han dog den 10 oktober 1260 och begravdes i klarissklostret, där hans grav fortfarande
finns kvar. Lokalt i trakten hedras
han som helgonet som skrev om ett
helgon.
Tomas biografi består av
sex delar. Den börjar med en Prolog. Efter den kommer Den första
boken, Den andra boken, Den tredje boken, Den helige Franciskus
mirakler och en Epilog.

I Prologen säger Tomas att
han vill beskriva ”vår högt välsignade fader Franciskus gärningar
och liv i rätt ordning: detta arbete
har vägletts av min hängivenhet
både till honom och till sanningen”.
6

Han beskriver också indelningen i
tre böcker.
Den första boken består av
30 kapitel och är en historisk redogörelse och ägnas framför allt
åt renheten i Franciskus ”välsignade levnadssätt, hans dygderika
uppförande och hans välgörande
undervisning”. I den boken berättas också om några av hans många
underverk.
Framställningen
börjar
med en skildring av
Franciskus
uppfostran i tidens släpphänta anda. Som andra
barn lärde han sig en
massa ”skamliga och
avskyvärda handlingar”, eftersom föräldrarnas exempel var
lika olämpliga. Franciskus slösade bort sin
tid från barndomen
och fram till strax innan han fyllde 25 år.
Han blev en ledare för
sina vänner och överträffade dem i fråga
om meningslösa färdigheter och slösade
bort sina och faderns
pengar.
I
fortsättningen
berättar Tomas om hur Franciskus
mitt under sina utsvävningar drabbades av ”gudomlig” hämnd och
blev svårt sjuk. Han försökte fortfarande att inte bli gripen av Gud
och intresserade sig för den pop-

ulära trubadurdiktningen och ville
– inspirerad av en adelsman – bli
riddare och vinna jordisk ära. Han
skulle bege sig till Apulien, men
efter en dröm avstod han från det,
sålde sina ägodelar och ville inrikta
sig på att följa Guds vilja och bli så
lik Kristus som möjligt..
En upplevelse i kyrkan San
Damiano år 1206 blev en andlig
vändpunkt för Franciskus, som
donerade pengar till en restaurering av den svårt förfallna kyrkan.
Han sålde en del av sin fars varor
för restaureringen och för att ge åt
de fattiga. Fadern ställde sin son
inför rätta. Franciskus lämnade
tillbaka alla pengar och kläder som
han hade fått av sin far, ställde sig
naken inför biskopen och avsade

sig sin arvsrätt och begav sig hemifrån iklädd endast en sliten gråbrun
kåpa. Därefter levde Franciskus
bland de sjuka och plågade och ägnade sig åt att reparera kyrkor, åt
tiggeri och åt att ge så mycket han
kunde till de nödlidande. Han fick
småningom beundrande anhängare
som han kallade bröder och sände
ut dem i världen två och två för att
förkunna evangelium.
När bröderna hade blivit
elva skrev Franciskus den första
regeln för sin kommunitet. Regeln
bekräftades av påven Innocentius
III.
Franciskus vandrade runt
till städer och byar och förkunnade
Guds rike och predikade frid och
botgöring för syndernas förlåtelse.
Samtidigt predikade han också för
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fåglarna. Han kallade sin orden för
De mindre brödernas orden, Ordo
fratrum minorum. ”Bland dem
fanns ingen avund, ingen illvilja,
inget agg, ingen hånfullhet, ingen
misstänksamhet, ingen bitterhet. I
stället fanns stor harmoni, ständigt
lugn, tacksägelser och lovsånger”,
skriver Tomas. Flera av Franciskus
under skildras också.
Tre år före sin död lät Franciskus en vän tillverka en julkrub-

julkrubba som ofta förekommer
vid vårt julfirande.
Den andra boken berättar i
tio kapitel om Franciskus gärningar, med början från hans näst sista
levnadsår fram till hans saliga han
död, alltså en tidsperiod om två år.
Tomas konstaterar att Franciskus efter en syndig ungdom
genom ”den Allrahögstes högra
hand blev befriad från synd”. Han
nöjde sig inte med att följa konven-

ba. Man byggde en krubba, bar in
hö och ledde en oxe och en åsna in
i den. När Franciskus presenterade
krubban kallade han Kristus för
”babyn från Betlehem”. När han
sade ”Betlehem” gjorde han det
som ett bräkande får ”i det att han
fyller hela munnen med ljud”. Det
är alltså Franciskus som skapat den

tionella levnadsregler, utan valde
den fullständiga fullkomlighetens
väg.
Franciskus hetsiga verksamhet tröttades alltmer ut honom och
gjorde honom mottaglig för många
sjukdomar. I sitt svaghetstillstånd
blev han stigmatiserad, så att Kristi
sår på korset framträdde på hans
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kropp. Bland annat fick han också
en svår ögonsjukdom mot slutet av
sitt liv. År 1226 insomnade han i
den eviga vilan efter ett långt och
svårt lidande.
Den tredje
boken handlar om
Franciskus
helgonförklaring och
återger ett stort
antal
underverk
som han utförde.
Han botade blinda,
döva och lama och
drev ut demoner.
Sjuka blev botade
till och med i hans
frånvaro
genom
föremål som han
hade vidrört.
En gång kom Franciskus
till Rom i ett ordensärende och
fick predika inför påven Honorius. Tomas beskriver scenen så
här: ”Han talade så brinnande i anden med sådan glädje att han inte
kunde behärska sig. När han uttalade orden med munnen rörde han
på fötterna som om han dansade,
inte lekfullt utan brinnande av gudomlig kärlek, men han lockade
dem inte till skratt utan rörde dem
till tårar av sorg.”
Där ingår också beskrivningar av den vördnad och de hedersbetygelser som påven Gregorius
visade honom tillsammans med alla
kardinaler, när de införde honom i
förteckningen över kyrkans helgon.

I den avslutande delen, Den
helige Franciskus mirakler skildras
många av de under som Franciskus
utförde.

I Epilogen uppmanar Tomas
läsaren att be för honom, syndaren.
Tomas av Celanos biografi
kännetecknas av ingående kunskaper om Franciskus livshistoria:
det är inte så konstigt eftersom det
han skrev baserades på ögonvittnesskildringar och egna upplevelser. Han skildrar detaljrikt och
framhäver de viktiga dragen i Franciskus liv och person. På det viset
får läsaren en fyllig bild av helgonets liv och utveckling. Texten visar
också Tomas gedigna kunskaper
om Bibeln, teologi och litteratur.
Då det är fråga om själva
framställningssättet och författarens känslosamma inställning
till sitt objekt måste man säga att
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beskrivningarna ofta går till överdrift. Med en mängd känslosamma och fromma uttryck skapas en
starkt subjektiv bild av Franciskus.
De överdrivna uttrycken framhäver
författaren som en ytterst from person som inte skyr några som helst
lovprisande ord och uttryck. På det
viset får framställningen en panegyrisk prägel.
En allvarlig brist i boken
utgörs av det faktum att den är

översatt till svenska från en engelsk version. En översättning av en
översättning kan aldrig ge en exakt
bild av sakinnehållet och stämningen i ett verk. I Sverige finns ju
latinkunniga personer som kunde
ha skapat en bättre översättning av
Tomas biografi. Det hade den varit
värd.

Franciskusfesten 3–5 juli 2015
Årets tema är Pilgrim i livet, vilket
kommer till uttryck i Jesuscitatet
“se på fåglarna under himlen”, som
Franciskus ofta återvände till och
syftar på obundenhet, frihet från
krav och konsumtion. Det kommer
igen i psalmen: ”Fri som himmelens svala” och används i lördagens
samtal, som Stefan Djupsjöbacka
leder. Egentligen börjar festen redan tisdag den 30 juni med en kurs
i gregoriansk sång på Sottunga.
På torsdag 2 juli ansluter
”vår” pilgrimsgrupp och Maria
Widén (Båsk) leder en retreat på
Sottunga. Sångarna ger en konsert
i Sottunga på torsdag kväll, seglar
på fredagen söderut med storbåten
Cajsa och ger en gregoriansk konsert i Kökar kl 19:30. Med detta invigs årets Franciskusfest.
Vi räknar med att ha renoverat för10

samlingshemmets vind så att vi kan
erbjuda pilgrimerna enkel, vacker,
tyst, fräsch och brandsäker vila.

Program
Fredag 3 juli
Morgonandakt, frivilligt arbete
Lunch vid församlingshemmet
Em: pilgrimerna och kören anländer.
Kväll: invigning av festen.
Gregoriansk körkonsert.
Dagens avslutas med kvällsandakt
Lördag 4 juli
Pilgrimsmässa
Stefan Djupsjöbacka leder samtal
på temat Pilgrim i livet.
Lunch vid församlingshemmet.
På eftermiddagen fortsatt samtal på
temat Pilgrim i livet.

Vi hoppas på en konstutställning/
ett vernissage av Satu Kiljunen.
Fader Henrik Roelvink har lovat
ett föredrag om varför S:t Olof har
blivit ett så viktigt helgon i Norden.
På kvällen psalmkonsert med
sång på pilgrimstemat samt kvällsandakt.
Söndag 5 juli
Morgonandakt.
Vi hoppas på många katolska vänner, exakt hur vi organiserar högmässorna är ännu inte bestämt.
Vi är tacksamma för alla
kökarbor som hjälper till under festen och vi är glada för alla kökarbor
som kommer till festen.
I den lutherska högmässan
tänker vi oss en dialogpredikan
mellan biskoparna Björn Vikström
och Lennart Koskinen. Richard
Pleijel är kantor. Friluftsfest med
hälsningar och tal som avslutas
med andakt i kyrkan och ”O hur
saligt att få vandra”.
Varmt välkomna.
Styrelsen

Pilgrimsvandring
till Kökarfesten
Denna sommar kommer en pilgrimsvandring att ordnas genast
i början av juli med destination
Kökar. Starten sker onsdagen den
1 juli i Nådendal och avslutas med
deltagande i kökarfesten 3–5 juli.
Medlemmar i Franciskus-Sällskapet är välkomna med på vandringen. Syskonbrevets läsare kan anmäla sig till Stefan Djupsjöbacka
antingen per telefon 050 5694471
(också textmeddelande) eller per
e-post stefan@djupsjobacka.com.
Närmare detaljer om vandringen
ges här nedan.

Vandra i Franciskus anda
genom skärgården
till Kökar 1–5.7.2015
Välkommen med på en pilgrimsvandring till Franciskusfesten på
Kökar!
Vi utgår från Nådendal, dit
det finns täta bussförbindelser från
Åbo. Från Nådendal vandrar vi längs både småvägar och landsväg via
Rimito och Nagu till Korpo därifrån vi åker med färja till Kökar. Vi
kommer att ha en följebil, där var
och kan ställa in en väska för transport mellan övernattningsställena,
vilket betyder att vi kan vandra
med lätt ryggsäck! Dagsetapperna
vi vandrar kommer i alla fall att bli
15-20 km /dag.
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Stefan Djupsjöbacka är
andlig ledare på vandringen och
Tryggve Forssell den praktiska organisatören.
Onsdag 1.7.2015
09.00 Samling i den gamla
klosterkyrkan i Nådendal, avfärdsandakt i kyrkan.
Vandringens första etapp går längs
den utprickade leden från Nådendal över Luonnonmaa till Rimito
kyrkoby ca 17 km.
Inkvartering på Rimito församlings
lägergård, Majakka. Flerbäddsrum.
Kvällsandakt i St Jakobs medeltida
kyrka i Rimito
Middag på lägergården
Torsdag 2.7.2015
07.30 Enkel frukost på
lägergården
09.00 Andra vandringsetappen
över Airismaa och Aaslaluoto till Hanka brygga, ca
15 km.
14.00 Avfärd med ms Östern till
Själö
14.35 Ankomst till Själo
Vandring på Själö, ca 2
km, andakt i Själö kapell
17.05 Avfärd från Själö
17.40 Ankomst till Kyrkbacken i
Nagu
Inkvartering i Nagu centrum.
19.00 Kvällsandakt i St Olofs
medeltida kyrka i Nagu
Middag
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Fredag 3.7.2015
Efter en tidig frukost fortsätter vandringen över Storlandet till Pärnäs
färjeläge, c. 12 km och med färja
till Korpo där den återstående etappen till fots är ca 6 km till Galtby
15.30 Avfärd med färja från
Galtby
18.00 Ankomst till Kökar
Inkvartering antingen i
utrymmen i församlingshuset eller den gamla
ladugården eller Sandvikens stugor.
19.00 Franciskusfestens program, kan läsas på www.
franciskusfesten.com
Kvällsvard
Lördag 4.7.2015
Franciskusfestens program, de i
programmet ingående måltiderna
betalas kontant på plats och ingår
inte i totalkostnaden för själva vandringen.
Söndag 5.7.2015
Franciskusfestens program och
i samband med avslutningen på
Kökar är även vår pilgrimsvandring
slut. Återfärden till Åbo ingår dock
i helhets arrangemanget.
19.00
21.45

Avfärd med färja från
Kökar
Ankomst till Galtby
Transport vidare till Åbo
med bil eller buss.

Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.

Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen
Ordinarie medlemmar:
Stefan Djupsjöbacka, ordförande
Tuula Luoma, vice ordförande
Tage Olander, kassör
Kristina Rosenberg, sekreterare
Håkan Hellberg

Suppleanter:
Iris Ericsson
Leif-Erik Holmqvist
Pia Mantila
Lars Nyström

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året. Både ordinarie
medlemmar och suppleanter har kallats till samtliga möten.
Revisorer: Tryggve Forssell och Ann-Britt Hedman
Revisorssuppleanter; Barbro Hindsberg och Henrik Storbjörk
Medlemsavgift och -antal
Medlemsavgiften för år 2014 var 15 euro per person. Engångsavgiften
för ständig medlem var 150 euro.
31.12.2014 hade sällskapet 134 medlemmar av vilka 99 hade betalt
medlemsavgiften och 13 ständiga medlemmar.
Syskonbrevet
Syskonbrevet har utkommit med två nummer under året. Innehållet har
planerats i styrelsen och redigeringen har skötts av Viktor Djupsjöbacka.
Syskonbrevet har varit den huvudsakliga kontakten till medlemmarna.
Verksamheten
Årsmötet inleddes med mässa i Sibbo kyrka. Själva årsmötet hölls på
Sibbo församlingshem.
Franciskusdagarna på Kökar firades på traditionsenligt vis. Några
medlemmar deltog i dagarna.
Projekt
Till Kvinnobanken inbetalades 870,00€.
13

Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.

Verksamhetsplan för år 2015
Syskonbrevet
Utkommer med tre nummer under året. Det första utges inför årsmötet
i mars, det andra i juni inför Franciskusfesten på Kökar och det tredje i
början av december. Redaktionsarbetet görs i samband med styrelsens
möten. Styrelsen ber några medlemmar per nummer bidra med en kort
text.
Franciskusfesten på Kökar
Den traditionella Franciskusfesten hålls 3–5.7.2015 på Kökar. Planeringen sköts av föreningen Franciskus på Kökar.
Biståndsprojekt
Franciskussällskapet fortsätter att ge understöd via Kyrkans utlandshjälp.
Hemsidan
www.franciskus.fi/hem/
Hemsidan innehåller aktuell information om sällskapet och Franciskusfesten. Syskonbrevet införs på hemsidan i samma takt som det ges ut.
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Bokslut 2014
RESULTATRÄKNING
1.1–31.12.2014

BALANSRÄKNING 31.12.2014

ORDINARIE VERKSAMHET
Frivilliga bidrag
Projekt Kvinnobanken
Sammanlagt

75,00
896,00
971,00

Verksamhetskostnader
Syskonbrevet
-223,20
Årsmöte
-40,00
Styrelsen
-60,00
Hemsida
-150,00
Franciskusfesten
-150,00
Kvinnobanken
-870,00
Bankkostnader
-128,13
Portokostnader
-382,70
Betalda medlemsavg.
-10,00
Sammanlagt
-2 014,03
Resultat av ordinarie
verksamhet
-1 043,03
Tillförda medel
Medlemsavgifter
Ränteintäkter

1 755,00
4,59

Räkenskapsperiodens
överskott
716,56

Aktiva
Nordeakonto
Andelsbanken
Sammanlagt

12 697,57
842,15
13 539,72

Passiva
Kapital 1.1.2014
Kortfristig skuld
Överskott 2014
Sammanlagt

12 823,16
0,00
716,56
13 539,72

Budgetförslag
för år 2015
INTÄKTER
Försäljning
40,Frivilliga bidrag
100,Medlemsavgifter (15,-) 1 700,Ränteintäkter
4,Sammanlagt
1 844,VERKSAMHETSUTGIFTER
Syskonbrevet
320,Årsmöte
75,Styrelsen
150,Hemsida
150,Kvinnobanken
896,Bankkostnader
130,Portokostnader
390,Betalda medlemsavg.
10,Sammanlagt
2 121,15

Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.

Utdrag ur föreningens stadgar
§2
Föreningens syfte är att till nutidens
människor förmedla den inspiration som utgår från den helige
Franciskus; hans motstånd mot det
själviska ägandet, hans utgivande
kärlek till medmänniskorna, hans
ansvar som förvaltare av Guds
skapelse och framför allt hans livsgemenskap med Kristus. För att
förverkliga detta syfte kan sällskapet sprida franciskansk litteratur,
anordna Franciskus-möten samt
även i övrigt verka i ekumenisk
anda.
§9 Årsmötet
Vid föreningens årsmöte behandlas
följande ärenden:
1. årsmötets öppnande;
2. val av ordförande, viceordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet;
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3. konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet;
4. godkännande av arbetsordning
för mötet;
5. bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande;
6. fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;
7. verksamhetsplan och budget
samt medlemsavgiftens belopp;
8. val av ordförande och övriga
medlemmar i styrelsen;
9. val av två revisorer och två suppleanter för dessa;
10. övriga ärenden som har nämnts
i möteskallelsen.
Önskar medlem att något ärende
skall behandlas på föreningens
möte, skall han skriftligt anmäla
därom till styrelsen i så god tid, att
ärendet kan intas i möteskallelsen.

