SYSKONBREVET
Franciskus-Sällskapet
i Finland r.f.

Nr. 127
mars 2017

www.franciskus.ﬁ

Välkomna till Franciskus-Sällskapets r.f.
traditionsenliga årsmöte på Marie bebådelsedag

Söndagen den 26 mars 2017 i Sibbo
Vi inleder med att delta i Sibbo svenska församlings familjemässa i
Sibbo kyrka kl. 12. Efter avslutad mässa bjuds på kyrkkaffe tillsammans med marthorna i församlingshemmet. Dagen avslutas med årsmötesförhandlingar i blåa rummet i församlingshemmet. Vid årsmötet
behandlas en stadgeändring, som gäller styrelsens sammansättning
och verksamhetsgranskarna.
Välkomna till Sibbo på Marie bebådelsedag!

Franciskanska perspektiv
i det nya psalmbokstillägget
”Sång i Guds värld” är namnet på
det nya psalmbokstillägget som
togs i bruk senaste årsskifte. Man
har strävat att få med psalmer som
skall tala till vår tids människor i de
situationer där de behöver ana och
bli påminda om Guds närvaro. Temaområdena har utvidgats jämfört
med de tidigare psalmböckerna.
Helighetens mysterium har fått en
viktig plats, likaså psalmer som
passar in vid dopfester och bröllop. Dagens globala och nationella
krissituationer aktualiseras genom
psalmer som talar om den kristna
kärlekens utmaningar. Mycket plats
ges också för tvivel och bristande
tro. När man ser på de psalmerna
ur ett franciskansk perspektiv, ﬁnns
där mycket att hämta. Ur Franciskus livshistoria kan man plocka
fram händelser som har stor aktualitet i vår egen värld. Fredsarbetet,
ekumeniska strävanden, barmhärtighetstjänst bland små, svaga och
sjuka, vård av naturen och kärlek
till allt som växer och lever – sådana teman hittar man i myckenhet
bland de nya psalmerna. Kort sagt:
det är inte svårt att se att det nya
psalmbokstillägget långt präglas av
en franciskansk anda. Jag skall ge
några exempel.

Argentina) och talar om kyrkans
uppgift i en värld som präglas av
splittring och andlig brist.
Låt vår kyrka bli ett träd här mitt
ibland oss, i din trädgård. Låt det
bli ett bo för fåglar och ett hägn för
den som längtar
Låt det stå och visa vägen som du
gett oss i din kärlek. Låt det ge oss
frukt och skugga, låt det ge oss eld
och värme.
Nummer 824 är skriven av Ylva
Eggehorn och präglas av ett franciskanskt helhetsperspektiv på tillvaron.
Gud, du andas genom allt så att
hela världen lever, varje natt och
varje dag, andetag för andetag.
Vår egen ﬁnlandssvenska författare, Susanne Ringell, står bakom
psalm 825, som präglas av skapelsens och naturens lovsång, artikulerad på dess eget språk:

Lätta som lekande ﬁskar, glittret i
vatten och vind, själarnas sprittning mot himlen, rörelsens lovsång
till Dig. Djupen och tången och
skogen vajande mjukt i Din famn,
gräsen och vågen av andning
Psalm 801 kommer från en latin- höjande, böljande sig.
amerikansk tradition (Pablo Sosa,
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Timglasens sand och midjor, stranden till rymdens hav, krusningar,
revben och stjärnor, fören av ljus
vårt skepp. Lungor som vidgas och
gälar, koraller, smaragder och natt
silas i kupan av solblänk, solblänk
för evigt och nu.

Guds skaparkraft blir synlig för den
som ser de små undren i vardagen.
Skapelsetron som bär oss kommer
till uttryck i psalm 883, skriven av
Hans Anker Jörgensen.
Du som ger oss liv och lär oss hoppas, du som håller av oss som vi är,
du som låter träd och buskar knoppas, du som skapar blommor, bin
och bär, om du inte ﬁnns de vissnar
alla, utan dig är alla hjärtan kalla.

Guds Ande förliknas vid en stilla
smekning som förmedlar omsorg
och nåd. Ungefär så upplevde nog
också Franciskus Guds tilltal genom anden. En sådan ton kommer
fram i psalm 833, som är skriven I den femte versen sjunger vi:
av Anne-Ruth Jangaard.
Visa kärlek, hälsa glatt er nästa,
Som vinden smeker mot min kind, allt som skapats bör ni akta på.
så mjuk och ﬁn är Andens vind. Tala sannig – lögn förgör det mesta,
Den omger mig var jag än är. Den i mitt rike är de stora små. Frukta
varken ovän eller fara – kärleken
hjälper mig att leva här.
hos mig skall evigt vara.
Som luften som jag andas in, så lätt
och fri är Andens vind.Den fyller Viktiga budskap i en kylig, främmina andetag och ger mig styrka lingsﬁentlig värld där lögnen råder
i form av alternativa sanningar.
varje dag.
Ylva Eggehorn har ﬂera texter i det
nya tillägget. Starka bilder av tillvarons outgrundlighet med svaghet
som blir en tillgång genom ljusets
närvaro. Psalm 843 har mycket av
franciskans ödmjukhet och sårbarhet:

Fredstematiken kommer fram i
många psalmer. Den engelska
hymnologen Fred Kaan har skrivit en ﬁn fredpsalm, nummer 885
i vårt tillägg:

Lägg i varandras händer fred och
bär den som en fågel, och skydda
Barn och stjärnor föds i mörkret den som om den var ett ljus när
utan skydd av våld och vapen. Mitt stormen råder.
i mörkret bjuder livet oss att växa
Lägg i varandras händer fred med
som en låga.Ljuset bär oss, Gud är
kärleksfull förväntan. Var varsam
nära, i ett litet barn som ser oss.
om Guds skapelse, som bär er friLjuset bär oss, Gud är nära, i ett
hetslängtan.
litet barn som ser oss.
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Lägg i varandras händer fred, som den. Tack, käre Far, för regnet du
bröd vi fått att dela. I skörheten vi gav.
delar liv. Vår uppgift är att hela.
I de övriga verserna förekommer
Låt händer forma vaggans famn, andra element från naturens och
som bär det nya livet och ta emot skapelsens värld: fågeln, solen, liGuds egen kropp som är för oss ut- vet – alla centrala i den franciskanska andligheten.
given.
Lägg Kristus i varandras famn,
han är vårt hopp, vår framtid. Bär
ut Guds ord, ge fred en chans och
dela den för alltid.
Ett annat perspektiv på litenhet
och svaghet kommer till uttryck i
psalmen 894, skriven av Elisabeth
Nordlander. Här ﬁnns en stor portion av franciskansk enkelhet:
Bara den som vandrar nära marken kan se dina under, Gud. Låt oss
aldrig bli så stora att vi inte ser de
små, larven som kryper och myran
som stretar och barn som lär sig att
gå.
Det ﬁnns en långtgående parallell
mellan keltisk och franciskansk
fromhet. Det syns i psalm 921, som
hör hemma i en keltisk tradition
och vars engelska text är skriven av
Eleanor Farjeon och den svenska
översättningen är gjord av Ingamay
Hörnberg. Första versen börjar med
orden:
Tänk att få vakna tidigt en morgon,
höra ett vårregn sjunga sin sång.
Jag älskar regnet som väcker jor4

Till sist vill jag nämna psalm 938,
skriven av Britt G. Hallqvist. Här
aktualiseras öppenheten mot livet
och mot Gud. Det var just så den
helige Franciskus levde.
Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du med
Herren gå. Kraften fullkomnasd
mitt i din svaghet då.
Det är alltså inte svårt att hitta
psalmer som har en anknytning
till Franciskus, hans liv och undervisning. Det är alltså helt vanliga,
vardagliga lärdomar som möter oss
i både psalmbokstillägget och den
franciskanska spiritualiteten. Det
faktum att dessa andliga perspektiv
är enkla och okomplicerade, gör
dem inte automatiskt lätta att leva
efter. Det är det enkla som ofta kan
vara det svåraste. Vi har nämligen
ofta en benägenhet att göra saker
mer komplicerade än de egentligen
är.

Stefan Djupsjöbacka

S:t Olav Waterway – Pilgrim på havet
är ett projekt som länge funnits
som en glimt i ögonvrån hos många
personer och organisationer. I juni
2016 blev drömmen förverkligad i
och med att projektet efter en lång
process beviljades ﬁnansiering från
Central Baltic –programmet. Projektet pågår fram till 30.11 2019.
Åbo Akademi/CLL är den koordinerande parten och de 8 medparterna är Pargas stad, YH Novia,
föreningen Franciskus på Kökar,
Sottunga kommun, Pilgrimstid i
Sverige, Östhammar och Söderhamns kommuner.
På medeltiden var pilgrimsvandringar vanliga överallt i Europa,
men vandringarna förbjöds på
1500-talet i protestantiska länder. Men mot slutet av 1900-talet
började pilgrimsvandring komma
tillbaka även i norra Europa. Skälen var säkert många. De gamla
pilgrimsmålen och de relativt nya
har upplevt en renässans. Så småningom hoppas vi kunna foga den
nya vandringsleden St Olav Waterway genom bl.a. Åbolands och
Ålands skärgård till denna lista. Vi
hoppas visserligen att många väljer att resa lite långsammare och
dessutom klarar den känsliga skärgårdsnaturen inte av ﬂera miljoner
vandrare, men gärna några tusen,
särskilt höst och vår. I Norge och

Sverige ﬁnns redan tusentals kilometer vandringsled för pilgrimer,
men ingen annan pilgrimsled i
världen kommer att gå över vatten
i samma utsträckning som St Olav
Waterway.
Den norska kungen Olav Haraldsson, som helgonförklarades 1031,
är speciell för många i Norden, och
för hela vikingasfären runt Östersjön, Storbritannien, Irland och
Normandie. Det ﬁnns ca 500 S:t
Olofskyrkor i Norden, en av dem är
kyrkan i Nagu och en annan kyrkan
i Jomala. Därför kommer den nya
S:t Olavsleden att gå nära båda. Leden blir ca 625 km lång och man
kommer att vandra mestadels på
beﬁntliga stigar och vägar, som avbryts otaliga gånger av färjor och
förbindelsebåtar.
Certiﬁeringen och märkningen av
leden sker med det norska mönsterskyddade märket som man får
använda efter godkännande av styrelsen för Europeiska kulturvägen
Route of Saint Olav Ways in Norway, Sweden and Denmark – och
nu snart Finland via Åland.
Så fort projektet kommer i gång på
allvar ﬁnns information på www.
st-olav.com
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Årsmöte, föredragningslista
Plats: Församlingshemmet, Sibbo
Tid:

26.3.2017

1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande, viceordförande, sekreterare samt två
protokolljusterare/rösträknare

3.

Mötets stadgeenlighet

4.

Godkännande av föredragningslistan

5.

Godkännande av stadgeförändring: § 4, § 7 och § 9 punkt 5
och punkt 9.

6.

Genomgång av bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse

7.

Fastställande av bokslut och beviljandet av ansvarsfrihet för
styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

8.

Fastställande av verksamhetsplan, budget samt medlemsavgift

9.

Val av ordförande samt övriga medlemmar i styrelsen

10.

Val av en verksamhetsgranskare samt suppleant för denna.
Om stadgeförändringen inte godkänns bör det väljas två
revisorer samt två revisorssuppleanter

11.

Övriga ärenden

12.

Avslutande av mötet
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Stadgar
§1
Föreningens namn är FRANCISKUS-SÄLLSKAPET I FINLAND och
dess hemort är Åbo.
§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.
§3
Till medlemmar i föreningen kan styrelsen antaga envar av Sällskapets
syfte intresserad person, vilken erlägger av årsmötet fastslagen års- eller engångsavgift. Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att
skriftligt anmäla därom till styrelsen eller dess ordförande eller muntligt
till föreningens protokoll. För Sällskapets skulder svarar endast dess tillgångar.
§4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, till vilken hör ordförande och fyra ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter för
dessa. Ordförande och styrelsemedlemmarna samt suppleanterna väljs av
årsmötet.
Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är tiden mellan två årsmöten.
Styrelsen utser inom sig viceordförande, samt antar sekreterare, kassör
och övriga nödiga funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för
denna, viceordföranden, då dessa ﬁnner styrelsemöte nödvändigt eller då
minst två styrelsemedlemmar kräver det.
Styrelsen är beslutför, då minst hälften av dess medlemmar, ordföranden
och viceordföranden inberäknade, är närvarande. Ärendena avgörs med
enkel röstövervikt. Då rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt, vid
val likväl lotten.
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§5
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera
tillsammans med sekreteraren eller kassören.
§6
Föreningens redovisningsperiod är ett kalenderår. Beslut jämte nödiga
handlingar och styrelsens årsberättelse skall tillställas revisorerna senast
två veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt skriftliga utlåtande till
styrelsen senast en vecka före årsmötet.
§7
Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelse skall utfärdas senast sju (7) dagar före mötet, antingen skriftligt till alla medlemmar eller genom kungörelse i någon på föreningens hemort utkommande
tidning.
§8
Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på dag
som styrelsen bestämmer. Extra möte hålls då styrelsen ﬁnner anledning
därtill eller då minst 1/10 av medlemmarna skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Möte skall hållas inom 30 dagar
räknat från den tidpunkt, då sådant anspråk framförts.
Vid föreningens möte har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel
röstövervikt. Faller rösterna lika avgörs val av lotten, men i övriga ärenden blir ordförandens åsikt mötets beslut.
§9
Årsmötet
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. årsmötets öppnande;
2. val av ordförande, viceordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet;
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;
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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.
§10
Beslut om stadgeändring eller om upplösande av föreningen skall vid
föreningsmöte omfattas av minst 3/4 av de vid mötet avgivna rösterna.
Möteskallelsen skall innehålla omnämnande om att stadgeändring eller
föreningens upplösande kommer att behandlas.
Då föreningen upplöser sig, användes dess medel för att främja föreningens ändamål på det sätt som besluts av det möte som beslutar om
upplösningen.
Föreningen registrerad 13.08.1984.
Dessa stadgar är godkända av föreningsmötet i Kökar den 4 juli 1982
inför frågan om föreningens inregistrering och ändrades vid årsmötet i
Åbo den 20 mars 1992 sålunda att begreppen ”lokalavdelningar” och
”Centro Ecumenico Nordico” ströks ur §2 om föreningens syftemål. Ändringen har godkänts av föreningsregisterbyrån den 13 april 1994.

11

Bokslut 2016

Budget 2017

BALANSRÄKNING 31.12.2016

Intäkter
Projekt Kvinnobanken

Aktiva
Nordeakonto
Andelsbanken
Sammanlagt

2 879,51
11 325,47
14 204,98

Passiva
Kapital 1.1.2016
Kortfristiga skulder
Överskott 2016
Sammanlagt

13 868,04
150,00
186,94
14 204,98

RESULTATRÄKNING
1.1–31.12.2016
Intäkter
Projekt Kvinnobanken

470,00

Kostnader
Syskonbrevet
-332,60
Uppvaktningar
-39,10
Hemsida
-150,00
Franciskusfesten
-85,00
Kvinnobanken
-570,00
Bankkostnader
-81,16
Portokostnader
-279,50
Betalda medlemsavgifter -10,00
Summa kostnader
-1 547,36
Underskott för verksamheten
-1 077,36
Medlemsavgifter
1 260,00
Ränteintäkter
4,30
Räkenskapsperiodens överskott
186,94
12

250,00

Kostnader
Syskonbrevet
-340,00
Årsmöte
-50,00
Hemsida + medl.reg
-250,00
Styrelsen
-60,00
Kvinnobanken
-400,00
Bankkostnader
-40,00
Portokostnader
-300,00
Betalda medlemsavgifter -10,00
Övriga kostnader
-100,00
Summa kostnader
-1 550,00
Underskott för verksamheten
-1 300,00
Medlemsavgifter
1 300,00
Resultat
0,00

Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen
Ordinarie medlemmar:
Stefan Djupsjöbacka, ordförande
Tuula Luoma, vice ordförande
Tage Olander, kassör
Kristina Rosenberg, sekreterare
Yvonne Terlinden

Suppleanter:
Pia Mantila
Risto Mantovani
Lars Nyström

Styrelsen har sammanträtt tre 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 2016 var 15 euro per person. Engångsavgiften
för ständig medlem var 150 euro.
31.12.2016 hade sällskapet 111 medlemmar av vilka 74 hade betalt medlemsavgiften och 14 ständiga medlemmar.
Medlemsregistret uppdaterades, avlidna och medlemmar som inte betalt
medlemsavgiften trots påminnelse ströks ur medlemsregistret. Även några medlemmar avsade sitt medlemskap.
Syskonbrevet
Syskonbrevet har utkommit med tre 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 13.3.2016 inleddes med mässa i den katolska Henriks kyrkan i
Helsingfors. Själva årsmötet hölls på Studium Catholicum, Riddaregatan
3b A, Helsingfors.
I årsmötet deltog 8 medlemmar
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Franciskusdagarna på Kökar ﬁrades på traditionsenligt vis. Några medlemmar deltog i dagarna.
Projekt
Till Kvinnobanken inbetalades 570€.

Verksamhetsplan för år 2017
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 på Kökar. Planeringen sköts av
föreningen Franciskus på Kökar i samråd med Ålands södra skärgårdsförsamling.
Biståndsprojekt
Franciskussällskapet fortsätter att ge understöd via Kyrkans utlandshjälp,
Kvinnobanken.
Hemsidan
www.franciskus.ﬁ/hem/
Hemsidan innehåller aktuell information om sällskapet och Franciskusfesten.
Syskonbrevet införs på hemsidan i samma takt som det ges ut.
Dessutom informeras om händelser och aktuella ämnen på föreningens
Face Book sida.
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Tidningens
bildmaterial

ner används. ”Dela med dig utan
förpliktelser det du fått för intet”
(Share freely what you got freely)
är hans devis. En sann franciskan!
De franciskanska illustrationerna i Adressen till nätsidan med de franSyskonbrevet är gjorda av en fran- ciskanska bilderna och vignetterna
ciskanbroder i Indonesien. Han är
kallar sig broder Philippus Philippus (OFMCap). Han teckningar www.cruzblanca.org/hermanoleon/
får man fritt använda, även om han byn/rc/hl_phil/
gärna vill veta när hans illustratio-
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