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Välkomna till Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.:s årsmöte i Pernå
på Marie bebådelsedag söndagen den 24 mars 2019. Vi inleder med
den nya Agricola svenska församlingens mässa i Pernå kl. 13. Därefter åker vi till Lovisa (12 km) och håller vårt årsmöte i församlingshemmet. Efter avslutat möte kan vi äta en bit mat på något
närliggande matställe.
Bild: https://sv. wikipedia. org/wiki/Pernå_församling

Berömd film om Franciskus
i nyutgåva

”Francesco giullare di Dio” är originaltiteln på Roberto Rossellinis italienska film om Franciskus från 1950. Filmen gjorde
Rosselini i samarbete med Federico Fellini och är gjord i
neorealistisk stil. I sin enkelhet framträder den franciskanska
andligheten och omedelbarheten på ett fint sätt. Skådespelarna är
till stor del amatörer, av vilka ett dussintal var genuina franciskanermunkar. Filmen saknar helgonbiografiernas clichémässiga uttryck varigenom de naturliga, mänskliga dragen får en
chans att träda fram. Länge har denna epokgörande 83 minuter
långa film varit omöjlig att få tag på tills den år 2005 gavs ut i ny
uppdaterad version. På 1950-talet väckte filmer föga uppskattning
men idag anses filmen vara en av Rossellinis allra bästa filmer.
2

Nästa sommar firas francisksusdagarna på Kökar som en
jubileumsfest. I fyra decennier har Kökar under första veckoslutet
i juli varit värd för broder Franciskus dag. Årets jubileumsfest
firas som en ekumenisk fest med representanter för åtminstoe
katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Här nedan presenterar vi
programmet för festen.

FRANCISKUSFESTEN 2019 –
40 ÅRS JUBILEUM:

”Det som förenar oss”
Fre 5.7
19
20
21
Lö 6.7
9
10–11.30
11.30
12–14
14
16
16
19

Vernissage, Kjell Ekström, akvareller, Kökar
församlingshem
Invigning med psalmsångskonsert och andakt
med kören Kökar röster. Peter Karlsson, Katarina
Gäddnäs, Philip Hällund m fl. Kökar kyrka.
Kvällsté, församlingshemmet.
Pilgrimsmässa, Maria Widén, Kökar kyrka.
”Det som förenar oss” – teologisk förmiddag.
Inlägg från olika trossamfund, Kökar kyrka.
Middagsbön i form av meditation och gregoriansk
sång med Henrika Lax, Kökar kyrka.
Lunchsoppa, Kökar församlingshem.
Utomhusteater: Broder Kilian Broge Wiléns
dramatisering av Valdemar Nymans roman. Regi:
Daniel Lindström. Arr. Kökar hembygdsförening
Årsmöte föreningen Franciskus på Kökar,
församlingshemmet
Guidade vandringar på Hamnö, samling vid
församlingshemmet.
Kenneth Gustavsson föreläser om Hamnös
historia och franciskanerklostret, i Kökar kyrka.
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20
21
21
Sö 7.7
9.30
10–11.30
11.30–12.45
13
14.30
17
18

Konsert med vokalgruppen Flera röster, Kökar
kyrka.
Taizeandakt, Kökar kyrka
Kvällste, församlingshemmet
Morgonandakt med gregoriansk sång, Henrika
Lax m fl.
”Det som förenar oss” – teologiskt samtal
utgående från lördagens inlägg i kyrkan.
Lunch, församlingshemmet
Ekumenisk gudstjänst Peter Karlsson, biskop
Björn Vikström, Philip Hällund med flera.
Friluftsfest med tal, musik och kaffe.
Avslutningsandakt med procession. Biskop Björn
Vikström.
Färja till Långnäs/ 18.50 Färja till Galtby

Rätt till förändringar förbehålles
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Skapelsetid – gemensamt
engagemang för skapelsen
I vår trosbekännelse bekänner
vi oss till en tro på att det är
Gud som står bakom hela
skapelsen. I skapelseberättelsen läser vi om att Gud
skapade världen, och såg på
den med förnöjsamhet.
Skapelsen var god (Gen 1:12:3). Vi läser i Jobs bok om hur
Gud själv berättar om sitt
upprätthållande skapelseverk.
Gud har inte bara satt i gång
hela skapelsen, utan finns där
och bär omsorg om oss
fortfarande (Job 38-39). Och i
Jonas bok kan vi läsa om att
Gud inte tänkte bara på
människorna när han skonade
Nineve, utan att han också
tänkte på mängden av djur som
fanns där (Jona 4:11). I
Bergspredikan lär Jesus oss att
prioritera rätt när det gäller hur
vi bär vårt mänskliga ansvar.
Genom att peka på fåglarna
och blommorna på marken
påminns vi om Guds ormsorg
om oss. Vi lär oss att Gud bär
oss, och vi lär oss att skapelsen
kan vittna om Guds omsorg
(Matt 6:25-34). I Romarbrevet
påminns vi om att den övriga
skapelsens frälsning är sam-

manbunden med vår (Rom
8:18-21). I Kolosserbrevet
påminns vi om sammanhangen: i Kristus har allt blivit
till som är till, och i Honom
sammanfogas allt (Kol 1:1520).
När vi följer med samhällsdiskussionen i dag påminns vi
ofta om klimatförändring,
miljöförstöring och resursslöseri. Miljöfrågorna är inte
längre marginella frågor som
drivs av några särskilt bekymrade människor och grupper.
Särskilt klimatförändringen
diskuteras nu på flera nivåer.
Kyrkor och samfund i Europa
har tagit ett gemensamt initiativ för att visa hur viktigt det
är att både i gudstjänsten lyfta
frågor som rör vårt förhållande
till skapelsen och att tillsammans handla för en positiv
förändring. Mellan första september och fjärde oktober varje
år förenas kristna runt hela
världen i bön och arbete för
skapelsen. Den här samlingen
kallas Creation Time eller Season of Creation, Skapelsetid.
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Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön,
vår önskan och vårt hopp. När
vi står inför så avgörande val
som vi gör idag när det gäller
vad jorden kan bära så behöver
vi som kristna också formulera
det i våra gudstjänster. Gudstjänsten är en gemenskap
mellan oss som firar gudstjänst
samtidigt och på samma ort,
men det är också en gemenskap med hela den världsvida
kyrkan och den övriga skapelsen. Vi är alla ett i Kristus (Gal
3:28). Den här uppfattningen
att vi är en gemenskap gör att
vi i vårt vardagsumgänge med
varandra och med resten av
skapelsen uttrycker samma
omsorg som Gud själv. Det är i
en sådan gemenskap som vär-
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deringar och vanor förmedlas
och förstärks. Övar vi oss tillsammans att i vårt tänkande
och handlande och talande
räkna oss som delar av ett
större helt kommer det snart att
vara ett självklart sätt att vara –
och det blir det för alla dem
som lever i samma gemenskap.
Årets Skapelsetid kommer att
fokusera på frågor om biodiversitet. Redan nu kan var
och en börja fundera på hur
man kan delta i Skapelsetid i
den egna församlingen. Inspiration, material och idéer finns
till
exempel
på
http://seasonofcreation.org.
Yvonne Terlinden

Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen
Ordinarie medlemmar:
Suppleanter:
Stefan Djupsjöbacka, ordförande
Yvonne Terlinden, vice ordförande
Tage Olander, kassör
Pia Mantila
Kristina Rosenberg, sekreterare
Risto Mantovani
Tuula Luoma
Styrelsen har sammanträtt 2 gånger under året. Både ordinarie
medlemmar och suppleanter har kallats till samtliga möten.
Verksamhetsgranskare: Tryggve Forssell
Suppleant: Ann-Britt Hedman
Medlemsavgift och -antal
Medlemsavgiften för år 2018 var 15 euro per person.
Engångsavgiften för ständig medlem var 150 euro.
31.12.2018 hade sällskapet 103 medlemmar av vilka 64 hade
betalt medlemsavgiften och 13 ständiga medlemmar.
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
Stefan Djupsjöbacka besökte ”Tertiärorden” 9.1.2018 och deltog i
planeringen av ”Tertiärorden”, 70 års jubileumsfest i Raumo, 6.7.10.2018
Årsmötet hölls den 18 mars 2018 i Diktarhemmet i Borgå.
Årsmötet inleddes med deltagande i mässa kl 12.00. Efter
avslutad mässa bjöd Ulla-Lena Lundberg på soppa och kaffe.
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Dagen avslutades med det egentliga årsmötet. I årsmötet deltog
16 medlemmar.
Franciskusdagarna på Kökar firades på traditionsenligt vis. 7
medlemmar deltog i dagarna.
Ekumeniskt seminarium på San Damiano, 2 deltog.
3 medlemmar deltog i Tredje Orden, ”Tertiärorden”, 70 års
jubileumsfest i Raumo, 6–7.10.2018.
24.1.2019 Styrelsen
Verksamhetsplan för år 2019

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.
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.
Franciskusfesten på Kökar
40 års Jubileumsfest hålls på Kökar 5–7.7.2019, temat är ”Det
som förenar oss”.
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Biståndsprojekt
Franciskus-Sällskapet fortsätter att förmedla understöd via
Kyrkans utlandshjälp, t.ex Kvinnobanken.
Hemsidan
www.franciskus.fi/hem/
Hemsidan innehåller aktuell information om sällskapet,
franciskansk verksamhet och Franciskusfesten. Syskonbrevet
införs på hemsidan i samma takt som det ges ut.
Dessutom informeras om händelser och aktuella ämnen på
föreningens Facebook sida.
Styrelsen utreder möjlighet till att ordna en resa till Italien, Assisi
2019–2020.
Aktivering av medlemsrekrytering.
24.1.2019 Styrelsen
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Årsmöte, föredragningslista
Plats: Församlingshemmet, Lovisa
Tid: 24.3.2019 efter mässan i Pernå kyrka
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare samt två
protokolljusterare/rösträknare
3. Mötets stadgeenlighet
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Genomgång av bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse
6. Fastställande av bokslut och beviljandet av ansvarsfrihet för
styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
7. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt
medlemsavgift
8. Val av ordförande samt övriga medlemmar i styrelsen
9. Val av en verksamhetsgranskare samt suppleant för denna.
10. Övriga ärenden
11. Avslutande av mötet
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BALANSRÄKNING 31.12.2018
Aktiva
Nordeakonto
2.978,56
Andelsbanken
10.741,64
Kortfristig fodran
70,00
Sammanlagt
13.790,20
Passiva
Kapital 1.1.2018
13.859,74
Kortfristiga skulder
0,00
Underskott 2017
-69,54
Sammanlagt
13.790,20
Resultaträkning 1.1–31.12.2018
Intäkter
Frivilliga bidrag
35,00
Kostnader
Syskonbrevet
-441,50
Uppvktningar
-45,90
Hemsida, Webbhuset
-170,00
Bankkostnader
-0,00
Portokostnader
-360,70
Betalda medlemsavgifter
-20,00
Medlemsregister
-30,00
Summa kostnader
-1.068,10
Underskott för verksamheten -1.033,10
Medlemsavgifter
960,00
Ränteintäkter
3,56
Räkenskapsperiodens underskott 69,54
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Budgetförslag 2019
Kostnader
Syskonbrevet
Årsmöte
Styrelsen
Hemsida + medl.reg
Franciskus på Kökar
Bokföring
Medlemsregister
Bankkostnader
Portokostnader
Betalda medlemsavgifter
Övriga kostnader
Summa kostnader
Underskott för verksamheten
Medlemsavgifter
Resultat
Medlemsavgift 20,00€
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-440,00
-40,00
-0,00
-170,00
-100,00
-10,00
-50,00
-30,00
-450,00
-10,00
-0,00
-1.300,00
-1.300,00
1.300,00
0,00

På jakt efter Franciskus
Det har skrivits hundratals
franciskusbiografier. Dessutom
otaliga böcker som handlar om
hur de tankar och den livsstil
som Franciskus representerar
kan förverkligas idag. För en tid
sedan stötte jag på en bok som
omedelbart
väckte
min
uppmärksamhet. Boken har titeln ”Chasing Francis”, översatt:
på jakt efter Franciskus. Bocken
är en blandning av fakta och
fiktion. Boken är skriven av en
amerikansk författare, Ian Cron,
som också arbetar som konsult
och andlig rådgivare. Romanen
handlar om Chase Falson, pastor
och grundare av en framgångsrik
evangelikal megaförsamling i
Connecticut i USA. Han inser
gradvis att han råkat in i det som
brukar kallas själens mörka natt,
d.v.s. en upplevelse av allt det
han tidigare trott på och strävat
till, blir tomt och meningslöst.
Han råkar in i tvivel och allt vad
andlighet heter smakar trä. I en
predikan beskriver han sin
andliga kris och församlingens
äldste tvingar honom till en
ledighet, under vilken han får
fundera över sin framtid inom
församlingen. Han besluter resa
till sin farbror Kenny, som blivit
franciskanpräst i Assisi. Därmed
inleds den evangelikala pro-

testantpastorns upptäcktsfärd i
Assisi med fokus på Franciskus
liv och undervisning. Kenny och
hans franciskanbröder leder varsamt in Chase i en helt ny värld,
som inte huvudsakligen bygger
på läror och teorier, utan på en
konkret livsstil. Pastorn introduceras i italiensk matkultur och
han tillbringar en natt i samma
grotta där Franciskus sov med
en sten som kudde. Han får delta
i en franciskans fredskonferens
och får träffa uteliggare inom en
franciskansk socialhjälp. Cron är
en god berättare som varvar
franciskanska lärdomar med
vardagliga händelser och möten
med kristna som inspirerats av
Franciskus.
Chase återvänder efter sin
assisivistelse till sin egen
församling och han har med sig
en församlingsvision, som upptar huvudpunkter från allt det
han upptäckt av en för församlingen annorlunda kristen tro.
Hans vision utgår från “vilka
stenar kyrkan behöver idag för
att bygga en kyrka som kan nå
den postmoderna människan”.
Han vill därefter inte kategorisera kyrkor och samfund. Han
vill sträva bort från alla låsande
stämplar. I sin program-

förklaring säger han: Om
någon frågar mej vilken
kyrka jag tillhör, svarar
jag, ”en kom-och-sekyrka”. Kom och se hur
vi älskar de fattiga, hur
vi återger värdighet åt de
människor som föraktats
och förnedrats, kom och
se hur vi möter Gud
genom alla de praktiska
sätt som står till vårt
förfogande. Kom och se
hur vi i vår gemenskap
låter kärleken blomma,
kom och se hur vi
arbetar för fred, rättvisa
och harmoni och hur vi
arbetar mot konsumism
och för naturens bevarande. Så får denna
fiktiva pastor bli ett
språkrör för en franciskansk livsstil. Det
handlar om en helt annan
livsstil än den som präglar de
flesta västerländska samhällen
och de flesta av våra egna
kristna sammanhang. Kanske
det behövs en andlig kris –
liksom den Chase Falson
genomgick – förrän vi får upp
ögonen för vad en genuin
franciskansk attityd innebär.
När pastor Falson delger sin
nyfunna programförklaring för
sin församling, kan vi bara ana
vilka reaktioner som väcks. För
att få reda på ”hur det gick
sen”, rekommenderar jag att du
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läser boken. Inte bara för att se
hur det gick till slut, men
framför allt för att den
franciskanska livsstilen blir
presenterad på ett livfullt och
praktiskt sätt.
Stefan Djupsjöbacka
Ian Morgan Cron: Chasing
Francis. A Pilgrim´s Tale.
Zondervan Publishing. Kan
beställas via Adlibris till ett
pris av 11, 10 euro. Som e-bok
för 10, 40 euro.

Registerförteckning

Föreningsadministration

Ändamål med behandling
Kontaktuppgifter, avgifter och kommunikation.
Kategorier av personuppgifter
Namn, födelsedata, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e.post)
Mottagare
Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas uppgifterna
till medlemsansvarig. Som medlemsanasvarig fungerar föreningens
kassör.
Tredjelandsöverföring m.m.
Ingen tredjehandsöverföring.
Lagringstid
Personuppgifterna skall gallras 24 månader efter avslutat medlemskap.

Behandling av personuppgifter i e-post

Ändamål med behandling
Föreningen kan komma att behandla personuppgifter i e-post för
föreningsadministration, hantering av medlemskap i föreningen och
kontakt med medlem.
Kategorier av personuppgifter
Namn och kontaktuppgifter
Mottagare
Inga mottagare som är tredje part
Tredjelandsöverföring m.m.
Ingen tredjehandsöverföring sker.
Lagringstid
Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt.Om föreningen har
ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit
via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras
till det system där de hör hemma, till exempel medlemsregister. Därefter
ska e-postmeddelandet raderas.
Säkerhetsåtgärder
Föreningen har en särskild medlemsansvarig för hantering av
personuppgifter. Som medlemsanasvarig fungerar föreningens kassör.
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