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Årets fest har temat Helig plats. Den första dagen ägnas traditionsen-
ligt åt fysiskt arbete och bön, den andra dagen åt en morgonmässa, 
dialog, teater, musik och bön. Den tredje dagen ägnas åt två mässor, 
en gudstjänst, årsmöte, friluftsfest, teater, hälsningar och bön. Fred 
och frid.

Välkomna till årets franciskusfest 
på Kökar 1–3 juli 2016
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Jorden är Herrens med allt den 
rymmer,
världen och alla som bor i den.

Ps.24:1

Du omger mig på alla sidor, jag är 
helt i din hand.

Ps.139:5

Så uttrycks i den bibliska guds-
tron uppfattningen att det inte 
fi nns någon plats, någon situation 
eller någon tidpunkt när Gud inte 
skulle vara nära. För någon kan en 
sådan uppfattning kännas skräm-
mande – vem skulle ständigt vilja 
vara iakttagen. Huvudsakligen 
handlar det ändå om att Gud som 
vill oss väl, ständigt omsluter oss 
med kärlek. Vi tror på en Gud som 
är kärleksfull och förlåtande. Då 
handlar omslutandet inte om hot 
eller pekpinne utan om trygghet 
och omsorg. Vi talar också om att 
Gud är helig och främmande. Där-
för kan också vissheten om närhet 
kännas överväldigande och till och 
med skrämmande. Så var det för 
många av de bibliska personerna. 
När Jesaja upplevde Guds närhet i 
templet i Jerusalem utbrast han: Ve 
mig, jag är förlorad. Serafernas he-
lig-rop fi ck dörrposterna att skaka. 
Så omtumlande var mötet med he-
lig Gud! (Jes. 6)

När Jakob var på väg för att i för-
soning möta sin bror Esau, övernat-
tade han utomhus och drömde att 
en stege var rest mot himlen och 
änglar vandrade upp och ner. När 
han vaknade upp ur sömnen sade 
han för sig själv: Sannerligen, Her-
ren är på denna plats, och jag visste 
det inte. (1 Mos. 28)

Mose mötte Gud på berget Horeb 
i den brinnande busken och Mose 
fi ck befallningen att ta av sig sina 
skor, för platsen han stod på var he-
lig mark. (2 Mos. 3)

Människors möten med Gud väck-
er bävan, förvåning, förstumning, 
kanske t.o.m. förskräckelse. Det 
handlar om heliga ögonblick då 
vardagens jämna lunk genombryts 
av en upplevelse av att tiden står 
stilla och man fylls av en visshet 
om att rummet är präglat av besök 
från evighetens värld. I alla reli-
gioner fi nns sådana mystikupplev-
elser, genom vilka människor är 
övertygade om att de har fått dela 
ett möte med det gudomliga. I den 
gamla keltiska religionen fanns det 
vissa tidpunkter på året då grän-
sen mellan tid och evighet var 
möjlig att genombryta. Den gamla 
Samhain-högtiden som fi rades den 
31 oktober har sin kristna mots-
varighet i alla helgons dag. Dagens 
Halloween-fi rning är en arvtagare 

Helig plats
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till kelternas Samhain-fest, då man 
ansåg att gick speciellt bra att kom-
municera med de döda. Det som 
gjorde kommunikationen möjlig 
var att gränsen mellan liv och död 
och mellan synlig och osynlig värld 
var fl ortunn. Det vi som kristna kan 
lära oss är att det fi nns tider och 

platser där den osynliga, gudom-
liga världen kan bryta in i vår egen 
tillvaro. Man kunde säga att det för 
människor vid speciella benådade 
ögonblick uppkommer ”tunna stäl-
len” då mötet med helig Gud blir 
tydligt och levande.
 Många människor, också 

idag, kan betyga att vardagen kan 
genombrytas av helighetsupplev-
elser. För många fi nländare är 
naturupplevelserna helighetsup-
plevelser. Bergens majestät, havets 
vilda vågor, sömmarkvällens still-
het i solnedgång, ett landskap i 
skidspåret i fjällen kan alla bli 

skådeplatser för helighets-
upplevelser. Människan 
är fullt övertygad om att 
man har mött Gud. Inga 
bortförklaringar som hal-
lucinationer, känslostor-
mar eller inbillning kan 
fördriva uypplevelsen att 
man har fått se en skymt 
av en större och djupare 
verklighet än den man 
vanligen lever i. Man 
måste inte bege sig till 
något speciellt heligt ställe 
för att få se en skymt av 
Gud. Eftersom vi tror att 
Gud är närvarande över-
allt, kan också vaje plats 
bli en mötesplats. Inte bara 
de kända pilgrimsmålen, 
kyrkorna eller klostren är 
heliga platser, utan varje 
ort där Gud visar sig för 
oss blir helig plats. Liksom 

Jakob får vi ofta utbrista: ”Sanner-
ligen, Herren är på denna plats och 
jag visste det inte! Detta är en plats 
som väcker bävan, det måste vara 
Guds boning, här är himlens port.”

Stefan Djupsjöbacka
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Franciskus-Sällskapet har via 
medlemskap i Föreningen Fran-
ciskus på Kökar inlemmats i storsti-
lade och omfattande nyskapade pro-
jekt i Östersjöområdet. Under fl era 
år tematiken på kökarfesterna han-
dlat om pilgrimskap och inte minst 
pilgrim på havet. Under fl era år har 
pilgrimsseglare från Sverige delt-
agit i kökarfesterna. Genom olika 
EU-projekt i Östersjöområdet 
med anknytning till kultur och 
historia har nu startats planer-
ing inom ramen för Central 
Baltic-programmet, som har 
beviljat fi nansiering för det 
samnordiska projektet ”Pil-
grim på havet”. Projektet star-
tar den första september 2016 
och räcker tre år. Målet är att 
skapa en Sankt Olofsled, en 
ny rutt som i öster går från 
domkyrkotorget i Åbo väster-
ut till Kårböle vid Ljusnan, som 
ligger västnordväst om Hudiksvall. 
Leden utgörs sålunda av en 62 mil 
lång vandringsled som binds sam-
man med tidigare framtagna leder 
i Sverige och Norge. Huvudpart i 
projektet är Åbo Akademi och  på 
Åland fi nns två parter: Sottunga 
kommun och Föreningen Fran-
ciskus på Kökar. Det är den sist-
nämnda föreningen Franciskus på 
Kökar som också har lovat sörja för 
att kommunen och församlingen 
Jomala inlemmas i  projektet samt 

ta hand om projektets gemensam-
ma kommunikationsfrågor. Jomala 
kyrka är de facto en St Olofskyrka, 
vilket gör att det är odiskutabelt 
att Jomala fi nns med i projekltet. 
Andra parter är Yrkeshögskolan 
Novia, Pargas stad, Söderhamns, 
Östhammars och Hudiksvalls kom-
muner samt föreningen Pilgrims-
tid. Projektets innehåll präglas av 

planer på att göra inspirationsresor 
till Vadstena och Trondheim för att 
lära mer om vad pilgrimer önskar, 
hur en led ser ut och vilken service 
som behövs. Tyngdpunkten i pro-
jektet är planering av själva rutten, 
röjning och märkning av leder, up-
pgörande av kartor och vägvisning. 
För Kökars del hadlar det om att 
förbättra servicenivån och skylt-
ningen på Hamnö. Viktigt är också 
att planera pilgrimsseglingar på 
tidtabell från Kökar via Sottunga 
till Jomala.  

Pilgrim på havet
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Observera att Kökar INTE har 
någon bankautomat!
Ålandstrafi ken tel.
+358 (0)18 525 100

Tidtabeller
Från Galtby till Kökar
fre: kl 9.30, 15.30 och 21.45
lö: kl 15.30
sö: kl 9.45 och 15.30
Från Kökar till Galtby
lö: kl 12.30, 19.00 
sö: kl 12.30 och 19.00

Från Långnäs till Kökar
fre: kl 7.30, 12.00, 16.00 och 
19.00
lö: kl 9.30, 16.00 och 18.15
sö: kl 9.30, 11.30, 16.00 och 19.00
Från Kökar till Långnäs 
fre: kl 15.00 och 18.45 
lö: kl 6.30, 15.00 och 18.45
sö: kl 6.30, 12.30, 14.30 och 18.45

Franciskussällskapets hemsidor: 
www.franciskus.fi 
Aktuell information skickas även 
per e-post. Om du vill ha meddelan-
den utöver Syskonbrevet så med-
dela din e-postadress till kassören 
Tage Olander, tage@elisanet.fi 
Vi vill också påminna om att Fran-
ciskussällskapet har en egen Face-
book sida: Franciskus-sällskapet i 
Finland rf

Kökarinfo Den budget som Förenin-
gen Franciskus på Kökar gjort upp 
baserat på ovanstående planer sum-
merar till 165.600 € som vi fi nan-
sierar med 75% (124.200 €) från 
EU:s Central Baltic-program och 
med 25% (41.400 €) från Ålands 
landskapsregering. Ingen egen in-
sats krävs.  148 projekt hade an-
sökt om medel från Central Baltic. 
Föreningen Franciskus på Kökar 
har antagits som ett av 28 projekt 
som går vidare och skall nu göra en 
mer detaljerad planering. Vi anses 
ha gjort ett mycket bra förarbete, 
ha en nyskapande, gränsöverskri-
dande projektidé och ett starkt part-
nerskap. Ingenting är alltså ännu 
klart. Chanserna är goda och fi nan-
sieringmöjligheterna blir möjligtvis 
bekräftade under sommarens lopp. 
Om projektet får grönt ljus, innebär 
det att kökarfesten kommer att få 
mycket extra PR och att kommu-
nikatioerna till och från festen kan 
förbättras avsevärt. Hur snabbt och 
i vilken mån projektet kommer att 
genomföras är alltså ännu oklart. 
Vi hoppas att detta kultur- och 
historieprojekt i Östersjöområdet 
kommer att ge ny fart också åt pil-
grimsrörelsen och de olika lokala 
engagemnagen längs den planerade 
vandringsleden.

Referat baserat på styrelsepro-
tokoll från Föreningen Franciskus 
på Kökar uppgjort av Stefan Djup-
sjöbacka
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En av gästerna vid årets kökarfest 
är Samuel Rubenson, präst i Sven-
ska kyrkan och professor i kyrko-
historia vid Lunds universitet. Han 
är specialist på Mellanösterns reli-
gioner, ekumenisk kultur- och reli-
gionsdialog, men framför allt den 
äldsta kristna kyrkans historia med 
framväxten av  eremit- och kloster-
rörelsen. Han blev teologie dok-
tor 1990 på en avhandling om det 
tidiga kristna munkväsendet. År 
1993 blev han forskare i Lund och 
år 1999 blev han professor i kyrko-
historia vid Lunds universitet.
 Samuel Rubenson är född 
den 12 maj 1955 i Addis Abeba 
i Etiopien som son till professor 
Sven Rubenson. Hans barndom i 
Etiopien, som är centrum för en av 
kristendomens äldsta kyrkor -  den 
koptiska kyrkan -  har präglat hans 
senare intressen och står därför 
hans hjärta nära.
 Så presenterar han sig själv 
på Lunds universitets hemsida: 
”Från min uppväxt i Etiopien har 
jag ett brinnande intresse för kul-
turmöten, främmande språk och 
religionsdialog med fokus på Mel-
lanöstern. Jag har särskilt ägnat 
mig åt kristendomens framväxt, de 
orientaliska kyrkornas tro och liv 
och tidig kristen litteratur på greki-
ska och olika orientaliska språk. 
Mina viktigast publikationer gäller 

klosterväsendets framväxt och jag 
leder ett större forskningsprogram 
om relationen mellan antik bildning 
och tidigt klosterväsende. Som pre-
ses för Collegium Patristicum Lun-
dense ansvarar jag för den livak-
tiga patristiska forskningsmiljön i 
Lund och ett omfattande nordiskt 
samarbete inom patristiken. Jag är 
även med och leder det nordiska 
masterprogrammet "The Religious 
Roots of Europe" och det nordiska 
forskarutbildningsnätverket med 
samma namn. Bland mina åtagan-
den kan nämnas uppdrag inom 
Svenska kyrkans teologiska, eku-
meniska och internationella arbete, 
inom Johannesakademin och dess 
tidskrift Pilgrim samt i Lunds Mis-
sionssällskap”. 
 Samuel Rubenson har i ett 
föredrag med rubriken ”Floden - 
ny metafor för ekumeniken” vid 
Johannesakademins seminarium 
om Kyrkan, Anden och ämbetet 
beskrivit det andliga skeendet idag. 

Om Samuel 
Rubenson
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Han konstaterar, att trädet med 
en tjock gemensam stam och för-
greningar i många olika kyrkor är 
en etablerad bild för att historiskt 
förklara hur olika samfundsbildn-
ingar uppstått. Trädet blir en bild av 
den mångfacetterade och splittrade 
kristenheten. Bilden har ett histo-
riskt förklaringsvärde, men är inte 
funktionell för att beskriva den dy-
namiska utveckling kristenheten 
står inför idag. Nu är det viktigt 
att lägga tyngdpunkten vid ett helt 
nytt dynamiskt skeende där Anden 
uppfordrar oss att blicka framåt 
och inte gripa tag om vår egen lilla 
kvist.
 Ekumeniken kan ses som 
fl oden med många rännilar och 
bäckar som så småningom söker 
sig tillbaka till huvudfåran. Det nya 
som sker i ekumeniken idag är att 
allt fl er kristna är medvetna om sin 
samhörighet med resten av kristen-
heten och att man inte tar historiskt 
givna gränser och samfundsbildn-
ingar som statiskt givna. Det fi nns 
en insikt om att vi alla hör samman 
och att varje del av kristenheten är 
en gåva som tillhör alla.
 Rubenson kritiserade också 
föreställningen om urkyrkan som 
den enhetliga stabila gemenskapen 
som vi längtar att återvända till. Det 
fi nns mångfald och olika rännilar 
som tron tog sig uttryck i redan 
då. Heresier uppstod inte som ut-
brytningar ur en solid gemenskap, 
tvärtom som ett resultat av att 
olika särarter inom gemenskapen 

slipades mot varandra. Det fi nns 
ingen återvändo till urkyrkan, be-
tonade Rubenson. Kyrkan fi nns 
genom att förvalta sin historia, 
och nu handlar det om att blicka 
framåt. Det fi nns ingen annan tro 
än den man lever med i den kyrka 
som framträder i historien. Vårt 
behov att defi niera och isolera det 
rätta förhållningssättet, reducerar 
tron till en ideologi. Kyrkan blir då 
ett instrument för våra egna ambi-
tioner. Det leder i slutändan bara 
till återvändsgränder och bestående 
konfl ikter.
 Gud är historiens Gud nuets 
Gud och framtidens Gud. Enheten 
ligger framför oss, inte bakom oss. 
Enhet och mångfald är inte varan-
dras motsatser. Enhet betyder inte 
likformighet. Mångfalden uppstår 
på nytt hela tiden när människor 
i olika kulturer blir kristna och 
mognar i sin tro. Varje gång någon 
förnyas i sitt kristna liv ökar mång-
falden.  Varje gång människor öp-
pnar sig för gemenskap och möten, 
ökar enheten. Vi är alla tillfl öden 
till den gemensamma traditionen. 
Den heliga Anden lägger idag 
ner i människors hjärtan en läng-
tan efter gemenskap. Bilden med 
fl oden och rännilarna beskriver 
detta mycket bättre än den statiska 
träd-metaforen. Den heliga Anden 
är gemenskapens Ande, inte bara 
något som vi tar emot privat. An-
den utverkar enheten och fogar oss 
samman.

Referat av Stefan Djupsjöbacka



10

Medlemsavgiften för år 2016 
är 15 euro per person. Rekom-
menderar att referensnummer 
används då medlemsavgiften 
betalas med bifogad faktura. 

För den som vill bli ständig 
medlem är avgiften 10 gånger 
15 euro d.v.s. 150 euro. Eft-
er att den summan har blivit 
betald debiteras ingen årlig 
avgift.

Observera nytt konto nummer 
för medlemsavgiften.

IBAN:
FI06 5561 0420 0226 91

BIC: OKOYFIHH

Genom att betala medlems-
avgiften försäkrar man att 
medlemskapet fortsätter.  

Tage Olander kassör
(040-7168926)

Rauhaa ja siunausta teille,

Yhteisöllämme on menneillään 68. 
toimintavuosi.  Kuulumme kol-
manteen sääntökuntaan, joka on 
maallikkohaara.
 Yhteisössämme on 
seitsemän (7) lupauksen antanut-
ta, kolme (3) noviisia ja yksi (1) 
postulantti.  Moderaattorinamme 
(hengellinen) ohjaaja, neuvoja 
on neokatekumeeni pappi, joiden 
hengellisyys on lähellä fransis-
kaanisuutta.
 Postulantti aika kestää 
vuoden, tutustutaan, opiskellaan 
ja perehdytään fransiskaaniseen 
elämään. Noviisi aika kestää myös 
vuoden jonka aikana syvennetään 
fransiskaanista hengellisyyttä ja 
valmistaudutaan antamaan lupauk-
set, jotka ovat ikuiset. Lupaukset 
annetaan juhlallisessa messussa.
 Kuulumme luoteis Saksan 
provinsiaattiin. Kokoonnumme 
kerran kuukaudessa, toisena tiistai-
na P. Marian seurakuntasalissa. 
Kokous alkaa hetkirukouksella ja 
päättyy siihen. Kokouksen jälkeen 
mahdollisuus mennä iltamessuun. 
Tapaamisemme alkaa kello 16.00 
ja päättyy kello 18.00. 

Kassören 
informerar

Fransiskaani-
maallikot 
O.F.S.
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 Aiheena on hengellisiä, 
uskonnollisia ja kirkkoon liit-
tyviä aiheita.  Tilaisuutemme ovat 
avoimia kaikille.
 Hengellisyyteemme kuu-
luu toteutaa evankeliumin sano-
maa ja veljeydessä todistamaan 
rakkaudesta, rauhasta ja ilosta, 
kotona, kouluissa, työpaikoilla ja 
niin edelleen kaikkialla maailmas-
sa.  O.F.S,: veljet ja sisaret etsivät 
elävää ja toimivaa Kristusta, toi-
sissa veljissä ja sisarissa, kirkossa, 
Jumalan sanassa, liturgiassa julis-
tamme Kristuksesta elämällämme 
ja sanalla.  Jokapäiväisellä 
elämällämme todistaa tulevaisen 
ajan hyvyydestä rakastamalla köy-
hyyttä kuuliaisuuden ja sydämen 
puhtauden hengessä.  Sitoudumme 
rakentamaan evankeelisempaa ja 
veljellisempää maailmaa, kohtaa-
maan ihmiset Jumalan lahjana, 
edistämään oikeutta.  Toteutamme 
Pyhän Fransiskuksen henkeä tasa-
painoisina ja iloisina ihmisinä ja 
kristittyinä, työssämme perheis-
sämme yhdessä lastemme kanssa.  
Rauhan tuojina luotamme ihmisiin 
tuoden ilon ja toivon sanoman.

Fransiskaanit jakautuvat
– Vähäisiin veljiin eli Minoriitit 

(O.F.M. vannovat luostariva-
lan)

– Köyhät Sisaret eli Klarissat 
(O.S.C. vannovat luostariva-
lan)

– Tertiaarit eli 
fransiskaanimaallikot(O.F.S. 

antavat juhlalliset lupaukset). 
Tertiaareihin kuuluvat myös 
Regulaarit(TOR) vannovat va-
lat ja toimivat pappeina.

Minoriitit, Vähäisemmät veljet 
jakautuvat
– Kapusiinit (O.F.M. Cap.) sitou-

tuneet tiukkaan Franciscuksen 
seuraamiseen.

– Konventuaalit(O.F.M.Conv.) 
Franciscuksen perinnöstä lievin, 
sallivat luostareille omistamis-
en ja siitä koituvan tulon.

–  Observantit (O.F.M.) hylkäävät 
omistamisen tiukemmin kuin 
konventuaalit.

Meillä on oma nettisivusto, johon 
voi tutustua 
www.fransiskaanimaallikot.blog-
spot.fi 

Hyvää pääsiäisen jatkoa, pax et bo-
num,

Risto Mantovani 
O.F.S




