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1. Allmänt
Vasa svenska församling har under år 2014 haft en intensiv verksamhet som präglats av Finska
missionssällskapets tvåspråkiga missionsfest och församlingsvalet. Församlingen har ändå lyckats
bedriva sin verksamhet enligt mönster från tidigare år.
Under året har det skett många förändringar inom medarbetarskaran, vilket framgår i kapitel 15
Personal. I församlingen verkar många frivilliga inom körverksamheten, musikarbetet,
barnverksamheten, ungdomsarbetet, diakonin och den övriga församlingsverksamheten.
Nya inslag i programmet har varit: Bön och lovsångskvällar, små och stora kyrka, stilla mässa och ung
gudstjänst. En ständig diskussion förs i medarbetarskaran om verksamheten och dess utformning.
Kontakterna till vänförsamlingen Mazimbu i Tanzania har fortsatt under året. Det var glädjande att
biskopen Jacob Mameo ole Paulo kunde besöka missionsfesten. Genom missionsavtalen stöds
missionen i Kenya, Ryssland, Senegal och Mellersta Östern.
Missionsfesten som hölls i juni 2014 förbereddes inom Vasa kyrkliga samfällighet, Vaasan
suomalainen seurakunta och Vasa svenska församling under vintern och våren med många
planeringsmöten. Frivilliga och anställda gjorde en stor insats utöver sitt ordinarie arbete.
Missionsfesten förde människor samman över språkgränserna och samarbetet skapade nya
möjligheter till gemenskap. Missionsfesten kunde genomföras enligt planerna och gäster från vårt
eget land och de utländska gästerna bidrog till minnesrika dagar kring missionen. Festen präglades av
bön och förbön. De frivilliga välsignades före festen och efter festen hölls en tacksägelsefest.
Församlingsval förrättades i november 2014. Valförberedelserna började tidigt under våren och
nomineringsprocessen påbörjades i god tid. Processen att få kandidater att ställa upp var tidvis svår.
Antalet kandidater till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige blev nästan lika många
som vid valet år 2010.
Förhandsvalet genomfördes under förhandsröstningsveckan på olika platser i församlingen. På
valdagen förrättades valet inledningsvis i Dragnäsbäcks kyrka och fortsatte i Trefaldighetskyrkan. I
Vasa svenska församling fanns totalt 10 675 röstberättigade medlemmar. Av dessa röstade 1 299
personer. Valdeltagandet i Vasa svenska församling uppgick till 12,2 procent. Av 16–17-åringarna
röstade 6,0 procent. I valet år 2010 var röstningsprocenten 12,5.
Medlemsantalet i Vasa svenska församling minskade under år 2014 med 74 personer. Det skedde
under året en stor medlemsflykt från den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den stora
inflyttningen till Vasa gör att medlemstalet i Vasa svenska församling ändå inte minskar drastiskt.
Många reformer genomförs i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Vasa kyrkliga samfällighet inledde
förberedelserna för att ansluta sig till Kyrkans tjänstecentral KIPA från början av år 2015.
– Tor-Erik Store
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2. Förändringar i medlemsantalet
Döpta
Döda
Inflyttade
Utflyttade
Överföring fr. frånv. till närv.
Överföring fr. närv. till frånv.
Inträdda
Utträdda
Närv. befolkn. vid årets slut
Frånv. befolkn. vid årets slut
Medlemmar totalt

2014
144
152
733
600
31
65
43
208
12 792
2 322
15 114

2013
121
148
793
610
34
45
42
119
12 866
2 295
15 161

2012
162
158
769
659
21
106
28
92
12 798
2 287
15 085

2011
140
131
749
690
22
71
45
129
12 847
2 242
15 089

2010
138
123
672
663
28
57
49
184
12 919
2 222
15 141

Tabell 1. Förändringar i medlemsantalet
– Mona Engsbo

3. Gudstjänstlivet
Mål
Vasa svenska församling vill stärka högmässan som församlingens centrum. Det att lekmän och
medarbetare regelbundet samlas kring nattvardsbordet, för att där möta Kristus och sedan
tillsammans med honom möta livets realiteter i vardagen, är en förutsättning för att församlingen
skall vara ett nedslag av Guds rike i vår stad. Erfarenheter från olika typer av gudstjänster kan med
fördel integreras i huvudgudstjänsterna.
Gudstjänster som riktar sig till barn och unga är viktiga. På långsikt strävar ändå församlingen till att
skapa en gudstjänst där alla åldrar integreras. Satsningen på samtalsdagar ingår som ett led i
gudstjänstlivet och den andliga fördjupning och vägledning som församlingen vill erbjuda.
Förverkligande
Mässor och gudstjänster har hållits regelbundet Trefaldighetskyrkan, Dragnäsbäcks kyrka och
Sundom kyrka. Gudstjänster har vid olika tillfällen firats i Brändö kyrka och Gerby församlingshem.
Svenska lutherska evangeliföreningen (SLEF) har hållit högmässor i Roparnäs kyrka.
Församlingens präster och kantorer bär det huvudsakliga ansvaret för gudstjänstlivet. Sektorerna
ansvarar för temagudstjänster. Viktiga medarbetare är körsångarna, musikgrupper, kyrkvärdar,
textläsare och övriga frivilliga. Under året har processen med gudstjänstgrupper fortsatt. Frivilliga
planerar och förverkligar tillsammans med präster och kantorer gudstjänsterna. På detta sätt
kommer allt fler församlingsmedlemmar att bära ansvar i gudstjänstlivet tillsammans med de redan
etablerade kyrkvärdarna.
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Det totala antalet besökare i högmässor och gudstjänster har ökat 11 099 (9 223)1. Även antalet
deltagare vid gudstjänster för skolor och läroanstalter har ökat 4 104 (3 756).
Gudstjänster

Antal
2014
52
17
35
8

Högmässor
Predikogudstjänster
Mässor och gudstjänster under veckan
Andakter och gudstjänster för daghem och skola

2013
51
14
34
10

Deltagare
2014
5 438
2 027
1 170
2 406

2013
4 501
1 622
1 365
3 589

Tabell 2. Gudstjänster i Trefaldighetskyrkan
Familjegudstjänster och -mässor i Trefaldighetskyrkan finns medräknade i högmässor och predikogudstjänster.
Gudstjänsterna i Dragnäsbäcks kyrka redovisas i tabell 18 och i Sundom kapellförsamling i tabell 20.

I gudstjänstlivet i Vasa svenska församling ingår olika typer av gudstjänster och samlingar. Under året
har Unggudstjänst, Bön och lovsång, Stilla mässa och Små och stora kyrka sökt sin plats i
gudstjänstlivet. Gudstjänstlivet omfattar också andaktslivet i församlingen.
Satsningen på samtalsdagar uteblev, eftersom arbetet med gudstjänstgrupperna inleddes.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Det finns ett tydligt behov att koordinera gudstjänstlivet bättre och att se till att antalet gudstjänster
inte ökar. Det är viktigt att gudstjänsterna hela tiden utvecklas så att allt fler församlingsbor ges
möjlighet att genom bland annat gudstjänstgrupper delta i och förverkliga gudstjänsterna.
– Tor-Erik Store

3.1 Retreat
Mål
Ordet Retreat är ett låneord från engelskan och betyder reträtt – att dra sig tillbaka. Alla har sina
egna skäl att åka på retreat: Att dra sig undan från vardagens stress och möda för vila och rekreation.
Att i valsituationer eller perioder av trötthet söka avskildhet för att lyssna till sin egen innersta
längtan. Att i tystnaden fördjupa och förnya relationen till Gud.
Förverkligande
Under året hölls tre retreater med bland annat Kent Danielsson och Leif-Erik Holmqvist som ledare.
En av retreaterna genomfördes som vandringsretreat. Retreaterna fortsätter att engagera både vana
och nya deltagare. Sammanlagt deltog 29 personer i retreaterna.
– Gunnar Särs

1

Statistikuppgifterna i verksamhetsberättelsen presenteras så att fjolårets uppgifter finns inom parentes.
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3.2. Kyrkliga förrättningar
Dop
I församlingen förrättades totalt 132 (114) dop. Av dessa var 127 (111) barndop, fem (tre) vuxendop
och sju (åtta) dop av medlemmar i andra församlingar. Dopen förrättas i församlingens utrymmen
eller i hemmen och föregås av ett dopsamtal. Vid dopet ges ett dopljus och familjen får
Helgdagsboken som är en introduktion till kyrkoåret. Församlingens präster bär ansvaret för dopen.
– Mona Engsbo

Jordfästningar
I församlingen förrättades 127 (135) jordfästningar. Av dessa var tre (sex) sådana som inte hörde till
församlingen. Varje jordfästning föregås av samtal med de anhöriga. Samtalen är till sin karaktär
både själavårdande och planerande. Församlingens präster och kantorer bär ansvaret för
förrättningarna.
– Mona Engsbo

Vigslar
Under året vigdes 26 (22) brudpar till äktenskap. Vigslar förrättas i kyrkorna eller andra
församlingsutrymmen. Vigseln föregås av ett samtal. Församlingen ger brudparen en vigselbibel.
Församlingens präster och kantorer bär ansvaret för förrättningarna.
– Mona Engsbo

4. Vuxenarbete
4.1 Kärnträff – temafrukost för kvinnor
Mål
Målet för arbetet med temafrukostar för kvinnor är att nå kvinnor som kanske inte annars hittar en
plats i församlingens verksamhet. Frukostarna skall kunna förmedla något andligt, kvinnligt och
sinnligt.
Förverkligande
Under året hölls fem Kärnträffar. Våren 2014 var gästerna och deras teman följande: Viveca
Söderholm ”Att höra till två kulturer”, Nina Åström ”Reseberättelser – inre och yttre resor” och
Camilla Brunell ”Vägen till präst”. Höstens gäster var Mary Andrén-Pada ”Sorgens många ansikten”
och May Wikström ”Lydias längtan”. Tillfällena samlade 30–70 personer per gång.
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Målet för Kärnträffarna uppfylls eftersom det vid nästan varje frukosttillfälle kommer nya besökare.
Varje föreläsare och tema tilltalar olika personer.
Utvecklingsbehov
I detta nu är medelålder bland deltagarna 60+. Frågan är hur frukosten kunde bli en plats dit också
yngre kvinnor vill söka sig.
– Siv Jern

4.2 Vuxenkatekumenat
Mål
Målet med vuxenkatekumenatet är att erbjuda upptäckargrupper för den som står med frågor inför
tro och liv. Vuxenkatekumenatet vill erbjuda meningsfull aktivitet och gemenskap i församlingen,
samt engagera församlingsmedlemmar till olika uppgifter inom katekumenatet och andra
verksamhetsformer.
Förverkligande
Hösten 2007 inleddes vuxenkatekumenatverksamheten. Verksamheten har riktat sig till vuxna som
är ovana vid kyrkans liv och som vill fördjupa sin kristna tro, som är odöpta eller okonfirmerade och
vill ha undervisning i den kristna tron. Tillsammans med andra vandrare och församlingsaktiva har
samtal om den kristna tron erbjudits. Deltagaren har fått vägledning och undervisning utifrån sina
egna frågeställningar och erfarenheter.
Verksamheten har bedrivits av lekmän. Församlingen stöder gruppen bland annat genom att erbjuda
gruppen utrymme och en präst som verkar som stödperson för gruppens ledare och medvandrare.
Ingen ny grupp inleddes under våren, eftersom intresset inte var tillräckligt stort. Förberedelser inför
en ny grupp våren 2015 påbörjades under hösten.
– Janne Hänninen

4.3 Vasa Kyrkobrödrakår
Mål
Kyrkobrödrakåren är en fristående förening inom församlingen. Kyrkobröderna strävar till att främja
kristlig brödragemenskap och ge vägledning och fördjupning i det andliga livet.
Förverkligande
Den gemensamma brödralunchen samt ett föredrag kring något teologiskt eller annat intressant
aktuellt tema har varit de bärande inslagen vid samlingarna varannan vecka från januari till maj och
september till december. Under året samlades kårens medlemmar 18 (16) gånger inklusive en
vårutfärd och julväntan. Antalet deltagare vid varje brödralunch var i medeltal 24 (24) personer. Det
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högsta antalet deltagare vid en brödralunch var glädjande nog hela 32 personer. Styrelsen har under
året sammankommit till 11 (fem) protokollförda möten.
– Leif-Johan Höckert

4.4 Samtalstjänst
Mål
Det finns behov av att utbilda nya friviliga till samtalstjänsten. Annonseringen om samtalstjänsten
kommer att intensifieras under året.
Förverkligande
Samtalstjänsten i Österbotten upprätthålls av Korsholms, Närpes och Pedersöre prosterier.
Jourförsamlingar på svenska i Finland är förutom församlingarna i nämnda prosterier även
församlingar i Helsingfors med omnejd. Samtalstjänsten dejourerar varje kväll klockan 20–24. Vasa
svenska församling ansvarar för utbildningen av frivilliga till samtalstjänsten i Korsholms prosteri.
Under året utbildades nio frivilliga till samtalsjouren varav sju genast kom med i verksamheten. Två
avvaktar ännu.
Samtalstjänstens 50-års jubileum firades 4–5.10.2014 i Helsingfors. Fem medlemmar från
samtalstjänsten i Korsholms prosteri deltog. Dagarna var mycket uppskattade. Annonseringen har
inte intensifierats via vanliga tidningsannonser under året, men alla församlingar har uppmanats att
ha med samtalstjänstens logo och information på sina hemsidor samt i sina egna kyrkliga annonser.

Manliga ringare
Kvinnliga ringare
< 25 år
25–44 år
45–64 år
> 64 år
Samtal (stumma/felringning)

2014
114
188
5
38
97
31
353 (45/6)

2013
76
217
7
28
135
20
317 (24/1)

2012
85
147
4
29
124
17
270 (31/4)

2011
102
139
5
22
97
39
278 (37/9)

2010
100
248
8
40
103
37
280 (28/0)

Tabell 3. Samtal till Samtalstjänsten
Registreringen visar att samtalstjänsten i huvudsak upprings av personer i arbetslivet som lever
ensamma. Majoriteten av samtalen var diskuterande med samtalsämnen som arbete, relationer och
sjukdom.
Utvecklingsbehov
Det finns hela tiden behov av nya frivilliga eftersom de som varit med länge i något skede slutar. Det
skulle också vara viktigt att aktivera samarbetet med samtalstjänstjourerna i Närpes och Pedersöre
prosterier.
– Siv Jern
8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

5. Kyrkomusik
Mål
Målet för musikarbetet är en musikaliskt omväxlande gudstjänst och en genuin musikupplevelse som
hjälper både barn och vuxna att leva ut sin tro. Musikarbetets uppgift är att tydliggöra musikens
betydelse i kyrka och församlingsliv. Församlingsmedlemmarna kan uttrycka sin tro och förkunna
evangeliet genom musiken och sålunda uppleva gemenskap i församlingen. Målet är att upprätthålla
församlingens musiktraditioner.
Förverkligande och utvärdering
Målen har förverkligats bra under året. Körarbetet, konsertverksamheten, förrättningsmusiken och
gudstjänstmusiken har fungerat bra.
Vårterminen präglades av förberedelserna inför sång- och musiktävlingen Kom och sjung som gick av
stapeln under Finska missionssällskapets missionsfest som ordnades i Vasa i juni. Kantor Dan
Andersson var en av de bärande krafterna i arrangemanget. Tävlingen riktade sig till barn, ungdomar
och studerande och första pris i tävlingen var att få göra en demoinspelning i en musikstudio. En
första gallring hölls i maj och under missionsfestens första dag hölls finalen. Första priset vanns av
Vasa kristna skola. Tävlingen lockade tyvärr endast ett fåtal sång- och musikgrupper. I efterhand kan
konstateras att marknadsföringen inte gett önskat resultat.
– Mikael Heikius

5.1 Kör- och orkesterverksamhet
Mål
Målet är att församlingens tre körer Trefaldighetskyrkans kör, Brändö kyrkokör och Sundomkören
övar en gång i veckan och medverkar i gudstjänster och psalmaftnar, ökenmässor,
adventsgudstjänster, De vackraste julsångerna (DVJ), julbön och under stilla veckan samt ger egna
konserter.
Ungdomsorkestern övar en gång i veckan och uppträder vid Stilla musik i Allhelgonatid i
Uppståndelsekapellet, gudstjänster och Kring krubban på julafton i Trefaldighetskyrkan samt vid olika
musiktillfällen.
Sundom skolkör och Sångklubben övar en gång i veckan med elever från årskurs 1–3.
Förverkligande
Trefaldighetskyrkans kör, Sundomkören och Brändö kyrkokör som övar en gång i veckan, har haft
mycket samarbete under det gångna året. Nämnas kan Vårkonserten och Adventskonserten i
Trefaldighetskyrkan. På Adventskonserten framfördes Dan Anderssons ”Hosianna” tillsammans med
Ungdomsorkestern och elgitarr. Under missionsfesten i juni medverkade kyrkokörerna tillsammans
med körer från Korsholms och Storkyro prosterier i en gemensam tvåspråkig konsert i
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Trefaldighetskyrkan. Där framfördes bland annat missionsfestens temasång ”Du som törstar” som
komponerats av Dan Andersson.
Trefaldighetskyrkans kör har ansvarat för musiken i ökenmässorna som firats under året. Sundom
kyrkokör medverkade i en musikal om John Newton som förverkligades i samarbete med Sundom
missionskyrka, Sundom lärcenter och skådespelare.
Sångklubben som fungerar i samarbete med Vasa övningsskola, har övat en gång i veckan och
uppträtt två gånger. Sundom skolkör som fungerar i samarbete med Sundom skola, har övat 25
gånger och haft sju framträdanden. Tillsammans framförde Sundom skolkör och Sångklubben en
änglamusikal i Sundom kyrka hösten 2014. Kyrkan var fullsatt.
Luciakören eller medarbetarkören har haft sju övningar och uppträtt vid Luciamorgonen och kaplan
Gunnar Särs avskedfest.
Juniororkestern som riktar sig till barn i lågstadieåldern inledde sin verksamhet på hösten. Fem barn
har deltagit och orkestern har uppträtt en gång.
Ungdomsorkestern har övat en gång i veckan och uppträtt vid Stilla musik i Allhelgonatid i
Uppståndelsekapellet, gudstjänster och Kring krubban på julafton i Trefaldighetskyrkan samt vid
vårkonserten tillsammans med församlingens körer. Dessutom har orkestern samarbetat med Kuula
institutets elever och lärare.

Kör och orkester
Vuxenkörer
Barnkörer
Orkestrar

Grupper
4
2
2

Medlemmar
85
55
13

Övningar
135
50
38

Uppträdanden
39
8
7

Tabell 4. Kör- och orkesterverksamhet
Utvärdering och utvecklingsbehov
Sångklubbens verksamhet har lyckats bra. Barnen har varit motiverade. Nya körmedlemmar har
tillkommit i alla körer. Överlag visar körverksamheten en uppåtgående trend. Kyrkans körverksamhet
intresserar allt fler församlingsbor.
Vuxenkörernas och Ungdomsorkesterns anslag borde höjas. Behovet av noter är stort och det borde
beaktas i budgeteringen. Anställandet av musiker till församlingens olika tillfällen medför
merkostnader. Belysningen i Sundom kyrkas kor och läktare borde förbättras. Det samma gäller
Brändö kyrka. Det handlar om att kunna framföra musik, läsa noter och röra sig i kyrkliga utrymmen
på ett tryggt sätt.
– Monica Heikius, Mikael Heikius, Dan Andersson

10

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

5.2 Musikskola och knattemusik
Mål
Målet för musikskolan är att erbjuda instrumentundervisning för barn och
ungdomar. Knattemusiken erbjuder en sång- och musikstund för barn under skolåldern tillsammans
med vuxen.
Förverkligande
Musikskolan och knattemusiken kunde genomföra sin verksamhet enligt planerna. Elevunderlaget
har varit rätt stabilt och undervisningen har fungerat bra. Eleverna i musikskolan har beretts
möjlighet att uppträda vid musikskolans matiné, vårfest och julfest.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Fortsättningsvis hålls undervisningen i utrymmen som delas med annan verksamhet vilket kan leda
till utrymmesbrist. Det största orosmomentet är att avgifterna för musikskolan har blivit alltför höga i
förhållande till lektionstiderna. Det borde hittas ett sätt att subventionera undervisningen ytterligare.
Verksamhetsform
Musikskolan
Knattemusik

Elever/Deltagare
2014
2013
83
57
11
12

Lektioner
2014
28
28

2013
28
16

Uppträdanden
2014
2013
3
3
1
-

Tabell 5. Musikskola och knattemusik
– Dan Andersson

5.3 Konsertverksamhet
Mål
Församlingen vill genom musiklivet erbjuda konserter av olika slag för att ge församlingsmedlemmar
möjlighet att ta del av den andliga musikskatten. Konserter ges av församlingens kantorer, körer och
orkester. Inbjudna soloartister, körer och orkestrar breddar utbudet ytterligare.
Förverkligande
Rossinis Petite Messe Solennelle framfördes i april i Trefaldighetskyrkan av Wasa Sinfonietta och
Navichorus-kören från Esbo med Ville Mankkinen som dirigent och Monica Heikius, Elja Puukko,
Vuokko Saariaho och Mika Nisula som solister. Elever från Kuula-institutet ingick i orkestern.
Under missionsfesten i juni samlades körer från svenska och finska prosterierna för att sjunga
gemensamt i Trefaldighetskyrkan.
Aftonmusiken med totalt nio konserter under sommaren har varit mångsidig. Serien innehöll både
musik på cello, kantele, sång, piano och orgel samt körbesök av Gospelensemble Cumina och
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Loruvani Choir från Tanzania. Församlingens egna kantorer samt andra artister uppträdde, nämnas
kan bland andra Petra Aminoff på traverso och Anna-Mari Pölhö på cembalo.
Konstens natt har utvecklats till en kväll rik på musik i Trefaldighetskyrkan. Peter Achrén, sång och
Tuuli Takkala, piano, Frank Iskasson och Tommy Calenius med band medverkade.
Samarbetspartners
Det är fint att kunna bjuda på bra musik åt församlingsborna. Musikverksamheten samarbetar över
gränserna med flera olika partners i form av körer, församlingar, skolor, föreningar med flera.
Musikverksamheten är kontaktskapande.
Samarbetspartners under året har varit: Wasa Sinfonietta med dirigent Ville Mankkinen, kören
Navichorus med dirigent Elja Puukko, Korsholms prosteris kyrkokörer, Vaasan suomalainen
seurakuntas körer, körer från Storkyro prosteri, Solf Blåsorkester med dirigent Jussi Lepistö, Flottans
blåsorkester, Sundom missionskyrka, Brages Lucia, Singsbykören och Wasa Bygdekör med dirigent
Jenny Mendelin, Sångargillets Seniorkör med dirigent Stig-Gustav Forsbacka, Röster med dirigent
Maria Timoshenko, Sundom skola, Vasa Övningsskola och Vasa övningsskolas
eftermiddagsverksamhet.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Aftonmusiken skulle behöva mera budgetmedel för marknadsföring på webben och till exempel den
digitala anslagstavlan på torget. Det är svårt att nå en ung publik via dagstidningar. Puffar i radio
Vasa hjälper upp situationen.
– Mikael Heikius

6. Kyrkans fostran
Vår kyrkas fostran innebär att vi möjliggör och stöder tillväxt för hela människan i alla åldrar. Den
övergripande målsättningen för kyrkans fostran i vår församling är att erbjuda en
församlingsgemenskap där kristen fostran, närvaro och trygghet är det centrala. Detta sker genom
att vi ordnar verksamhet för olika ålders- och individgrupper.

6.1 Barn- och familjeverksamhet
Mål
Församlingens verksamhet för barn och familjer vill förmedla tro, hopp och kärlek till familjerna,
stöda den kristna fostran i hemmet, stärka föräldraidentiteten, informera familjerna om aktiviteter i
församlingen och stöda familjerna genom förbön. Till barn- och familjeverksamheten hör barn mellan
0–6 år och deras familjer.
Barnen och deras familjer deltar i gudstjänstlivet och församlingens verksamhet på ett för dem
naturligt sätt. Vi strävar efter att kontakten till familjerna är enkel, okomplicerad, naturlig och
12
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kontinuerlig. Alla ska få vara en del av vår verksamhet och hitta sin plats. Kristendomen har även en
naturlig plats i barnens hem. I sin uppväxtmiljö får barnen värderingar som bär dem genom livet.
Kyrkans barn- och familjeverksamhet har ett gott anseende och de anställda är motiverade,
uppskattade och engagerade i sitt arbete. I församlingen förstår man att kontakten med barnen och
familjerna behöver utvecklas och fungera som ett samarbete mellan olika grupper av anställda.
Målet för kontakten till daghem och familjedagvårdare är att synliggöra församlingen i barnens och
familjernas vardag samt göra församlingen och kristendomen till en naturlig del av barnens vardag.
Förverkligande
Till barnverksamheten hör följande verksamhetsformer: dagklubbar, Små och stora-grupper,
Babycafé, Musikskoj, Solklubben, söndagsskolan och familjedagvårdsträffar. På programmet finns
ytterligare besök i daghemmen, familjedagar och föräldrakvällar, Babykyrka, knattekyrkor,
familjegudstjänster, barnkonserter, pysseldagar, utfärder och samarbete med andra sektorer inom
församlingen.
Fadderverksamheten omfattar den kontinuerliga kontakten till barnfamiljer efter dopet såsom
Babykyrka för barn som blivit döpta året innan, fadderbreven som skickas hem på dopdagen en gång
i året samt Knattekyrka som är speciellt riktad till barn som fyller fyra år.
Ett nytt söndagsskolmaterial ”Skatten”, togs i bruk under hösten och prövades i Sundom
söndagsskola under höstterminen. Detta gjordes som ett försök att få flera barn intresserade av
söndagsskolan. Det blev några flera inskrivna. Förutom söndagsskolan i Sundom har vi ordnat
söndagsskola i Gerby församlingshem. Sammanlagt deltog 67 (45) barn i söndagsskolan.
Intresset för Små och stora grupperna har varit stort. Församlingen har under året haft fyra grupper
med 102 (120) träffar. Små och stora kyrka infördes under höstterminen som ett försök att sänka
tröskeln för barnfamiljer att delta i gudstjänsten. Detta gjordes genom att föra gudstjänsten till den
verksamhet som barnfamiljerna redan deltar i. Små och stora kyrkan hålls på vanlig Små och stora tid
och består av sånger, psalmer, predikan och välsignelse med handpåläggning.
Intresset för dagklubben har varit stort. Under vårterminen har sex grupper ordnats: en 3-årsgrupp i
Gerby, tre blandgrupper för 3–5 åringar i Sundom, Dragnäsbäck och på Vasaesplanaden i centrum.
Därtill fanns två grupper för 4–5 åringar, en i Gerby och en i Sundom. Det totala antalet deltagare
uppgick till 117 (93). För de barn som ville erbjöds under våren en extra klubbdag i Gerby,
Dragnäsbäck och i Sundom.
Under höstterminen ändrade klubbarnas karaktär något, men klubbarna var sex till antalet. I Sundom
hade vi en 3-års grupp och en 4–5 års grupp. Dessa barn erbjöds en extra dagklubbsdag i veckan i
form av Bonusklubben. I Gerby hölls en 3-års klubb och en 4–5 års klubb. De äldre barnen fick då tre
klubbdagar i veckan. I Dragnäsbäck och på Vasaesplanaden hölls blandgrupper för 3–5 åringar.
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Kyrkpåsarna har uppdaterats regelbundet under året och finns i Trefaldighetskyrkan och i
Dragnäsbäcks kyrka. Solklubben, träffpunkten för föräldra-barn-grupperna var välbesökta i juni. Inför
påsken och julen hölls av ett stort antal dagisandakter i Brändö kyrka.
Verksamhet
Dagisbesök
Familjedagvårdsträffar

Grupper
2014
2

2013
2

Träffar/Besök
2014
2013
194
204
16
16

Tabell 6. Kristen fostran i barndagvården
Utvecklingsbehov
Under år 2015 vill barnverksamheten jobba för att ytterligare öka antalet besökare och deltagare i
vår verksamhet. Eftersom dagklubbsverksamheten har fått många deltagare finns det rum att
utveckla verksamheten och anpassa den efter behoven.
Gällande söndagsskolan hoppas vi att det ska finnas resurser att ha en söndagsskolsekreterare
anställd som kan planera samlingarna för att minska kraven på de frivilliga söndagsskollärarna.
– Benita Stenlund

6.2 Flickor och pojkar
Mål
Arbetet bland flickor och pojkar i åldrarna 7–12 år vill erbjuda kristen fostran i olika former genom att
ordna verksamhet för olika åldersgrupper i olika distrikt. De som genomgått hjälpledarutbildningen
erbjuds arbete som klubbledare och hjälpledare på barnläger.

Förverkligande
Målet har förverkligats genom läger och klubbar, besök i skolor samt andra aktiviteter. Under året
ordnades tre läger för flickor och pojkar i åldrarna 7–12 år (musik-, sportlovs- och höstlovsläger).
Sammanlagt deltog 64 barn. På sommaren ordnades även ett dagläger på tre dagar i Sundom
prästgård. I det deltog sex barn.
Kontakten med de fem lågstadierna i Vasa (Vasa övningsskola, Haga skola, Vikinga skola, Gerby skola
och Sundom skola) har fungerat bra. Besöken i skolorna har i första hand skett genom
morgonsamlingar som ungdomsarbetsledarna hållit. Bibeläventyret har varit en stor satsning inom
arbetet bland flickor och pojkar. Under året har 36 skolbesök gjorts i samband med Bibeläventyret.
Bibeläventyret har hållits i Sundom, Haga och Vikinga skolor. Ungdomsarbetsledarna har medverkat i
olika gudstjänster som riktats till skolbarn samt vid välsignelse av förstaklassister. Hösten 2014
välsignades 71 elever från Gerby och Sundom skolor.
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Under höstterminen fortsatte samarbetet med Gerby skola och Sundom skola. Församlingen håller
skolklubb en gång per vecka för att underlätta den lagstadgade eftermiddagsvården för elever i
årskurs 1–2. Cirka 49 barn har deltagit i verksamheten.
Traditionell juniorverksamhet har under året hållits i Dragnäsbäcks kyrka och på Vinden i Sundom
prästgård. Verksamheten samlade regelbundet 25 barn.
Samarbetet med frikyrkorna har under året fortsatt gällande den gemensamma satsningen Kids
Action Night (KAN) som arrangerats en gång per termin. Omkring 80 barn deltog under våren och 50
barn under hösten. Dessa samlingar är även viktiga för ungdomarna som går i hjälpledarutbildningen,
eftersom de under KAN gör praktik bland barn i skolåldern.
Inför advent ordnades traditionellt – i samarbete med barnsektorn – en julpysseldag för hela familjen
i Sundom där 20 barn pysslade med ungdomsarbetsledaren.
Evenemang för åk 1–6
Musikläger
Sportlovsläger
Barnläger, höst
Dagläger, sommar
Junior, Dragnäsbäck
Junior, Sundom
Kids Action Night
Julpyssel för hela familjen i Sundom

Deltagare
2014
17
23
18
6
4
25
130
20

2013
17
25
28
17
12
8
180
45

Tabell 7. Juniorverksamhet

Sammanfattning
Istället för den regelbundna kvällsverksamheten har ungdomsbyrån satsat mera på barnen i
skolorna. Detta förverkligades genom besök i skolor. Lägerverksamheten har under året behållit sin
popularitet och är en stark stomme i församlingens arbete bland flickor och pojkar.
– Heidi Mäkelä

Scoutverksamhet
Mål
Scoutingen bygger på kristna ideal och vill erbjuda kristen fostran i form av scoutverksamhet för
flickor och pojkar i olika åldrar.
Förverkligande
Under året har scoutkåren Korsfararna haft 13 aktiva grupper. Medlemsantalet i grupperna är 32.
Grupperna leds av tolv ledare och fyra frivilliga ledare.
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Under året har sju evenemang ordnats. För vargungar har en utedag och en förläggning med
övernattning ordnats. I utedagen deltog fem barn och i förläggningen 23. För scouterna ordnades en
kårhajk med övernattning en natt och i den deltog 15 scouter. I kårförläggningen med övernattning
två nätter deltog 25 scouter.
Till våravslutningen inbjöds både scouter och deras föräldrar. I avslutningen deltog 40 scouter och 20
föräldrar. Under sommaren deltog scoutkåren med 41 personer i Finlands Svenska Scouters
sommarläger i Syndalen.
Hösten inleddes med ett möte dit föräldrar till nya scouter var specialinbjudna. På mötet deltog 20
personer samt tio föräldrar. Julfest med gudstjänst och dubbning hölls i Brändö kyrka, 80 personer
deltog samt föräldrar och syskon till ett antal av 100.
– Lena Majors

6.3 Ungdomsverksamhet
Mål
Ungdomsarbetet vill erbjuda ungdomarna (13–19 år) en kristen fostran genom meningsfulla
aktiviteter och en kristen gemenskap. Ungdomsarbetet vill få kontakt med ungdomar och erbjuda
dem en plats i församlingen samt engagera de unga i olika uppgifter. Samarbete med andra
församlingar och organisationer är en naturlig del av ungdomsarbetet.

Målet är att fördjupa kontakten till ungdomarna samt stärka deras församlingsidentitet. Därtill jobbar
ungdomsarbetet med att utveckla prosteriets 3D webbsida med målet att kunna använda den i
konfirmandarbetet och i hjälpledarutbildningen.
Förverkligande och utvecklingsbehov
Behoven bland ungdomarna förändras snabbt och det utgör en utmaning i planeringen av arbetet.
Målet har ändå uppnåtts genom hjälpledarutbildningen, konfirmandarbetet, öppet husverksamheten och besök i skolor. I konfirmandarbetet och hjälpledarutbildningen möter personalen
en stor del av ungdomarna i Vasa.
Hjälpledarutbildningen har förverkligats genom fyra hjälpledardygn på Alskat och månadsträffar på
ungdomsbyrån eller Cross. Under året har en högmässa som planerats av hjälpledare firats i
Trefaldighetskyrkan. Våren 2014 dimitterades sammanlagt 15 hjälpledare. Till hösten inleddes
hjälpledarutbildningen med 15 deltagare. I hjälpledardygnen som ordnades deltog i medeltal 15
deltagare per gång. Under år 2014 har sammanlagt 30 ungdomar varit med i hjälpledarutbildningen
(11 pojkar, 19 flickor) och 43 redan utbildade hjälpledare har arbetat på olika läger (13 pojkar, 30
flickor).
På hösten ordnades ett läger för äldre hjälpledare på Alskat. I lägret deltog elva ungdomar. Till
julpyssel för äldre hjälpledare kom sex ungdomar.
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På fredagkvällar har ungdomarna samlats på Vinden i Sundom prästgård. Vinden är en öppet husverksamhet för ungdomar i högstadieåldern och äldre. Vinden är öppen klockan 18–21 och där
erbjuds kvällsbit, program, andakt och fri samvaro. Verksamheten leds av en ungdomsarbetsledare.
Två verksamhetsassistenter har varit anställda för ungdomsarbetet i Sundom. Kvällarna på Vinden
inleds klockan 18–19 med Tjuvstart som är en diskussionsstund om livet och tron. Endast ett fåtal
konfirmander har under året deltagit i Tjuvstart. Sammanlagt hölls Tjuvstart 16 gånger med det
totala besökarantalet 66, vilket innebär i medeltal två ungdomar per gång. Öppet hus-verksamheten
har under året hållits 26 gånger och 456 ungdomar har deltagit. I många år har Vinden varit den enda
verksamheten som samlat ungdomar från Sundom på fredagkvällar. Idag erbjuds öppet hus
verksamhet på andra platser samma kväll och det syns i deltagarantalet som har minskat med 209
personer i jämförelse med året innan. Majoriteten av ungdomarna som kommer till Vinden är över
15 år. Ungdomsbyrån har idag omfattande verksamhet för flickor och pojkar i åldern 7–12 år.
Ungdomsbyrån kommer i framtiden att hålla öppet hus för årskurs 5–6 på en annan
veckodag. Ungdomsbyrån anser att barnen får växa in i verksamhet genom bland
annat skaparklubben och juniorverksamheten i Sundom prästgård.
Morgonsamlingarna i Borgaregatans skola har fortsatt så att församlingen varje fredag håller en kort
samling i skolan. Under hösten deltog ungdomsarbetsledarna i Borgaregatans temadagar om ansvar
för årskurs sju. Församlingens station besöktes av 97 elever. Övningskolans högstadium har besökts
2–3 gånger per termin. Under stilla veckan hölls passionsandakter i bägge högstadierna och i
gymnasierna. Inför advent och jul firades andakter och gudstjänster med samtliga skolor. Kontakten
till andra stadiets utbildningar har upprätthållits genom samarbetet med Yrkesakademin (YA) kring
deras tutorläger på Österhankmo lägergård.
På hösten ordnades ett läger för årkurs 6–7 på Alskat. I lägret deltog 13 barn.
På höstterminen inleddes Unggudstjänst i Trefaldighetskyrkan. Unggudstjänst hålls varannan onsdag
och är en gudstjänst med rörelse och ett enklare budskap. Unggudstjänst är en del av 2014–2015 års
hjälpledarutbildning. Gudstjänsten ger också möjlighet för äldre hjälpledare att vara delaktiga i
gudstjänstlivet. Unggudstjänst ordnades fyra gånger under höstterminen och hade totalt 44
deltagare.
Under året har satsningen på prosteriets webbprojektet Lutherdome fortsatt. Två inspirationsdagar
och ett läger har hållits i prosteriets regi. Från vår församling deltog sammanlagt 20 ungdomar.
Annan regelbunden verksamhet för ungdomar har inte hållits. I Ungdomens Kyrkodagar, som hölls i
Karis i januari 2014, deltog tre ombud från Vasa svenska församling och till Höstdagarna i Toijala åkte
sex ungdomar.
Utmaningar
Arbetet med att möta ungdomarna i deras allt mer krävande vardag idag ställer höga krav på dem
som arbetar med denna målgrupp. Att upprätthålla sitt engagemang och sin motivation i arbetet är
därför kontinuerligt en utmanande uppgift inom ungdomsverksamheten.
– Heidi Mäkelä
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6.4 Konfirmandarbete
Mål
Det övergripande målet för konfirmandarbetet är ”att den unga stärks i den tro på den treenige
Guden, till vilken hon genom det heliga dopet har upptagits, växer till i kärleken till nästan och lever i
bön i församlingens gemenskap.” (Livet – Tron – Bönen. Plan för konfirmandarbetet 2001, s. 18).
Förverkligande och utvecklingsbehov
Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör
konfirmandtiden ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Till skriftskolan
hör att man bekantar sig med verksamheten i den egna hemförsamlingen.
Skriftskolan utgör en viktig del av de ungas liv i Vasa. År 2014 konfirmerades totalt 134 (142)
ungdomar varav 112 (121) ungdomar hörde till vår församling. Elva (16) av församlingens ungdomar
gick skriftskolan i annan församling.
Församlingen ordnade två (en) vinterskriftskolor och fem (fyra) sommarskriftskolor. De
upplevelsemässiga metoderna och gruppdynamikens betydelse har betonats i förverkligandet av
skriftskolorna. Musiken, missionsinslagen och andaktslivet med frälsarkransen har uppskattats av
konfirmanderna. Hjälpledarnas och hjälpledarpraktikanternas medverkan på skriftskollägren är en
viktig faktor bakom skriftskolornas popularitet.
Under året har preliminära planer för sänkningen av konfirmandåldern från 16 år till 15 år gjorts.
Beslut fattas i början av år 2015. Eftersom Alskat lägergård renoveras år 2015 kommer sänkningen av
konfirmandåldern att ske under läsåret 2016–2017. Planerna för sänkningen kommer att klargöras
under år 2015 då den första kontakten till familjernas tas.
– Janne Hänninen

6.5 Studerande och unga vuxna
Mål
Målet för arbetet bland studerande och unga vuxna är att erbjuda dem andlig fördjupning och
församlingsgemenskap på studieorten.
Förverkligande
Studentarbetet har hittat sin plats i församlingslivet och skolorna känner till arbetsformen.
Församlingen ses som en del av stödgruppen för studerandena där bland annat studiepsykologen och
studenthälsan ingår. Arbetsformen lider av resursbrist men fungerar hyfsat ändå.
Studentprästen håller infotillfällen vid terminens början samt skolornas inskriptions- och
dimissionsandakter vid Åbo Akademi, Novia och Yrkesakademin. Hanken har inte haft traditionen att
hålla andakter men de önskar ändå att församlingen kommer och presenterar sig för nya studerande
varje höst. Nytt för detta år var församlingsvalets förhandsröstning som ordnades i Academill och
blev väl mottaget av både lärare och studerande.
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Själavårdssamtalen minskade något men uppgick till sammanlagt cirka 22 timmar. Ingen studerande
från Hanken har hittills önskat ha samtal. Hankens förklaring till detta är att de har studerande som
mår bra på grund av tät sammanhållning i skolan.
År 2014 sköttes studentarbetet i samarbete med ungdomsarbetsledare Sofia Böckelman. Hennes
kontakter inom Studentmissionen resulterade i ökat samarbete med dem. Under tre tillfällen
samlades Studentmissionen i församlingens lokaler då en ungdomsarbetsledare var på plats hela
eller delar av kvällen. Ungdomsarbetsledaren har också deltagit som talare vid en av
Studentmissionens samlingar.
På initiativ av Ungdomsbyråns har församlingen under vårterminen 2014 ordnat "Svensk tisdag på
Cross" varannan vecka. Tyvärr var dessa kvällar inte så välbesökta och man beslöt att byta dag och i
stället börja med filmkvällar varannan lördag från och med höstterminen.
Församlingens ungdomsarbetsledare ordnade tillsammans med Vasa finska församling ett stilla rum
på Saku-stars mässan i Hansa Campus 1–3.4.2014. Där fick man samtala eller bara vila under
tävlingsdagarna. Tillsammans med Vasa finska församling planerade och deltog
ungdomsarbetsledarna i "Arbeta i kyrkan"-montern på Know How-mässan 19–20.11.2014 i
Botniahallen.
Verksamhet
Andakter
Samtal
Presentationer
Mässor
Andra besök

Antal
2014
4
11
5
2
12

2013
8
18
6
30

Tabell 8. Studentarbete
Utvecklingsbehov
När endast två personer arbetar deltid med studerande i vår församling är det klart att mera resurser
skulle behövas för att svara på behovet från samhället. Både högskolor och yrkesskolor har strängare
ekonomi och minskade lärarresurser. Studerande och lärare är under ökad press och det påverkar
deras arbetshälsa negativt. Under hösten 2014 beslöt riksdagen att alla skolor ska erbjuda tutor- och
psykologservice till sina studerande. Detta har noterats bland studentpräster i Finland och
diskussionen kring vad församlingar kan erbjuda åt skolorna för att svara på de nya kraven är på
gång.
Studentarbetet i vår församling kan inte erbjuda mera tid åt skolorna, ändå önskar vi förbättra vår
närvaro där. ”Samlande verksamhet” verkar inte vara svaret på hur man når studeranden så nya tag
behövs för att komma närmare studerande. Sofia Böckelman har planer att öka samarbetet med
yrkesskolorna och Tia-Maria Nord söker sätt att möta studerande i deras egen miljö.
– Tia-Maria Nord och Sofia Böckelman
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7. Diakoni
Mål
Diakonins uppgift är att möta och finna människor som är nödställda, särskilt de som inte får hjälp
från något annat håll (KO 4:3). Många människor känner sig ensamma, är fattiga och har problem
med utkomsten. Ensamhet, sjukdom, missbruk och psykiska besvär bidrar till utslagning. Detta ger
utmaningar för diakonin i form av själsligt och andligt stöd samt ökat behov av matbanken,
matservering och akut ekonomisk hjälp.
Förverkligande
Diakoniverksamheten i Vasa svenska församling leds av diakonidirektionen som sammanträtt fem
gånger. Personalsituationen har under året varit stabil. Diakonin har i många år påtalat behovet av en
ny diakonitjänst för att möta de ökade behoven. Arbetstiden för diakoniassistenten utökades från 55
procent till 60 procent från början av året. Lönen har till 80 procent tagits från Famins fond.
Församlingsrådet beslöt i juni att lönen i sin helhet tas från den vakanta byråsekreterartjänsten. Inom
diakoniarbetet finns en glad skara frivilliga som hjälper till regelbundet.
Församlingens diakoni samarbetar med stadens social- och hälsovårdsväsende, föreningar och
sammanslutningar, församlingens övriga verksamhetsformer, finska församlingens diakoniarbete,
samfälligheten, prosteriets församlingar, stiftet och rikskyrkan.
Diakoniarbetarna har under året mött mänskor som kämpar med många problem. 45 procent av
dem är pensionärer och 43 procent utanför arbetslivet på grund av arbetslöshet, sjukdom,
vårdledighet med mera. Barnfamiljer med låg inkomst och ensamförsörjare behöver särskilt stöd. Vid
en tillfällig ekonomisk och/eller psykisk kris kan mänskor söka hjälp från diakonin. Ibland leder
kriserna till en långvarig kontakt och livet blir en fråga om överlevnad. Problemställningarna är
mångfacetterade. Diakoniarbetarna har erbjudit hjälp vid bland annat mottagningar, besök i hem, på
institutioner samt per telefon. Matbanken, matservering och akut ekonomisk hjälp visar på en
konkret omsorg om människan. Till diakonins grunduppgifter hör även diakonifostran;
diakonilektioner hölls för alla konfirmandgrupper.
Klientkontakter
Antalet olika klienter
Vid hembesök
På mottagning
På annan plats
Telefon- och e-postkontakt
Uppvaktningar
Totalt

2014
278
221
786
63
419
90
1 070

2013
324
324
823
99
512
110
1 246

2012
297
226
763
100
425
80
1 089

Tabell 9. Klientkontakter inom diakoniverksamheten
Diakoniarbetet är utmanande. De många behoven och ständiga förväntningarna belastar
diakoniarbetarna. Prioriteringar skall göras, det finns alltid något som blir ogjort och någon som inte
får besök. Det är viktigt att diakoniarbetarna får stöd så att de trivs och orkar arbeta i Vasa svenska
församling. Arbetshandledningen bör prioriteras. Diakoniarbetarnas veckovisa planeringsmöten gav
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möjlighet att diskutera svåra frågor samt kollegialt stöd. Den andliga gemenskapen har prioriterats
och separata bönestunder har hållits varje vecka i mån av möjlighet.
Gemenskap
Läger har arrangerats; två läger för närståendevårdare i samarbete med Folkhälsan, där deltagarna
kom från hela Österbotten, samt ett konstläger. Prosteriets handikapp- och pensionärsläger
inhiberades på grund av för få anmälningar. Istället ordnades en extra utfärdsdag för prosteriet. Ett
annorlunda miniläger arrangerades under julen på Alskat. Traditionellt har diakonin ordnat Jul
tillsammans på julafton. I år erbjöds möjlighet att övernatta från julafton till juldagen och uppleva
gemenskap i hemlik miljö, 19 personer övernattade. Jul på Alskat väckte mycket positiv respons både
i media och bland dem som deltog.
Utfärder ordnades främst till Alskathemmet för pensionärer, funktionshindrade, Karagruppen och
personer med psykisk ohälsa.
Diakoniverksamhet

Läger
Utfärder
Sorgegrupp
DUV samtalsgrupp
Pensionärskretsar
Karagrupp/bastu
Vuxensoppan
Diakonilunch **
Diakonilunch totalt
Parkcafé
Bön och lovsång
Jul tillsammans
Fester för döva

Samlingar
2014
3
17
10
13
104
6
4
14
53
43
6
3

Deltagare

2013
5
15
11

4
14
44
2

2014
34*
280
9

120
365
1 622
1 080
198
45
10

2013
46 *
208
12

68
374
875
75
35

Deltagare i
medeltal
2014
2013

7
86
5
30

9
119
5
17

30,6
25
33

20
37,5

3

Tabell 10. Diakoniverksamhet
*Det låga antalet lägerdeltagare beror på att andelen Vasabor inte varit stor vid läger med samarbetspart.
** Svenska diakonin ansvarar varannan vecka i Brändö.

Diakonin ansvarade för sex pensionärsgrupper. De senaste åren har de vanliga grupperna minskat
stadigt, det är svårt att få med nya medlemmar. Däremot lockade luncherna i centrum och
Dragnäsbäck en större skara. Vid pensionärsgrupperna hjälpte frivilliga regelbundet till.
Samtalsgruppen för förståndshandikappade träffades regelbundet och sorgegrupper ordnades vår
och höst. Vuxensoppan i Sundom erbjöd gemenskap och en överraskningsgäst ett par fredagkvällar
per termin. Karagruppen riktar sig till diakonins klienter; bastukvällar, talkodagar och utfärder
ordnades.
För döva har gudstjänster på svenska ordnats i samarbete med dövprästen Maria Lindberg både i
Stilla veckan och till jul, samt teckenspråkstolkning under högmässan på diakonins söndag.
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Skrivtolkning har erbjudits på diakonins söndag och på de vackraste julsångerna i Dragnäsbäck.
Ansvaret för skrivtolkningen överfördes till prästerna av praktiska skäl.
Tvåspråkiga ljuständningstillfällen ordnades under hösten vid Lotsstatyn med servering i Kryptan
efteråt. Ett till minne för narkotikaoffer där 30 personer deltog. Ett motsvarande tillfälle ordnades för
självmordoffer i samarbete med Sorgbandet r.f. där 32 personer deltog. Diakoniarbetarna
medverkade även enligt tradition med ljuständning i både Trefaldighetskyrkan och i Sundom kyrka på
Alla helgons dag.

Uppsökande verksamhet
Till diakonins utmaningar hör att hjälpa dem vars nöd är störst och ingen annan hjälper. Det finns
många i vår stad som har behov som vi inte når på grund av att resurserna inte räcker för den
uppsökande verksamheten.
Födelsedagsuppvaktningarna kan ses som en form av uppsökande verksamhet. Diakoniarbetarna har
uppvaktat församlingsbor som fyllt 85 år, samt 96–99-åringar. I samband med dessa besök
utvärderades även om personen behöver mera hjälp eller kontakt.
Kaffeserveringen Parkcafé i kyrkparken sommartid är ett resultat av vår längtan att nå ut till nya
mänskor. Många förbipasserande gladdes över den kostnadsfria serveringen och ibland uppstod
djupa samtal. En del återkom varje vecka till gemenskapen kring parkkärran. En stor del av besökarna
var finskspråkiga och vi mötte även många turister och personer från andra orter. Vintertid
serverades kaffet inne i kyrkans aula efter morgonbön. Vår bön är att kaffebesökarna skulle hitta in
till morgonböns- och gudstjänstgemenskapen.
Andlig hjälp
Diakonin vill hjälpa mänskan som helhet; kropp, själ och ande. Det finns många i Vasa som hjälper
kroppen och själen. Eftersom diakonins mål är bland annat att hjälpa där ingen annan hjälper vill vi
lyfta fram även det andliga. I de enskilda mänskomötena är vi öppna för de andliga frågorna och
erbjuder förbön. Vi bjuder även in till församlingens tillställningar och gemenskap.
Andakter har hållits i Villa Storviken, Kaarlentupa (Idas kammare) och Berghemmet.
Bön och lovsång i Kryptan har vuxit ur längtan att nå de som inte annars nås av gudstjänstlivet, för
dem som vill ha gemenskap med personlig förbön, lovsånger, enkel undervisning och vittnesbörd
samt en längtan att få diakonins klienter med i församlingsgemenskapen. Frivilliga engagerades
gällande de praktiska engagemangen, även som talare, musikanter och förebedjare. I maj ordnades
en kortkurs i förbön för intresserade i samarbete med Bullaligan. På hösten engagerade sig
diakonerna i OAS-dagen.
Materiell hjälp
Fattigdomen för ofta med sig ensamhet, utanförskap och sämre hälsa. Detta är särskilt
bekymmersamt gällande barnfamiljer. Därför är det viktigt att församlingen visar konkret omsorg
om medmänskan. Största orsaken till att mänskor kontaktade diakonin var ekonomiska bekymmer.
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Under året bekostade samfälligheten de 4 000 matkassar som delats ut via Matbanken i
Vasaregionen på grund av att EU hade avbrutit sin matdistribution. Förutom Vasa finska, Lillkyro och
Vasa svenska församling har även Korsholms finska och Kvevlax församlingar delat ut kassar. Vår
församlings andel har ökat något. En viktig målgrupp är barnfamiljerna, cirka 700 Vasabarn betjänas
av matkassarna. I Vasa svenska församling handlar det om 36 familjer.
Förutom matkassarna har diakoniarbetarna gett köpkort/betalningsförbindelse till mataffärerna för
främst färskvaror och hygienartiklar. Diakoniarbetarna har även beviljat bidrag till räkningar för
nödvändiga kostnader vilka inte beaktats av socialen.
Många kokar inte sin egen mat och saknar bordgemenskapen. I Vasa serverades sopplunch på
tisdagar i Korsnäståget och på torsdagar i Brändö. På hösten inleddes även på stadens förfrågan
diakonilunch på onsdagar i Dagcentret Treffis på Rådhusgatan. Vasa Svenska församling ansvarar för
lunchen varannan gång på Brändö. Lunchen inleds alltid med andakt. Maten kokas på Skolhusgatan,
frivilliga serverar och diskar efteråt. Matkuponger som berättigar till måltiderna fås vid
diakonimottagningarna.
Affärerna kastar bort tonvis med användbar mat. Under året har diakonin fått ta emot bröd (ibland
frukt, ägg och annat) med utgånget bäst före datum från K-affären i Sundom på tisdagar och
torsdagar. Dessa har delats ut i samband med mottagningarna. Föreningen Mathjälp Vasa/Vaasan
Ruoka-apu grundades i november på initiativ av lekmän och representanter från andra församlingar.
Föreningens syfte är att från detaljhandeln i Vasa med omnejd samla in livsmedel som annars skulle
gå till avfallshanteringen, och att dela ut den till behövande inom samma område. Diakonin
välkomnar initiativet. Matbankssekreteraren representerar diakonin i styrelsen. All verksamhet
kommer att ske på frivilligbasis.
Julen är en bråd tid inom diakonin. Det ser man bland annat i att andelen utdelade matkassar
fördubblades mot det normala. Presentkort och större köpkort delades ut för julmaten. Diakonin fick
till julen ta emot gåvor från föreningar, organisationer, stiftelser, företag och privatpersoner.
Gåvorna var i form av leksaker, mat, presentkort, ekonomiska bidrag, stickade sockor och vantar,
bidrag till matbanken och stöd för klienternas kostnader för Jul på Alskat.

Ekonomiska understöd
Ensamboende
Par utan barn att försörja
Barnfamilj med två försörjare
Ensamförsörjare med barn
Övriga
Totalt

Antal understöd
2014
2013
458
564
119
115
96
69
176
171
34
41
883
960

Tabell 11. Ekonomiska understöd
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Euro
2014
13 858
4 606
5 052
13 122
1 727
38 365

2013
19 961
3 880
4 216
10 281
4 551
42 889
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Matbanken
Vasa svenska församling
Totalt*

Påsar
2014
2013
673
649
4 000
4 147

Barnfamiljer
2014
2013
36
44
694

Tabell 12. Matbankens verksamhet
*Vasa finska, Vasa svenska, Lillkyro, Korsholms och Kvevlax församlingar

Kyrkans stöd i kris
Kyrkans Stöd i Kris (SiK) fungerar som stöd för myndigheter och lokalförsamlingar vid storolyckor och
större krissituationer. SiK:s uppgift är att ge olycksoffer och anhöriga psykosocialt stöd.
Aktionsgruppen i Vasa består av ett 60-tal anställda från Vasa samt en del närliggande församlingar i
Lappo stift och Korsholms och Närpes prosterier. Kyrkoherdarna i Vasa ansvarar för verksamheten. I
ledningsgruppen sitter bland annat finska och svenska församlingarnas ledande
diakonitjänsteinnehavare. Tre utbildningstillfällen ordnades varav en var riktad till nya medlemmar.
Till all lycka har inga storkatastrofer inträffat under året.
Gemensamt Ansvar-insamlingen
Insamlingen pågick under perioden februari–maj 2014 och ordnades för 64:e gången. Finländarna
donerade 3 944 588,33 euro till Gemensamt Ansvar. Med medlen kan terminalvården i Finland
förbättras och mänskliga rättigheter i Guatemala säkras. Den livliga diskussionen som kampanjen
väckte gav större medvetenhet om bristerna i servicen och den slumpmässiga tillgången till vård i
livets slutskede. I många regioner har man redan inlett nya utvecklingsprojekt inom terminalvården.
Nettobehållningen av insamlingen i Vasa svenska församling var 3 612,87 euro. Denna summa kan
jämföras med insamlingsresultatet från år 2013 som uppgick till 7 790,02 euro. I år skickades inget
brev med bifogat bankgiro till varje hem. Tanken var att spara trycknings- och postkostnader men
detta påverkade resultatet negativt. Enligt diakonidirektionens beslut används församlingens egen
del 361,29 euro€ för att utbilda frivilliga inom terminalvården. Det planeras en kurs på finska våren
2015 för 5–10 personer och eventuellt en på svenska hösten 2015.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Diakonins vision är att vara en plats av närvaro och hjälp. Närvaron förmedlar vi vid olika tillfällen
där vi möter mänskor.
Årets tyngdpunktsområden
 Andliga tillväxt-grupper: Bön och lovsång som vi upplevt meningsfullt och fått god respons för,
många frivilliga har engagerats och vi har en plats att bjuda in våra klienter till. Vi önskar
fortsätta med detta.
 Utveckling av frivilligarbetet: Vi gläds åt att allt flera kommit med i diakoniarbetet som
frivilligarbetare. De har varit engagerade vid serveringstillfällen, som besöksvänner, vid
mottagningar, pensionärsgrupper, talko, förebedjare, lovsångare, talko, praktisk hjälp,
matdistribution med mera. Det finns ett behov att utveckla frivilligarbetet men vi kan bara
konstatera att arbetstiden inte räcker till för detta. Det fordrar tilläggsresurser.
 Utveckling av den diakonala äldreomsorgen: Finländarna lever allt längre och samhället önskar
att de äldre bor hemma så länge som möjligt. Detta leder till mycket ensamhet och ångest för de
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äldre och deras anhöriga. Diakonin har inte under året haft resurser att fundera på en strategi
för arbetet bland äldre. Församlingens besökstjänst är så gott som obefintlig men det är svårt
att engagera mänskor för långsiktiga uppdrag. Arbetet bland äldre måste ändra i framtiden.
Antalet pensionärer i grupperna minskar. Torsdagträffen som tidigare samlat stora skaror
avslutades. Prosteriets pensionärs- och handikappläger inhiberades på grund av för få deltagare.
Istället ordnades en tredje utfärdsdag för prosteriets pensionärer och handikappade.
Finska missionssällskapets årsfest i Vasa engagerade alla diakoniarbetare och flera frivilliga.
Festen tog mycket arbetstid. Stämningen och gemenskapen var god.

Antalet klientkontakter har minskat 14 procent under året, motsvarande ökning skedde år 2013.
Statistiken för år 2012 motsvarar ganska exakt den för år 2014. Antalet samlingar har ökat 15 procent
och deltagarna i dessa 30 procent. Antalet utfärder har ökat något, likaså antalet deltagare i dem.
Antalet ekonomiska bidrag minskade med 11 procent. Det ekonomiska stödet till ensamförsörjare
och barnfamiljer har däremot ökat med 22 respektive 17 procent. Gällande den ekonomiska hjälpen
har vi behov av att utveckla vårt sätt att handleda dem som inte klarar av att hantera sin vardag.
Förväntningarna på diakonin är många. En ständig prioritering görs: Var är nöden störst där ingen
annan hjälper? Vad skall vi satsa på? Vad lämnar vi bort? Med tacksamhet får vi blicka tillbaka och
se på det goda arbetet som gjorts. Många Vasabor har fått hopp och kraft i vardagen genom
diakonins insatser. Vi tackar Gud att han vill styrka oss och använda oss till välsignelse i detta
fantastiska arbete.
– Lena Streng

8. Invandrararbete
Mål
Församlingens/församlingarnas invandrararbete strävar fortsättningsvis till att i enlighet med
helhetskyrkans målsättning uppmuntra till ett öppet församlingsliv fritt från fördomar och avoghet
mot invandrare, samt att försvara människovärdet i det praktiska vardagslivet i våra församlingar och
i samhället. Vi vill främja välmående, familjegemenskap, livskvalitet och mänskliga rättigheter för alla
i vår stad. Vidare är vår uppgift att inbjuda våra bröder och systrar till gemenskap och delaktighet i
våra församlingar och att ställa oss vid asylsökandes sida, samt att försvara deras rätt till skydd i vår
stad i enlighet med internationell praxis.

Förverkligande
Invandrararbetet görs gemensamt med Vasa kyrkliga samfällighet, Vaasan suomalainen seurakunta
och Vasa svenska församling. Samarbetet har funnit sina former och fungerar väl. Invandrare som
inte behärskar finska eller svenska ges en möjlighet att fira gudstjänst på engelska. Gudstjänster hålls
i Vasa bland annat på arabiska och tyska.
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Sunday service, engelskspråkig mässa eller gudstjänst firas söndagar i Brändö kyrka. Vaasan
suomalainen seurakunta och Vasa svenska församling ansvarar för mässorna, frivilliga håller andakter
de andra söndagarna.
Invandararbetet har en viktig uppgift att skapa kontakter till inflyttare som behöver stöd och hjälp för
att integreras i vårt samhälle. Invandararbetet hjälper människor som behöver stöd i bland annat
asylärenden.
Utvärdering och utvecklingsbehov
En stor utmaning för invandararbetet är att hjälpa inflyttarna att integreras i församlingslivet i Vasa.
Invandrarsekreterarens plats i arbetsgemenskapen borde tydliggöras. I dag hör invandrararbetet
under Vasa kyrkliga samfällighet.
– Tor-Erik Store

9. Missionsverksamhet
Mål
Missionsarbetets mål är att nå människor i alla åldrar både inom vår egen församling och utanför den
för att informera alla om missionsarbetet och de möjligheter alla har för att stöda och vara med. År
2014 vill missionssektorn engagera allt flera i förberedelserna och genomförandet av Finska
missionssällskapets fest i Vasa 6–8.6.2014. Vi vill också inför framtiden ta tillvara den gemenskap och
inspiration som festen ger anställda och frivilliga. Alla missionsprojekt lyfts fram i missionsarbetets
verksamhet.

Förverkligande
Missionsverksamheten har i huvudsak letts av missionssekreterare Martin Sandberg och
missionspräst Gunnar Särs. Missionsdirektionen sammanträdde sex gånger under året.
Missionssekreteraren har besökt grupper och institutioner med både yngre och äldre medlemmar
och också varit synlig i media. Många har fått höra om det viktiga arbetet och fått veta hur de kan
hjälpa. Missionsmöten och missionsveckoslut har samlat många på en gång. Missionen har
samarbetat med andra sektorer då det gäller samlingar och utfärder och på det sättet varit en
naturlig del av hela församlingens verksamhet. Då kollekten har gått till missionen har Martin
Sandberg informerat och deltagit i förbönen i högmässorna.
Den tvåspråkiga missionsfesten i Vasa präglade starkt hela årets verksamhet. Festen ordnades i
samarbete med de andra församlingarna i Vasa kyrkliga samfällighet, Finska missionssällskapet, Vasa
stad och många frivilliga medarbetare. Under vårterminen hölls många planeringsmöten och
samlingar för frivilliga. Morogoro stifts biskop Jacob Mameo ole Paulo Moreto var festens huvudgäst.
Vissa programpunkter var enbart på svenska eller finska medan andra var gemensamma för båda
språkgrupperna. Sammanräknat deltog drygt 810 personer i de enspråkigt svenska tillfällena, men på
grund av missionsfestens unika karaktär finns denna information inte med i statistiken nedan.
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Vasa svenska församling hade under året tre missionsavtal med Finska missionssällskapet: Satellit-tvkanalen SAT-7, Christina och Andrey Heikkilä i Ryssland samt Anna-Lena Särs i Senegal. Anna-Lena
Särs besökte Vasa på Trettondagen. Martin Sandberg deltog i SAT-7:s årskonferens i Turkiet och i ett
seminarium i Helsingfors och kunde ge aktuell info om SAT-7 vid höstens missionshelg. Avtalet med
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland gällde Ingrid Jern i Kenya. En utfärd till SLEFs
missionsfest i Oravais ordnades i samarbete med föreningen. Alla avtal hade en budgeterad
avtalssumma på 8 400 euro per år. Missionsarbetet är i övrigt till stor del baserat på frivilliga insatser
och frivilliga bidrag. Missionsvänner i bland annat missionskretsar och missionsringen stöder både
finansiellt och i förbön. Barnen i söndagsskolorna samlar också in medel för missionen. Under året
har fyra Missionsringens rundbrev skickats ut till 115 adresser.
Missionsevenemang
Möten och allsångskvällar
Luncher
Utfärder och läger
De vackraste julsångerna
Totalt

Deltagare
2014
2013
271
388
137
158
26
112
978
1 193
1 412
1 851

Samlingar
2014
2013
8
8
2
2
2
4
3
4
15
18

Tabell 13. Missionsverksamhet

Missionskretsar
Missionskretsen i Centrum
Vasa missionskrets
Luthersalens missionskrets
Brändö missionskrets
Gerby missionskrets
Kenyamissionskretsen i Sundom
Totalt

Deltagare
2014
2013
14
15
6
10
11
10
6
6
10
11
12
15
59
67

Samlingar
2014
2013
16
15
14
15
25
16
9
14
14
14
19
26
97
100

Tabell 14. Missionskretsar
Det har också funnits två inofficiella missionskretsar i hemmen samt Dragnäsbäcks syförening som inte syns i statistiken.

Insamlade medel
Via missionsgrupper och evenemang
Via Missionsringens konto
De vackraste julsångerna (till FMS)
Totalt

2014
8 579,76
3 730,00
3 861,27
17 216,83

2013
5 446,78
4 814,70
3 064,99
14 232,45

2012
7 114,42
4 418,00
2 700,03
14 552,16

Tabell 15. Insamlade medel (euro) för missionsändamål
Av kyrkostyrelsen fastslagna missionskollekter redovisas direkt till respektive missionsorganisation.

Utvärdering och utvecklingsbehov
Missionsfesten samlade många människor från olika språkgrupper kring missionen. Det gäller
fortsättningsvis att vårda dessa kontakter och att nå ut till nya grupper och individer. Det kan vara
skäl att söka mera konkreta understödsmål och intensifiera informationen så att gåvorna till
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missionen inte minskar ytterligare. I övrigt gäller det att fortsättningsvis göra missionen till hela
församlingens angelägenhet genom att intensifiera samarbetet med sektorerna och använda de
resurser vi har i Vasa.
– Martin Sandberg

9.1 Vänförsamlingsarbete
Mål
Målet för arbetet med vänförsamlingen Mazimbu är att vårda vänskapen över landsgränserna och
vänskapen med Jesus Kristus. Regelbunden kontakt upprätthålls genom besök i båda riktningarna
och genom personliga kontakter med församlingsledningen och med församlingsbor.
Vänförsamlingsarbetet ville år 2014 speciellt lyfta fram vänförsamlingsarbetet i samband med
missionsfesten (FMS) i Vasa och få med sådana i verksamheten som inte tidigare varit med.
Vänförsamlingsarbetet ville också satsa på kontakterna mellan olika grupper i Vasa och grupper i
Mazimbu. Vänförsamlingsarbetet lyfts fram i samband med Mazimbu-söndagen (fastlagssöndagen)
och andra kollektsöndagar. Understödsarbetet i Mazimbu fortgår.
Förverkligande
Vänskapsrelationen mellan Mazimbu- och Vasaborna har vårdats genom kontakt via brev, e-post och
sms. Kontakten har skett mellan medlemmar i Mazimbu-gruppen och kyrkoherden i huvudsak via
Reginald Makule. I samband med kontakterna har både de och vi fått vittna om vår gemensamma
vänskap till Jesus Kristus. Vi kommer ihåg våra vänner i Mazimbu i förbön i söndagarnas gudstjänster
och mässor. Morogoro stifts biskop Jacob Mameo ole Paulo Moretos samt massaj-kören Loruvani
Evangelistic Choirs medverkan i Finska missionssällskapets missionsfest i Vasa gav
vänförsamlingsrelationen mera djup.
Samarbetsprojekt under år 2014 har varit kyrkbygget, studiestipendier och diakoni.
Penningöverföringarna sker direkt till Mazimbu församlings konton i Morogoro och redovisning
skickas via e-post med bilagor. Projekten har finansierats av budgetmedel och insamlade medel.
Sammanlagt 1 045,80 euro (2 585,68 euro) samlades genom frivilliga gåvor, kollekter och andra
jippon in till vänförsamlingen. Med tillskott från budgeterade medel 1 870 euro (2 300 euro) och från
tidigare år insamlade medel har Vasa svenska församling understött vänförsamlingen med 4 600
euro (6 000 euro).
En högmässa med vänförsamlingen i fokus hölls i mars i Trefaldighetskyrkan. Bland annat framförde
Martin Sandberg en hälsning i ord och bild från pastor Reginald Makule. Efter högmässan serverades
linssoppa med chapati, munk och kaffe i Kryptan. Kyrkbygget har varit aktuellt genom kollekter,
information och förbön. Mazimbu var synligt på Möjligheternas torg i Vasa, Konstens natt samt
Världens dag i Vasa i Mira-huset.
Vänförsamlingsarbetet är synligt på församlingens hemsida under rubriken mission. Kvartalsbladet
Mazimbu-nytt har utkommit med fyra nummer år 2014. Mazimbu-nytt har tillsammans med
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inbetalningskort postats till de som är med i församlingens missionsring och varit synliga i
missionsgrupper och vid missionsevenemang.
Mazimbugruppen samlades fyra gånger och bestod av Henry Byskata, Nancy Råholm, Martin
Sandberg (ordförande/sekreterare), Gustav Tujulin och Anna-Mari Korin.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Missionsfesten i Vasa och gästerna från Tanzania gav ett lyft åt vänförsamlingsarbetet även om
missionsfesten gjorde att andra evenemang genomfördes med mindre engagemang. Under året togs
inte upp lika många kollekter till vänförsamlingsarbetet som föregående år. De frivilliga gåvorna till
insamlingskontot var också betydligt lägre än senaste år. Det har också varit svårt att få med nya
intresserade i vänförsamlingsarbetet. Kontakter mellan grupper i Mazimbu och Vasa saknas ännu.
Konkreta insamlingsmål kan också ge ett lyft år verksamheten.
– Martin Sandberg

10. Information
Mål
Informationsverksamhetens uppgift är dels att informera församlingsmedlemmarna om
församlingens verksamhet dels att informera personalen. För år 2014 är den allmänna målsättningen
att den externa informationen sker genom en förnyad webbsida, trycksaker för vårens, höstens,
påskens och julens församlingsverksamhet, annonsering i Vasabladet och Kyrkpressen,
prenumeration på Kyrkpressen till alla hushåll i församlingen samt pressmeddelanden och puffar i
lokalmedia.
Målet är att den interna kommunikationen stegvis övergår till att skötas så långt som möjligt via
samfällighetens intranät, som enligt ursprungsplanen skulle publiceras under år 2013. Den interna
kommunikationen kompletteras av medarbetarkonferenser, personliga samtal, mejl- och
telefonkontakter.

Förverkligande
Församlingens webbsida hade under året 3 184 unika besökare. Totalt hade sajten 14 272
sidvisningar. De populäraste sidorna var ingångssidan (3 281), sidan med kungörelser över döpta och
döda (746), kontaktuppgifter (609), evenemangskalendern (421) och sidan med lediga tjänster (369).
Gillarantalet för församlingens facebooksida har under året ökat med 42 procent, från 166 gillare i
början av året till 236 gillare i slutet av året. Facebooksidan har mest använts för reklam om
kommande evenemang, foton från tillställningar och länkar till nyheter som rör församlingen.
Under året sammanställdes fyra broschyrer innehållande det mesta av församlingens verksamhet.
Vår-, höst och julbroschyren distribuerades som bilaga med Kyrkpressen till prenumeranterna i Vasa.
En gemensam påskbroschyr gjordes i samarbete med Vaasan suomalainen seurakunta och den
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distribuerades med Itella till alla hushåll i Vasa. Broschyrerna har också funnits på webben, i
samfällighetens utrymmen och i olika externa utrymmen.
I slutet av maj utkom en missionsbetonad lokal bilaga med Kyrkpressen som innehöll information och
artiklar om Missionsfesten samt församlingens övriga verksamhet under sommaren. En valbilaga
innehållande presentation av kandidaterna i församlingsvalet samt allmän information om valet
delades ut i oktober som ett instick i Kyrkpressen.
Under året har affischer, flyers och sektorsvisa broschyrer producerats regelbundet. Även annat
material såsom inbjudningskort, kuvert, programblad och annonser har framställts. Informatören har
tillsammans med församlingssekreteraren och kyrkoherden ansvarat för sammanställningen av
verksamhetsberättelsen 2013.
Pressmeddelanden och puffar har regelbundet sänts till media och desamma har funnits på webben.
Den regelbundna veckoannonseringen har verkställts via Vasabladet och Kyrkpressen.
Extra resurser sattes under våren och försommaren på att synliggöra missionsfesten och under
hösten på församlingsvalet. Både missionsfesten och församlingsvalet uppmärksammades på ett
positivt sätt i lokalmedia och missionsfesten nådde också över riksgränsen i ett nyhetsinslag i TV-nytt.
Församlingen prenumererade år 2014 på Kyrkpressen till alla medlemshushåll (ca 7 400
prenumeranter).
I början av året ordnades en Skriv- och fotokurs för församlingsmedlemmar med May Vikström från
Kyrkpressen och pensionerade pressfotografen Gunnar Bäckman som dragare. Kursen lockade fem
deltagare.
Den interna informationen har förverkligats genom e-postmeddelanden, telefonsamtal,
sektorsplaneringar och medarbetarkonferenser. Arbetet med samfällighetens intranät har fortsatt
under året, men publiceringen av sidan är framskjuten till år 2015.
Samarbetet med finska församlingens informationsenhet har förlöpt bra och handlade under året
mest om missionsfesten, den gemensamma webbsajten och intranätet. Andra gemensamma projekt
har varit påskbroschyren, konsertserien Aftonmusik och konstens natt.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Publiceringen av evenemang i evenemangskalender på samfällighetens webbsajt behöver ses över
och förenklas. Målet är att alla evenemang ska finnas i evenemangskalendern.
Anmälningsblanketterna på hemsidan behöver åtgärdas. Intranätet bör publiceras under år 2015.
Facebooksidan kunde utvecklas så att den innehåller mera andligt material. En strategi för arbete i
sociala medier borde göras under år 2015, för tillfället har församlingen enbart en instruktion för
arbete i sociala medier. Församlingen skulle även vara betjänt av en kommunikationsstrategi.
Inbesparningar kunde göras i veckoannonseringen i Vasabladet och Kyrkpressen. Informatören har
inte nåtts av några reaktioner från församlingsborna angående beslutet att från och med hösten
annonsera medverkande anställda enbart med efternamn istället för både förnamn och efternamn.
Vi fortsätter med denna praxis. Sidan med kungörelser över döpta och avlidna på webben hör till de
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populäraste på svenska församlingens sajt, så dessa kunde tas bort från veckoannonsen i Vasabladet
och i framtiden annonseras enbart på webben.
Församlingen kunde i framtiden utnyttja den evangelisk-lutherska kyrkans instagramkonto mera för
att synliggöra vår församling. Anställda som redan har smarttelefoner kunde utbildas och inspireras
till att ta en eller flera jourturer på kyrkans instagramkonto #ev_luth_kyrkan.
– Johanna Backholm

11. Verksamhet på Alskathemmet
Besökarantalet i Alskathemmet sjönk en aning från föregående år. Antalet grupper hölls på samma
nivå, men gruppernas storlek har en tendens att minska. Antalet utomstående grupper har ökat de
senaste två åren, vilket är positivt.
Personalen har bestått av lägergårdsföreståndare Peter Back, husmor Birgitta Sundin och Irene
Norrback som köksa. Under sommaren jobbade även Linnea Österros och Lilian Norrgård i köket och
Jonas Kåll på fastighetssidan. Städtjänsterna har skötts av Jiko Oy och avfallshanteringen av Sita Oy.
Stenkanten runt lägergården och internatets sockel har förbättrats. Röjningsarbetet med att ta bort
träd, sly och vass har fortsatt på området. Förråden har snyggats upp. Församlingens karagrupp
förbättrade stenpartiet bredvid uteplatsen. Nya stenväxter planterades och en fin stengång byggdes.
En ny hörnsoffa till internatet samt en ny TV till brasrummet anskaffades. Planeringen av
renoveringen som inleds i augusti 2015 tog mycket tid under 2014. Många möten hölls på
Alskathemmet. Olika mätningar både inne och ute gjordes för att få klarhet gällande brister och
åtgärder som bör göras inför renoveringen.

Lägerdygn
Läger med övernattning
Dagsutflykter
Totala antalet läger och utflykter
Antal besökare

2014
206
45
62
107
5 483

2013
209
42
73
116
5 985

2012
172
34
53
87
4 737

2011
182
56
37
93
5 012

2010
200
45
38
83
5 278

2013
58
35
29
122

2012
51
18
18
87

2011
57
22
15
94

2010
66
23
12
101

Tabell 16. Läger och utfärder till Alskathemmet
Olika verksamhetsformers lägerdagar
Ungdomsverksamhet
Diakoni
Utomstående
Totalt

2014
44
31
32
106

Tabell 17. Olika verksamhetsformers lägerdagar på Alskathemmet
– Peter Back
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12. Dragnäsbäck-Gerby distriktet
Dragnäsbäck-Gerby distrikt omfattar områdena Hemstrand, Skogsberget, Dragnäsbäck, Gerby och
Västervik.
Mål
Dragnäsbäck-Gerby distriktet vill genom sin verksamhet vara en plats för församlingsborna i alla
åldrar där man får känna gemenskap med Gud och varandra. Genom gudstjänster och annan
verksamhet vill församlingen skapa ett möte mellan Gud och människor.
Målet för verksamheten i distriktet är att främja den andliga utvecklingen i området. Detta görs
genom ett regelbundet gudstjänstliv: högmässor och gudstjänster, Stilla mässa, familjegudstjänst
med lunch en gång i månaden samt Dans i heligt rum. Dessutom engageras lekmän som textläsare
och ansvariga för kyrkkaffe som ordnas åtminstone en gång i månaden.
Målet för Dans i heligt rum är att varje deltagare i dansen skall få hjälp att lyssna inåt, närma sig det
heliga och uppleva att tron bär såsom cirkeln bär när vi dansar tillsammans
Förverkligande
Målen har förverkligats genom att församlingsmedlemmarna regelbundet kunnat ta del av
gudstjänstlivet.
Under perioden september till maj har det alla söndagar getts möjlighet att komma till någon form av
gudstjänst och under sommaren juni–augusti två gånger i månaden. Liksom tidigare har lekmän varit
engagerade i gudstjänsten som textläsare och ordnat kyrkkaffe. Stilla mässa, som firats sex gånger
under året, har planerats och genomförts av lekmän. Präst har endast behövts för nattvardsdelen.
Under perioden september–april har det även en gång i månaden ordnats familjegudstjänst tre
gånger i Dragnäsbäcks kyrka och tre gånger söndagsskola för hela familjen i Gerby församlingshem.
Från och med hösten har en grupp frivilliga hjälpt till med kyrkskjuts åt den som önskat få hjälp att
komma till kyrkan.
Gudstjänster
Högmässor
Predikogudstjänster
Familjegudstjänster
Övriga andakter

Antal
2014
23
18
6
13

2013
22
15
6
16

Deltagare
2014
507
531
287*
251

2013
568
373
320
312

Tabell 18. Gudstjänster i Dragnäsbäck-Gerby distriktet
* Deltagarantalet är inte fullständigt då det inte funnits statistik att tillgå från Gerby församlingshem.
Under året har Dans i heligt rum ordnats sju gånger. Dans i heligt rum är en gudstjänstform där hela
kroppen får vara med. Dansen är bön och meditation i rörelse. Varje samling har ett tema som utgår
från kyrkoåret. Danstillfällena är öppna för alla, det behövs ingen förhandsanmälan eller
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förhandskunskap. Tillfällena är ekumeniska och i medeltal har nio personer deltagit per kväll. Målet
med dansen har nåtts då många säger att de känner att dansen ger dem livsmod och styrka.
Dragnäsbäcks kyrka har under året varit en populär förrättningskyrka och finska församlingen har
även använt kyrkan vid dop, vigslar och jordfästningar. Kyrkan är en viktig samlingsplats för olika
människor i närområdet.

Förrättningar
Dop
Jordfästningar
Vigslar
Totalt

Vasa svenska
församling
20
11
3
34

Vaasan suomalainen
seurakunta
12
13
1
26

Tabell 19. Förrättningar i Dragnäsbäcks kyrka
Utvärdering och utvecklingsbehov
Med de resurser som idag finns i Dragnäsbäck-Gerby distriktet har vi kunnat göra ett gott arbete i
distriktet. Men med tanke på den mängd människor som bor i området finns det behov av att
utveckla synligheten för församlingens verksamhet samt samarbete med andra föreningar i området.
– Siv Jern

13. Sundom kapellförsamling
Mål
Kapellförsamlingen vill genom sin verksamhet vara en plats för Sundombor i alla åldrar där man får
känna gemenskap med Gud och varandra. Ansvaret för verksamheten vilar på de anställda och
kapellrådet. Församlingen vill fortsättningsvis lägga stor vikt vid arbetet för barnfamiljerna, eftersom
inflyttningen är stark. Genom gudstjänster och kvällssamlingar vill församlingen skapa ett möte
mellan Gud och mänskor. Samhörighetskänslan bland deltagarna har förbättrats genom kyrkkaffe
och luncher, som man under år 2014 vill fortsätta med. Målet är att alla gudstjänster skall vara till för
alla. Samtalsgrupper och övriga samlingar för vuxna vill vi gärna fortsätta med.
Förverkligande
De flesta av de uppställda målen har förverkligats. Verksamheten inom kapellförsamlingen är
omfattande. Kapellförsamlingen har fortsättningsvis ordnat tre gudstjänster i månaden och utöver
dem andra samlingar. På De stupades minnesdag ordnades högmässan i Solf tillsammans med Solf
församling.
För förbättrad gemenskap i samband med gudstjänsterna har det regelbundet ordnats kyrkkaffe och
kyrklunch. Gunnel Granlid ansvarar numera för koordinering av frivilliga som serverar kyrkkaffet vid
högmässor. Vid speciella tillfällen kallar kaplanen marthor som serveringshjälp.
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I kapellförsamlingen har betoningen på familjerna varit synlig. Familjegudstjänster eller andra
barntillvända gudstjänster har regelbundet återkommit en gång per månad och de är välbesökta.
Nytt för i år var Små och stora kyrka som hölls på Små och stora-tid i Prästgården.
Gudstjänster
Högmässor och kvällsmässor
Predikogudstjänster
Familjegudstjänster
Skol- och dagisgudstjänster

Antal
2014
2013
18
20
4
7
6
7
8
3

Deltagare
2014
2013
556
482
132
799
657
798
929
492

Tabell 20. Gudstjänster i Sundom kapellförsamling

Förrättningar
Dop
Vigsel
Jordfästning

Antal
2014
18
4
12

2013
14
2
11

Deltagare
2014
2013
533
277
641
-

Tabell 21. Förrättningar på svenska i Sundom kyrka och prästgård
Utöver dessa har förrättningar hållits även annanstans, till exempel dop i hemmen samt jordfästningar i Solf kyrka.

I augusti hölls för sjätte året i rad Sundom sommarfest som är ett samarbetsprojekt mellan
kapellförsamlingen, Sundom bygdeförening och andra föreningar i Sundom. I år ordnades
sommarfesten på Öjberget med ett skådespel om Öjbergsolympiaden och öjbergstroll. Denna gång
deltog många skolelever i skådespelet. En dansgrupp som leds av Mia Wiik samt Sundom spelmän
och andra musiker medverkade också. Dessa tillfällen är viktiga för gemenskapen inom byn och över
föreningsgränser.
Smågruppsverksamheten är livlig. Små och stora, Babycafé, söndagsskola, dagklubb, bönegrupp,
Kenya missionskretsen och Prästgårdspensionärerna fortsätter som tidigare. I slutet av året inleddes
en bastugrupp för män. Den samlas vid Kronvik lägergård. Roger Stenros leder gruppen.
Dagklubben, Små och stora och Babycafé är välbesökta. Dagklubbsbarnen har deltagit i gudstjänster
med sång. Sundom dagklubbs 35-års jubileum firades i november med öppet hus, gamla foton och
tårta. Birgitta Åsvik, Maj-Len Wiklund och Margareta Söderholm som i tiderna inledde
dagklubbsverksamheten fanns med.
Vuxensoppan ordnades fyra gånger med soppa, samtal och inbjuden gäst. Gäster under året var Eva
Hietanen, Kerstin Ekholm, Levi Backholm och Mikael Svarvar som delade med sig bitar ur sin
livsberättelse. Vuxensoppan samlar allt flera.
På Hemgården har regelbundna andakter hållits. Diakonen och kaplanen har gjort hembesök bland
annat vid uppvaktningar, vid sorg och inför förrättningar. Kaplanen besöker också hem regelbundet
för enskild nattvard. Diakonimottagning har hållits varje vecka i Prästgården.
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Skaparklubben ordnas för eftisbarnen på fredagar i Prästgården. Detta för att hjälpa staden med att
kunna erbjuda flera timmar eftermiddagsvård.
Ungdomarna har samlats på vinden i Prästgården. Tjuvstart som är en diskussionsstund om livet och
tron har hållits på fredagar följt av öppet hus.
I Sundom ordnas årligen en vinterskriftskola. Gruppen träffas en gång i veckan och åker också på ett
veckoslutsläger. Konfirmationen i Sundom kyrka hölls i april. På sommaren ordnar Vasa svenska
församling skriftskolläger och i dessa läger deltog ett tiotal konfirmander från Sundom.
Skolkören som är ett samarbete med Sundom skola har fortsatt sin livliga verksamhet. Kören leds av
kantor Monica Heikius och lärare Carina Andersson. Körmedlemmarna är många och kören har
uppträtt i skolgudstjänster och i andra gudstjänster. I oktober hölls den traditionella barnkonserten i
Sundom kyrka. Då uppträdde Sundom skolkör och Sångklubben med musikalen Änglar. Kyrkan var
fullsatt och konserten omtyckt.
I övrigt har samarbetet med skolan fortsatt som tidigare. Andakter har hållits och skolgudstjänster
har ordnats i samband med olika helger. Välsignelse av ettorna ordnas i början av läsåret. Tvåorna
har besökt kyrkan som en del av religionsundervisningen. Under hösten höll Malin Lindblom och
Piritta Pitkämäki Ihatsu Bibeläventyret i Gamla testamentet för treorna och Nya testamentet för
fyrorna.
En juniorgrupp har hållits en gång i veckan och leds av församlingens hjälpledare. I början av juni
hölls dagläger för skolbarn i prästgården.
Sundomkören medverkar flitigt i gudstjänstlivet i kapellförsamlingen, särskilt vid de stora högtiderna.
I år har man också samarbetat mycket med olika körer och orkestrar, bland annat med Solf
blåsorkester och Vörå kyrkokör. Kören har också stått för musiken i ett musikaliskt drama om John
Newton. Kören fungerar bra och nya sångare har tillkommit. Sundomkören är grunden för musiklivet
i kapellförsamlingen.
Musikverksamhet
Barnkonsert
DVJ
Övriga musikevenemang
Luciavandring

Antal
2014
2013
1
1
1
1
6
5
1
-

Deltagare
2014
2013
240
79
238
244
271
442
190
-

Tabell 22. Musikverksamhet i Sundom kapellförsamling
Samarbetet med Sundom missionskyrka har fortsatt bland annat kring andakterna på
pensionärsboendet Hemgården, gemensam gudstjänst i ekumeniska böneveckan, gökottevandring,
luciavandring och De vackraste julsångerna. Det musikaliska dramat om John Newton hölls i Sundom
skola. Gökottevandringen ordnades i år som ett samarbete mellan kapellförsamlingen,
missionsförsamlingen och Sundom bygdeförening.
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Nytt under hösten var en tvåspråkig allsångskväll i Sundom kyrka samt en tvåspråkig sång- och
lyrikkväll som ordnades hemma hos familjen Väre.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Målsättningen att alla gudstjänster skall vara till för alla har inte förverkligats. Fortfarande upplever
människor att specialgudstjänster är till för vissa grupper men inte för alla. Att få varje gudstjänst att
möta allas behov oberoende av ålder och livssituation och att göra tröskeln låg att delta är en
utmaning vi har att arbeta vidare med.
Deltagandet i familjegudstjänsterna är högt, vilket tydligt visar att det är bra att satsa på familjerna.
Gällande personalresurser finns uppenbara utvecklingsbehov. Trots kapellförsamlingens storlek (lika
stor som flera självständiga församlingar i stiftet) har den till exempel kaplan på 70 procent och
diakon på 55 procent. Utöver diakonen jobbar samtliga medarbetare bara deltid i Sundom
kapellförsamling, som en del av sitt arbete i Vasa svenska församling. Den fortsatta starka
inflyttningen till Sundom ställer framtida krav på utökande av dessa personresurser.
– Malin Lindblom

14. Förvaltning
Församlingsrådet fortsatte sin mandatperiod. Kyrkoherde Tor-Erik Store fungerade som ordförande
under samtliga möten. Församlingssekreterare Anna-Karin Lärka var sekreterare.
Ordinarie ledamöter mandatperioden 2010–2014:
Christel Lax, vice ordförande
John Åsvik
Daniel Djupsjöbacka
Björn Björklund
Olle Victorzon
Birger Enges
Gunborg Sjöberg
Johanna Ulrika Söderholm
Heidi Svartsjö
Anders Lindberg
Britha Antila
Marit Nilsson-Väre
Sven Lindholm
Roger Nylund
Församlingsrådet sammanträdde elva (elva) gånger med 218 (205) behandlade paragrafer. Viktiga
beslut tagna av församlingsrådet år 2014:
1. Införde barnkonsekvensanalys som en punkt på föredragningslistan (19.2)
2. Tillsatte valnämnd inför församlingsvalet (19.3)
3. Beviljade missionssekreterare Martin Sandberg deltagande i SAT-7 Network Conference
(19.2)
4. Bestämdes att protokoll från direktioner och råd refereras av den församlingsledamot som
deltagit i mötet (19.3)
5. Anställde Benita Stenlund som söndagsskolsekreterare (9.4)
6. Beslöt att församlingen inte ordnar eftermiddagsverksamhet år 2015 för stadens elever i
årskurs 1–2 (9.4)
7. Beviljade ungdomssekreterare Anna-Karin Lärka begärt avsked (9.4)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anställde t.f. ungdomssekreterare Heidi Mäkelä (9.4)
Beviljade ekonomiskt understöd till olika organisationer (9.4)
Godkände nytt reglemente för församlingsrådet (11.6)
Utsåg deltagare i Global Leadership Summit 20–21.11.2014 (11.6)
Beviljade kaplan Gunnar Särs begärt avsked för pension (20.8)
Behandlade handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella trakasserier
(20.8)
Beslöt att församlingen ordnar en kurs i hygienpass för anställda och frivilliga (17.9)
Benita Stenlund anställdes som vikarierande ledare för barnverksamheten (8.10)
Valde Mikael Forslund till kaplan (12.11)
Valde Paula Holm som vikarierande söndagsskolssekreterare (4.12)
Behandlade Ungdomens kyrkodagars motion En grönare kyrka vidare (4.12)
Utdelning av förtjänsttecken: Christel Lax och John Åsvik (4.12)

År 2014 ordnade församlingsrådet en julfest för veteraner i Frontveteranföreningen Kamraterna
samt Vasa Front- och Krigsveteraner i Sundom prästgård. Uppslutningen var god och tillfället
uppskattat.
– Tor-Erik Store

Kapellrådets medlemmar åren 2011–2014
Ordinarie
Pär Lidén, ordförande t.o.m. 15.8
Malin Lindblom, ordförande fr.o.m. 16.8
Kristina Stenros, sekreterare
Stefan Strang
Gunnel Granlid
Li Ollil-Nylund
Kristina Nybäck-Käld
Marit Nilsson-Väre

Suppleanter
Marina Holmström
Birger Enges
Hans Winberg

Distriktsrådet för Dragnäsbäck åren 2013–2014
Ordinarie
Suppleanter (ej personliga)
Siv Jern, ordförande
Kurt Damén
Ingeborg Nyberg, sekreterare
Björn Björklund
Sonja Storås
Ulla Wiklund
Niclas Carlsson
Borghild Smirnoff
Christel Lax, församlingsrådets representant
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Diakonidirektionen åren 2013–2014
Ordinarie
Gun-Britt Hammarström, ordförande
Lena Streng, sekreterare
Li Ollil-Nylund
Britten Nylund
Ulla Borgar
Birgitta Sundin
Gunvor Sandell
Britha Antila, FR:s representant
Missionsdirektionen åren 2013–2014
Ordinarie
Gunnar Särs, ordförande
Martin Sandberg, sekreterare
Anette Holm
Brita Jern
Eyvor Sandell
Sabina Saramo
Johanna Ulrika Söderholm, FR:s repr.

Suppleanter

Ruth Julin
Lisa Särs
Gustav Tujulin
Birgitta Strang
Maj-Britt Kolehmainen
Gunborg Sjöberg, FR:s representant

Suppleanter

Ruth Julin
Ann-Katrin Store

John Åsvik, FR:s representant

Direktionen för barnverksamheten åren 2013–2014
Ordinarie
Suppleanter
Siv Jern, ordförande
Susanna Back, sekreterare
Monika Lindvik, barnledarrepresentant
Britt-Marie Kvist-Grönros, barnledarnas suppleant
Martina Skoglund, barnledarrepresentant
Benita Stenlund, föräldrarepresentant VT-14
Maria Sundstedt, föräldrarepresentant HT-14
Anne Rajala, föräldrarepresentant
Rose-Marie Dahlgren-Sand, FR repr.
Heidi Svartsjö, FR:s representant
Maria Sundstedt, söndagskolans repr. VT-14
Benita Stenlund, söndagsskolans repr. HT-14
Direktionen för kristen fostran bland unga åren 2013–2014
Ordinarie
Suppleanter
Daniel Djupsjöbacka, ordförande
Tomas Holmström, suppleant för ordförande
Heidi Mäkelä, sekreterare
Piritta Pitkämäki Ihatsu
Janne Hänninen, skriftskolpräst
Tia-Maria Nord, studentpräst
Sandra Broman, ungdom
Joni Ruuska, ungdom
Elisabeth Hästbacka, doktorand
Andreas Sjöblom, repr. för skolvärlden
Gunborg Sjöberg, representant för skolvärlden
Yvonne Nyberg, Indigo/Folkhälsan
Niclas Risku, resurscentret Föregångarna
Marit Nilsson-Väre, FR:s representant
Johanna Ulrika Söderholm, FR:s representant
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Vasa svenska församlings ordinarie ledamöter i gemensamma kyrkofullmäktige 2013–2014
Henry Byskata
Göran Stenlund
Olav Jern
Christel Lax
Margareta Bast-Gullberg
Folke Jungner
Anders Lindberg
Henrik Skytte
Björn Björklund
Thomas Öhman
Anders Borg
Johanna Ulrika Söderholm
Birger Enges
Vasa svenska församlings medlemmar i gemensamma kyrkorådet 2013–2014
Vivian Cederholm
Christel Lax
Erik Sjöberg

15. Personal
Präster
Tor-Erik Store
Malin Lindblom
Pär Lidén
Siv Jern
Gunnar Särs
Janne Hänninen
Tia-Maria Nord
Ralf Sandin
Heidi Mäkelä
Mattias Boije
Marco Harju
Emilia Kuni

kyrkoherde
kaplan i Sundom kapellförsamling, tjänstledig 1.1–15.7,
vik. kaplan i Sundom 100 % 1.1–31.1, 90 % 1.2–15.8
kaplan i Dragnäsbäck distrikt 60 % 1.2–31.12
kaplan i centrum
församlingspastor
församlingspastor 80 % 1.1–31.12
församlingspastor 20 % 1-31.1, 50 % 1.2–31.12
konfirmandteolog 20 % 1.1–31.7
sommarteolog 9.6–9.8
sommarteolog 4.6–4.8
teologpraktikant 3.9–28.9

Kantorer
Mikael Heikius
Dan Andersson
Monica Heikius
Camilla Andersson
Patrik Vidjeskog
Kajsa Dahlbäck

kantor A-tjänst, sektoransvarig
kantor B-tjänst
kantor C-tjänst
knattemusikledare 10 % 1.9–31.12
sommarvikarie 11.6–12.8
vikarie

Musikskolans personal
Christer Bergsten
Leena Havu-Erhie
Katarina Bergman
Simon Granlund
Tage Johnson

violin, piano, blockflöjt
violin
tvärflöjt
sång
trummor
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Niklas Buss
Henri Aalto
Elisabeth Nedergård
Elouise Englund
Diakonipersonal
Lena Streng
Annina Aspvik
Kerstin M. Borg
Anna-Mari Korin
Luisa Tast
Susanne Blomqvist

gitarr
gitarr
klarinett
piano

ledande diakonitjänsteinnehavare
diakon
diakon 55 % i Sundom
diakon
diakon 60 % 1.1–14.4, 80 % 15.4–31.12
diakoniassistent 60 %,
vikarie för Luisa Tast 40 % 1.1–14.4, 20 % 15.4–31.12

Barn- och familjearbetets personal
Susanna Back
ledare för barnverksamheten 80 %
Camilla Andersson
barnledare 88 %
Marita Borg
barnledare 88 %
Susanne Holm
barnledare 88 %
Britt-Marie Kvist-Grönros
barnledare 88 %
Monika Lindvik
barnledare 88 %
Martina Skoglund
barnledare 88 %
Maria Sundstedt
söndagsskolans verksamhetsassistent 30h/månad 1.1–30.4
Benita Stenlund
söndagsskolsekreterare 50 % 1.8–31.12
Fredika Jern
dagklubbsassistent 1.8–31.12
Ungdomsbyrån
Heidi Mäkelä
Anna-Karin Lärka
Sofia Böckelman
Piritta Pitkämäki Ihatsu
Hanna Östman
Ingela Söderman
Nicolina Grönroos
Mari Johnson

t.f. ungdomssekreterare 80 % 6.1–31.7, 100 % 1.8–31.12
ungdomssekreterare, tjänstledig 6.1–30.4 därefter begärt avsked
ungdomsarbetsledare
t.f. ungdomsarbetsledare tjänstledig 1-4.1, 100 % 5.1–17.3, 60 % 18.3–
1.7, tjänstledig 2.7–10.8, 100 % 1.8–31.12
vik. ungdomsarbetsledare 20 % 1-4.1.
vik. ungdomsarbetsledare 100 % 3.2–17.3, 80 % 18.3–31.7
vik. ungdomsarbetsledare 20.7–4.8
praktikant 31.3–8.6, sommarungdomsarbetsledare 9.6–31.7

Verksamhetsassistenter
Nicolina Grönroos
Chatarina Doktar
Mattias Boije
Marit Nummi
Fredrika Jern
Joni Ruuska
Jukka Ihatsu

1.1–31.5, 20.8–31.12
1.1–31.5, 5.9–31.12
6.3–31.5
29.8–31.12
10.9–31.12
12.9–31.12
22.10–31.12
40

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Kanslipersonal
Mona Engsbo
Ann-Charlott Niemistö
Barbro Sandin

byråföreståndare
byråsekreterare
vikarie

Övrig personal
Margaretha Stenroos
Anna-Karin Lärka
Martin Sandberg
Johanna Backholm
Gina Rivera

församlingssekreterare 1.3 pension
församlingssekreterare
missionssekreterare
informatör
projektsekreterare för invandrararbetet (anställd av samfälligheten)

Alskathemmet
Peter Back
Birgitta Sundin

lägergårdsföreståndare
husmor

Kyrkliga stiftelsens anställda
Ulla Ingman
kyrkvaktmästare i Dragnäsbäcks kyrka
Lillemor Lind
kyrkvaktmästare i Dragnäsbäcks kyrka
– Anna-Karin Lärka

41

