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1. Allmänt
Året i Vasa svenska församling har präglats av strukturella förändringar. I februari godkände församlingsrådet
församlingens strategi för åren 2016–2020. Strategin utmynnade i sju tyngdpunkter: gudstjänsten som en samlande
mötesplats för alla församlingsbor, satsning på konfirmandarbetet stärker medlemskapet, distriktens roll i planeringen
av församlingens verksamhet, medlemmen i centrum, kommunikation, kärleken till vår nästa och frivilligverksamhet.
Förverkligandet av strategin inleddes under året med tyngdpunkterna distriktens roll i planeringen av församlingens
verksamhet och frivilligarbetet. Distriktens roll har förtydligats och nya instruktioner för distriktsråden har godkänts. En
ledningsgrupp har tillsatts för att koordinera verksamheten för Sundom kapellförsamling, centrumdistriktet och
Dragnäsbäck-Gerby distrikt. På så sätt kan resurserna fördelas enligt behoven i de olika områdena. Lekmännens roll i
verksamheten har klargjorts och stärkts.
Förverkligandet av sänkningen av konfirmandåldern inleddes under hösten efter ett gediget förarbete. Dubbla
konfirmandårskurser medför ett annorlunda upplägg som kräver nytänkande och intensivt samarbete mellan
sektorerna. Vi hoppas att den tredje tyngdpunkten i strategin satsningen på konfirmandarbetet stärker medlemskapet.
En förändring är nödvändig eftersom församlingens medlemsantal har minskat med 125 personer. Glädjande är att
antalet döpta ökat i jämförelse med året innan. För att ytterligare uppmärksamma dopet och stärka medlemskapet har
ett gemensamt dopträd beställts av svenska och finska församlingen till Trefaldighetskyrkan. Trädet tas i bruk under
vårterminen 2017.
En ny kanal till församlingsborna har skapats i och med församlingen öppnade ett instagramkonto. Detta som en följd
av en dag kring sociala medier som hölls för anställda. Instagram är en mobilapplikation för smarttelefoner där bilden
är det centrala. En annan följd av dagen var ett mer strukturerat sätt för sektorerna att synas på facebook. En strategi
för arbete i sociala medier godkändes av församlingsrådet.
Församlingens internationella kontakter har under året varit livliga. Kaplan Malin Lindblom och missionssekreterare
Martin Sandberg representerade församlingen vid kyrkinvigningen i Mazimbu 23.10.2016. Dessutom deltog
gruppresenärer från Vasa i högtidligheterna.
Den största reformen inom gudstjänstlivet är att församlingen vid första advent övergick till bönen Vår Fader. Samtidigt
togs psalmbokstillägget i bruk i hela vår kyrka.
Ett utlåtande om Vasa kyrkliga samfällighets program för avstående av lokaler har behandlats under året i flera repriser.
Församlingsrådet har fäst särskild vikt vid frågan om huruvida Dragnäsbäcks kyrka ska fortsätta att hyras eller inte.
Dragnäsbäcks kyrka är huvudkyrka i ett av våra tre distrikt.
– 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

2016
147
137
737
662
27
93
31
131
12 686
2 358
15 044

2015
120
146
824
679
16
69
53
110
12 811
2 333
15 144

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

Tabell 1. Förändringar i medlemsantalet
– Mona Engsbo

3. Gudstjänstlivet
Mål
Det övergripande målet med församlingens gudstjänstliv är att utveckla högmässan så att den blir församlingens
hjärtpunkt.
Präster och kantorer ska i samarbete med gudstjänstgruppen aktivera lekmän i gudstjänstens genomförande. Målet är
att kyrkvärdar, nattvardsassistenter och frivilliga genom sin insats ska berika gudstjänstlivet.
-

Flera lekmän aktiveras i gudstjänstgrupperna
Minst två lekmän aktiveras varje söndag som kyrkvärdar, textläsare eller nattvardsassistenter
Minska antalet utomstående medverkande för att få ner kostnaderna

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.
Det totala antalet besökare i alla högmässor och gudstjänster var 20 567 (19 328)1 personer. Huvudgudstjänsterna har
i år samlat 10 058 (8 086) personer, medan övriga gudstjänster till vilka skol- och dagisgudstjänster samt barn-,
ungdoms- och familjegudstjänster räknas har samlat 10 509 (11 242) personer.

1

Statistikuppgifterna i verksamhetsberättelsen presenteras så att fjolårets uppgifter finns inom parentes.

4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Vid första advent övergick den gudstjänstfirande församlingen till bönen Vår Fader. Innan dess informerades
församlingsborna om övergången. Vid förrättningar och speciellt vid jordfästningar kan bönen Fader Vår ännu användas.
Utvärdering och utvecklingsbehov
I slutet av året utsåg församlingsrådet en arbetsgrupp för att utveckla församlingens gudstjänstliv. Arbetet inleds år
2017. De två distriktsråden och kapellrådet får möjlighet att uttala sig under processens gång. Frågan om
gudstjänstfirande har behandlats många gånger under årens lopp. Det är dags att på allvar engagera lekmännen så att
gudstjänstfirandet blir hela församlingens gemensamma angelägenhet.
Strävan har varit att koordinera gudstjänsterna så att församlingen, utom under stora helgdagarna, firar endast en
förmiddagsgudstjänst. På så sätt kan personalresurserna utnyttjas effektivare.
– Tor-Erik Store

3.1 Retreat
Mål
För år 2016 planeras tre retreater – en på Lepikko lägergård och två på Alskathemmet. Retreatverksamheten leds av
församlingens anställda.
Förverkligande
Retreatverksamheten ses som en del av församlingens gudstjänstliv och erbjuder i likhet med gudstjänsten möjlighet
till andlig fördjupning genom deltagande i retreatens gemensamma böneliv, i nattvardsfirandet och i den andliga
vägledningen.
I mars hölls en tyst retreat på Lepikko med prästen, psykoterapeuten och symboldramaterapeuten Virva Nyback som
retreatledare. Temat var uppbyggt kring psaltarpsalmen Herren är min herde. I september ordnades höstterminens
första retreat på Alskat med temat Frälsarkransen med dansens steg. Retreatledare var prästen och familjerådgivaren
Siv Jern. Dansen hjälper kroppen och själen att komma till ro och möjliggör ett möte med det inre och Gud. Den andra
retreaten på Alskat hölls i november som en kristen djupmeditationsretreat med Kent Danielsson som ledare. Temat
var Där Gud händer.
Retreaterna fortsätter att engagera både vana och nya deltagare. Sammanlagt deltog 39 (35) personer i retreaterna.
Den kristna djupmeditationsgruppen som inledde sin verksamhet år 2015 har fortsatt att träffas under år 2016. Gruppen
har träffats nio gånger. Deltagarantalet har varierat mellan fyra och åtta personer. Kristen djupmeditation är inre ordlös
bön där man går in mot sitt inre centrum, in mot vilan och öppenheten för att möta Gud.
– Kerstin M. Borg
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3.2. Jordfästningar
Mål
Varje jordfästning föregås av samtal med de anhöriga. Samtalen är till sin karaktär själavårdande och programmet för
jordfästningen planeras. Alla anhöriga inbjuds till sorgegrupp.
Verksamhet och uppgift
I församlingen förrättades 128 (148) jordfästningar. Av dessa var fyra (nio) sådana som inte hörde till församlingen.
Varje jordfästning föregås av samtal med de anhöriga. Församlingens präster och kantorer bär ansvaret för
förrättningarna.
– Mona Engsbo

3.3. Kyrkliga förrättningar
Mål
Prästerna håller ett förrättningssamtal inför förrättningen. Brudparen får en vigselbibel och vid dopet ges ett dopljus
och familjen får Helgdagsboken som är en introduktion till kyrkoåret.
Förverkligande
I församlingen förrättades totalt 147 (111) dop. Av dessa var 142 (108) barndop och fem (tre) vuxendop. Sju (fem) dop
av medlemmar i andra församlingar förrättades. Dopen förrättas i församlingens utrymmen eller i hemmen och föregås
av ett dopsamtal. Vid dopet ges ett dopljus och familjen får en bok. Församlingens präster bär ansvaret för dopen. År
2016 var andelen odöpta barn 6 procent (2015: 13,8 %, 2014: 7,1 %, 2013: 6,5 %).
Under året vigdes 38 (33) brudpar till äktenskap och två äktenskap välsignades. Förrättningen 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 sex Kärnträffar. Gästerna och deras teman var följande: Siv Lundström Brinnande tro i tider av kris,
Sofia Torvalds Går skilsmässor och ångest i arv?, Antonia Ringbom Tryggare kan vi inte vara, Cecilia Björk Viktigt och
mindre viktigt – att söka det goda livet, Mayvor Stagnäs Min cancerresa och Monica Johnson Bolivia – ett land fullt av

6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

kontraster. Målet för Kärnträffarna uppfylls eftersom olika föreläsare drar aningen olika publik. Tillfällena samlade 29–
58 personer per gång.
Utvecklingsbehov
Medelåldern bland deltagarna i Kärnträffarna är 60+. Gäster som talar om teman aktuella för yngre kvinnor kunde öppna
för en önskvärd föryngring.
– Camilla Brunell

4.3 Vasa Kyrkobrödrakår
Mål
Vasa Kyrkobrödrakår som är en fristående förening inom församlingen. Kyrkobröderna strävar till att främja kristlig
brödragemenskap och ge vägledning och fördjupning i det andliga livet.
Förverkligande
Kyrkobrödrakåren som under verksamhetsåret 2016 firade sitt 60-årsjubileum i samarbete med församlingen, hade vid
årets slut 47 inskrivna medlemmar. Liksom tidigare år har den gemensamma brödralunchen med efterföljande föredrag
kring något teologiskt eller annat intressant aktuellt tema varit de bärande inslagen vid samlingarna. Dessa har hållits
varannan måndag vid lunchtid, från januari till maj och september till december. Kårens medlemmar samlades under
året 19 (18) gånger. Verksamheten bestod av 16 (16) brödraluncher, en vårutfärd, 60-årsjubileum och den traditionella
julväntan.
Antalet deltagare vid brödramåltiderna var i medeltal 23 (24) personer. Det högsta antalet deltagare vid en eller flera
brödramåltider var 29 (31) personer. Det totala deltagarantalet vid brödramåltiderna var 360 (387) personer. På
jubileumsfesten som firades den 8 oktober med damer och gäster i lägergården Alskathemmet samlades 50 personer.
Till Jubileumsprogrammet hörde även högmässa och kyrkkaffe den 9 oktober i Trefaldighetskyrkan. Det totala
deltagarantalet under året inklusive vårutfärd, jubileumsfest och julväntan var 476 personer (451). Styrelsen höll under
verksamhetsåret 15 (11) protokollförda möten. Förutom planering av den normala årliga verksamheten har styrelsen
ägnat en hel del tid åt att planera och förbereda kårens 60-årsjubileum.
– Leif-Johan Höckert

4.4 Samtalstjänst
Mål
Målet är att ordna fortbildningsträffar fem–sex gånger per år och göra tjänsten synlig genom annonsering såväl i
tidningar som på sociala medier.
Förverkligande
Samtalstjänsten i Österbotten upprätthålls av Korsholms, Närpes och Pedersöre prosterier. Även församlingar i
Helsingfors med omnejd deltar i den svenska verksamheten. Samtalstjänsten dejourerar varje kväll klockan 20–24. Vasa
svenska församling är värdförsamling för Samtalstjänsten i Korsholms prosteri.
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Under året har Samtalstjänstens jourhavande samlats för utbildning tre gånger på våren och två gånger på hösten.
Samarbetet med Palveleva puhelin/Samtalstjänst på det nationella planet har intensifierats efter önskemål från
Kyrkostyrelsen. Direktionsordförande Siv Lundström blev invald i tidningen Linkki–Länkens redaktionskommitté för
perioden 2016–2018 och deltog i Palveleva puhelimen työntekijäkokous i Helsingfors 3–4 november. I början av året
togs ett nytt statistikprogram i bruk och de flesta av de jourhavande registrerar nu samtalsstatistiken på nätet.

Manliga ringare
Kvinnliga ringare
< 25 år
25–44 år fr.o.m. 2016: 18–40 år
45–64 år fr.o.m. 2016: 40–75 år
> 64 år fr.o.m. 2016: >75 år
Samtal (stumma/felringning)

2016
93
204
28
143
12
363 (66)

2015
62
191
4
32
85
33
297 (33/12)

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)

Tabell 2. Samtal till Samtalstjänsten
Registreringen av samtalen till Samtalstjänsten visar en ökning i antalet samtal som mottagits i jämförelse med året
innan. Under året har Samtalstjänsten uppringts i huvudsak av personer som lever ensamma. De huvudsakliga ämnena
som ringarna har velat diskutera har berört människorelationer, det psykiska och fysiska välbefinnandet, sjukdom samt
frågor rörande vardagslivet.
Under året har en del annonser publicerats i olika tidningar och många församlingar i prosteriet har med
Samtalstjänstens logo och information på sina hemsidor.
Utvecklingsbehov
Det finns hela tiden behov av nya jourhavande, eftersom olika livsskeden gör att jourhavande slutar eller behöver hålla
paus i sitt engagemang. Ett aktivare samarbete med de övriga samtalstjänstjourerna i stiftet behöver även i
fortsättningen utvecklas. Under år 2017 kommer Samtalstjänst att få ett nytt telefonnummer och i och med den
förändringen behöver en effektiverad informationskampanj genomföras.
– Siv Lundström, direktionsordförande

5. Kyrkomusik
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 för
musikarbetet är en musikaliskt omväxlande gudstjänst och en genuin musikupplevelse som hjälper både barn och vuxna
att leva ut sin tro. Ett annat mål är att upprätthålla församlingens musiktraditioner.

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, julbön och
under stilla veckan samt ger egna konserter.
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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 med elever från årskurs 1–3 övar en gång i veckan.
Förverkligande
Trefaldighetskyrkans kör, Sundomkören och Brändö kyrkokör som övar en gång i veckan har samarbetat mycket. Under
vårterminen övade körerna inför Händels Messias III. Konserten framfördes tillsammans med församlingens körer,
ungdomsorkestern och solister. Under höstterminen ordnades tre tillfällen där psalmbokstillägget introducerades.
Körerna deltog under året i två kördagar som arrangerades av Kyrkosångskretsen.
Körerna har som tidigare år medverkat vid olika högmässor och gudstjänster. Trefaldighetskyrkans kör har ansvarat för
musiken i ökenmässorna. Tillsammans med Brändö kyrkokör har Trefaldighetskyrkans kör sjungit under årets
psalmaftnar. Brändö kyrkokör har dessutom medverkat vid Siv Jerns avskedsgudstjänst i Dragnäsbäcks kyrka.
Sundomkören har samarbetat med Good News samt medverkat i en cafégudstjänst i Vörå församlingshem och en i
Sundom prästgård. Luciakören eller medarbetarkören har haft fem övningar och uppträtt på Luciamorgon i
Trefaldighetskyrkan den 13 december tillsammans med Brages Lucia. Detta år blev även Lucian krönt i kyrkan.
Kör och
orkester
Vuxenkörer
Barnkörer
Orkestrar

Grupper
2016
3
2
1

2015
5
2
1

Medlemmar
2014
4
2
2

2016
60
45
10

2015
88
45
10

Övningar

2014
85
55
13

2016
93
34
10

2015
142
45
20

Uppträdanden
2014
135
50
38

2016
38
11
3

2015
39
13
3

2014
39
8
7

Tabell 3. Kör- och orkesterverksamhet
Sångklubben som under våren fungerade i samarbete med Vasa övningsskola, har övat nio gånger och uppträtt en gång.
Sundom skolkör som fungerar i samarbete med Sundom skola, har övat 25 gånger och haft elva framträdanden bland
annat på gudstjänsten för hela familjen på första advent och på skolans julgudstjänst i Sundom kyrka. Detta år
framfördes musikalen Sally säl två gånger i skolan. Skolkören har även besökt prästgårdspensionärerna och Hemgården.
Skolkören sjöng ett antal sånger ur musikalen Sally säl på Barnkonserten i Sundom kyrka som samlade 129 åhörare.
Ungdomsorkestern har övat en gång i veckan och har uppträtt i gudstjänster och vid olika musiktillfällen. Orkestern
medverkade i del tre av verket Händels Messias som framfördes i Trefaldighetskyrkan tillsammans med församlingens
körer. Traditionsenligt framfördes Stilla musik i Allhelgonatid i Uppståndelsekapellet. Detta år åhörde 160 personer
konserten.
Församlingen har under året haft samarbete med körer utifrån som medverkat i gudstjänster och musikevenemang.
Bland dem kan nämnas vokalensemblen Röster som medverkade under stilla veckans aktläsning samt Vasa Kammarkör
som medverkade i en högmässa under körfestivalen i maj samt på De vackraste julsångerna i Dragnäsbäcks kyrka.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Körverksamheten har lyckats bra. Medlemmarna har varit motiverade. Nya körmedlemmar har tillkommit i alla körer.
Inom körverksamheten har man kunnat förverkliga alla de musikevenemang som planerats även om inte alla sångare
haft möjlighet att delta i allt som ordnats.
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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

5.2 Musikskola, Knattemusik och Juniororkestern
Mål
Målet för musikskolan är att erbjuda instrumentundervisning för barn och ungdomar. Knattemusiken erbjuder en sångoch musikstund för barn under skolåldern tillsammans med vuxen. Juniororkestern riktar sig till barn i grundskolans
lägre klasser (årskurs 1–6).
Förverkligande
Musikskolan, Knattemusiken och Juniororkestern kunde genomföra sin verksamhet enligt planerna. Elevunderlaget har
dock gått ner. Eleverna i musikskolan har beretts möjlighet att uppträda vid musikskolans matiné, vårfest och julfest.
Verksamhetsform
Musikskolan
Knattemusik
Juniororkestern

Elever/Deltagare
2016
2015
2014
65*
81
83
8
8
11
4
6
-

2016
28
24
28

Lektioner
2015
28
25
28

2014
28
28
-

Uppträdanden
2016
2015
2014
3
3
3
1
1
1
4
4
-

* Därtill fem gitarrgrupper.

Tabell 4. Musikskola och knattemusik
Utvärdering och utvecklingsbehov
Undervisningen har fungerat bra. Fortsättningsvis hålls dock 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. Detta är en orsak till det nedåtgående elevantalet. Det borde hittas ett sätt
att subventionera undervisningen ytterligare. Det har också kommit signaler från timlärarna att de upplever att de är
underbetalda i jämförelse med andra församlingar, skolor eller inrättningar som ger musikundervisning.
– 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
De konserttillfällen som samlat flest åhörare under året är Aftonmusiken och De vackraste julsångerna. Aftonmusiken
samlade 1 700 (2 002) besökare under de tio konserterna som ordnades under sommaren. Förutom orgel hördes i serien
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också solosång, violin, tvärflöjt, saxofon, blockflöjtsensemble och piano. De vackraste julsångerna sjöngs i församlingens
tre kyrkor och samlade sammanlagt 826 (1 083) deltagare enligt följande: Trefaldighetskyrkan 426 (671), Dragnäsbäcks
kyrka 146 (200) och Sundom kyrka 254 (212).
Konsertverksamheten samarbetar med olika körer, församlingar, skolor, föreningar med flera. Under året har flera
konserter i samarbete med andra ordnats.
Konsert
Händel Messias III

Plats
Trefaldighetskyrkan

Orgelkonsert
Julkonsert
Luciamorgon
Julkonsert

Trefaldighetskyrkan
Dragnäsbäcks kyrka
Trefaldighetskyrkan
Trefaldighetskyrkan

Medverkande
Församlingens körer, ungdomsorkestern och
solister
Kalevi Kiviniemi och Jimi Järvinen
Elever från Kuulainstitutet
Medarbetarkören, Brages lucia
Isa Lindgren med flera

Åhörare
217
279
104
389
89

Tabell 5. Konserter i samarbete med andra
Utvärdering och utvecklingsbehov
Verksamhetsåret har varit minst sagt livligt och musikverksamheten är omfattande. Kantorerna utsätts för stor press i
sitt arbete med att balansera mellan gudstjänstlivets, förrättningarnas, andakternas, körernas och konsertlivets
fordringar. Mer personal borde finnas att tillgå, men lyckligtvis har man kunnat engagera vikarier. Kantorerna
samarbetar med alla församlingens sektorer. Med tre tjänsteinnehavare i musikalisk tjänst är det inte så lätt när den
totala personalstyrkan är över trettio personer.
– 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.
Vår strävan är att barnen och deras familjer skall kunna delta i gudstjänstlivet och församlingens verksamhet på ett för
dem naturligt sätt. Vår målsättning är att kontakten till familjerna är enkel, okomplicerad, naturlig och kontinuerlig. Alla
ska få vara en del av vår verksamhet och hitta sin plats i den. Genom vår verksamhet kan kristendomen få en naturlig
plats i barnens vardag och hem, så att barnens uppväxtmiljö ger värderingar som bär genom livet. Till detta område hör
även besök i daghemmen, där vi kan fungera som en samarbetspartner där vi tillsammans visar på kristenheten i vår
tillvaro.
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Kyrkans barn- och familjeverksamhet har ett gott anseende och de anställda är motiverade, uppskattade och
engagerade i sitt arbete. Inom församlingen förstår man att kontakten med barnen och familjerna är viktig och att man
behöver ett fungerande samarbete mellan olika grupper av anställda kring detta.
Förverkligande
Till barnverksamheten hör följande verksamhetsformer: dagklubbar, Små och stora-grupper, Babycafé, Musikskoj,
Solklubben och söndagsskola. På programmet finns ytterligare besök i stadens daghem, familjedagar, föräldrakvällar,
Babykyrka, Knattekyrka, familjegudstjänster, 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, fadderbrev som skickas hem på dopdagen till två- och treåringar samt Knattekyrka som är
speciellt riktad till barn som fyller fyra år.
Intresset för vuxen-barn grupper har varit stort. Församlingen har under året haft fyra Små och stora grupper, en
Babycafégrupp i Sundom samt två Musikskoj grupper. I juni ordnades även Solklubben, en träffpunkt för vuxenbarngrupperna. En avslutande utfärd gjordes till Stundars där vi deltog i Stundars vårlek för barnen. Sammanlagt har
172 samlingar ordnats där 2 691 deltagit (1 118 vuxna och 1 573 barn).
Intresset för församlingens dagklubbsverksamhet är fortfarande stort, även om vi detta år hade något färre inskrivna
barn. I tolv dagklubbsgrupper var 111 barn inskrivna gentemot 133 året innan. I två grupper har vi medvetet hållit
deltagarantalet lägre på grund av barn med särskilda behov. Dagklubbar har hållits i Gerby församlingshem,
Dragnäsbäcks kyrka, på Vasaesplanaden och i Sundom. Sex klubbar ordnades under våren och likaså sex under hösten.
Dock skedde en förändring till hösten med endast en blandgrupp i Sundom och två dagklubbsgrupper i Dragnäsbäck
kyrka, som en följd av att det kom in få anmälda till Sundom dagklubb och många till Gerby-Dragnäsbäck området.
Under året har ledaren för barnverksamheten och fyra barnledare besökt alla svenska daghem samt svenska
språkbadsgrupper i Vasa. I regel besöker ledarna varje daghem två gånger under en termin. Familjedagvårdsträffarna
har minskat eftersom flera familjedagvårdare gått i pension och inga nya har tillkommit. Under våra traditionella påskoch julandakter för daghemmen nådde vi detta år flera än året innan. I år besöktes våra andakter av just över 2 000
personer, medan det året innan besöktes av 1 445 barn. En av orsakerna kan vara att det hölls fler andaktstillfällen och
åtminstone vid julandakterna hade daghemmen bjudit in far- och morföräldrar.
Under våren ordnades Pappa-barn-dag tillsammans med Ungdomsbyrån. Tillfället var uppskattat. Under hösten
samarbetade barn- och familjeverksamheten med familjerådgivningen i Vasa kyrkliga samfällighet kring en föreläsning
vid namn Du och Jag och Vi där vi ordnade barnpassning under tiden som föräldrarna deltog i föreläsningen. 13 barn
deltog i barnpassningen.
Söndagsskolan ordnades detta år i Gerby församlingshem, Dragnäsbäcks kyrka, Trefaldighetskyrkan och Sundom kyrka.
På de tre sistnämnda områden kallas söndagsskolan från och med höstterminen för Barnprogram. I Gerby är intresset
stort för söndagsskolan och man kan ha både så kallad Lillklass och Storklass. Intresset för söndagsskola i Dragnäsbäcks
kyrka har varit stort under året. I Trefaldighetskyrkan fanns en förfrågan från församlingsmedlemmar om att ordna
söndagsskola, så det har gjorts försök att ordna söndagsskola även i Trefaldighetskyrkan några gånger under vår- och
höstterminen, men inga barn har kommit. I Sundom kyrka har få deltagit i söndagsskolan. I samarbete med finska
församlingen ordnas Sunday school i anslutning till Sunday service i Brändö kyrka.
Kyrkpåsarna har uppdaterats regelbundet under året. Kyrkpåsarna finns i Trefaldighetskyrkan, Dragnäsbäcks kyrka och
Sundom kyrka.
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Utvecklingsbehov
För året 2017 vill barnverksamheten jobba för att få ut tydlig information om vår verksamhet, speciellt gällande
dagklubbsanmälningarna. Vi bör bli mera tydlig med att dagklubbsstarten sker enbart i början av hösten och början av
det nya året. Dagklubbsverksamheten är uppskattad och den bör vi satsa på och jobba med för att hålla deltagarantalet
jämnt. Speciellt till Sundom, med det minskade antalet anmälda, försöker vi göra en extrainsats med personliga brev
där vi informerar om klubbverksamheten och anmälningstiden. Vi bör spara på transportkostnader till dagisandakterna,
och kommer under vårterminen 2017 pröva på att utveckla konceptet med mera personliga påskandakter genom att
besöka daghem och hålla enkla men kvalitativa andakter i daghemsmiljö.
Samarbetet med andra sektorer inom församlingen är av stor vikt för framtiden. Speciellt kontakten till diakonin är viktig
för vår verksamhet. Eftersom vi möter många barnfamiljer så kan vi även möta familjer som drabbats av svårigheter och
som behöver församlingens stöd även på annat sätt än genom barnverksamheten.
Vi hoppas kunna skapa ett engagemang för vår verksamhet hos den nya kommittén, så att medlemmarna känner att de
vill och kan påverka. Kommittén är en viktig stödfunktion för vår verksamhet och den bör vi måna om.
– Terese Söderman

6.2 Flickor och pojkar
Mål
Arbetet bland flickor och pojkar i åldrarna 7–12 år vill erbjuda juniorklubbar i Dragnäsbäck, Gerby och Sundom, hålla
två läger samt dagläger på sportlovet och sommaren. Det ordnas slödag i Sundom prästgård fyra gånger under året. För
familjerna erbjuds möjlighet att komma till de evenemang som ordnas i samarbete med barnverksamheten, pysseldagar
kring jul och pappa-barn-dag. Samarbetet med de övriga svenska församlingarna i Vasa kring Kids Action Night
fortsätter. De som genomgått hjälpledarutbildningen erbjuds arbete som klubbledare och hjälpledare på barnläger.
Förverkligande
Under vårterminen ordnades två juniorklubbar, i Gerby och Sundom. Ingen juniorklubb ordnades i Dragnäsbäck på
grund av för lite barn. I Gerby deltog i medeltal sex barn per gång. Klubbarna leddes av en verksamhetsassistent. I
Sundom deltog i medeltal fem barn per gång under våren och hölls av två verksamhetsassistenter. Vårterminen
avslutades med vårfest på ungdomsbyrån med barn från grupperna i Gerby och Sundom.
På hösten fortsatte juniorklubben i både Gerby och Sundom. I Gerby leds klubben av två hjälpledare och i medeltal
deltog sex barn per gång. I Sundom har klubben haft i medeltal 23 deltagare per gång. Klubben leds av två hjälpledare.
Under hösten har hjälpledarpraktikanter bekantat sig med verksamheten. Terminen avslutades med en gemensam
julfest för bägge klubbarna på ungdomsbyrån.
Under året ordnades två läger på Alskat lägergård. Hjälpledarna och verksamhetsassistenten har gjort ett viktigt arbete
på barnlägren. Under våren ordnades en pappa-barn-dag på Lepikko lägergård. I dagen deltog sju pappor och tio barn.
Ledare på lägret var förutom ungdomsarbetsledaren även två barnledare. På sommaren ordnades även ett dagläger på
tre dagar i Sundom prästgård. På daglägret deltog 20 barn och tre hjälpledare.
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Läger för åk 1–6
Musikläger
Sportlovsläger
Dagläger, sportlovet
Barnläger, sommar
Barnläger, höst
Dagläger, sommar

Deltagare
2015
29
24
19
12
18

2016
26
6
29
20

2014
17
23
18
6

2013
17
25
18
28
17

Tabell 6. Läger för flickor och pojkar
Inför advent ordnades traditionellt – i samarbete med barnsektorn – en julpysseldag för hela familjen i Sundom och en
i centrum. Omkring 50 barn pysslade i Sundom och 35 barn i centrum.
Slödagen är en dag då barnen ser på film, äter gott och har andakt. Fyra slödagar ordnades på Vinden i Sundom och där
deltog i medeltal 20 barn per gång. Den planerade slödagen på ungdomsbyrån i centrum inhiberades på grund av för få
anmälda.
Samarbetet med frikyrkorna har under året varit återhållsamt och inget Kids Action Night har ordnats under året.
Sammanfattning
Då det gäller den regelbundna kvällsverksamheten för flickor och pojkar i åldern 7–12 år, har det varit svårt att få barnen
med i juniorklubbarna. Lägerverksamheten är populär och framförallt läger med övernattning är attraktiva bland
barnen. Kids Action Night var lagt på is under år 2016, men en fortsättning planeras under år 2017. I övrigt lyckades
ungdomsbyrån uppnå de mål som sattes för år 2016.
– Sofia Mietala

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
unga i olika uppgifter. Samarbete med andra församlingar och organisationer är en naturlig del av ungdomsarbetet.
Målsättningen är att fördjupa kontakten till ungdomarna samt att stärka deras församlingsidentitet.
Konkreta mål är att erbjuda hjälpledarutbildning och en gudstjänst planerad av ungdomar samt möjlighet att delta i
Ungdomens kyrkodagar och Höstdagarna. Övriga konkreta mål är att hålla ett läger för årskurs 7 samt erbjuda filmkväll
på ungdomsbyrån.
Förverkligande
Behoven bland ungdomarna förändras snabbt och det utgör en utmaning i planeringen av arbetet. Målen har ändå
uppnåtts genom hjälpledarutbildningen, konfirmandarbetet, öppet hus-verksamheten och besök i skolor. I
konfirmandarbetet och hjälpledarutbildningen möter personalen en stor del av ungdomarna i Vasa.

14

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Hjälpledarutbildningen har förverkligats genom fyra hjälpledardygn på Alskat och månadsträffar på ungdomsbyrån.
Våren 2016 dimitterades sammanlagt 15 hjälpledare. Till hösten inleddes hjälpledarutbildningen med 17 deltagare.
Hjälpledardygn ordnades under våren på Österhankmo lägergård och under hösten på Alskat. Under året har 32
ungdomar deltagit i hjälpledarutbildningen (9 pojkar och 23 flickor) och 31 redan utbildade hjälpledare (11 pojkar och
20 flickor) på olika läger. Varje vår samlar ungdomsbyrån hjälpledare som kommer att hjälpa till på skriftskolläger under
sommaren till en preppdag. Våren 2015 deltog 14 blivande hjälpledare i preppdagen.
På fredagskvällar har ungdomarna samlats på vinden i Sundom prästgård. Vinden är en öppet hus-verksamhet för
ungdomar i högstadieåldern och äldre. Den är öppen klockan 18–21 och där erbjuds kvällsbit, program, andakt och fri
samvaro. Verksamheten leds av en ungdomsarbetsledare och en verksamhetsassistent. Öppet hus-verksamheten har
under året hållits 25 gånger och 306 ungdomar har deltagit. Majoriteten av ungdomarna som deltar är Sundombor.
Unggudstjänst firas varannan onsdag i Trefaldighetskyrkan och är en gudstjänst med rörelse och ett enklare budskap.
Gudstjänsten ger också möjlighet för äldre hjälpledare att vara delaktiga i gudstjänstlivet. Unggudstjänst ordnades nio
gånger under året med i medeltal 21 deltagare per gudstjänst. På hösten firades tre unggudstjänster i samband med
skriftskolstarten (två i Trefaldighetskyrkan och en i Sundom kyrka) och ungefär 260 blivande konfirmander deltog.
Hösten 2016 påbörjade Ungdomsbyrån verksamhetsformen Brunch för Unga vuxna. Två bruncher hölls med
sammanlagt 19 personer på plats. Bruncherna har en god utvecklingspotential och fortsätter under verksamhetsåret
2017.
Under hösten ordnades inget läger för årskurs 6–7 eftersom det fanns för lite anmälningar. I Ungdomens Kyrkodagar
(UK) som hölls i Karis i januari 2016 deltog fyra ombud från Vasa svenska församling och till Höstdagarna i Toijala på
hösten åkte fyra av våra ungdomar.

Sammanfattning
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.
Under året ordnades inget läger för årskurs 6–7 som fanns med i målen. Detta var nu andra året i rad som lägret för åk
6–7 fick inhiberas. Inga filmkvällar ordnades på ungdomsbyrån. Ungdomsbyrån får fundera vidare på utmaningen att
locka flera deltagare och delegater till höstdagarna och Ungdomens kyrkodagar.
– Sofia Mietala

6.4 Konfirmandarbete
Mål
-

ordna två vintergrupper, ett dagläger och 4 sommarläger
anställa två sommarteologer för två månader respektive sex veckor
anställa nattvakt för två nätter/sommarläger
varje konfirmand får en bibel och en kyrkogångsbok
förverkliga dopundervisningen
erbjuda konfirmanden möjlighet att bekanta sig med den kristna tron
engagera konfirmanden i församlingens aktiviteter, bland annat som hjälpledare.
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Förverkligande
Under året 2016 konfirmerades totalt 130 (99) ungdomar i någon av församlingens kyrkor. Av dessa hörde 17
konfirmander till Vaasan suomalainen seurakunta och 3 (7) till någon annan församling. Ytterligare 13 (13) av
församlingens ungdomar konfirmerades i en annan församling eller vid Evangeliska folkhögskolan (EFÖ). I samband med
konfirmationen trädde fyra personer in i församlingen. Av dessa var tre odöpta och döptes i samband med skriftskolan.
Församlingen ordnade två (två) vinterskriftskolor, en i centrum och en i Sundom. Dessa ungdomar konfirmerades i april.
Under sommaren hölls en dagsskriftskola i juni, vilket inte ordnats tidigare år, samt fyra (tre) lägerskriftskolor.
Deltagarna i dessa konfirmerades under sommaren. Varje konfirmand har fått en Bibel och en kyrkogångsbok som gåva
från församlingen. Konfirmandundervisningen är en del av dopundervisningen och ses som en naturlig fortsättning på
dopet. Undervisningen har utgått från den unga församlingsmedlemmen. Ungdomarnas olika behov har beaktats när
grupperna har sammansatts och smågrupper bildats. Fyra sommarteologer har anställts under sommaren för kortare
perioder och varje skriftskolläger har haft minst en sommarteolog. Alskat 1 var utan präst på lägret, men lägret hade
istället två sommarteologer.
Att skriftskoltiden är en period när de unga bekantar sig med församlingslivet har betonats genom att anställda från de
olika sektorerna har deltagit i undervisning, exempelvis diakoni, mission och kyrkomusik. Nya hjälpledare har utbildats
och välsignats till tjänst i församlingen. Hjälpledare har deltagit i sommarlägren genom att ansvara för olika
programpunkter under lägret, samt utgjort en naturlig länk mellan konfirmanden och de övriga lärarna och lägerledarna.
Nattvakt har engagerats under lägren.
Alskat lägergård togs i bruk i juni efter renoveringen, vilket orsakade en del bekymmer, åtminstone för det första lägret.
Lägergården kändes halvfärdig i och med att en del av utrustningen saknades. Mellandörren till kapellet gick till exempel
inte att öppna och en del av konfirmanderna klagade på dålig inomhusluft i logementsbyggnaden.
Under hösten påbörjades även sänkningen av konfirmandålder, då både åttondeklassister och niondeklassister anmälde
sig till skriftskolan. Totalt anmälde sig 258 konfirmander under oktober.
– Mikael Forslund

6.5 Skolungdomsarbete
Mål
Målsättningen är att finnas mera ute i skolorna och att öka samarbetet mellan skolorna och församlingen.
Ungdomsbyrån vill fortsätta satsningen på att dela med sig av evangeliet genom Bibeläventyret samt jul‐ och
påskvandringar.
De konkreta målen är:
hålla morgonsamlingar i skolorna
hålla ett Bibeläventyr per skola i både gamla och nya testamentet
erbjuda grundskolans årkurs 1–2 möjligheten att bekanta sig med kyrkorummet
delta i skolgudstjänster och andakter tillsammans med prästerna
fortsätta med skaparklubben i Gerby under vårterminen 2016
utveckla samarbetet med Yrkesakademin
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Förverkligande
Kontakten med 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 de morgonsamlingar som ungdomsarbetsledarna hållit.
Under året har 25 skolbesök gjorts i samband med Bibeläventyret. Bibeläventyret har hållits i Gerby och Vikinga skola.
Ungdomsarbetsledarna har medverkat i olika gudstjänster som riktats till skolbarn samt vid välsignelse av
förstaklassister. Hösten 2016 välsignades 101 barn från Gerby, Haga och Sundom skola.
Skola
Haga skola
Gerby skola
Sundom skola
Vikinga skola
Övningsskolan 1–6
Mussorskola
Borgaregatans skola
Övningsskolan 7–9
Sammanlagt

Morgonsamlingar
2016
2015
2014
7
7
9
6
7
2
2
4
2
5
4
5
3
3
4
2
19
17
20
5
4
6
49
46
48

Skolgudstjänster
2016
2015
2014
3
1
1
3
3
1
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
17
15
12

Andra besök
2016
2015
2014
6
8
2
3
21
22
24
13
2
3
6
6
27
41
48

Tabell 7. Skolkontakter
Ungdomsbyrån har också bidragit med en rundtur kring kyrkliga yrken och kyrkorummet med Vasa övningsskolas
fjärdeklassister samt två lektioner om dop och konfirmation för årskurs 4 i Gerby. Från och med 1.8.2016 är Mussor
skola en del av Haga skola.
Under vårterminen fortsatte samarbetet kring eftermiddagsvården med Gerby skola. Församlingen håller skolklubb en
gång i veckan för att underlätta den lagstadgade eftermiddagsvården för elever i årskurs 1–2. Det har funnits 36
inskrivna barn i klubben.
Församlingen håller varje fredag en kort morgonsamling i Borgaregatans skola. Under stilla veckan hölls
passionsandakter i bägge skolorna för årskurs 7–9. Inför advent och jul firades andakter och gudstjänster med samtliga
skolor, inklusive gymnasieskolorna. Kontakten till andra stadiets utbildningar har upprätthållits genom samarbetet med
Yrkesakademin (YA) genom ungdomsarbetsledarens regelbundna besök (totalt 15 besök) på YA:s internat.
Tillsammans med Vasa finska församling planerade och deltog ungdomsarbetsledaren med Arbeta i kyrkan-montern på
Know How-mässan 23–24 november i Botniahallen. Ungdomsarbetsledarna samarbetade med Kyrkans central för det
svenska arbetet kring kyrkans tält på Stafettkarnevalen som hölls i maj på Karlsplan i Vasa. I Stafettkarnevalen deltog
elever från hela Svenskfinland.
Sammanfattning
Samarbetet med skolorna fungerar bra. Målet för år 2016 gällande Bibeläventyret gick inte att uppfylla, personalen
räckte inte till. År 2017 kan vi bli bättre på att erbjuda skolorna möjlighet till ett besök i kyrkan för att bekanta sig med
kyrkorummet.
– Sofia Mietala
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6.6 Specialungdomsarbete
Mål
Målsättningen är att fördjupa kontakten till ungdomarna samt att stärka deras församlingsidentitet. Därtill jobbar
ungdomsarbetet med att utveckla prosteriets 3D webbsida Lutherdome med målet att kunna använda den i
konfirmandarbetet och i hjälpledarutbildningen. Till specialungdomsarbetet hör även att upprätthålla kvaliteten på
ungdomsbyråns musikinstrument.
Konkreta mål är att hålla mediaverkstad, erbjuda medialäger, filmkvällar på Ungdomsbyrån samt technomässa.
Förverkligande
Under året har satsningen på prosteriets webbprojekt Lutherdome fortsatt. Två speldagar och ett läger har hållits i
prosteriets regi under året. En technomässa hölls i prosteriet under hösten 2016. Inga filmkvällar hölls.
Utvärdering
Lutherdome 3D webbsidan används i ungdomsarbetet, men ännu inte i större utsträckning i konfirmandundervisningen.
Medialägret fyller en viktig funktion, eftersom det ger ungdomar med specialintressen ett socialt sammanhang som de
annars har svårt att hitta.
– Sofia Mietala

6.7 Studerande och unga vuxna
Mål
Målet för arbetet bland unga vuxna är att erbjuda andlig fördjupning och församlingsgemenskap för studeranden och
unga vuxna. Detta sker bland annat genom att erbjuda filmkväll på ungdomsbyrån.
Förverkligande
Studentarbetet har under året haft svårt att nå upp till målen. Filmkvällar har inte ordnats på grund av bristande
uppslutning. Under vårterminen gick församlingspastor Tia-Maria Nord ner i arbetstid till 50 %. Detta påverkade
studentarbetet. Inga själavårdssamtal med studerande har hållits.
Studentprästen Tia-Maria Nord har under vårterminen deltagit i två dimissionstillfällen. Vid välkomstdagen för nya
studerande vid Novias enhet i Roparnäs deltog ungdomsarbetsledare Sofia Böckelman med information om
församlingens verksamhet. Kaplan Malin Lindblom deltog i Åbo Akademis inskriptionstillfälle på hösten. Julmys på
Hanken hölls i år av Piritta Pitkämäki Ihatsu och Zackarias Böckelman.
Under våren samlades Studentmissionen regelbundet på ungdomsbyrån. Detta gav en naturlig kontakt och
ungdomsarbetsledare Sofia Böckelman har också medverkat med att vid ett tillfälle leda en bibeldiskussionsgrupp.
Under höstterminen har Studentmissionens regelbundna träffar minskat överlag och man har endast undantagsvis
samlats på ungdomsbyrån eller på Cross. Kontakten mellan Studentmissionen och församlingen är ändå god och
ungdomsarbetsledare Sofia Böckelman håller kontakt med Studentmissionens styrelse.
Eftersom studentarbetet under höstterminen saknat studentpräst har ungdomsbyråns personal ordnat två bruncher för
studerande och unga vuxna samt skapat en facebook-grupp som heter ”Ung vuxen i Vasa svenska församling”.
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Responsen har varit mycket positiv. Bruncherna har samlat 10–12 personer och med i gruppen för unga vuxna på
facebook fanns vid årets slut 27 personer. Dessa kontakter har också resulterat i att några unga vuxna hittat till andra
av församlingens verksamhetsformer.
Utvecklingsbehov
Behovet av en studentpräst är stort och kontinuitet i arbetet skulle vara av yttersta vikt. Det tar tid att etablera kontakt
till skolorna och den personliga kontakten till lärare och personal är mycket viktig när det gäller att sänka tröskeln för
samarbete. Detta gäller både för samarbete vid högtider och vid olika former av kriser i skolan.
– Sofia Böckelman

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. Bland
diakonerna har vi haft både haft partiella och heltids tjänstledigheter under hösten. Vikariefrågan har löst sig på ett fint
sätt. Diakoniassistentens lön 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.
Diakonins grunduppgifter
Diakoniarbetarna har under året mött mänskor som kämpar med många problem. Vid en tillfällig ekonomisk och/eller
psykisk kris kan mänskor vända sig till 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, bland annat i alla
konfirmandgrupper.
Klientkontakter
Antalet olika klienter
Vid hembesök
På mottagning
På annan plats
Telefon- och e-postkontakt
Uppvaktningar (ingår i hembesök)
Totalt (2–6)

2016
287
228
838
83
584
97
1 733

2015
280
253
839
66
505
98
1 761

Tabell 8. Klientkontakter inom diakoniverksamheten
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2014
278
221
786
63
419
90
1 579

2013
324
324
823
99
512
110
1 868

2012
297
226
763
100
425
80
1 594
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Gemenskap
Diakonin vill även erbjuda mötesplatser och gemenskap. Diakonin ansvarade för fem pensionärsgrupper, två av dem
består av lunchgemenskap och deltagarantalet i dem är större än i de andra grupperna. Vid pensionärsgrupperna hjälpte
frivilliga regelbundet till. Samtalsgruppen för personer med kognitiv funktionsnedsättning träffades regelbundet och
sorgegrupper ordnades vår och höst. En sorgegrupp för närståendevårdare genomfördes i samarbete med Folkhälsan.
Vuxensoppan i Sundom erbjöd gemenskap och en överraskningsgäst ett par fredagskvällar per termin. Karagruppen
riktar sig till diakonins klienter; bastukvällar, talkodagar och utfärder ordnades. Av diakonins klientkontakter är 46 %
män.
Diakoniverksamhet
Läger
Utfärder
Sorgegrupp
DUV samtalsgrupp
Pensionärskretsar
Karagrupp/bastu
Vuxensoppan
Diakonilunch **
Parkcafé
Bön och lovsång
Samlingar för döva

2016
3
11
3
1
81
6
4
46
7
2

Samlingar
2015
3
10
9
14
88
6
4
18
46
7
3

Deltagare i medeltal
2016
2015
2014
13
8*
8
7
7
7
9
9
7
85
96
86
6
7
5
25
30
25
29
25
26
25
40
39
33
3
4
3

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

*Enbart antalet Vasabor räknas
**de gånger svenska diakonin ansvarar för diakonilunchen: varannan vecka i Brändö och ibland i Treffi

Tabell 9. Diakoniverksamhet

Diakonerna har ordnat utfärder för pensionärer, funktionshindrade, karagruppen och personer med psykisk ohälsa. Ett
konstläger och två läger för närståendevårdare har arrangerats. Lägren för närståendevårdare arrangerades i samarbete
med Folkhälsan och deltagarna kom från hela Österbotten. Dövprästen Maria Lindberg har besökt de döva i Vasa.
Tvåspråkiga ljuständningstillfällen ordnades vid Lotsstatyn med servering efteråt, ett tillfälle till minne för narkotikaoffer
och ett för självmordsoffer. Diakoniarbetarna medverkade även enligt tradition med ljuständning i både
Trefaldighetskyrkan och Sundom kyrka på Allahelgonsdag.
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 till för den uppsökande verksamheten.
Födelsedagsuppvaktningarna kan ses som en form av uppsökande verksamhet. I samband med dessa besök utvärderas
även om personen behöver mera hjälp eller kontakt. På grund av att jubilarerna allt oftare inte önskat besök och även i
ett försök att minska på arbetsmängden ändrades kutymen för uppvaktningarna på hösten. Numera kallas 75- och 80åringar till terminsvisa fester arrangerade av prästerna. Diakonerna uppvaktar 85- och 95-åringarna och prästerna
uppvaktar 90- och 100-åringarna, samt de över 100 år.
Genom kaffeserveringen Parkcafé i kyrkparken sommartid nådde vi ut till nya mänskor. För många är Parkcafé veckans
höjdpunkt och de återkommer troget. 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 morgonbönen. Vid en utvärdering av
arbetet på hösten konstaterades att Parkcafé inomhus tar mycket personalresurser och vi har inte nått vårt mål att få
klienterna med på morgonbön.
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Andlig hjälp
Diakonin vill hjälpa mänskan som helhet; kropp, själ och ande. Som kyrkans anställda har vi beredskap att möta de
andliga behoven. 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 av diakoniarbetare ett par gånger per termin i
Kaarlentupa (Idas kammare) och Berghemmet. På våren har andakter hållits även i Villa Storviken och Andvägens
servicehem. Prästerna besöker hemmen regelbundet.
Genom bön och lovsång i Trefaldighetskyrkan vill vi ge utrymme för gemenskap och tillväxt. Vår längtan är att få
diakonins klienter med i församlingsgemenskapen och att de i gemenskapen får växa i tro och tillit på Gud, samt helas
till sin inre mänska för att sedan kunna växa i sin egen kallelse och livsuppgift. Kvällarna är beroende av de frivilligas
insats, vi önskar att många skall hitta en uppgift och känna sig delaktiga.
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 enskilda orsaken till
att mänskor kontaktade diakonin var ekonomiska bekymmer. Enligt Diakonibarometern 2016 visar antalet kontakter
och antalet klienter att de anställda träffar samma person oftare. Utredningar av utkomst förutsätter kontakter med
socialmyndigheten, gäldenärer och andra eventuella samarbetsparters, så som skuldrådgivningen eller
utmätningsmyndigheten. Diakoniarbetaren ser människans komplexa situation, vilket kräver en längre tid för utredning
och mera arbete.
Matbanken har under året packat och distribuerat 3 353 matkassar. 96 av dessa var donationer, resten innehöll EUlivsmedel. 682 barn har serverats denna mat. Förutom Vasa finska, Lillkyro och svenska församlingen har även
Korsholms finska församling och Kvevlax församling delat ut kassar. Svenska församlingen delade ut 699 matkassar.
Antalet utdelade matkassar har minskat tack vare Mathjälp Vasa rf:s verksamhet. De distribuerar gratis mat från
affärerna tre dagar i veckan i Vasa. Verksamheten sköts av frivilliga. Matbankssekreteraren representerar diakonin i
styrelsen.
Matbanken
Vasa svenska församling
Totalt*

2016
699
3 353

Påsar
2015
767
3 557

2014
673
4 000

2013
649
4 147

*Vasa finska, Vasa svenska, Lillkyro, Korsholms och Kvevlax församlingar

Tabell 10. Matbankens verksamhet
Förutom matkassarna har diakoniarbetarna gett köpkort/betalningsförbindelse till mataffärer för främst färskvaror och
hygienartiklar. Diakoniarbetarna har även beviljat bidrag till räkningar för nödvändiga kostnader vilka inte beaktats av
socialen. De ekonomiska understöden har ökat både till antal och ännu mera till beloppet.
Ekonomiska understöd
Ensamboende
Par utan barn att försörja
Barnfamilj med två försörjare
Ensamförsörjare med barn
Övriga
Totalt

Antal understöd
2016
2015
487
451
119
116
109
104
152
138
43
36
910
845

Tabell 11. Ekonomiska understöd
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2014
458
119
96
176
34
883

2016
15 785
5 883
8 477
9 030
2 887
42 062

Euro
2015
12 257
3 838
5 135
7 396
3 321
31 947

2014
13 858
4 606
5 052
13 122
1 727
38 365
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I Vasa serverades sopplunch på tisdagar i Korsnäståget, på onsdagar i dagcentret Treffi i centrum och på torsdagar i
Brändö. Vasa svenska församling ansvarar för lunchen varannan gång på Brändö och en gång i månaden på Treffi.
Lunchen inleds alltid med andakt. Maten kokas på Skolhusgatan, medan frivilliga serverar och diskar efteråt. Kuponger
som berättigar till luncherna fås vid diakonimottagningarna.
Livshantering som en del av vardagen är ett fyraårigt projekt som koordineras av matbanken i samråd med
diakoniarbetarna åren 2015–2018. Tvåspråkiga tillfällen som riktar sig till diakonins klienter och eventuella andra
intresserade ordnades vår och höst. En handfull svenskspråkiga har deltagit. Årets teman har varit Hälsa och motion
samt Betydelsen av arbete och social samvaro.
Flyktingsituationen
Diakonin har inte haft verksamhet för asylsökande under året. Däremot aktualiserades frågan om hur vi som församling
skall hantera situationen med de flyktingar som fått negativt asylbesked och blir kvar i Vasa som papperslösa.
Myndigheterna gav inte under hösten anvisningar för detta. Samfällighetens ledningsgrupp poängterade att ansvaret
för mat och uppehälle ligger hos Vasa stad. Efter utredningar visade sig att staden erbjöd tillfälligt husrum och stöd för
mat. Det var frågan om några enstaka personer som sökt hjälp.
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.
Under hösten begärde polisen hjälp med att föra dödsbud till anhöriga. De beslöts att diakoner och präster påbörjar
dejoureringen från 1.1.2017. Ett utbildningstillfälle ordnades.
Insamlingen Gemensamt Ansvar
Insamlingen pågick under perioden februari–maj 2016 och ordnades för 66:e gången. De insamlade medlen används i
Finland till att motverka utslagningen av unga med hjälp av scouting. Målet är att stödja ungas livskompetens och främja
deras delaktighet, unga som riskerar utslagning söks upp och lockas med i scouterna. I Uganda används
insamlingsmedlen till att stöda de ungas yrkesutbildning och försörjning. I flyktinglägret Rwamwanja i västra Uganda
byggs en yrkesskola där de allra mest utsatta unga flyktingarna och ugandierna kan få studera. Finländarna donerade 3
458 278,70 euro till Gemensamt Ansvar. Vasas andel var 6 876,59 euro, det vill säga 0,54 euro per medlem (10 718,13
euro, 0,84 euro per medlem år).
Att orka
Diakoniarbetet är utmanande och diakoniarbetarna slits mellan många uppgifter och behov. Det finns alltid nöd som vi
inte kan möta. Det är viktigt att diakoniarbetarna får stöd så att de trivs och orkar arbeta i Vasa svenska församling.
Arbetshandledning prioriteras. Diakoniarbetarnas veckovisa planeringsmöten ger möjlighet att diskutera svåra frågor
samt kollegialt stöd. Utmaningarna inom diakonin har diskuterats med en arbetshandledare både vår och höst i
samband med planerings- och rekreationsdagar, det har upplevts mycket viktigt. Den andliga gemenskapen och bönen
prioriteras.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Diakonins vision är att vara en plats av närvaro och hjälp. Närvaron förmedlar vi vid olika tillfällen där vi möter mänskor.
Antalet klientkontakter är ungefär detsamma som år 2015. De huvudsakliga ämnena som behandlats vid
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klientkontakterna har varit ekonomiska frågor 23 %, hälsa och sjukdom 18 %, relationer 14 % och boende 11 %.
Klienterna var till största delen i åldern 30–64 år 69 %, ensamboende 57 % och utanför arbetslivet av olika orsaker.
I diakonins verksamhetsplan för år 2016 hade vi flera områden som vi ville satsa på. Vi kan konstatera att vi gjort ett
gott arbete gällande diakonins grunduppgifter. Den diakonala äldreomsorgen är något vi inte haft resurser att utveckla,
men vi har försökt möta de enskilda behov som kommit till vår kännedom. Bön och lovsång gläds vi över, frivilliga har
getts en möjlighet till delaktighet. Utvecklingen av frivilligarbetet har under året diskuterats i medarbetarskaran och en
arbetsgrupp har fått i uppgift att utarbeta en plan för det.
Enligt Diakonibarometern 2016 syns det i diakoniarbetet att människorna har allt flera problem och har det allt sämre.
Nästan 40 % av diakoniarbetarna träffar nästan varje vecka personer som har fler än fem faktorer som skapar en sämre
situation. Detta kan vara psykisk eller fysisk sjukdom, arbetslöshet, ensamhet, långvarig fattigdom, överskuldsättning
eller saknad av livslust, man har gett upp. Det här känner vi igen i arbetet i Vasa. Då en människa har flera faktorer som
skapar illamående krävs det av diakoniarbetaren kunskap och ett tätt samarbete med andra instanser som ger hjälp. I
dessa situationer är ett professionellt kunnande ytterst viktigt. Diakonin är hela församlingens uppgift, men
diakoniarbetarna är i nyckelposition i hjälpen till dem som har det sämst ställt. Vi är glada inom diakonin för de tjänster
och resurser vi har. Men diakonin har i många år påtalat behovet av mera personalresurser för att möta behoven. På
grund av det nu rådande ekonomiska läget är vi istället tvungna att fundera på hur vi kan spara.
Diakonibarometern 2016 lyfter fram att diakoniarbetarna arbetar professionellt, i nätverk och tillsammans med klienten
så som det bör vara när det gäller professionella inom social- och hälsovården. Med diakonal hjälpverksamhet strävar
man efter att hjälpen skall påverka, vilket kräver mera arbete och utredningar för arbetet. Utöver detta har
diakoniarbetarna grupper, leder frivilliga, deltar i gudstjänster med mera.
Diakonibarometern 2016 uppmanar församlingarna att ta församlingsmedlemmarnas syn på allvar och att öka
resurserna för professionell diakoni. Svaren i förfrågan efter förfrågan visar att ett välskött professionellt diakoniarbete
är viktigt för församlingsmedlemmarna, för att inte tala om hur viktigt det är för dem som tar emot hjälp.
Trots de ständiga utmaningarna är vi tacksamma över att få ha en så meningsfull uppgift. 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
Invandrararbete i svenska församling sker till stor del i samarbete med Vasa kyrkliga samfällighet. Medlen används för
att främja invandrares välmående och integrering i vår församling.
Förverkligande
Invandrararbetet görs gemensamt med projektsekreteraren för invandrararbetet Gina Rivera från Vasa kyrkliga
samfällighet och en präst från både den finska och den svenska församlingen. Samarbetet har funnit sina former och
fungerar väl trots att kontinuiteten i arbetet lider av knappa tidsresurser från prästernas sida.
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Invandrare som inte behärskar finska eller svenska ges en möjlighet att fira gudstjänst på engelska varje söndag i Brändö
kyrka. Sunday Service ordnas långt med hjälp av frivilliga men en gång i månaden får den internationella församlingen
besök av präst och kantor då de firar högmässa. Sunday School–verksamheten har fortsatt och flera familjer kommer
regelbundet till gudstjänsterna.
Invandrararbetet består även av utflykter och bastukvällar.
Utvärdering och utvecklingsbehov
En stor utmaning för invandrarbetet är att hjälpa den allt större mängden inflyttare att integreras i samhället och
församlingslivet i Vasa. Detta kräver en genomtänkt strategi och långsiktigt gränsöverstigande arbete tillsammans med
olika aktörer.
Det samarbete mellan församlingarna som uppstod i och med flyktingtillströmningen föregående år har fortsatt. I slutet
av året började många asylsökanden få avslag och det skapade ett behov av nya stödåtgärder. Vasa kyrkliga samfällighet
har uppdaterat handlingsprogrammet för hur kyrkoasylärenden ska behandlas. Ett nytt fenomen har varit de så kallade
papperslösa. Samfälligheten har gett instruktioner att samarbete ska göras med de sociala myndigheterna i Vasa stad.
– 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. Genom att samarbeta med sektorerna
och använda de resurser som finns i Vasa görs missionen till hela församlingens angelägenhet. Turvis lyfts de olika
missionsprojekten fram i missionsarbetets verksamhet. År 2016 strävar missionssektorn efter att konkretisera sina
insamlingsmål samt efter direkt och tydligt informationsutbyte mellan grupper på missionsfälten och i Finland.
Förverkligande
Missionsdirektionen sammanträdde sex gånger under året. Kyrkans nya missionsstrategi, Vasa svenska församlings
strategi 2016–2020 samt materialet Medlem 360 har behandlats av direktionen. Arbetet att implementera detta i
verksamheten fortgår. Ann-Katrin och Tor-Erik Store var församlingens representanter vid Finska missionssällskapets
årsmöte och missionsfest i Vichtis i juni. Missionsverksamheten har i huvudsak letts av missionssekreterare Martin
Sandberg och missionspräst Tor-Erik Store.
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 de andra sektorerna 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.
Trettondagsmässorna i Sundom och Trefaldighetskyrkan fokuserade på missionsuppdraget. Före högmässan med fokus
på missionsarbetet i Ryssland i januari i Trefaldighetskyrkan ordnades kyrksoppa i samarbete med finska församlingen.
Familjedagen i Sundom i april avslutades med aktiviteter som lyfte fram församlingens missionsprojekt.
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Missionskretsar
Missionskretsen i Centrum
Vasa missionskrets
Luthersalens missionskrets
Brändö missionskrets
Gerby missionskrets
Kenyamissionskretsen i Sundom
Totalt

2016
14
5
8
6
7
0
40

Deltagare
2015
14
6
11
6
10
10
57

2014
14
6
11
6
10
12
59

2016
15
14
22
14
13
0
78

Samlingar
2015
15
15
25
14
13
14
96

2014
16
14
25
9
14
19
97

Roparnäs pensionärs- och missionskrets redovisas av diakonin. Det har också funnits inofficiella missionskretsar i hemmen
samt Dragnäsbäcks syförening som inte syns i statistiken.

Tabell 12. Missionskretsar
På vårens missionshelg i centrum var Senegal i fokus och Ann-Mari Strang och Ann-Katrin Store medverkade. Vid höstens
missionshelg var SAT-7 i fokus genom Martin Sandberg, Ryssland genom en videohälsning från familjen Heikkilä, Senegal
genom missionär Anna-Lena Särs och Kenya genom missionspraktikant Linvi Snickars. Anna-Lena Särs medverkade även
vid en högmässa, vid en cafégudstjänst i Sundom och vid Konstens natt. Missionsarbetet fick god synlighet i samband
med Må bra Vasa dagen i Gerby skola i oktober och i samband med De vackraste julsångerna. Kompletterat med
missionssöndagarna har alla missionsprojekt lyfts fram.
Missionsevenemang
Möten och missionsjippon
Luncher
Utfärder och läger
De vackraste julsångerna
Totalt

2016
303
191
16
836
1 346

Deltagare
2015
347
174
15
1 083
1 619

2014
271
137
26
978
1 412

2016
9
3
1
3
16

Samlingar
2015
8
3
1
3
15

2014
8
2
2
3
15

Tabell 13. Missionsverksamhet
Vasa svenska församling hade under år 2016 tre missionsavtal med Finska missionssällskapet: Satellit-tv-kanalen SAT-7,
Christina och Andrey Heikkilä i Ryssland samt Anna-Lena Särs i Senegal. Avtalet med Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland gällde Ingrid Jern och missionsarbetet i Kenya. 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. Vid årets slut
fanns det fem missionskretsar varav en är sammanslagen med en pensionärsgrupp. Barnen i söndagsskolorna samlar
också in medel för missionen. Missionsringens rundbrev skickades till 117 adresser.
Insamlade medel
Via missionsgrupper och evenemang
Via Missionsringens konto
Via insamlingskonto och kollekter till vänförsamlingen
De vackraste julsångerna (till FMS)
Totalt

2016
9 161,47
3 205,00
2 520,65
2 851,40
17 738,52

2015
6 593,80
3 755,00
1 465,82
3 813,52
15 628,14

2014
8 579,76
3 730,00
1 045,80
3 861,27
17 216,83

Av kyrkostyrelsen fastslagna missionskollekter redovisas direkt till respektive missionsorganisation och syns inte i denna
redovisning.

Tabell 14. Insamlade medel (euro) för missionsändamål
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Utvärdering och utvecklingsbehov
Den verksamhet som missionen är engagerad i ser ut att fungera väl. Inkomster och engagemang är relativt stabila.
Missionskretsarnas antal minskar dock med stigande medelålder. Det är fortsättningsvis en utmaning för missionen att
engagera också yngre personer och hitta de kanaler som tilltalar dessa. Det skulle vara viktigt att skapa naturliga
kontakter mellan grupper på missionsfälten och grupper i Finland.
– 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 vill år 2016 speciellt koncentrera sig på det
pågående kyrkbygget, personliga kontakter och diakoniarbetet i Mazimbu församling. Vänförsamlingsarbetet lyfts fram
i samband med Mazimbu-söndagen (fastlagssöndagen) och andra kollektsöndagar. Understödsarbetet i Mazimbu
fortgår.
Förverkligande
Vänskapsrelationen mellan Mazimbu- och Vasaborna har år 2016 vårdats genom församlingens gruppresa till Tanzania
14–28.10.2016 samt genom kontakt via brev, e-post och sms. Kontakten har i huvudsak skett mellan
missionssekreterare Martin Sandberg och vänförsamlingens pastor Reginald Makule, församlingssekreterare Daniel
Mushi samt Morogoro stifts biskop Jacob Mameo ole Paulo Moreto. Vi har också fått aktuell info om stiftets Kimbilioprojekt (skyddshem) via Irja Aro-Heinilä och internet. 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.
Samarbetsprojekt under år 2016 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 2 520,65 euro (1 465,82 euro) samlades genom frivilliga gåvor,
kollekter och andra jippon in till vänförsamlingen. Ökningen berodde till stor del på insamlingen till en större kyrkklocka
som Henry Byskata initierade med anledning av sin bemärkelsedag. Med tillskott på 1 600 euro (1 760 euro) från
budgeterade medel och från tidigare år insamlade medel har Vasa svenska församling understött vänförsamlingen med
3 000 euro (3 500 euro). I samband med höstens gruppresa till Tanzania och kyrkinvigningen gavs ytterligare 500 euro
till Morogoro stift samt nattvardskärl och en fotobok till Mazimbu församling. Samarbetet då det gäller diakoni
verkställdes inte detta år.
Gruppresan med kyrkinvigningen i Mazimbu 23.10.2016 präglade vänförsamlingsarbetet hela året. 16 personer deltog
i resan. Malin Lindblom var församlingens officiella representant och Martin Sandberg fungerade som reseledare. Resan
berikades av god anda, resenärer med olika erfarenhet och bakgrund och ett mångsidigt program.
En högmässa med vänförsamlingen i fokus hölls i februari i Trefaldighetskyrkan. Martin Sandberg framförde en hälsning
från Mazimbu, introducerade kollekten som gick till kyrkbygget och lyfte fram vänförsamlingen i förbönen. Efter
högmässan serverades kyrkkaffe med tilltugg i Kryptan och en lekfull presentation av vändagen och en frågesport om
Tanzania framfördes. Kyrkbygget har varit aktuellt genom kollekter, information och förbön. Vänförsamlingsarbetet är
synligt på församlingens hemsida under rubriken mission. Kvartalsbladet Mazimbu-nytt har utkommit med fyra nummer
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år 2016. Mazimbu-nytt har tillsammans med inbetalningskort postats till de som är med i församlingens missionsring
och varit synliga i missionsgrupper och vid missionsevenemang.
Missionsdirektionen har ansvarat för vänförsamlingsarbetet. Vänförsamlingsarbetets statistik redovisas som
missionsverksamhet.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Gruppresan var en lyckad satsning. Samarbetet mellan församlingsmedlemmar och grupper i Mazimbu och
motsvarande i Finland kan utvecklas. Samtidigt skulle det vara bra med en missionskrets som arbetar för
vänförsamlingen. Samarbetet med Vasa finska församling och deras arbete i Bungo kan utvecklas.
– Martin Sandberg

10. Information
Mål
Informationsverksamhetens uppgift är dels att informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet, dels
att informera personalen. Målet för den externa informationen år 2016 är att församlingens webbsajt besöks 6 000
gånger med 4 000 unika besökare samt totalt 17 000 sidvisningar. För församlingens facebooksida är målet 350 gillare i
slutet av året. Trycksaker skickas till församlingshushållen fem gånger under året och församlingen syns i Vasabladet,
Kyrkpressen och Radio Vega Österbotten både i form av artiklar och via puffar.
Målet för den interna kommunikationen är att intranätssidorna utvecklas så de blir mera interaktiva. Den interna
kommunikationen kompletteras av medarbetarkonferenser, personliga samtal, mejl- och telefonkontakter.
Förverkligande
Statistiken på församlingens hemsida inhämtas via verktyget Google Analytics. Under våren uppdagades problem i
statistikinhämtningen och trots påtryckningar tog det flera månader för vår webbleverantör att rätta till felet
[problemen berodde på bokstaven ö i webbadressen, nu är det korrigerat så att statistik hämtas både från
www.vasasvenskaforsamling.fi och www.vasasvenskaförsamling.fi]. På grund av det här har vi endast statistik för andra
halvan av år 2016 (juli–december), statistikjämförelsen baserar sig på motsvarande period år 2015, men jämförelsetalen
kan tas med en nypa salt. Församlingens webbsida besöktes under perioden 1.7–31.12.2016 totalt 22 417 (2 613)
gånger, med 8 956 (1 756) unika besökare. Totalt hade sajten 44 950 (6 235) sidvisningar. De populäraste sidorna var
ingångssidan (14 332), kontaktuppgifter (1 156) och evenemangs-kalendern (1 109).
Församlingen förverkligade en webbenkät i samarbete med Suomen onlinetutkimus under perioden 15.6.2016–
1.2.2017. Samma undersökning gjordes också år 2011. Totalt besvarades svenska församlingens enkät av 120 personer.
Tillfredsställelsepoängen för församlingens webbsida var 3,90 (2011: 3,71), där siffran 1 betyder helt av annan åsikt och
5 helt av samma åsikt. Webbsidan fick skolbetyget 8,44 (2011: 8,21).
Gillarantalet för församlingens facebooksida har under året ökat med 40 procent, från 348 (236) gillare i början av året
till 487 (348) gillare i slutet av året. Facebooksidan har mest använts för reklam om kommande evenemang, foton från
tillställningar samt länkar till nyheter som rör församlingen. Ansvaret för arbetet med facebooksidan har från hösten
fördelats mera strukturerat mellan olika sektorer. I december godkände församlingsrådet församlingens strategi för
arbete i sociala medier, som träder i kraft 1.1.2017.
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Församlingens instagramkonto @vasasvenskaforsamling skapades i början av juni, med målsättningen att visa bredden
av församlingens verksamhet med tron i centrum. I slutet av år 2016 hade kontot 87 följare.
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 distribuerades med Posti 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 lokal bilaga med Kyrkpressen som innehöll information och artiklar om församlingens verksamhet under
sommaren. Församlingen prenumererade år 2016 på Kyrkpressen till alla medlemshushåll (7 475 prenumeranter).
Under året har affischer, flyers och sektorsvisa broschyrer producerats regelbundet. Även annat material såsom
inbjudningskort, kuvert, vykort, programblad och annonser har framställts.
Pressmeddelanden och puffar har regelbundet sänts till media och desamma har funnits på webben.
Veckoannonseringen har verkställts via evenemangskalendern på webben och annonser i Vasabladet och Kyrkpressen.
Den interna informationen har förverkligats genom e-postmeddelanden, telefonsamtal, sektorsplaneringar,
medarbetarkonferenser samt samfällighetens intranät Avisa. Intranätet söker fortfarande sin form och den interaktiva
delen fattas ännu.
Samarbetet med finska församlingens informationsenhet har fungerat bra, via inkörda gemensamma projekt såsom den
gemensamma påskbroschyren och marknadsföringen av konsertserien Aftonmusik samt Konstens natt. Ett till
barnfamiljer riktat, gemensamt reklamblad delades också ut i Sundom i början av juni. Webbenkäten som gjordes av
Suomen onlinetutkimus gjordes i samarbete med församlingarna i Vasa kyrkliga samfällighet.
Utvärdering och utvecklingsbehov
I församlingens strategi för åren 2016–2020 står att vi utarbetar principer för församlingens kommunikation.
Förhoppningen är att en kommunikationsstrategi utarbetas under år 2017.
– Johanna Backholm

11. Dragnäsbäck-Gerby distriktet
Dragnäsbäck-Gerby distrikt omfattar områdena Hemstrand, Skogsberget, Dragnäsbäck, Infjärden, Gerby och Västervik.
Mål
Dragnäsbäck-Gerby distriktet vill genom sin verksamhet vara en plats för församlingsbor 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 människa.
Målsättningen är att främja den andliga utvecklingen i distriktet och att samarbeta med övriga sektorer i församlingen.
Distriktsrådet strävar efter att öka möjligheten för familjer att delta i gudstjänstliv och verksamhet, samt att synliggöra
lekmännen och att engagera dem på olika sätt.
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Förverkligande
För att förverkliga målen har distriktet haft ett regelbundet och varierande gudstjänstliv under året. Högmässa eller
gudstjänst har hållits tre söndagar per månad. Nytt för hösten var att tiden för högmässorna och gudstjänsternas
ändrades från klockan 10 till klockan 11. Orsaken till ändringen var bland annat att barnfamiljer bättre skulle hinna till
gudstjänsterna. Under året erbjöds kyrkkaffe eller mat varje gång det firades gudstjänst eller högmässa i kyrkan.
Textläsarna ansvarade för kyrkkaffet.
Heliga danser hölls fyra gånger under våren och tre gånger under hösten. Dansen i heligt rum finns för att hjälpa
deltagaren att lyssna inåt, närmar sig det heliga och uppleva att tron bär, såsom cirkeln bär när vi dansar tillsammans. I
medeltal deltog sex personer.
Stilla mässa har hållits sju gånger under året. Stilla mässan har nattvarden, stillheten och förbönen i centrum. Dessa har
planerats och genomförts av lekmän. Prästen har enbart haft ansvar för nattvardsdelen, samt ibland erbjudit möjlighet
till personlig välsignelse. Stilla mässorna har i medeltal samlat 17 personer.
Aftonandakter har hållits tre gånger under vårterminen. Aftonandakterna hålls oftast av lekmän och i medeltal deltar
11 (14) personer i andakterna. Söndagsskola har som tidigare år hållits i Gerby församlingshem och under vårterminen
även i Dragnäsbäck. I Gerby församlingshem samlas juniorer varje vecka. Där har det även hållits två familjegudstjänster
per termin.
Gudstjänster i Dragnäsbäcks kyrka
Högmässor
Predikogudstjänster
Familjegudstjänster
Övriga andakter

2016
21
14
4
7

Antal
2015
21
17
6
10

2014
23
18
6
13

2016
570
603
313
185

Deltagare
2015
461
531
311
165

2014
507
531
287
251

Tabell 15. Gudstjänster i Dragnäsbäck-Gerby distriktet
Varannan tisdag har en tisdagsklubb med lunch för daglediga träffats i Dragnäsbäcks kyrka. Diakon, vaktmästare och en
frivillig församlingsbo är engagerade i denna. Distriktets diakon har haft mottagning vid Dragnäsbäcks kyrka på fredag
förmiddagar för invånare i Dragnäsbäck, Storviken, Hemstrand och Gerby-Västervik.
Distriktsrådet, som tillsammans med personalteamet planerar verksamheten för området, sammanträdde sex gånger.
Ulla Ingman och Lillemor Lind har fungerat som kyrkans vaktmästare. Lillemor Lind har under året verkat som
kyrkvaktmästare två dagar i veckan, samt ett veckoslut per månad och Ulla Ingman den resterande tiden av en
deltidstjänst. Fredrika Jern vikarierade under sommaren.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Med de resurser som idag finns i Dragnäsbäck-Gerby distrikt har vi kunnat göra ett gott arbete. Men med tanke på den
mängd människor som bor i området finns det behov av att utveckla synligheten för församlingens verksamhet samt att
samarbeta med andra föreningar i området.
Distriktsrådet betonar att Dragnäsbäcks kyrka är ett andligt hem för den som deltar i verksamheten. Kyrkan står de
aktivas hjärta mycket nära. Både anställda och lekmän kommer således att fortsätta arbeta för att ännu fler ska få ta del
av vår verksamhet och vår goda gemenskap.
– Janne Hänninen
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12. Centrumdistriktet
Centrumdistriktet omfattar områdena Centrum, Brändö, Roparnäs och Gamla Vasa. Uppgiften är att utveckla
strukturerna för arbetet i centrum.
Mål
Målet är att utveckla församlingsverksamheten i Centrum, Brändö, Roparnäs och Gamla Vasa samt att integrera de olika
församlingssektorerna i verksamheten. Detta sker genom gemensamma projekt och punktinsatser.
Förverkligande
Distriktet har ett team bestående av medarbetare från olika sektorer. Centrumkaplanen leder verksamheten. Distriktet
har ett team bestående av medarbetare från olika sektorer. Centrumkaplanen leder verksamheten.
Centrumteamet har haft fem team-möten under året. Teamet planerat verksamheten för centrumområdet, samt
funderat på hur verksamheten kan utvecklas i enlighet med församlingens strategi. Gudstjänstlivet i centrum och
speciellt barnens plats i gudstjänsten har betonats. Kortet Låt barnen komma till mig med en hälsning till barnfamiljer
och övriga gudstjänstbesökare har tagits i bruk och försök med barnprogram i Kryptan under gudstjänsttiden har gjorts.
– Mikael Forslund

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, men det frivilliga
engagemanget bland medlemmarna kunde med fördel stärkas. 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 2016 vill fortsätta med.
Inom barnverksamheten är målet att erbjuda barnen och familjerna i Sundom meningsfull verksamhet, där föräldrarna
stöds i den kristna fostran och i sitt föräldraskap och barnen i sin utveckling. Inom ungdomsverksamheten vill vi erbjuda
barn och ungdomarna (7–17 år) en trygg samlingsplats på Vinden. Vi vill erbjuda en kristen fostran genom meningsfulla
aktiviteter och en kristen gemenskap. Vi vill också engagera de unga som gått hjälpledarutbildningen i olika uppgifter.
Inom diakonin vill vi erbjuda stöd i form av samtal och/eller ekonomiska bidrag till människor i kris samt hembesök till
ensamma. Att verka för andlig fördjupning och genom gruppverksamhet erbjuda samvaro.
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 igen i Solf tillsammans med Solfs församling. Julfesten för veteraner på
trettondagen har också blivit en tradition.
För förbättrad gemenskap i samband med gudstjänsterna har det regelbundet ordnats kyrkkaffe och kyrklunch. Gunnel
Granlid ansvarar fortsättningsvis för koordinering av frivilliga som serverar kyrkkaffet vid högmässor. Vid speciella
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tillfällen kallar kaplanen marthor som serveringshjälp. Under året inledde man ett försök med drop-in morgonmål före
tre högmässor i terminen. Gemenskapskänslan i gudstjänsten är betydligt bättre när man delat morgonmålsgemenskap
före. Morgonmålstillfällen utvärderas under år 2017. Kyrkvärdskoordinatorer från kapellrådet har varit insatta på de
flesta gudstjänster. Det har gett mervärde i gudstjänsterna.

Gudstjänster

Antal
2016
23
5
6
7
2

Högmässor och kvällsmässor
Predikogudstjänster
Familjegudstjänster
Skol- och dagisgudstjänster
Ungmässa/gudstjänst

Deltagare

2015
22
2
7
7

2014
18
4
6
8

2016
745
203
608
1005
86

2015
568
98
736
933

2014
556
132
657
929

Tabell 16. Gudstjänster i Sundom kapellförsamling
I kapellförsamlingen har betoningen på familjerna varit synlig. Familjegudstjänster eller andra barntillvända gudstjänster
har regelbundet återkommit en gång per månad och de är välbesökta. Söndagsskolan omvandlades till barnprogram i
samband med gudstjänsterna. Väldigt få barn har deltagit.
Förrättningar
Dop
Vigsel
Jordfästning

2016
28
6
8

Antal
2015
14
2
9

2014
18
4
12

2016
664
536
314

Deltagare
2015
346
117
476

2014
533
277
641

Utöver dessa har förrättningar hållits även annanstans, till exempel dop i hemmen samt jordfästningar i Solf kyrka.

Tabell 17. Förrättningar på svenska i Sundom kyrka och prästgård
I augusti hölls för åttonde året i rad Sundom sommarfest som är ett samarbetsprojekt mellan kapellförsamlingen,
Sundom bygdeförening och andra föreningar i Sundom. I år ordnades sommarfesten vid Långskärs fiskehamn med temat
fiske. I sommarfesten förverkligas gemenskap och talkoanda över generations- och föreningsgränser. I år störtregnade
det hela dagen, men fint var att se hur människor kom trots regnet. Cirka 200 personer deltog i evenemanget och det
berättar att detta är en viktig tradition för Sundomborna. Bland andra Bertel West berättade om fiske förr. Stina Stenros
har såsom tidigare år skött koordinering och sekreteraruppgifter för sommarfesten.
Små och stora lockar fortsättningsvis väldigt många barn och föräldrar. Små och stora kyrka har hållits i prästgården.
Inför höstens dagklubbsstart behövdes mera barnledarresurser i Dragnäsbäck och våra barnledare Britt-Marie KvistGrönros och Marita Borg blev ledare för en dagklubbsgrupp där. Detta ledde till endast en dagklubbsgrupp i Sundom.
Koordineringen av moderförsamlingens barnverksamhet gjorde att det omtyckta Babycafé flyttade från förmiddag till
eftermiddag, vilket lett till få deltagare i Babycafé. Dagklubbsbarnen har deltagit med sång i gudstjänster.
Vuxensoppan ordnades fyra gånger med soppa, samtal och inbjuden gäst. Bönegruppen fortsätter och har flera
deltagare än tidigare. Prästgårdspensionärerna träffas varannan onsdag under terminen. Under hösten ordnades en
lunch för dem.
På Hemgården har regelbundna andakter hållits som tidigare, men den skillnaden att personalen från hösten på egen
begäran inte alls är engagerade i serveringen i anslutning till andakten. Serveringen ordnas numera av frivilliga i
kapellförsamlingen och missionsförsamlingen. Andakterna uppskattas stort av deltagarna och deltagarantalet har höjts
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till cirka 13 per gång. I och med att Kårkulla flyttade in i det som tidigare var Hemgårdens serviceboende har deltagare
också kommit därifrån.
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 i regel varje vecka i prästgården.
Tonårskvällar för ungdomar har fortsättningsvis ordnats på vinden i prästgården på fredagar. Antalet ungdomar som
deltagit har minskat. Däremot har många ungdomar från Sundom deltagit i hjälpledarutbildningen.
I Sundom ordnas årligen en vinterskriftskola. Gruppen träffas i huvudsak vid prästgården på torsdagar efter skolan och
åker också på ett veckoslutsläger. Konfirmationen för vintergruppen 2015–2016 i Sundom kyrka hölls i april. På
sommaren ordnar Vasa svenska församling skriftskolläger och i dessa läger deltog konfirmander från Sundom. Under
hösten 2016 inleddes sänkningen av konfirmandåldern. I Sundom ordnas två vinterskriftskolor, med sammanlagt 29
konfirmander.
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. Kören sjöng också vid luciavandringen.
Samarbetet med skolan har fortsatt ungefär som tidigare. Morgonsamlingar har hållits och skolgudstjänster har ordnats
i samband med olika helger. Välsignelse av ettorna ordnas i början av läsåret för hela skolan där vänelever är med och
välsignar de nya skoleleverna. Tvåorna har besökt kyrkan som en del av religionsundervisningen. Under året höll Malin
Lindblom Bibeläventyret för treorna och fyrorna som tidigare, samt lektioner om judendom för femmorna.
En juniorgrupp har hållits en gång i veckan och leds av församlingens hjälpledare. I juni hölls dagläger för skolbarn i
prästgården. Slödagar på vinden för barn i lågstadieålder är mycket välbesökta och omtyckta. Slödagarna består av film,
andakt, aktiviteter, lunch och mellanmål. Det har ordnats fyra slödagar under året. Många Sundombarn har också
deltagit i läger som ordnats på Alskat.
Musikverksamhet
Barnkonsert
De vackraste julsångerna
Övriga musikevenemang
Luciavandring

2016
1
1
1
1

Antal
2015
1
1
2
1

2014
1
1
6
1

2016
129
254
46
185

Deltagare
2015
74
212
130
190

2014
240
238
271
190

Tabell 18. Musikverksamhet i Sundom kapellförsamling
Sundomkören medverkar flitigt i gudstjänstlivet både i kapellförsamlingen och i moderförsamlingen. Sundomkören är
grunden för musiklivet i kapellförsamlingen. Psalmkväll med det nya psalmbokstillägget i Sundom kyrka ordnades i
oktober. Dessutom har Sundomkören medverkat på Alla helgons dag, första advent samt på De vackraste julsångerna i
Sundom kyrka. På våren ordnades en cafégudstjänst i prästgården, med Sundomkören samt församlingens
avtalsmissionär Anna-Lena Särs. Cafégudstjänsten var omtyckt och välbesökt.
Samarbetet med Sundom missionskyrka har fortsatt bland annat kring andakterna på pensionärsboendet Hemgården,
gemensam gudstjänst i ekumeniska böneveckan, gökottevandring och De vackraste julsångerna. Gökottevandringen
ordnades i år som ett samarbete mellan kapellförsamlingen, missionsförsamlingen, Sundom bygdeförening och
scoutkåren Stigfinnarna.
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Familjedagen på våren ordnades med mission som tema. Där fick deltagarna bekanta sig med avtalsmissionärernas och
avtalsprojektens arbete genom olika stationer. I oktober deltog kaplan Malin Lindblom och missionssekreterare Martin
Sandberg i invigningen av vänförsamlingens kyrka i Mazimbu i Morogoro i Tanzania.
Välkomnandet av nyinflyttade församlingsmedlemmar med hembakat bröd och ett besök har fortsatt.
Kapellrådsmedlemmarna bakar bröd och hälsar de nyinflyttade välkomna. Responsen på detta har varit mycket positiv.
Detta är en viktig sak för att sänka tröskeln till att delta i församlingens verksamhet samt i skapandet av inkluderande
gemenskap i församlingen.
Flera församlingsmedlemmar har aktivt hållit kontakt till de asylsökande som hösten 2015 bodde i Sundom. I januari
ordnades en julfest i prästgården för dem. Under vintern ordnades en träff för asylsökande och konfirmander för att
motverka fördomar. En del asylsökande har också deltagit i församlingens gudstjänster.
Utvärdering och utvecklingsbehov
Gudstjänsterna behöver utvecklas och till detta behövs flera frivilliga som också är med och förverkligar gudstjänsterna.
En grupp för utvecklandet av gudstjänsten är tillsatt i moderförsamlingen. I den finns Marina Holmström, Kerstin M.
Borg, Monica Heikius och Malin Lindblom från Sundom med.
I och med att barnledarna som vi haft i Sundom i många år delvis flyttades till Dragnäsbäck försvårades arbetet i
kapellförsamlingen väldigt mycket. Det faktum att vi hade bara en dagklubbsgrupp utöver bonusklubben gav upphov till
en ständig oro för hur barnen ska rymmas med. Arbetsdagarna för barnledarna blev också splittrad. Att Babycafé
flyttades till eftermiddagen fungerade inte. En annan sidoeffekt av detta var att traditionen med kaffe och bön
teammedlemmarna emellan på torsdagsmorgnar försvann. Den gemensamma stunden med kaffe och bön en gång i
veckan har varit mycket viktig för gemenskapen bland medarbetarna.
Fastighetsmässigt finns det många utvecklingsbehov som inte gått vidare under året. Blomställningar runt katafalken,
utemöbler och soffa till prästgården och skrivbord till arbetsrummet i prästgården är några saker som inte lösts trots
att arbete gjorts för detta.
– Malin Lindblom

14. Förvaltning
Församlingsrådet fortsatte sin mandatperiod för åren 2015–2018. Viceordförande under åren 2015–2016 var Olle
Victorzon. Ordinarie ledamöter i församlingsrådet år 2016 var:
Johan Backholm
Birger Enges
Dick Jungerstam
Ulla Salmenheimo-West
Anna Sundback
Olle Victorzon
John Åsvik
Johanna Ulrika Söderholm 1.1–7.9

Björn Björklund
Siv-Britt Höglund
Anders Kronlund
Gunborg Sjöberg
Lisa Särs
Solveig Wallin
Rose-Marie Dahlgren-Sand 7.9–31.12

Johanna Ulrika Söderholm beviljades 7.9.2016 befrielse från samtliga förtroendeuppdrag i Vasa svenska församling på
grund av flytt från orten. Rose-Marie Dahlgren-Sand utsågs samtidigt till ordinarie medlem i Söderholms ställe.
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Övriga ersättare i församlingsrådet:
Gunnel Granlid
Cecilia Rådmans-Vesterholm
Ralf Wahlbeck

Anders Lindberg
Margit Sellberg
Monica Östergårds

Kyrkoherde Tor-Erik Store fungerade som ordförande under tolv sammanträden och Janne Hänninen under ett.
Församlingssekreterare Anna-Karin Lärka fungerade som sekreterare under tolv sammanträden och
församlingsrådsmedlemmen Siv-Britt Höglund under ett.
Församlingsrådet sammanträdde 13 (11) gånger med 244 (229) behandlade paragrafer. Samtliga ärenden har
barnkonsekvensanalyserats. Under året har två omfattande barnkonsekvensanalyser och tio kortfattade
barnkonsekvensanalyser utförts.
Viktiga beslut tagna av församlingsrådet år 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Godkände församlingens strategi för åren 2016–2020 (23.2)
Övergång till bönen Fader Vår vid första advent (23.2)
Utsåg representanter till kyrkinvigningen i Mazimbu, Tanzania (16.3 och 12.4)
Ordnande av gruppresa till Tanzania i samband med kyrkinvigningen (16.3)
Godkände reglemente för konfirmandundervisningen (16.3)
Anställde Terese Söderman som vikarierande ledare för barnverksamheten (12.4)
Anställde Sofia Mietala som t.f. ungdomssekreterare (12.4)
Beviljade ekonomiskt understöd till olika organisationer (12.4)
Erbjöd varje skola med årskurs 1–6 på församlingens område en klassuppsättning av psalmboken med
psalmbokstillägget. Gåvan överräcks i början av år 2017 (8.6)
Valde Christina Östman Rolandsson till kaplan (28.6)
Omfattade Olle Victorzons initiativ till stiftsfullmäktige om kyrkoherdebristen i Borgå stift (28.6)
Lediganslog kaplanstjänsten på nytt efter att Östman Rolandsson dragit tillbaka sin ansökan (15.8)
Korrigerade församlingens språkstadga (15.8)
Fastställde ny struktur för beslutsfattandet i Vasa svenska församling (7.9)
Förordade Camilla Brunell som församlingspastor från 9.10.2016 (7.9)
Valde Anders Lundström till kaplan (29.9)
Beslöt att direkt kyrkoherdeval förrättas (29.9)
Åtog sig uppdraget att ordna Borgå stifts Barnkörsstämma år 2018 (29.9)
Godkände ett ställningstagande i flyktingfrågan som sändes till tidningarna Vasabladet, Hufvudstadsbladet,
Österbottens tidning och Kyrkpressen samt till samtliga ministrar och riksdagsledamöterna i Vasa valkrets.
Ställningstagandet sändes för kännedom till ärkebiskop Kari Mäkinen och biskop Björn Vikström (29.9)
Fastställde instruktioner för kommittéer och reviderade instruktionerna för distriktsråden (7.11)
Förordade församlingspastor Janne Hänninen tjänstledighet 9.1.2017–8.1.2018 (7.11)
Utsåg valnämnd för kyrkoherdevalet 2017 och församlingsvalet 2018 (7.11)
Förordade Hans Boije som vikarierande församlingspastor 50 % under tiden 9.1–31.7.2017 (7.11)
Beslut om förtjänsttecken till anställda i Vasa svenska församling (7.11 och 7.12)
Godkänt strategin för sociala medier i Vasa svenska församling (7.12)

År 2016 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
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Kapellrådets medlemmar åren 2015–2018
Ordinarie
Malin Lindblom, ordförande
Kristina Stenros, sekreterare
Stefan Strang
Gunnel Granlid
Li Ollil-Nylund
Kristina Nybäck-Käld
Marit Nilsson-Väre

Ersättare
Birger Enges, församlingsrådets representant
Marina Holmström
Hans Winberg

Distriktsrådet för Dragnäsbäck åren 2015–2016
Ordinarie
Ersättare
Christina Östman Rolandson, ordförande våren Borghild Smirnoff, vårterminen
Janne Hänninen, ordförande hösten
Björn Björklund, församlingsrådet
Ingeborg Nyberg, sekreterare
Sonja Storås
Niclas Carlsson
Christel Lax
Tom Lillhonga
Ulla Salmenheimo-West, församlingsrådet
Direktionen för barnverksamheten åren 2015–2016
Ordinarie
Ersättare
Mikael Forslund, ordförande
Camilla Andersson
Terese Söderman, sekreterare
Rose-Marie Dahlgren-Sand, församlingsrådet
Britt-Marie Kvist-Grönros
Susanne Holm
Fredrika Jern, vårterminen
Mona Pedersen
Linda Ahlsved
Solveig Wallin, församlingsrådet
Direktionen för kristen fostran bland unga åren 2015–2016
Ordinarie
Ersättare
Daniel Djupsjöbacka, ordförande
Marit Nilsson-Väre
Mikael Forslund
Tia-Maria Nord
Heidi Mäkelä, sekreterare till 31.8
Sofia Böckelman
Sofia Mietala, sekreterare från 1.9
Mari Johnson
Maria Hortans
Karin Fors
Emilia Julin
Anna-May Kronqvist
Maj-Britt Anderssén
Camilla Ekberg
Niclas Risku
Anna Sundback, församlingsrådet
Gunborg Sjöberg, församlingsrådet
Diakonidirektionen åren 2015–2016
Ordinarie
John Åsvik, ordförande
Lena Streng, sekreterare
Birgitta Sundin

Ersättare

Maj-Britt Kolehmainen

35

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Ann-Britt Aspholm
Berit Kurten-Finnäs
Camilla Koskinen
Nina Käld
Lisa Särs, församlingsrådet
Missionsdirektionen åren 2015–2016
Ordinarie
Johanna Ulrika Söderholm, ordförande
Brita Jern, ordförande från 7.9
Martin Sandberg, sekreterare
Sabina Saramo
Birgitta Åsvik
Tor-Erik Store
Dick Jungerstam, församlingsrådet

Ragne Strandberg
Marika Schmitz
Camilla Isaksson
Rolf Mörk
Siv-Britt Höglund, församlingsrådet

Ersättare

Ann-Katrin Store
Ulla Salmenheimo-West, församlingsrådet

Vasa svenska församlings ordinarie ledamöter i gemensamma kyrkofullmäktige 2015–2018
Maj-Britt Anderssén
Johan Backholm
Harri Huhta
Olav Jern
Dick Jungerstam
Folke Jungner
Anders Kronlund
Christel Lax
Göran Stenlund
Anna Sundback
Olle Victorzon
Thomas Öhman
Monica Östergårds
Vasa svenska församlings medlemmar i gemensamma kyrkorådet 2015–2016
Maj-Britt Anderssén
Anders Kronlund, vice ordförande
Christel Lax

15. Personal
Präster
Tor-Erik Store
Malin Lindblom
Mikael Forslund
Christina Östman-Rolandsson
Camilla Brunell
Janne Hänninen
Tia-Maria Nord
Ralf Sandin
Erica Boije
Mattias Boije
Claus Ståhlberg
Sabina Sweins

kyrkoherde
kaplan i Sundom kapellförsamling
kaplan
t.f. kaplan 50 % 1.1–30.4, 75 % 1.5–20.8
församlingspastor 9.10–31.12
församlingspastor
församlingspastor 100 % 1.1–30.4, 50 % 1.5–30.9
församlingspastor 40 % fram till 31.10.2016, därefter pension
sommarteolog 4-25.7
sommarteolog 6.6–25.7
sommarteolog 20.6–11.7
sommarteolog 13.6–3.7

Kantorer
Mikael Heikius
Dan Andersson

kantor A-tjänst, sektoransvarig
kantor B-tjänst
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Monica Heikius
Patrik Vidjeskog

kantor C-tjänst
sommarvikarie 1.6–31.7

Musikskollärare
Henri Aalto
Camilla Andersson
Isa Lindgren Backman
Katarina Bergman
Christer Bergstén
Niclas Buss
Simon Granlund
Leena Havu-Erhie
Tage Johnson
Elisabeth Nedergård
Mårten Streng

gitarr, vårterminen
ledare för Knattemusiken, assistent inom musiken, vårterminen
ledare för Knattemusiken, höstterminen
tvärflöjt
violin, piano och ledare för juniororkestern
gitarr
sång
violin
trummor, vårterminen
klarinett
trummor, höstterminen

Diakonipersonal
Lena Streng
Anne Bjurbäck
Anna-Mari Bäckman
Annina Herranen
Luisa Tast
Kerstin M. Borg
Susanne Blomqvist

ledande diakonitjänsteinnehavare
diakon 80 %, 1.9–31.12
diakon
diakon, tjänstledig 23.9–31.12.201
diakon 80 %
diakon 55 % i Sundom, 75 % 1.9–14.9, 80 % 15.9–31.12
diakoniassistent 60 %, vikarie för Luisa Tast 20 %

Barn- och familjearbetets personal
Susanna Back
Benita Stenlund
Terese Söderman
Camilla Andersson
Marita Borg
Susanne Holm
Britt-Marie Kvist-Grönros
Monika Lindvik
Martina Skoglund
Zacharias Böckelman
Fredrika Jern

Ungdomsbyrån
Heidi Mäkelä

Sofia Mietala
Sofia Böckelman
Piritta Pitkämäki Ihatsu
Benjamin Bagger
Maarit Nummi

ledare för barnverksamheten, tjänstledig
vik. ledare för barnverksamheten, 70 % till 13.3 begärt avsked
vik. ledare för barnverksamheten 70 % 23.5–31.7, 80 % 1.8–31.10,
100 % 1.11–31.12
barnledare 88 %, 98 % 8.8–31.12
barnledare 88 %
barnledare 88 %, 78 % 8.8–31.12
barnledare 88 %
barnledare 88 %
barnledare 88 %
verksamhetsassistent inom söndagsskolan 29.8–30.9.2016
assistent inom barn- och ungdomsverksamheten 39 % 1.1–5.6,
verksamhetsassistent i barnverksamheten 30.11–21.12

t.f. ungdomssekreterare 60 % 1.1–31.7.2016, projektanställd för
sänkningen av konfirmandåldern 40 % 1.1–31.7.2016,
100 % 1.8–31.12.2016
vik. ungdomsarbetsledare 50 % och 30 % som vik. ledare för
barnverksamheten 1.1–31.7, t.f. ungdomssekreterare 80 % 1.8–31.12
ungdomsarbetsledare
t.f. ungdomsarbetsledare tjänstledig t.o.m. 23.8
vik. ungdomsarbetsledare 80 % 1.1–31.5, 90 % 1.6–31.7
vik. ungdomsarbetsledare 10 % 1.1–31.5
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Zacharias Böckelman
Nicolina Grönroos

sommarungdomsarbetsledare 6.6–17.7, vik. ungdomsarbetsledare
60 % 1.8- 31.12
sommarungdomsarbetsledare 4.7–24.7

Verksamhetsassistenter
Zacharias Böckelman
Aurora Heikius
Joni Ruuska
Hanna Wikström

14.1–31.5
10.1–31.5
14.1–31.5, 1.9–31.12
1.9–31.12

Kanslipersonal
Mona Engsbo
Ann-Charlott Niemistö
Barbro Sandin

byråföreståndare
byråsekreterare
vikarie

Övrig personal
Anna-Karin Lärka
Martin Sandberg
Johanna Backholm

församlingssekreterare
missionssekreterare
informatör

Kyrkliga stiftelsens anställda
Ulla Ingman
Lillemor Lind

kyrkvaktmästare i Dragnäsbäcks kyrka
kyrkvaktmästare i Dragnäsbäcks kyrka

– Anna-Karin Lärka
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