Kyrkoherdekonferens
PM
Lärkkulla 24-26.9.2018

1§
Den årliga kyrkoherdekonferensen hölls 24-26 september på Stiftsgården Lärkulla i Karis med 47
kyrkoherdar (se deltagarlista). Konferensen leddes av biskop Björn Vikström. Från domkapitlet deltog:
lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson, stiftsdekan Magnus Riska, notarie Linus Stråhlman,
stiftssekreterare Virva Nyback, stiftssekreterare Cecilia Forsén, stiftssekreterare Madeleine Wendelin
och stiftssekreterare Tomas Ray.

2§
Konferensen inleddes måndagen den 24 september kl. 14.15 med andakt ledd av Stiftsdekan Magnus
Riska. Psb 431.
Direktor för Lärkkulla, Björn Wallén hälsade konferensens deltagare välkomna och berättade kort om
läget på Lärkkulla. Lärkkulla kommer att fylla 70 år under år 2019 och detta kommer att
uppmärksammas på olika sätt. Lärkkulla erbjuder LekmannaAkademin som en resurs för
församlingarna. Nina Ahtola, som i augusti börjat som kommunikatör på Lärkkulla, fotograferar under
konferensen.
Biskop Björn Vikström berättade om programmet för konferensen. Notarie Linus Stråhlman förrättade
namnupprop.
Efter kaffepausen berättade Robert Lemberg om Kyrkostyrelsens utvecklingstjänster och nya
arbetssätt i central förvaltningen. Kyrkans utvecklingstjänster är ett projekt som inletts för att gallra i
överlappande strukturer och gallra i den centrala förvaltningen. En arbetsgrupp har arbetat fram olika
modeller och utlåtanden. Målet är att skapa förutsättningar för en fortsatt verksamhet och stärka det
proaktiva greppet i den strategiska ledningen. Gruppen föreslås att en utvecklingsdirektör anställs för 5
år åt gången. Lembergs inlägg kommenterades av Sixten Ekstrand och Björn Vikström. En kort
diskussion följde.
Direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA), Sixten Ekstrand berättade om
samtalstjänstens nuläge. KCSA erbjuder sig att ta över samtalstjänsten för tre år (2019-2021). I nuläget
är det osäkert hur samtalstjänsten ska finansieras i framtiden då församlingarnas intäkter krymper.
Dessutom är samtal rätt få och det är ofta samma personer som ringer. Det har visat sig vara svårt att
föra fram tjänsten så att personer som inte sedan tidigare känner till den hittar den. Inlägget följdes av
diskussion.
Efter middagen följde ett pass om hur arbetsglädje och motivation då kyrkans roll ofta ifrågasätts i det
offentliga rummet. Hans Häggblom, Virva Nyback och Anders Lindström gav var sitt inlägg. Deltagarna
i konferensen diskuterade inläggen i smågrupper på tre personer.
Dagen avslutades med mässa i S:t Katarina kyrka. Biskop Björn Vikström förrättade mässan assisterad
av Mari Puska, Pentti Raunio och Magnus Riska. Kören Katarina Singers medverkade under ledning av
kantor Åsa Westerlund.

3§
Tisdagen inleddes med andakt ledd av Roger Rönnberg. Psb 898.
Notarie Linus Stråhlman informerade om den förnyade namnlagen som ska träda i kraft i början av år
2019. Lagen kommer att innebära förändringar i tidpunkt och regler för byte av namn i samband med
vigsel, antalet och vilka förnamn ett nyfött barn kan få och hur släktnamnen utformas.
Lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson informerade om biskopsvalet som ska hållas i Borgå stift.
Församlingarna ska välja lekmannaelektorer senast 2.11. Kandidater kan ställas upp 15.11.201815.1.2019 av 30 i valet röstberättigade personer. Valet förrättas i stiftets alla prosterier 19.3.2019 kl. 13.
Om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna då, förrättas en andra omgång 10.4.2019.
Församlingarna har per brev fått anvisningar om valet, tidtabellen och valet av lekmannaelektorer.
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Efter kaffepausen berättade Tuomo Halmeenmäki om kyrkans statistikprogram
(www.kirkontilastot.fi). Statistikreformen är på slutrakan och nu fås månatligen uppgifter direkt från
medlemsregistret Kirjuri. Statistiktjänsten utvecklas fortsättningsvis och synpunkter kan riktas till
statistikcentralen.
Stefan Myrskog berättade om projektet ”dop & fadderskap”. Projektet har inletts för att bemöta en
sjunkande trend av dop i kyrkan och för att stärka dopets ställning i den finländska familjernas liv.
Efter lunchen berättade Maria Sten, Fredrik Kass och Virva Nyback om handlingsprogrammet mot
sexuella trakasserier. En implementering av handlingsprogrammet innebär bl.a. att bemöta en
degraderande kultur, arbeta för en sundare självbild och samtycke. Många upplever det som utmanande
att öka medvetenheten om dessa saker hos församlingens förtroendevalda och de som frivillig ställer
upp för olika uppgifter.
Kyrkoherden i Ekenäsnejdens svenska församling, Anders Lindström berättade om hur församlingen
agerade vid olyckan i Skogby 26.10.2018 som krävde fyra liv. Församlingen följden den krisplan man
arbetat fram och kunde därför snabbt och effektivt ställa upp med stöd. Församlingarna behöver göra
upp en krisplan på förhand eftersom ingen kan förutse när kriserna inträffar. Han Häggblom
kommenterade. I kyrkohandboken finns inget formulär för en minnesmässa (som i t.ex. norska kyrkan),
men formulären för andakter kan tillämpas.
Jani Edström berättade om RESA-forum (USKOT-foorumi) som ett redskap för religionsdialog och
samarbete. Forumet skapades av samfund i Finland som en gemensam plattform för möte mellan
människor av olika religioner. Forumet vill värna om samhällsfreden, dialogen mellan samfunden och
stärka samfundens plats i samhället. Edström underströk att det inte handlar om olika religioner som
möts, utan om människor med olika religion som möts.
Harry S Backström berättade om den enkätundersökning han låtit göra: Kyrkoherden som
förändringsledare.
Backström framförde ett tack till att som deltagit i undersökningen.
Undersökningsfrågan var: ”Hur åstadkommer du förståelse bland dina medarbetare om att en förändring
är nödvändig?” Svarsprocenten har varit hög (45,3 %) och kommunikation ledordet i svaren. Resultatet
kommer att ingå i en artikel i Scandinavian Journal of Leadership and Theology (SJLT).
Efter kaffet med smörgås berättade Titi Gevärt om missiologi i församlingarna. En arbetsgrupp har
gett ut en rapport om missiologi för att stärka kunnandet inom området. Rapporten koncentrerar sig på
förhållanden och utmaningar i Finland. Missiologin är inte längre en geografisk rörelse från ett centrum
till periferin. Det handlar mer om interkulturell teologi i en global värld. Rapporten analyserar den
finländska kontexten ur ett missiologiskt perspektiv. Finland har blivit ett olikheternas samhälle, där
församlingarnas medarbetare behöver vara rotade i kyrkans bekännelse och ha kännedom i många olika
kulturer och religioner. I rapporten föreslås följande åtgärder: kyrkans ska vara med på forum där
livsåskådningar & livsfrågor diskuteras, kyrkans profetiska röst (diakonin) ska stärkas, tro ska
kommuniceras på samtidens språk, missiologin i församlingarna ska förstärkas.
Dagen avslutades med festmiddag på restaurang KW i Karis. Kvartetten Peregrinus bjöd på sång och
Mellersta Nylands prosteri på program. Lars-Johan Sandvik och Roger Rönnberg höll var sitt tacktal
eftersom de går i pension. Robert Lemberg och Karl af Hällström likaså eftersom de inte längre är
kyrkoherdar efter årsskiftet då församlingarna i Lovisa och Lappträsk går ihop.

4§
Onsdagen inleddes med morgonandakt. Kim Rantala ledde andakten. Psb 921 och 914.
Stiftsdekan Magnus Riska och stiftssekreterarna Cecilia Forsén, Tomas Ray och Virva Nyback
informerade om aktuella ärenden. Inga frågor hade sänts in på förhand.
Magnus Riska berättade om:
• den svenskspråkiga fortbildningen som genomgår en förändring i samband med att hela den
kyrkliga fortbildningen under fortbildningscentralen i Järvenpää genomgår en förändring. I
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•
•

Borgå stift trycks inte längre något utbildningshäfte. I framtiden ska de svenskspråkiga
kurserna finnas i en utbildningskalender. Under en övergångsperiod, fram tills kalendern tas i
bruk, finns kurserna på domkapitlets hemsida. Speciellt kyrkans ledarskapsutbildning
genomgår en stor omstrukturering.
I stiftet uppbärs ingen kollekt under år 2019 till föreningen Veteraanivastuu eftersom
samarbetet med föreningen inte fungerat. Församlingarna besluter själva över kollektmålet
6.12.2019.
Biskop emeritus Erik Vikström har utarbetat ett förslag till ett mässformulär då bara några få
är samlade. Förslaget bearbetas av domkapitlet.

Stiftssekreteraren Cecilia Forsén berättade om:
• diakonibarometern 2018. Enkätundersökningen genomfördes för tionde gången. I svaren syns
gemensamma bekymmer: fattigdom, arbetslöshet, ensamhet och drogproblem.
Diakoniarbetarna upplever att de inte har tid att möta alla och att de inte får tillräckligt med stöd
av sina förmän. Arbetet upplevs som mycket ensamt och många nya tekniska lösningar som
utmanande.
Stiftssekreteraren Virva Nyback:
• En arbetshandledarutbildning kör igång med alla platser fyllda. Det handlar om en lång
processutbildning med Lasse Wendelin som ledare. Erfarna handledare behövs för att handleda
studenterna under utbildningen.
• Organisationskonsultutbildningen ordnas inte på svenska detta år.
Stiftssekreteraren Tomas Ray:
• Kyrkbygget i Fatick, som är mål för stiftskollekter, kör igång.
• Samarbetet med den lutherska kyrkan i Malawi tar slut i och med att kontraktet var tidsbundet.
Utbildning av präster i Myanmar nytt mål för stiftskollekter.
• Ett nytt sätt att samla in medel till GA-insamlingen har lanserats. Det handlar om möjligheten
att samla in medel via församlingens hemsida.
• Nätverksdag för de som arbetar med flyktingar. Sluten grupp på facebook för Borgå stift.
• Kyrkans energi och klimatstrategi ”En kolneutral kyrka 2030” innebär att utsläppen som kyrkan
på olika sätt förorsakar ska minskas med 80 % jämfört med nivån 2019 och de resterande 20 %
ska kompenseras. Kyrkan vill på detta sätt vara en föregångare. En grupp på Facebook har
grundats ”Hiilineutraali kirkko - kolneutral kyrka”.
Björn Vikström:
• Gudstjänstutvecklingsprojektet följs upp med inspirationsdagar i prosterierna. Man behöver inte
ha deltagit i projektet för att delta i dagarna.
• Stiftseminarium om teologi och liturgi 15.1.2019 utan akademiska ambitioner. Planeras bli
återkommande evenemang.
Dagarna avslutades med andakt, som hölls av biskop Björn Vikström. Psb 940.
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Deltagare i kyrkoherdekonferensen
Namn
Karl af Hällström
Robert Lemberg
Stina Lindgård
Mats Lindgård
Helene Liljeström
Stefan Forsén
Daniel Björk
Johan Westerlund
Timo Viinikka
Matti Fischer
Martin Fagerudd
Kim Rantala
Roger Rönnberg
Ullrik Sandell
Aino-Karin Lovén
Tom Bergman
Tom Sjöblom
Pentti Raunio
Anders Lindström
Niina Mura
Katarina Dahlqvist
Harry S Backström
Mia Bäck
Kent Danielsson
Peter Karlsson
Benny Andersson
Mari Puska
Stefan Äng
Outi Laukkanen
Mårten Andersson
Ingemar Johansson
Jon Lindman
Carolina Lindström
Daniel Norrback
Tom Ingvesgård
Janne Heikkilä
Mats Björklund
Tomi Tornberg
Berndt Berg
Ann-Mari Audas-Willman
Mikael Forslund
Rune Lindblom
Camilla Brunell
Hans Boije
Lars-Johan Sandvik
Bo-Göran Åstrand
Hans Häggblom
Kaj Granlund
Tomas Portin
Niklas Wallis
Anders Store
Timo Saitajoki
Max Olav Lassila
Per Stenberg

tf

tf

tf

tf
tf

tf
tf

Församling
Lovisa sv
Pernå
Liljendal & Lappträsk sv
Borgå
Sibbo sv
Matteus
Petrus
Johannes
Olaus Petri
Tyska
Vanda sv.
Tammerfors sv.
Esbo sv.
Grankulla sv.
Kyrkslätt
Sjundeå sv
Ingå
Karis-Pojo
Ekenäsnejden
Hangö sv.
Kimitoön
Våsf
Åbo
Brändö-Kumlinge
Ålands södra
Lemland-Lumparland
Mariehamn
Jomala
Sund-Vårdö
Eckerö
Hammarland
Finström-Geta
Saltvik
Kristinestad
Närpes
Korsnäs
Petalax & Bergö
Malax
Korsholms sv.
Solf
Vasa sv.
Kvevlax
Replot
Vörå
Nykarleby
Jakobstad
Pedersöre
Esse
Purmo
Kronoby
Terjärv
Nedervetil
Larsmo
Karleby sv.

frånvarande

frånvarande
frånvarande

endast måndag

tisdag-onsdag
frånvarande
frånvarande

frånvarande

frånvarande
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EPISCOPUS BORGOENSIS

Till ordinarie och tillförordnade kyrkoherdar
ÄRENDE: HÖSTENS KYRKOHERDEKONFERENS
Kära vänner,
Årets kyrkoherdekonferens inleds på Lärkkulla måndag 24.9 kl. 13.00 med lunch och avslutas
onsdag 26.9 kl. 12.00, likaså med lunch. Deltagandet är tjänsteuppdrag. Måndagens middag
serveras kl. 16.30, så om någon pga av tågtidtabellerna väljer att komma direkt till programmets
inledning kl. 14.15 blir väntan på mat inte så väldigt lång.
Förutom aktuell information och kollegialt utbyte av erfarenheter behandlas under dagarna dels
kyrkoherdens roll i upprätthållandet av inspirationen och motivationen i arbetslaget, dels
missiologi och andra aktuella projekt inom vår kyrka. Jag ser fram emot att träffa er alla och att
få mötas till givande samtal kring viktiga frågor. Meddela mig eller Linus om ni själv har förslag
på frågor som behöver diskuteras. Preliminärt program bifogas.
ALLA som deltar i kyrkoherdekonferensen bör anmäla sig till Lärkkulla – både de som behöver
logi och de som inte behöver det. Bokningarna görs gärna så fort som möjligt, men helst före
24.8. Ett enkelrum kostar 65 euro/natt och ett dubbelrum 35 euro/person/natt. Rummen delas
ut först på eftermiddagen.
Priset för måltiderna blir sammanlagt 75,50 € + festmiddagens pris 63 €. Meddela dina
matallergier eller specialdieter.
Anmälningarna/bokningarna tas emot på Lärkkulla av: Susanne Tuohioja tel 019-2757 200
(direkt), e-post info@larkkulla.net
Brevet postas till kyrkoherdeämbetet och därför ber jag den som öppnar posten att se till att
kyrkoherden/t.f. kyrkoherden får del av innehållet!
Med de bästa hälsningar,
Biskop
Björn Vikström

För kännedom:
domkapitlets ledamöter, domkapitlets notarie,Lärkkulla, Karis-Pojo sv.
församling,kontraktsprosten i Mellersta Nylands prosteri
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Kyrkoherdekonferens på Lärkkulla 24–26.9.2018
Program
Måndagen den 24 september
13.00 Lunch
14.15 Kyrkoherdekonferensens inledning
• Andakt (Magnus Riska)
• Introduktion till dagarna (Björn Vikström + Linus Stråhlman)
15.00 Kaffe
15.30 Kyrkostyrelsens utvecklingstjänster, nya arbetssätt i centralförvaltningen (Robert
Lemberg)
Samtalstjänst (Sixten Ekstrand)
16.30 Middag
17.45-19.15 Hur upprätthålla och stöda de anställdas arbetsglädje och motivation?
Kyrkans roll i det offentliga rummet ifrågasätts, statistikkurvor pekar nedåt, teologiska
stridsfrågor föder uppgivenhet och cynism, ständiga förnyelser tröttar ut och
avslöjanden om hur kyrkans pengar används upprör. Ändå står kyrkan för kärlek, tröst
och trotsigt uppståndelsehopp. Vad göra, hur leda församlingen? (Hans Häggblom,
Anders Lindström, Virva Nyback)
20.00 Mässa i Karis kyrka, Björn Vikström, Pentti Raunio + assistenter
21.00 Kvällste
• Bastu och samvaro
Tisdagen den 25 september
08.00 Frukost
09.00 Morgonandakt (Mellersta Nylands prosteri)
09.15 Aktuellt från domkapitlet (Linus Stråhlman och Lasse Henricson)
Statistikprogrammet (Tuomo Halmeenmäki)
Kyrkostyrelsens projekt dop och fadderskap (Stefan Myrskog)
12.00 Lunch
13.00 Handlingsprogrammet mot sexuella trakasserier. Hur implementera i församlingarna?
(Maria Sten, Fredrik Kass, Virva Nyback)
Erfarenheter från olyckan i Raseborg/Dragsvik – hur fungerar samspelet mellan
församlingar, stift och brigad i dylika fall? (Markus Weckström, Björn Vikström)
RESA-forum (USKOT-forumi) religionsdialog och –samarbete (Jani Edström)
15.00 Kaffe och smörgås
15.45 Missiologi i församlingen – hur når vi människorna idag? (Laura Arikka)
17.00 Promenad och fritid
19.00 Festmiddag (Restaurang KW, Högbergsgatan 12, Karis) med program och andakt
(Mellersta Nylands prosteri)
• Bastu och samvaro
Onsdagen den 26 september
08.00 Frukost
09.00 Morgonandakt (Mellersta Nylands prosteri)
09.15 Insända frågor och aktuell information
• Stiftsdekanen och stiftssekreterarna har ordet
• Miljöarbete (Tomas Ray)
11.45 Avslutningsandakt (Björn Vikström)
12.00 Lunch och hemfärd
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