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Forum för kansli- och informationspersonal 13-15.5.2019 
 
Borgå stifts årliga forum för kansli- och informationspersonal hålls denna gång i Mariehamn, på 
hotell Park Alandia, Norra Esplanadgatan 3. Hotellet är beläget i centrum, med ca 15 minuters 
gångväg till Västra hamnen. 
Vi inleder dagarna med föreläsningar redan på färjan Åbo-Mariehamn, men största delen av 
föreläsningarna äger rum på hotellet. 
 
Måndag 13.5.2019 avreser vi med Viking Lines M/S Amorella kl.8.45. Ankomst till Mariehamn kl. 
14.10 
OBS! Du skall vara klar för ombordstigning 30 minuter innan avfärd. Madeleine är på plats i hamnen 
en timme innan avfärd och delar ut båtbiljetterna! 
Retur på onsdag 15.5.2019 M/S Viking Grace kl. 14.25. Ankomst till Åbo kl. 19.50 
 
Under dagarna äter vi lunch på Hotell Park Alandia, så även middagen måndag kväll. På tisdag kväll 
åker vi till restaurang Smakbyn och äter middag där. 
 
INNEHÅLL 
Dagsprogrammet framgår av bifogat program.  
 
MEDVERKANDE 
Margareta Puiras, prost 
Bo-Göran Åstrand, kyrkoherde, Jakobstads svenska församling 
Julia Lundell, webbredaktör, Kyrkans central för det svenska arbetet 
Madeleine Wendelin, stiftssekreterare för utbildning, Borgå domkapitel 
 
KOSTNADER 
Kursavgift: 140 € Kost: 130 €  Totalt: 270 € (exklusive logi) 
 
Logi: enkelrum är 101 €/ natt 
dubbelrum är 112 €/ natt   
 
ANMÄLAN 
Bindande anmälan skall ske senast 31.1.2019 via en anmälninglänken på domkapitlets hemsida: 
 
https://www.borgastift.fi/kalender/forum-for-kansli-och-informationspersonal/ 
 
I och med att Viking Line kräver följande uppgifter; namn, kön, födelsedatum DDMMÅÅÅÅ, 
nationalitet så är det viktigt att du fyller i dessa uppgifter då du gör din anmälan. 
Förbered dig därför redan innan avresa på att du kan komma att behöva uppvisa giltigt 
resedokument. Samma namn i anmälan som i ditt resedokument!   
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ANNULLERING 
Annullering kostnadsfritt senast 13.4.2019. Vid sjukdom sker avbokningen kostnadsfritt även efter 
detta datum mot uppvisande av läkarintyg. 
 
ARRANGÖRER 
Domkapitlet i Borgå stift och KREDU-campus, Seurakuntaopisto 
 
 
Med vänlig hälsning 
Madeleine Wendelin 
Stiftssekreterare i Borgå stift 
madeleine.wendelin@evl.fi, 040 142 5221 
 
 
   


