
Borgå 21.3.2019 

 

 

Kallelse 
Stiftsfullmäktige i Borgå stift 

 

 

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde fredagen den 24 maj 2019 

kl. 9.00 i Aurelia, Åbo. Aftonskola torsdagen den 23 maj på samma plats. 

 

De viktigaste ärendena på föredragningslistan torde vara verksamhets- och ekonomiplanen för 2019. 

Eventuella initiativ till Stiftsfullmäktige bör vara domkapitlet tillhanda senast 6 veckor före 

sammanträdet. 

 

Torsdag 23.5 

kl. 18.00  Aftonskola   Aurelia, Auragatan 18 

kl. 20.30  Kvällsmässa   Skarpskyttekapellet (domkyrkan) 

 

Övernattning  

Sokos Hotell Hamburger Börs, Köpmansgatan 6. Reservera rum senast 12.4 

 

Fredag 24.5 

kl. 9.00  Morgonandakt  Aurelia 

 Sammanträde  Aurelia 

kl. 12.00 Lunch   Koulu, Eriksgatan 18 

kl. 13.00  Sammanträdet fortsätter 

kl. 16.30 Sammanträdet avslutas (om möjligt redan tidigare) 

 

Aftonskola 

På torsdag kväll (23.5.) samlas stiftsfullmäktiges medlemmar till aftonskola i Åbo svenska församlings 

församlingshem Aurelia. På agendan finns aktuella teman i stiftet. Mer information följer senare. 

Aftonskolan avslutas med gemensam kvällsmässa i Skarpskyttekapellet i domkyrkan. Biskop Björn 

Vikström ansvarar för mässan. 

 

Stiftsfullmäktiges sammanträde 

Sammanträdet hålls i Aurelia, Åbo svenska församlings församlingshem på Auragatan 18. På 

föredragningslistan finns stiftets verksamhets- och ekonomiplan för 2020. Dessutom behandlar 

stiftsfullmäktige initiativ som lämnats in. Ett initiativ om parokialprincipen har lämnats in från 

Ungdomens Kyrkodagar. Föredragningslistan sänds senast 5 dagar före sammanträdet. 

 

Logi 

Domkapitlet har reserverat rum på Original Sokos Hotell Hamburger Börs, Köpmansgatan 6, Åbo. 

Var och en bokar rum genom att ringa 020-1234600 eller skicka e-post: sokos.hotels@sok.fi. Vid 

bokning bör ”Stiftsfullmäktige” nämnas som bokningskod. Rummen kan inte bokas via nätet. OBS! 

Rummet bör bokas före 12.4. Efter detta frigör hotellet en del av de reserverade rummen.  

 

Logistik 

Aftonskolan, kvällsmässan, sammanträdet, lunchen och login är i centrum, på gångavstånd från 

varandra. Till Åbo kommer man lämpligt med tåg och tågstationen är på gångavstånd från centrum. 

De som kommer med bil kan parkera i t.ex. Hötorgets parkeringsgrotta eller längs med gatorna en bit 

utanför den omedelbara stadskärnan. 

 

Anmälning  

Hotellrummen bör bokas före 12.4. Anmälning till sammanträdet senast 10.5.2019 med tanke på 

serveringen, diet/allergier och möjligt behov av suppleanter. Anmälning & förfrågningar per e-post till 

linus.strahlman@evl.fi eller telefon 040142 5211. 


