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I sommar är det dags för den 39:e  
upplagan av Franciskusfesten på Kökar. 
Ekumeniska samtal, keltisk kristendom, 
uruppförd teater och pilgrimsmöten 
står på agendan. 
   Årets tema är ”Jordad andlighet”.

– Det handlar om att vara  
jordad i sin vandring, i enkelhet 
och tystnad, säger Maria Widén, 
församlingspastor i Mariehamns 
församling och den som myntat 
uttrycket.

Hon leder en pilgrimsvand-
ring som startar redan den 25 ju-
ni i Eckerö och som slutar i Kökar 
lagom till Franciskusdagarnas 
invigning.

Ungefär samtidigt startar en 
andra vandring från andra hål-
let, från Nagu mot Kökar.

Vandringen följer pilgrims- 
leden St Olav Waterway som går 
från Åbo över Nagu och Korpo 
till Kökar, vidare till Sottunga 
och till Jomala, över fasta Åland 
och Ålands hav till den svenska 
kusten och upp genom Ljusnans 
dalgång till norska Trondheim.

– Längs vägen på Åland be- 
söker man kyrkor och heliga 
platser. Församlingarna hjälper 
till och tar emot vandrarna så 
att kyrkorna är öppna och det 

finns någon att prata med. På 
fasta Åland kommer Jomala kyr-
ka, som är helgad år S:t Olof, att 
fungera som ett slags centrum, 
säger Peter Karlsson som är kyr-
koherde på Kökar.

Keltisk andlighet
På Kökar inleds Franciskus- 

festen med en konstutställning 
av metallsmideskonstnären Anna 
Sundblom-Westerlund

Bland lördagens program-
punkter märks ett samtal mellan 
Stefan Djupöbacka och Gunnar 
Granberg om Franciskus och 
keltisk kristendom – den form av 
kristendom som uppstod under 
tidig medeltid när kristendom 
mötte den keltiska naturreligio-
nen med dess druider.

Senare på eftermiddagen 
bjuds det på teaterstycket ”Ki-
lian II”, i regi av Katarina Gädd-
näs som även är projektledare 
för hela Franciskusfesten. Det 
är teatergruppen på Kökar som 
spelar Broge Wiléns dramatise-
ring av Valdemar Nymans ro-
man.

– Det är faktiskt ett urupp- 
förande av fortsättningen om 
Broder Kilian. Handlingen tilldrar 
sig till stor del på fiskeläget Mör-
skär, säger Katarina Gäddnäs.

På söndagen blir det mer mu-
sikteater i form av kyrkospelet 
Catharina, med musik av Kjell 
Frisk och sångare från Bel Canto. 
Kyrkospelet skrevs ursprungli-
gen till Catharinadagen i Ham-
marlands kyrka i fjol.

Ekumenik i vardagslivet
Det blir även ett samtal om eku-
menik i vardagslivet under titeln 

”Längtan efter gemenskap”.
– Det ekumeniska samarbetet 

är ju ett av huvudsyftena med 
Franciskusfesten, säger Katarina 
Gäddnäs.

I samtalet deltar franciskaner-
munken Henrik Roelvink och 
Kent Danielsson under ledning 
av Yvonne Terlinden.

– En sak att diskutera är den 
sorgliga åtskillnaden mellan 
den lutherska och katolska natt-
varden som vi måste göra när vi 
firar högmässan. Vi har skrivit 
till den nya svenske kardinalen 
Anders Arborelius för att få råd 

om vad som är okej, säger Peter 
Karlsson.

Man väntar sig mellan 100 och 
300 deltagare.

– För några år sedan var det 
mer av en hembygdsfest över 
Franciskusdagarna, men nu har 
vi gått tillbaka till rötterna. Det 
handlar om ekumenik på ett 
djupare plan.

Årets Franciskusfest hålls den 
29 juni till den 1 juli.
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Jordad Tema för årets Franciskusfest 
är Jordad andlighet. Loggan är gjord 
av franciskanerbrodern Henrik  
Roelvink. De bygger på ett fotografi 
av en verklig lönn som växer i ham-
nen i Kökar.

Franciskanermunken Henrik Roelvink deltar bland annat i ett samtal om  
ekumenik i vardagen tillsammans med Kent Danielsson. Foto: Christian Pleijel

Maria Widén, 
Peter Karlsson och 

projektledare Katarina 
Gäddnäs bjuder in till 

årets Franciskusfest som 
hålls på Kökar mellan 

den 29 juni och den 
1 juli.

På vandring mot Franciskusfesten


