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Jordfästningen äger rum i Mariakapellet 
fredagen den 16 februari kl. 13.00.

Sakta kom döden
den kom som en vän
Tog Dig vid handen
och förde dig hem
Tack kära Du, för allt

Solveig

Gun, Inger, Katrin och Andreas
med familjer

Vår älskade make, pappa
morfar och farfar

Knut Mikael Karlsson
* 1.10.1933    † 5.2.2018

   DÖDA

All eventuell  uppvaktning

undanbedes 
vänligen

Rolf Andersson

   UNDANBEDES

I år ordnas Franciskusfes-
ten för 39:e året. Festen 
handlar om ekumenik, det 
vill säga: en enhet mellan 
olika kristna kyrkor. Men 
också om Franciskus och 
en enkel livsstil som till 
mångt och mycket stäm-
mer överens med pilgrims-
vandring. Jordad andlighet 
är årets tema för dagarna, 
efter en idé av prästen Ma-
ria Widén. 

– Franciskus står för 
mycket av det som pil-
grimsvandring står för. En-
kelhet, frihet, bekymmers-
löshet och tystnad. Vi går ju 
med fötterna på jorden och 
är jordade samtidigt som 
vi har visioner uppåt, i det 
andliga, säger hon. 

Längs St Olofsleden
Innan festprogrammet in-
leds på Kökar startar flera 
pilgrimsvandringar längs 
den nydragna St Olofsle-
den.

En vandring startar från 
Nagu på fastlandet och en 
annan från Harg i Östham-
mars kommun i Sverige. 
Pilgrimsvandrarna från 
den svenska sidan anslu-
ter till Maria Widéns och 
Mariehamns församlings 
vandring som börjar i Eck-
erö med en pilgrimsmässa 
i St Lars kyrka.

– Jag har redan 14 an-
mälda, trots att vi inte gått 
ut med någon information, 
och jag tror att vi måste dra 
en gräns vid 16 deltagare. 

Pilgrimsvandring skiljer 
sig från vanlig vandring ef-
tersom det ingår pilgrims-
mässor och vandringen 
görs under tystnad och 
reflektion. Dagsetapperna 
varierar mellan 15 och  
30 kilometer. 

– Många gör en pilgrims-
vandring för att reda ut 
något som hänt i livet, 
säger projektledare för 

Franciskusfesten Katari-
na Gäddnäs.

– Men man behöver 
inte vara speciellt troende  
eller grubbla på något, sä-
ger Widén. 

Vernissage
Sommarens konstnär i 
samband med Franciskus-
dagarna är Anna Sund-
blom-Westerlund. Hon 
får inleda Franciskusfesten 

med en konstvernissage 
där hon ställer ut sina verk 
i metall, gjutjärn och textil 
vid prästgården.

Lördag morgon börjar 
med en pilgrimsmässa i St 
Anna kyrka och därefter ett 
samtal om Franciskus och 
kristen keltisk andlighet.

– Det finns många likhe-
ter och jag ser fram emot 
samtalet mellan Stefan 
Djupsjöbacka, som skri-

vit om keltisk andlighet, 
och Gunnar Granberg, en 
författare och teolog från 
Uppsala som skrivit om 
Franciskus, säger Gäddnäs 
som också regisserar den 
andra delen av teaterföre-
ställningen Kilian under 
Franciskusdagarna. 

Föreställningen uppförs 
utanför Franciksuskapel-
let av teatergruppen på 
Kökar. Kören Kökar röster 

medverkar i en konsert i St 
Anna kyrka. 

– Det är viktigt att Kökar-
borna är med i program-
met, för det är deras fest, 
säger Katarina Gäddnäs.

Franciskusfesten på Kö-
kar anordnas fredagen den 
29 juni till söndagen den  
1 juli. 

Ida K. JanSSOn
ida.k.jansson@nyan.ax

tfn 528 451

Franciskusfesten lockar 
pilgrimsvandrare till Kökar
Konceptet är detsamma som tidigare år.

Men i sommar kommer pilgrimsvandrare från både 
Sverige och fastlandet till Franciskusfesten på Kökar.

Pilgrimsprästen Maria Widén, i mitten, leder en vandring till Franciskusfesten som startar i eckerö. Till vänster Fran-
ciskusfestens projektledare Katarina gäddnäs och till höger Peter Karlsson, kyrkoherde i Ålands södra skärgårdsför-
samling. FOtO: Ida K JanSSOn

Franciskanerprästen 
Henrik roelvink (bilden) 
samtalar med kyrko-
herde Kent danielsson om 
ekumenik i vardagen som 
en av programpunkterna 
under sommarens Francis-
kusfest. 
 FOtO: ChrIStIan PLeIJeL

Det gjordes på fastlags-
söndagen under högtidliga 
formar av Björn Vikström 
som är biskop i Borgå stift, 
rapporterar kyrkorådets vi-
ceordförande Sonja Winé.

Med vid välsignelsen var 

också kyrkofullmäktiges 
ordförande Paul-Mårten 
Sjölund, prosten Roger Sy-
rén, kontraktsprosten Mår-
ten Andersson, prosten 
Juanita Fagerholm-Urch, 
och Saltviks tf kyrkoherde 

Carolina Lindström.
Outi Laukkanen blev tf 

kyrkoherde efter Juanita 
Fagerholm-Urch i decem-
ber 2016.

Efter högmässan blev det 
installationskaffe i försam-

lingshemmet. Björn Vik-
ström delade ut Finlands 
vita Ros till Mårten Anders-
son för förtjänstfullt arbete 
på Åland och inom den 
estniska lutherska kyrkan. 
(pd)

Installation i Sund-Vårdö
Outi Laukkanen har 
installerats som kyr-
koherde i Sund-Vårdö 
församling.

Outi Laukkanen hälsades välkommen som kyrkoherde. 
installationen leddes av björn Vikström som är biskop i 
borgå stift.  FOtO: Jan-erIK BergLund

eckerös kyrkoherde, kontraktsprosten Mårten anders-
son, hedrades med Finlands vita ros. björn Vikström 
övelämnade utmärkelsen. FOtO: Jan-erIK BergLund


