Kökar den 10 april 2018

St Olav Waterway
Isarna har gått, bofinken har kommit i massor
till Kökar, det är ljust på morgnarna. Det är en
fin tid att se framåt och detta gäller även vår
gemensamma förening Franciskus på Kökar.

2018 års fest
Jag hoppas du som får detta vårbrev har fått
årets program, inte längre en byxficksfolder
utan mer som en affisch. Annars finns programmet på hemsidan http://franciskus.ax.
Årets tema är ”Jordad andlighet” vilket Maria
Båsk har kommenterat så här:
”Franciskus står för mycket av det som pilgrimsvandring innebär: enkelhet, frihet, bekymmerslöshet och tystnad.
Vi går ju med fötterna på jorden och är jordade samtidigt som vi har visioner uppåt, i
det andliga.”
Tack referensgruppen som har tagit fram programmet. Det blir helt säkert en fin fest under
kyrkoherde Peter Karlssons och projektledare Katarina Gäddnäs ledning.
Vi kommer på söndagen att hålla luthersk och
katolsk gudstjänst, parallellt i kyrkan och i kapellet. Biskop Björn kommer tyvärr ej, och
biskop Anders numer kardinal skriver till oss
att ”tyvärr kan jag inte vara med. Hoppas att
det blir fruktbärande för alla pilgrimer.
Välsignad påsktid! +Anders Arborelius ocd”.
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Under 500 år var Nidaros ett av de största pilgrimsmålen i Nordeuropa. Pilgrimer färdades
ända från Novgorod till minne av Sankt Olof,
tills reformationen stoppade all pilgrimsvandring i Norden.
Antalet kyrkor tillägnade Olav var stort särskilt i Sverige, men även i Finland och på Åland
finns många kyrkor tillägnade Sankt Olof
bland annat i Nagu och i Jomala.
I nära samarbetet med Jomala församling har
vi gjort mycket: vi har besökt Trondheim och
Vadstena, vi har provseglat med Albanus från
Korpo via Kökar till Mariehamn och från Mariehamn till Sottunga, lagt en led över Kökar och
på fasta Åland från Långnäs till Eckerö, marknadsfört leden i media (vilket vi verkligen
lyckats med!), vi har påbörjat arbetet med att
göra en digital karta över leden och med en
app för detta, och vi har den 27 mars bildat ”Föreningen Olofsleder i Finland rf Suomen Olavinreitit ry” som ska sköta, vårda
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och utveckla leden efter att projektet är slut.
Ordförande är Nalle Öhman, präst från Åbo.
Ålands representant är Mari Puska,
kyrkoherde i Mariehamn, själv en engagerad
pilgrimsvandrare.
Framför oss ligger att leden ska utmärkas (det
kommer att behövas 1-200 stolpar) och att få
digitaliseringen färdig. Vi ska också sätta upp
några info-center längs leden: Harparnäs,
Hamnö, Jomala, Hammarland och Eckerö.
Pilgrimsvandringar
En gruppresa ”I Sankt Olofs spår” från Nagu till
Kökar arrangeras i juni av Åland Travel AB
(Gunilla Karlsson).
Maria Widén leder en vandring från Eckerö
den 25 juni som anländer till Kökar den 30 juni.
Pilgrimsseglingar
Det är ordnat pilgrimssegling med Albanus
från Eckerö till Grisslehamn den 18 augusti,
och tillbaka dagen efter. Man kan segla åt ena
hållet och resa med Eckerölinjen andra vägen.
Information om vandringar och seglingar
finns på vår hemsida http://franciskus.ax.
Servicehus
Enligt vår plan ska vi bygga ett servicehus
bredvid härbärget på Hamnö. Trots att vi har
finansieringsbeslut så krävs det att vi lägger ut
pengarna för bygget innan vi – sex eller nio
månader senare – får tillbaka pengarna.
Eftersom vi har likviditetsbrist avser vi tills vidare avstå. En alternativ möjlighet är så kallad
crowd-funding: att vi ber medlemmar och
andra att köpa en andel, en ”aktie” i byggnaden och på så sätt får in de likvida medel som
behövs. Vi återkommer till denna tanke.

Härbärget
Vi har avslutat härbärget Fas II. Arbeten med
takstolar var mer omfattande än förutsett. Ladugården är nu i gott skick inför framtiden och
dess interiör är klar med 7 fasta sovplatser.
Vad vi har framför oss är dörrar och fönster,
sänginredningar, bord och stolar och annan
lös inredning.

Föreningens ekonomi
Vi gör stor nytta för Kökar, för församlingen, för
Åland, och för människor – t ex vandrare.
Vår ekonomi har under några år förändrats
mycket. Från att ha varit en förening med några
tusen euros omsättning per år har vi under år
2017 haft en ekonomi med uttag: 89.690,49€
och insättningar: 73.873,08€.
Tack vare vår utärkta kassör Gun har vi klarat
av en tidvis svår ekonomisk situation; i juni
2017 var vi tvungna att ta en bankkredit på
15.000€ och också låna av privatpersoner
(10.000€). Trots det har vi haft det svårt med
likviditeten på grund av att utbetalningarna från
Central Baltic har släpat efter månadsvis, ibland
ända upp till ett halvt år.
Vi har framfört vår kritik via riksdagsman Nils
Torvlads och Ålands lagting.
Nu är vår situation betydligt ljusare och alla
fakturor är betalda och vi har börjat betala av
banklånet.
TILLGÅNGAR
Ålandsbanken 3.4

1.258,11

Pengar på kommande:
Leader (Härbärget II)
8.866,20
Central Baltic (Pilgrimsprojketet) 13.500,00
Svenska Kulturfonden
1.000,00
Summa
26.624,31
Sökta medel
Oskar Öflunds stiftelse
Konstsamfundet
Summa sökt
SKULDER
Banklån
Privatlån
Summa

3.000,00
2.500,00
5.500,00
13.741,89
10.000,00
23.741,89

Alla belopp är i euro.
Som du förstår vill vi gärna att du betalar årsavgiften (som är 10€) på bankgiro FI40 6601
0001 0662 40, SWIFT/BIC AABAFI22.
Vi ses på Hamnö!

Kanske ska vi söka finansiering från Leader för
en fas III?
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