
	  
Utvecklingsplan	  
Föreningen	  Francsikus	  på	  Kökar	  rf	  bildades	  år	  2008,	  då	  intresset	  för	  Kökars	  
medeltida,	  katolska	  historia	  var	  svagt.	  Genomförandet	  av	  den	  traditions-‐‑
enliga	  franciskusfesten,	  som	  sedan	  1979	  ordnas	  den	  första	  söndagen	  i	  juli,	  
var	  hotad.	  Alltsedan	  dess	  hjälper	  vi	  vår	  församling	  att	  ordna	  festen	  till	  
minne	  av	  att	  vi	  en	  gång	  hade	  ett	  franciskanskt	  kloster	  på	  Kökar.	  

Antalet	  pilgrimer,	  som	  vandrar	  till	  festen,	  har	  ökat	  år	  från	  år	  och	  blir	  2016	  
cirka	  20.	  Vi	  har	  inte	  längre	  sovplatser	  för	  dem	  och	  det	  var	  i	  första	  hand	  för	  
deras	  skull	  som	  vi	  började	  planera	  att	  göra	  ett	  härbärge	  av	  ladugården.	  

Samtidigt	  deltar	  föreningen	  i	  finansieringsansökan	  ”St	  Olav	  Waterway”,	  som	  
syftar	  till	  att	  skapa	  en	  pilgrimsled	  från	  Åbo	  över	  Nagu	  och	  Korpo,	  via	  Kökar,	  
Sottunga	  och	  Jomala,	  till	  Eckerö,	  vidare	  till	  den	  svenska	  kusten	  och	  norrut	  
upp	  i	  Ljusnans	  dalgång	  med	  Trondheim	  (medeltidens	  Nidaros)	  som	  mål.	  

	  
Åbo	  Akademi	  är	  huvudman.	  Ansökan	  har	  godkänts	  i	  fas	  1	  och	  landskapet	  
medfinansiering	  är	  beslutad.	  Slutligt	  besked	  väntas	  i	  maj,	  projektet	  startar	  
den	  1	  september	  och	  pågår	  i	  fyra	  år.	  	  

Genom	  detta	  projekt	  tror	  vi	  att	  antalet	  pilgrimer	  och	  andra	  besökare	  till	  
Kökar,	  främst	  med	  kulturella	  intressen,	  kommer	  att	  öka	  betydligt.	  
Härbärget	  kommer	  att	  stå	  öppet	  för	  alla	  oavsett	  religion,	  ursprung	  och	  syfte	  
med	  resan.	  De	  som	  vill	  bo	  enkelt,	  som	  uppskattar	  det	  lilla,	  det	  enkla,	  det	  
klara	  och	  det	  vackra	  är	  välkomna.	  Priset	  för	  en	  övernattning	  kommer	  att	  
vara	  lågt,	  cirka	  10	  euro.	  Härbärget	  är	  inte	  en	  konkurrent	  till	  annat	  boende	  



på	  Kökar	  (hotellet	  100-‐‑150	  euro/natt,	  gästhem	  50-‐‑100	  euro/natt,	  
församlingshemmet	  25	  euro/natt),	  utan	  ett	  komplement.	  	  	  

Föreningen	  är	  väl	  förankrad	  på	  Kökar	  med	  fem	  stiftare:	  Ålands	  södra	  
skärgårdsförsamling,	  föreningarna	  Kökar	  Kultur,	  Kökar	  hembygdsförening	  
och	  Franciskussällskapet	  i	  Finland,	  Kökar	  kommun.	  Vi	  har	  ett	  hundratal	  
medlemmar	  samt	  en	  stark	  styrelse	  med	  representanter	  från	  Kökar,	  Finland	  
och	  Sverige.	  Till	  oss	  är	  alla	  välkomna	  oavsett	  kyrka,	  kön,	  ålder	  och	  ursprung.	  

I	  vårt	  arbete	  når	  vi	  inte	  bara	  dem	  som	  deltar	  i	  festen	  utan	  utvecklar	  också	  
våra	  band	  till	  Kökars	  äldre	  historia,	  utvecklar	  Kökars	  synlighet	  långt	  utanför	  
vår	  egen	  horisont	  och	  utvecklar	  Kökars	  förmåga	  att	  erbjuda	  varje	  besökare	  
en	  andlig	  upplevelse,	  bortom	  det	  vanliga.	  

Kökar	  den	  8	  april	  2016	  
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