
 
Bästa Franciskusvänner!  

Hamnö, december 2020 
 
När vi nu närmar oss slutet på detta märkliga år 2020  
vill jag vända mig till alla er som på olika sätt stöder 
föreningens verksamhet. Ett stort TACK till er!  
Vi hoppas vi skall bli fler och fler! 
 
Det blev en Franciskusfest även i år, dock i nedbantad 
omfattning p.g.a. rådande omständigheter.  
 
Årsmötet i månadsskiftet september/oktober innebar en del nya ansikten i styrelsegarnityret 
samtidigt som vederbörlig uppskattning riktades till de avgående ledamöterna.  
Ett stort tack för genomfört arbete för den nya pilgrimsleden!  
 
I styrelsen sitter under 2021: 
Philip Hällund, ordförande  
Sara Kemetter, kassör 
Ester Laurell, sekreterare 
Stefan Djupsjöbacka 
Kerstin Gäddnäs 
Peter Karlsson 
Johan Wihlborg 

 

Suppleanter 
Lennart Koskinen 
Nina Granvik 
Lars Thillman 
Maria Widén 
 
 
 

Fr v Peter Karlsson, Maria Widén, Sara Kemetter, Philip Hällund, Kerstin Gäddnäs, Ester Laurell 
– övriga styrelsemedlemmar med på mötet via Zoom. 
 
Under hösten har vi nåtts av den sorgliga bulletinen att vår kära, trogna Franciskusfest-
deltagare fader Henrik har avslutat sin vandring här på jorden. Han blev ett av alla tusentals 
offer för Covid 19-viruset. Minnet av fader Henrik lever kvar i alla Franciskus sammanhang. 



Inför 2021 ser vi fram emot den traditionella festen på Hamnö första helgen i juli med ett 
planerat program som inrymmer det som inte blev av under årets fest. 
 
Verksamhetsplanen omfattar utöver Franciskusfesten ett fortsatt arbete med härbärget och 
pilgrimsleden St Olav Waterway samt retreat och talka ”Bed och arbeta” på Hamnö efter påsk.  
Närmare program kommer.  
 
Jag ser gärna att du delar detta brev med dina bekanta och presumtiva nya medlemmar.   
Vill de bli medlemmar, betalar de in medlemsavgiften och skickar sina kontaktuppgifter till 
oss. Vi behöver som sagt bli fler! 
 
Med förhoppning om ett nytt gott år, 
Pax et bonum! Vi ses och hörs snart.   
 
 

Philip Hällund 

Ordförande 
 

 
Kort från sekreteraren och kassören: 
 
Vi uppdaterar som bäst vårt medlemsregister. Meddela eventuell adressförändring.  
Vi vill också gärna skicka ut ett digitalt nyhetsbrev då och då. Så har du en e-postadress, var 
vänlig och skicka ett e-postmeddelande till sekreteraren: ester.e.laurell@gmail.com . 
 
EU:s förordning om dataskydd (GDPR) reglerar på vilket sätt personuppgifter får hanteras. 
De uppgifter vi har är sådana som du själv har uppgett för oss (namn och adress), och vi 
använder dem för att kunna skicka ut nyhetsbrev och annan information till dig. Vi delar inte 
dina personuppgifter med andra.  
 
Betala snarast in medlemsavgiften för 2020 (20 €), om den är obetald:  FI40 66010001066240 
 
On du bor UTANFÖR Finland, använd följande referenser: 
  

Föreningen Franciskus på Kökar   
Europabetalning 
FI40 66010001066240 
Swift/BIC AABAFI22 

 
 
Vi tackar för alla donationer  
till HÄRBÄRGET. 
Vi har fått in över 4600 € och behöver 
ca 12 000 € till. 
Vi har nu ett skilt konto för härbärget, 
för att underlätta hanteringen: 
 
FI51 66010010652261 
Swift/BIC AABAFI22  

mailto:ester.e.laurell@gmail.com

