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Julens evangelium ärar Gud
I dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids
stad, och han är Messias, Herren. (Luk 2:11)
Evangelium har naturen själv inte kunnat uppfinna,
inte heller skulle människans intelligens, förnuft
eller vishet kunna tänka ut det. Därför är evangelium, och den rätta insikten i det, en alldeles övernaturlig predikan och ett ljus som endast visar på
Kristus.
För det första är det därmed betecknande, att det
inte var en människa som först förkunnade Kristi födelse, utan en himmelens ängel som gjorde det för
herdarna. Ingen människa visste något om det.
För det andra är det befäst genom midnattstiden,
den tid på dygnet då Kristus föddes. Det betyder att
hela världen är försänkt i mörker när Kristus kommer. Inte heller kan någon förstå och fatta honom
med hjälp av sin egen kraft. Således krävs en uppenbarelse från himmelen.
För det tredje är det befäst med hjälp av det ljus som
omstrålar hedningarna. Ljuset som låter oss förstå,
att här krävs ett ljus av en helt annan beskaffenhet
än det något mänskligt förnuft kan framställa. Lukas
säger nämligen här, att Herrens härlighet kringstrålar dem. Varför kallar han det en härlighet? Jo, för att
markera att evangeliets beskaffenhet är en hemlighet.
Evangelium är ett himmelskt ljus och innehåller
endast Kristus. Allt vårt förkastas helt i honom och
Guds nåd skänks oss. Guds ära upprättas därigenom. Ingen kan berömma sig av någon egen färdighet, utan måste ge Gud äran Det är endast Guds
godhet och kärlek, som gör att vi, genom Kristus,
blir saliga.
Vi måste låta Gud ha den berömmelsen. Guds berömmelse, Guds ära, är det ljus i evangelium som
kommer från himmelen. Det omstrålar oss genom
apostlarna och deras efterföljare som predikar
evangelium.
Martin Luther
i Kyrkopostillan

I

stället för ett tredje nummer av tidningen Logos sänder vi i år julnumret
av Lutherskt Församlingsblad tillsammans med denna aktuella information. Vi
sänder det också till prenumeranter som
brukar få pdf-versionen.
Vi börjar med en kort översikt över det
gångna året och tar sedan en grundligare
presentation av fastighetsfrågorna tillsammans med några bilder.
Biblion har i flera skeden varit objekt för
byggnads- och renoveringsarbeten. Ändå
har verksamheten fortgått i stort sett utan
störningar, vilket gjorts möjligt tack vare
flitig städning.
Värmesystemet
Under våren fick Biblion ett nytt värmesystem. Det gamla systemet som byggde på
varmluftsinblåsning hade kollapsat vid
några tillfällen, vilket ledde till att temperaturen senaste vinter sjönk under 10° under
några dagar. Eftersom det gamla aggregatet
inte kunde få fullgod service måste det helt
enkelt rivas ut.
Det skedde under några dagars talkoarbete. De nya installationerna gjordes av
Energiingenjörerna Stagnäs & Nylund. Dels
installerades radiatorer och dels ett nytt aggregat för ventilationen med energibesparande värmeåtervinning.
Toaletterna
Talko blev också ett signum för de arbeten
med toaletterna som inleddes på vårkanten.
Toaletterna kunde tas i bruk i maj, men arbetena blev inte helt klara förrän till hösten.

Efter det har ytbehandlingsarbeten utförts i
hallen, och de pågår ännu i december.
Arkiv och loppmarknad
Efter att Föreningens hedersmedlem Gottfrid Sirén avled i början av februari har
tillströmningen av varor för loppmarknaden
avstannat och det mesta har sålts. Under de
år vi fick arkivförsändelser från Borgå har
också en mängd tidningsurklipp samlats.
Dessa har vi nu börjat sortera och efter
överenskommelse med dödsboet gjort oss
av med, utom när det gäller personliga brev
och dokument av värde för historieforskarna. Dessa kommer Thomas Rosenberg i
Lovisa att gå igenom med tiden.

Det pågående arbetet kan följas under
den tillfälliga adressen test.logosmappen.
net. Vi hoppas kunna presentera den slutliga versionen ännu före årsskiftet under den
ordinarie adressen.
Logosmappen har utökats med ett par
större viktiga teologiska verk om dopet. För
den klassiska boken av Joachim Jeremias,
”Barndopet under de fyra första århundradena”,
lyckades Joakim Förars utverka publiceringsrätt.
Sedan fick vi lägga ut en norsk översättning av Johann Gerhardts monumentala
arbete om dopet, Utførlige og skriftemessige
forklaring over den hellige dåp (från 1610).
Översättaren är Leif Jensen i Kristiansand.

Kursdag
Till Föreningens årsdag i maj ordnade vi en
kurs med Anders Gärdeborn kring temat
Adam och Eva-lutionen. Dagen var välbesökt
och vi fick ett nytt besökarrekord i Biblion.
Se närmare i Logos nr 2.
Konstens natt
Konstens natt har under många år ordnats i
Vasa den andra torsdagskvällen i augusti.
Sedan Biblion invigdes har vi den kvällen
öppnat dörrarna för gäster. Detta år hade vi
extra många gäster, då vi förutom utställning av tavlor av Virpi Viitala även fick
njuta av en timmes sång- och musikprogram med två unga studerande, Johan Sten
och Thomas Öst. Läs mera i Logos nr 2!
Bostadsaktiebolaget
Till de tyngre erfarenheterna under året
hörde förhandlingarna med Bostads Ab
Skolhusgatan 13, som Biblion är en del av.
Vi återkommer utförligare till den frågan i
samband med översikt över ekonomin.
Logosmappen
En uppfräschning av Logosmappen är under
arbete. Redan under ett par års tid har vi
undersökt olika alternativ att få ett modernt
gränssnitt, men först i höst har vi hittat en
modell som visat sig lämplig.

I början av augusti revs de gamla takplattorna i hallen och nya
plattor och armaturer monterades. På bilderna är Klas-Erik Isaksson
(övre bilden) och John Lasén i färd med monteringen.

Fastighetsfrågorna

Kostnaderna för värme- och ventilationsentreprenaden uppgick till 27 571,30 €. Vi har
anhållit om att bostadsbolaget står för drygt
hälften av den summan, men inga beslut
har fattats. En tidigare bolagsstämma har
beslutat om en ”bytesaffär” då bostadshuset förra året fick nya hissar och skyddstak
på gårdssidan. Frågan om fördelningen är
fortfarande öppen.
För att täcka dessa kostnader samt kostnaderna för toaletternas inredning och material har vi tagit upp ett banklån på 25 000
€. Det privata lån som Gottfrid Sirén sände
i början av året återbetalades till dödsboet
eftersom räntan skulle ha överstigit bankräntan.
Trots ett gediget förarbete av styrelsens
vice ordförande John Lasén, som även
fungerade som disponent för bostadsbolaget till utgången av juni, lyckades vi inte
övertyga bolagsstämman i juni om det riktiga i att ändra grunderna för vederlaget.
Våra motiveringar var att vi numera kan

mäta värmeåtgången exakt och därmed kan
betala enligt förbrukning i stället för enligt
en för oss oförmånlig schablon. Vi har uträkningar som visar att det nuvarande bolagsvederlaget är för högt för Biblions del.
Läget är alltså trots detta fortsättningsvis
som tidigare.
Inbesparingarna i värmekostnader verkar
dock inte bli så stor som experterna hade
beräknat. Det återstår att följa med utvecklingen nu när kölden har satt in. Det finns
dock två stora fördelar med ändringarna:
vi har en stabil temperatur och det starka
suset från varmluftsinblåsningen är borta.
Vi har anlitat en advokat som anser våra
anspråk berättigade. Eftersom frågan är
juridiskt komplex har vi valt att inte klaga
till tingsrätten. Advokatens råd är att vi ska
försöka arbeta vidare med att få bostadsbolaget spjälkt i två bolag, så att Biblion utgör
en egen juridisk och ekonomisk enhet.
Ditt stöd behövs! BIC: HELSFIHH,
IBAN: FI80 4970 2820 0415 84

Från ”arkivtalko” den 28 november då ungefär hälften av de lådor som under årens lopp har anlänt från Borgå genomgicks och sorterades
upp. Lådorna innehåller mest tidningsurklipp, vilka i stor utsträckning är osorterade.Talkofolket är fr.v. Britta Lasén, Stina Sandberg, Ralf
Sandberg och John Lasén.

Något i den här
stilen
kan det tänkas att du ser när
du om några veckor klickar in
på logosmappen.net. Tillsvidare
finns vårt utvecklingsprojekt i
sitt första stadium på test.
logosmappen.net. Du får väldigt gärna följa med och ge
förslag till förbättringar efter
hand.

Du minns väl ...
att du hittar viktiga resurser för ditt bibelstudium och för din andakt i Logosmappen:
• Folkbibeln Online
• Bekännelseskrifterna
• Gezelius bibelverk som sökbar databas
• Böcker av Luther: Huspostillan, Stora galaterbrevskommentaren, Om en kristen människas
frihet, Om den trälbundna viljan
• Hoppets bekännelse, Swebilius katekes, flera böcker om dopet
• Många artiklar och föredrag samt utdrag ur viktiga böcker
• En stor mängd bibelstudiematerial i Luthersk Nätbibelskola
• Frågedatabasen Trosfrågan, Dagens andakt, sång och musik av Juhani Martikainen, Logos förlagsdatabas, Kyrktexter, databas över inspelningar: OUS

Från Logos förlag:
En aktuell genomgång av Guds
tio bud. En liten skrift lämplig
som gåva till ungdomar i alla
åldrar! Pris endast 3,50 €.
Författare: Hans Ahlskog.

• ... och mycket annat. Titta in!

Verksamheten i Biblion
fortsätter ungefär som tidigare. Två eller tre söndagar per
månad håller S:t Johannes ev-luth församling svenskspråkiga
gudstjänster kl 11 (julotta kl 8).Varannan söndag kl 17 har
Lutherstiftelsen finska mässor och den sista söndagen i månaden har finska bekännelsekyrkan gudstjänst kl 12.
På trettondagen serverar Logos julgröt efter gudstjänsten.
StJ fortsätter med bibelstudierna från 10 januari kl 19. Då
inleds en ny serie över Apostlagärningarna.

En Välsignad Julhelg
och ett Gott Nytt År!
Ett viktigt projekt är avslutat
Den övre bilden till vänster visar hur den nya toaletten för herrar ser
ut. Damernas motsvarande har försetts med dusch.Vi har äntligen
goda toalettutrymmen.
En diskmaskin har varit efterlängtad i köket. En sådan skaffades
under sommaren och här förevisas den av styrelsens ordförande
Botvid Lindström. Diskmaskinen är en vanlig hushållsdiskmaskin, men
tack vare föruppvärmning diskar den kaffedisk rätt snabbt.Vi har fått
öronmärkta gåvor för anskaffningen.

