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FÖRFRÅGAN OM HUR FÖRSAMLINGARNA FIRAT
AGRICOLA-JUBILEUMSÅRET

I år har Mikael Agricolas jubileumsår firats på många sätt. Runtom i Finland och
utomlands har olika evenemang och projekt ordnats och några genomförs ännu
under slutet av året.
Jubileumsårets evenemangskalender på adressen www.agricola2007.fi visar redan
en diger lista.
Kyrkostyrelsens arbetsgrupp för jubileumsåret Agricola 2007 och det nationella
sekretariatet för jubileumsåret önskar få information om så många som möjligt av
de evenemang och projekt som ordnats med anledning av jubileumsåret.
Informationen kan formuleras fritt eller anges på det bifogade formuläret. Svaren
ber vi att få senast den 30 november 2007. Material i olika former samt information
om och beskrivningar av evenemangen kan skickas till Kyrkostyrelsens arbetsgrupp för jubileumsåret på adressen:
Agricola 2007, PB 185, 00161 HELSINGFORS
eller per e-post minna.paavola@evl.fi.
Det material som samlas in av Kyrkostyrelsen förmedlas till det nationella sekretariatet för jubileumsåret.
Även efter jubileumsåret är det viktigt att sprida information om Mikael Agricola
och hans livsverk och att aktualisera det arv han gett oss. De projekt som genomförts under jubileumsåret kan vara till nytta även framöver och ta till vara arvet
efter Agricola och jubelåret.
De projekt som genomförts under jubileumsåret kan vi ha glädje av också i framtiden. Böner från Agricolas bönbok som omarbetats till modern finska berör ännu
i dag och ger ord åt bedjare i vår tid. Boken "Jumalan aijnoan olcohon kijtos – Rukouksia Agricolan rukouskirjasta" utgiven av Kyrkostyrelsen kan läsas på webben. Några böner finns översatta till svenska och har tryckts upp på bönekort.
Häftet ”Agricola ja rukous” ger inspiration för bönelivet och kan användas när
man talar om bön. Materialet finns på adresserna:
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http://www.evl.fi/kkh/agricola > Aineisto > Rukouskirja
http://www.evl.fi/kkh/agricola > Aineisto > Kinkerit > Agricola ja rukous
http://www.evl.fi/kkh/agricola > På svenska
Kyrkostyrelsen framför ett varmt tack för samarbetet under Agricola-året 2007.
Närmare upplysningar ges av chefen Kai Vahtola vid Kyrkostyrelsen, kai.vahtola
(at) evl.fi, tfn (09) 1802 338.
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