Jag arbetar som präst och kyrkoherde. Jag finns ute på fältet tillsammans
med församlingens medlemmar, anställda, förtroendevalda och frivilliga
medarbetare. Vi delar livets många utmaningar, tron och bönen med varandra. Min vision om kyrkan har vuxit fram i den gemenskapen.

Jag vill arbeta för en kyrka som
säger välkommen
Församlingen ska vara en gemenskap som välkomnar alla och en plats
där vi kan dela livet och tron med varandra. Jesus bjöd in alla, så vi ska
inte göra skillnad på människor. Alla är vi ett i Jesus Kristus.
tror, hoppas och älskar
Kyrkans uppgift är att hjälpa oss att förtrösta på Gud i livets alla lägen,
inspirera till att älska våra medmänniskor och ta vara på skapelsen.
Vi ger inte upp, för vi hjälps åt, ber och tror på Guds möjligheter.
tar ansvar
Kyrkan är kallad att tjäna människorna och samhället. Världen behöver
en kyrka som kan ge röst åt de utsatta och vågar ta ställning. Alla människors lika värde, vårt gemensamma ansvar, jämlikhet och rättvisa är
evangeliets och kyrkans värderingar.
lever i tiden och i världen
Evangeliet ska kommuniceras klart och förståeligt för vår tid. Vi bevarar
det kristna budskapet genom att förnya och gå i dialog med nutiden.
Därför ska kyrkan vara där människorna är.
samarbetar
Vi behöver mera samarbete mellan församlingarna och regionerna
i vårt stift. Tillsammans – och som en del av den världsvida kristna
gemenskapen – ska vi arbeta för Guds rike i världen.

”I framtiden kommer samarbetet mellan församlingar att bli allt viktigare.
Bo-Göran är en föregångare på detta område!”

Åsa A. Westerlund, kyrkomötesombud, vice ordförande för kyrkostyrelsens plenum

”Han äger ledaregenskaper som behövs för att leda, initiera och driva
nya lösningar i vardagsarbete, lokalt och på stiftsnivå, utan att hemfalla
för frestelsen att använda positionsmakten som medel.”
Virva Nyback, prost, stiftssekreterare för personalvård

”Min egen erfarenhet av BG som förman gör mig trygg. Han har visat förståelse
och ett genuint intresse för familjerådgivningsarbetets annorlunda karaktär..”
Jan-Erik Nyberg, chef för familjerådgivningen

”En biskop behöver integritet, medmänsklighet och teologisk analysförmåga.
Det förknippar jag med BG Åstrand.”
Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Nykarleby församling

www.bgastrand.fi
Jobbar som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling sedan 2007
Församlingspräst sedan 1991
Tredje perioden (snart 12 år) som medlem i kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ
Ansvarig för Centralregistret i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet sedan 2008
Styrelseordförande i KREDU (Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby)
Medlem i direktionen för Seurakuntaopisto som utbildar även svenspråkiga kyrkliga barnledare
Viceordförande i styrelsen för Fontana Media som ger ut Kyrkpressen
Examen i ledning av församlingsarbete och Kyrkans ledarskapsutbildning Kirjo II
Tidigare uppdrag bl.a.
Ordförande i direktionen för Kustens IT
Fullmäktigeordförande i Finlands kyrkas prästförbund 2016-2017
Fullmäktigemedlem i Kyrkans Akademiker AKI 2014-2017
Medlem i delegationen från Finlands ev.luth. kyrka för besök hos påven Franciskus 2015
Medlem i kyrkostyrelsens delegation för kyrkans strategiarbete Pyhä-Helig 2009-2010
Ordförande för Ekumeniska Rådets i Finland svenska sektion 2007-2009
Ordförande för redaktionsrådet vid Enheten för kommunikation och information vid Kyrkans central
för det svenskspråkiga arbetet 2005-2006
Medlem i delegationen för lärosamtal med Finlands baptistsamfund 2007-2009
Medförfattare till konfirmandboken Mitt i allt
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