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Anmälan till Nykarleby församlings skriftskola 2019-2020
Bästa ungdom och föräldrar!
Nu är det dags att anmäla sig till skriftskolan för dem som är födda 2005 eller tidigare.

När och hur ska man anmäla sig?
-

-

Den 19 september kl. 11.05-12.00 (under matrasten) finns ungdomsarbetsledare och
präster på plats i Zachariasskolan och delar ut anmälningsblanketter samt svarar på
frågor.
Man kan också kontakta årets skriftskolansvariga präster: Mats Edman (centrumområdet) Henrik Östman (Jeppo och Munsala), se kontaktuppgifter nedan.
I samband med anmälningen ska konfirmandens kontaktuppgifter samt eventuella
dieter och allergier uppges, likaså kontaktuppgifter till föräldrarna.
Konfirmanden skall vid anmälningen även kryssa i vilken av församlingens två
skriftskolor han/hon önskar gå. Om konfirmanden vill gå i skriftskolan och
konfirmeras på en annan ort än den egna bostadsorten, bör också en orsak anges.
Detta eftersom särskilt skriftskola 1 har ett begränsat antal platser.

Höstens samlingar för skriftskola 1 (Munsala och Jeppo):
1) Söndagen 29.9

Skriftskolstart med Mikaelidagens gudstjänst och infotillfälle för
föräldrar och konfirmander: för Jeppobor i Jeppo kyrka kl. 11.00
och för Munsalabor i Munsala kyrka kl. 12.00. För nykarlebybor är
platsen valfri.

2) Söndagen 20.10

Kommenterad mässa (Gudstjänst med nattvard) för Jeppo och
Nykarleby-konfirmanderna i Jeppo församlingshem kl. 18.00.
Info och smågruppssamling i församlingshemmet efteråt.
Kommenterad mässa (Gudstjänst med nattvard) för
konfirmanderna från Munsala i Munsala kyrka kl. 12.00. Info och
smågruppssamling i församlingshemmet efteråt.

Söndagen 27.10

3) Fre. 23.11–Sön. 25.11

Skriftskolweekend, information om weekenden kommer
senare.

Lägret och konfirmationen sker i början av juni i respektive kyrka. Denna skriftskola är
avsedd i första hand för Munsala- och Jeppobor. Ifall det finns vägande skäl att byta kan
även några Nykarleby-konfirmander få plats på denna skriftskola och tvärtom.
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Höstens samlingar för skriftskola 2 (centrum):
Söndagen 23.9
En samling i oktober
Fre. 15.11–Sön. 17.11

Skriftskolstart med Mikaelidagens gudstjänst och infotillfälle för
föräldrar och konfirmander: i S:ta Birgitta kyrka kl. 10.
meddelas senare
Skriftskolweekend, information om weekenden kommer
senare.

Lägret och konfirmationen sker i augusti. Denna skriftskola är avsedd i första hand för
konfirmander från centrumområdet (tidigare Nykarleby församling). Ifall det finns vägande
skäl att byta kan även några Jeppo/Munsala-konfirmander få plats på denna skriftskola och
tvärtom.

Avgiften är samma för båda skriftskolorna, 160 €. Fakturan skickas på våren. Ifall det finns
svårigheter med kostnaden, ta kontakt med någon av diakoniarbetarna.

Varmt välkommen med i årets skriftskola!
Ta frimodigt kontakt med oss ifall det finns frågor eller oklarheter!
Med vänliga hälsningar,
Mats Edman, kaplan centrumområdet, tfn 040 868 7045
Ella-Mari Esselström, ungdomsarbetsledare centrumområdet, tfn 040 868 7055
Johanna Häggblom, ungdomsarbetsledare Jeppo-Munsala, tfn 040 868 7057
Henrik Östman, kaplan Jeppo, tfn 040 868 7047
E-post: förnamn.efternamn@evl.fi

