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Information om Skriftskolan samt höstprogram
1) Kommenterad Högmässa och Smågruppsdiskussion
 Sö 20.10 kl 18.00 i Jeppo församlingshem (för Jeppo- och Nykarlebykonfirmander )
 Sö 27.10 kl 12.00 i Munsala kyrka (för Munsalakonfirmander)
Högmässan fungerar som en skriftskollektion för konfirmanderna och efteråt samlas vi i
församlingshemmen där konfirmanderna arbetar i smågrupper tillsammans med hjälpledare.
I dessa smågrupper kommer de även att utföra uppgifter i förutvald gudstjänst under
skriftskolåret.
2) Skriftskolweekend i Larsmo 22–24.11
Weekenden ordnas vid Inremissionshemmet i Larsmo, Gertrudsvägen 4, 68560 EUGMO.
Helgen startar kl. 18.00 på fredag, och avslutas kl. 15.00 på söndag. Busstransport ordnas tur
och retur. Mera information om detta på nästa sida.
3) Kyrkogång och insamling av underskrifter
 Till skriftskolan hör att delta och utföra uppgifter i 12 samlingar sammanlagt i församlingen.
Av dessa bör 6st vara gudstjänster, varav minst 2 högmässor med nattvard. Av samlingar
bör 3st vara ungdomssamlingar och 3st övriga samlingar (t.ex. dop, vigsel, begravning, bön
och lovsångskväll, byasamling, läsmöte)
 Konfirmanden berättar om gudstjänsten eller samlingen i sitt konfirmandhäfte där också
underskriften tas in. Konfirmandhäftet lämnas in färdigt ifyllt före skriftskollägret i juni 2020.
4) Ungdomsverksamheten – Loftet (Jeppo) och Nätet (Munsala)
 Varje torsdagskväll kl. 19.30 ordnas ungdomssamlingar vid Loftet i Jeppo, vilket är
vindsutrymmet på Jeppo församlingshem (ingång via baksidan).
 Varje fredagskväll kl. 19.00 ordnas ungdomssamling vid Nätet, vilket är Prästgården i
Munsala.
 Fredagen den 4.10 ordnas Konfirmandspecial på Nätet där alla konfirmander är särskilt
inbjudna (både Jeppo och Munsala) för att bekanta sig med hur en ungdomssamling går till.
På ungdomssamlingarna samlas vi för kristen gemenskap, ibland lagar vi mat tillsammans, ser
film, leker, spelar, eller bara dricker kaffe och umgås.
Kärnan under kvällen är andakten som vi firar tillsammans där vi får möta Gud genom olika
berättelser, Bibeln, någon delar med sig av hur Gud mött dem i vardagen, lovsång och bön.
Ungdomsarbetsledaren ansvarar för ungdomssamlingarna.
För mera information om ungdomsverksamheten i församlingen
Besök hemsidan: www.nykarlebyforsamling.fi/unga eller
Anslagstavlan i aulan i Zachariasskolan
Instagramkonto: natet.official.loftet (följ kontot)
Snapchat: ungledarjohanna
5) Sommarläger, Övning och Konfirmation
Sommarlägret ordnas 6-12 juni vid Inremissionshemmet i Larsmo.
Övning inför konfirmationen ordnas fredagen den 12.6. Mera info senare.
Konfirmationen firas söndagen den 14.6 kl. 10.00 i Jeppo kyrka och 13.00 i Munsala kyrka.

SKRIFTSKOLWEEKENDEN 22–24.11 i Larsmo
På hösten ordnas ett helgläger för alla som går i skriftskolan där konfirmanden
deltar i undervisning om vad kristendomen är och vad det innebär att vara kristen.
Övriga programpunkter är kvällsprogram med lekar och annat roligt, morgon- och
kvällsandakt, fritid, intressanta diskussioner i smågrupper, och trevliga måltider med god mat!
Fredag 22.11 åker vi med buss till Inremissionshemmet i Larsmo.
Lägret börjar kl. 18.00 och avslutas på söndag kl. 15.00.
Med på lägret är församlingens präster, ungdomsarbetsledare, en diakoniarbetare, samt hjälpledare.
Bussresorna fredag och söndag
 Resan dit fredag 22.11: avfärd kl. 16.30 från Berras i Munsala, 16.45 Pensala UF, 17.00 Jeppo
församlingshem, 17.15 församlingshemmet i Nykarleby, framme i Gertruds kl. 18.00
 Hemresa söndag 24.11: start från Gertruds kl. 15.00, 15.40 N:kby förs.-hem, 15.55 Jeppo
församlingshem, 16.05 Pensala UF, 16.20 Berras Munsala.
Utrustning
 Ta med inneskor, sängkläder (lakan, påslakan, dynvar) handduk, tandborste och tvättillbehör samt
varma utekläder, ficklampa och stickasockor. Fickpengar ifall ni vill handla något från kiosken.
 Konfirmandhäftet och penna.
 Alla får sin egen Bibel under lägret.
Lägerregler







Konfirmanderna följer lägrets dagsprogram och deltar i lektionerna och
programpunkterna som ordnas
Alla deltagare vistas enbart på lägerområdet under lägret
Förbjudna preparat: alkohol, droger, tobak, snus, energidrycker
Mobiltelefoner får användas under fritiden men ej under programpunkterna
Högtalare och datorer lämnas där hemma.
Efter läggdags är konfirmanderna på sina rum, med undantag för toalettbesök

Vid brott mot reglerna tas kontakt med hemmet och i värsta fall måste konfirmanden
avbryta lägret och sändas hem. Se bifogade regler för mera detaljer.

Med förhoppning om en välsignad höst för skriftskolan och alla konfirmander!
Nästa infobrev skickas ut i december.
Tag kontakt ifall det finns frågor.
Kaplan Henrik Östman (Jeppo)
Tfn +358 40 8687 047
E-post: henrik.ostman@evl.fi

Kaplan Ulf Sundstén (Munsala)
Tfn +358 40 8687 046
E-post: ulf.sundsten@evl.fi
Facebook: ”Kaplan Ulf Sundstén”

Ungdomsarbetsledare Johanna Häggblom
Tfn +358 40 8687 057
E-post: johanna.haggblom@evl.fi
Snapchat: ungledarjohanna
Instagram: natet.official.loftet

Diakoniarbetare Malena Vesternäs
Tfn +358 40 8687 054
E-post : malena.vesternas@evl.fi

