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Skriftskolans Vårprogram 2019
Bästa konfirmandförälder,
Skriftskolans hösttermin är till ända och vi har haft en fin höst med bl.a. en lyckad skriftskolweekend i
Larsmo. Nu ser vi fram emot våren 2019 och de träffar och det läger vi kommer att ha med vår fina
konfirmandgrupp! En nyhet är att till vårt ledarteam nu även hör diakon Natascha Kanckos som kommer att
hålla lektioner och är med på lägret i juni.
Inför våren ser vi gärna att ni meddelar på förhand ifall ert barn inte kan delta i ett skriftskoltillfälle.
Skriftskolan har ett bestämt innehåll som alla konfirmander ska ta del av, och ifall man är borta får man göra
en kompletteringsuppgift som kompensation. Denna lämnas in på följande tillfälle. Konfirmandhäftet tas
med på alla träffar under våren.

Skriftskolans Vårprogram 2019

1) Skriftskollektion 1 – ”Skapelsen och Människovärdet”
Tisdag 29 januari kl. 14.30-16.30 i Nykarleby församlingshem
Konfirmanderna kommer direkt efter skolan och får mellanmål på plats.
2) Skriftskollektion 2 – ”Budorden”
Tisdag 12 mars kl. 14.45-16.45 i Munsala församlingshem
Konfirmanderna får ta skolbussen och stiga av vid Munsala skola och därifrån gå till
församlingshemmet där de får mellanmål.
3) Skriftskollektion 3 – Gudstjänst med Vandring efteråt i kyrkan och på gravgården
Munsalakonfirmander – Söndag 7 april
Jeppokonfirmander – Palmsöndag 14 april
Nykarlebykonfirmander – vandring i Nykarleby en söndag i maj (de har vandring i centrum även
om de går i skriftskola med Munsala-Jeppo. Tidpunkt meddelas under våren.)
4) Skriftskollektion 4 – ”Synden och Ondskans problem” + Föräldrasamling inför skriftskollägret
Torsdag 23 maj kl. 14.45-16.45 i Munsala församlingshem
Föräldrasamlingen efteråt startar kl. 17.00 med middag som församlingen bjuder på.
Vi äter alla tillsammans, konfirmander, föräldrar och ledare, och har sedan lägerinformation.
5) Skriftskolläger 3-9 juni 2019
Mera information kommer senare.
6) Konfirmation 16 juni och övning inför konfirmation samt fotografering
Konfirmation i Munsala kyrka söndag 16 juni.
Mera information om övning och ifall det blir två konfirmationstillfällen (ett i Munsala och ett i
Jeppo) kommer under våren.

Kyrkpraktik i smågrupper under våren
Följande grupper kommer att ha Kyrkpraktik i gudstjänst under våren. (vissa tider vet vi ej ännu, bara
datum)
Kom alltid 40 minuter på förhand för att få uppgifter tilldelade i gudstjänsten.
T.ex. börjar gudstjänsten kl. 12.00, kom till kl. 11.20.
Meddela gärna Johanna på förhand vad du kan tänka dig att göra (hälsa välkommen, läsa texter, be bön, ta
upp kollekt, sätta upp psalmer).
Jag sänder en påminnelse per sms samma vecka som din grupp har kyrkpraktik.
Smågrupp 3
William Broman
Ellen Holm
Jonathan Mäkelä
Linus Nygård
Amelia Westerlund
Söndag 3.2 kl. 12.00 (Munsala)

Smågrupp 4
Casper Nyvall
Kasper Holm
Linn Nyman
Jessica Ek
Söndag 14.4 (Munsala)

Smågrupp 5
Sam Neuman
Jenny Ingman
Filip Nilsström
Joakim Bäck
Sonya Östman
Söndag 21.4 (Munsala)

Extragrupp (ni som har missat er kyrkpraktik under hösten)
Filip Ahlskog
Oscar Sjöström
Laura Ström
Söndag 14.4 (Jeppo kyrka)
Utantilläsning och inlämning av Konfirmandhäftet
Som bilaga hittar ni centrala texter som skriftskolan ber att konfirmanderna läser och lär sig utantill.
Under maj månad kommer konfirmanderna och läser upp för ledarna dessa texter utantill.
Mera information om de datum i maj som de får välja mellan, kommer senare.
Konfirmandhäftet med alla underskrifter (12st) lämnas in när konfirmanden kommer på läsning.
Ungdomsverksamheten – Loftet (Jeppo) och Nätet (Munsala)
Torsdagar kl. 19.00 ordnas ungdomssamlingar vid Loftet i Jeppo, vilket är vindsutrymmet på Jeppo
församlingshem (ingång via baksidan).
Fredagar kl. 19.00 ordnas ungdomssamling vid Nätet, vilket är Prästgården i Munsala.
Ungdomsarbetsledaren ansvarar för samlingen.
För mera information om ungdomsverksamheten i församlingen
Besök hemsidan: www.nykarlebyforsamling.fi/unga eller
Anslagstavlan i aulan i Carleborgsskolan
Instagramkonto: natet.official.loftet (följ oss på Instagram så får du info)
Snapchat: ungledarjohanna (kontakta mig om vad som helst)

Från oss alla till er alla en Fridfull Julhelg och ett Välsignat Nytt År 2019!
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

Diakon Natascha Kanckos
Tfn. +358 40 8687 054
E-post : natascha.kanckos@evl.fi

