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Nytt processionskors s. 4
Kyrkoherden Mia hälsar s. 2

Nykarleby Sankta Biritta kyrka i morgonljus.
Foto: Ove Lillas.
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Tack för förtroendet!
Det är med ödmjukhet och tacksamhet jag tog
emot beskedet att Nykarleby församling valt mig
till herde, i det allmänna valet den 30 september.
Tack för förtroendet!
Det är mitt hopp och min bön att jag ska kunna
svara an mot förtroendet. Jukka är Jukka och Mia
är Mia, och jag förstår att det kommer att kännas
ovant för oss alla en tid. Men jag tror att ni kommer
att känna igen något av värmen och kärleken för
församlingen, eftersom den har samma upphov:
”Vi älskar därför att Han först älskade oss.” (1 Joh.
4:19)
Ibland, när jag möter föräldrar i dopsamtal, berättar de om en känsla av litenhet. Hur ska man
räcka till? Hur ska man veta att man gör det som är
rätt för barnet? Hur ska man kunna vara allt och ge
allt man skulle önska sitt barn?
Jag tror att känslan av litenhet hör samman med
att något känns viktigt och värdefullt. Man känner
sig liten därför att det är så mycket man vill.
Jag känner igen den känslan både från min prästvigning och från den stund jag fick veta att jag blir
er kyrkoherde. Jag känner mig liten inför uppgiften därför att jag önskar allt gott för församlingen
– mycket mer än vad som står i mina händer.
Men jag tar stöd i ett bibelord: ”Om inte Herren
bygger huset, är husbyggarens möda förgäves.”
(Ps. 127:1). Jag vet att Gud bär församlingen och
oss alla, var och en. Ytterst vilar allt i hans händer.
Därför tar jag mig an det arbete jag kallats till med
glädje och frimodighet. Jag förlitar mig på att Gud
bär.
En uppgift jag gärna delar med dig, kära församlingsmedlem, är att bära vår församling i bön. Alla
vi i Jeppo, Munsala och Nykarleby som är en del
av församlingen har också fått gåvan och ansvaret att vara med och bygga. Vårt främsta verktyg
i byggarbetet är bönen. Jag har många gånger och
på många sätt fått uppleva hur bön kan öppna,
lyfta upp, lösa knutar och visa vägen. Därför är det
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Mia Anderssén-Löf
Kyrkoherde / Kirkkoherra

stort och viktigt att vi ber för varandra och med
varandra.
Nu i adventstid, när vi närmar oss jultiden, sjunger jag adventspsalmer som godnattsång för vår
femåring. Psalmstroferna blir också böner, medan
mörkret står omkring oss och andetagen djupnar:
”Lyssna, Nykarleby församling, till ängelns ord –
Gud har kommit till vår jord!”
Jag önskar dig en välsignad advents- och jultid!

Kiitos luottamuksesta!
Olen ilolla ja nöyryydellä ottanut vastaan viran
Uusikaarlepyyn seurakunnan uutena kirkkoherrana. Yleiset vaalit pidettiin 30 syyskuuta. Kiitos
luottamuksesta! Eräs tehtävä, jonka haluaisin jakaa kanssasi, rakas seurakunnan jäsen, on kantaa
seurakuntaamme rukouksessa.
Kaikki me Jepualla, Munsalassa ja Uusikaarlepyyssä, jotka muodostamme tämän seurakunnan,
olemme saaneet sekä lahjan että vastuun: osallistua seurakunnan rakentamiseen. Rukous on rakentamisessa tärkeä työkalu. Olen monta kertaa ja
monin tavoin saanut kokea että rukous voi avata
suljettuja ovia, ratkaista solmuja ja näyttää tietä.
On tärkeää, että rukoilemme yhdessä ja toistemme
puolesta.
On adventtiaika ja kuljemme kohti joulua. Kodissamme iltarutiineihin kuuluu tällä hetkellä adventtivirret, jotka laulan 5-vuotiaallemme nukkumaanmenolauluina. Niistä tulee rukouksia, jotka laulan
pimeässä. ”Auta, Jeesus että me juhlaasi nyt vietämme kunniaksi nimesi, elämämme voimaksi.”
Toivon sinulle siunattua adventtia ja joulunaikaa!
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

Joh 1:5
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Evenemangskalender
GEMENSAMT
KYRKOHERDEINSTALLATION

Sö 20.1 10.00 Högmässa i S:ta Birgitta kyrka, kyrkoherdeinstallation, biskop Björn Vikström,
Anderssén-Löf. Kyrkokörerna, Ringwall,
Lönnqvist. Samkväm efteråt i Nykarleby
församlingshem.

Församlingens webbplats

www.nykarlebyforsamling.fi
Seurakunnan nettisivut

NYA KYRKOFULLMÄKTIGE
• Valnämnden i Nykarleby församling har 21.11 fastställt
valresultatet i församlingsvalet 2018.
• Ett nytt kyrkofullmäktige har valts genom sämjoval.
Protokollet finns till påseende på anslagstavlan i pastorskansliet på Gustav Adolfsgatan 4.
•Följande valdes till medlemmar i kyrkofullmäktige för
2019-2022:
			 Ahlnäs Håkan, S:ta Birgitta
			 Elenius Charlotta, Jeppo
			 Emet Yvonne, S:ta Birgitta
			 Gleisner Susann, S:ta Birgitta
			 Grahn Stefan, Jeppo
			 Holmgård Maria, S:ta Birgitta
			 Holmlund Marita, Munsala

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Häger Carita, S:ta Birgitta
Häggblom Sol-Britt, S:ta Birgitta
Koski Anne-Marie, S:ta Birgitta
Krokvik Tommy, S:ta Birgitta
Nordström Caj, Jeppo
Siekkinen Pekka, S:ta Birgitta
Sjöblom Göran, S:ta Birgitta
Sjölind Emma, Jeppo
Solvin Lars, Munsala
Wikström Ulla-Brita, S:ta Birgitta
Wistbacka Jan-Ola, Jeppo
Åhman Glenn, Munsala
(19 medlemmar)

UNGDOMSPROGRAM
CENTRUM

Café Droppen – Ungdomssamling på fredagar (vanligtvis) kl. 20 i Nykarleby församlingshem. Vi firar andakt tillsammans,
avnjuter någon form av servering och gör något tillsammans. Välkommen med!

MUNSALA & JEPPO

Nätet – ungdomssamlingar fredagar kl 19 i prästgården i Munsala. För åk 7 och uppåt.
Loftet – ungdomssamlingar torsdagar kl 19 i Jeppo församlingshem (vinden). För åk 7 och uppåt.
Smågrupp – för äldre ungdomar fr. må 7.1 kl. 19 i Munsala församlingshem. Bibel, bön, diskussion, dela liv, växa i tro och bli
utrustad att leva som Jesu lärjunge och kristen.
Läs mer om vårt program på instagramkontona ”cafedroppen” och ”loftet.official.natet”, på församlingens webbplats eller
ungdomsbloggen, www.nykarlebyung.fi. Du kan också kontakta Johanna på snapchat: ungledarjohanna.

Kyrkoherde Lars-Johan ”Jukka” Sandvik
avtackades i samband med gudstjänsten den
30 oktober efter drygt 30 år som präst och
kyrkoherde i församlingen. Före avskedspredikan hälsade han på alla i kyrkan.
Foto: MA-L.

4

Församlingsbladet | Seurakunt alainen

4/2 018

NYKARLEBY
GUDSTJÄNSTER & ÖVRIGA SAMLINGAR

Sö 2.12 10.00 Festgudstjänst i kyrkan, Edman, AnderssénLöf, Ringwall. Procession, sång av barn och
kyrkokören.
Må 3.12 18.00 Kenyamissionens adventsfest, Birgitta Sarelin.
		 18.30 Julauktion i Socklot bönehus, servering,
lotteri, auktion. Välkomna!
To 6.12 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Anderssén-Löf, Edman,
Ringvall. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna.
Sö 9.12 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringvall.
To 13.12 18.00 Luciaandakt i kyrkan efter kröningen på
toget.
Lö 15.12 18.00 Julfest för flyktingar & andra i fh, servering,
program.
Sö 16.12 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Ringvall.
Sö 23.12 18.00 De vackraste julsångerna i kyrkan, Anderssén-Löf, Ringvall.

Må24.12 15.00 Familjens julbön i kyrkan, Anderssén-Löf,
Ringwall.
		 17.00 Julbön i kyrkan, Edman, Lönnqvist, sångprogram.
Ti 25.12 9.00 Tvåspråkig julotta i kyrkan, Anderssén-Löf,
Ringwall, kyrkokören.
Sö30.12 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Anderssén-Löf, Lönnqvist.
Ti 1.1 18.00 Kvällsmässa i kyrkan, Anderssén-Löf, Ringwall.
Lö 5.1 18.00 Trettondagsfamiljefest med KU i församlingshemmet, Alaric Mård, lovsångsband.
Sö 6.1 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Ringwall.
Sö 13.1 10.00 Högmässa i kyrkan, Anderssén-Löf, Näs.
Sö 20.1 10.00 Högmässa i kyrkan, kyrkoherdeinstallation,
biskop Björn Vikström, Anderssén-Löf. Samkväm efteråt.
Sö 27.1 18.00 Kvällsgudstjänst i fh, Edman, Ringwall.

SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Su 25.12 9.00 Kaksikielinen joulukirkko, Anderssén-Löf,
Ringwall, kirkkokuoro.

GRUPPER I JANUARI

Små och stora: för barn 0-6 år med en vuxen
		 i Socklot bönehus startar 7.1, måndagar kl. 9.30,
		 i förs.hemmet startar 9.1, onsdagar kl. 9.30,
		 i Kovjoki bönehus startar 11.1, fre kl. 9.30. Lotta Ek.
Dagklubb: i Kovjoki bönehus startar 7.1, måndagar fr. kl.
13.15-16.15. Åsa Dahlskog.
Klubb Petrus: i Socklot bönehus (åk 1-3) startar 7.1, måndagar kl. 12.30. Nya barn välkomna!
i förs.hemmet (åk 1-2), startar 10.1, torsdagar kl. 15.
		 i Kovjoki bönehus åk 1-3, startar 10.1, torsdagar kl.
12.30. Lotta Ek.
Eftisklubben: för åk 3-4 i förs.hemmet, startar 8.1, tisdagar
kl. 13-15.
		
Kontaktperson Lotta Ek 040 868 7061.
Ungdomar: se gemensam annonsering på sidan 3.
Kyrkokören: startar 9.1, onsdagar kl. 19 i förs.hemmet.
Magdalena Ringwall.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben
och i Facebook-gruppen!

Kören Novum ledd av Caj Nordström sjöng under
Lars-Johan ”Jukkas” Sandviks avskedssamkväm.
Foto: MA-L.

Tomas Sjödin på besök
Författaren och pastorn Tomas Sjödin besöker församlingen den 7 februari 2019.
15.30 i församlingshemmet: ”Att fortsätta 		
växa sedan man blivit vuxen”
18.00 ”Det inre livets allemansrätt – att skapa en
plats av stillhet mitt i en brusande värld”
Tillfällena ordnas i Nykarleby församlingshem tillsammans med Förbundet kyrkans ungdom.

Ett nytt processionskors har tillverkats i ek för S:ta
Birgitta kyrka av Helge Hedman. Korset är rött, ett
tecken på Guds ultimata kärlek och kanterna är gröna korset ger mänskligheten hopp. Processionskorset tas i
bruk i festgudstjänsten på första advent.

Förs amlingsbladet | Seurakunt alainen

4/ 2 018

5

MUNSALA
GUDSTJÄNSTER

Hålls i regel varje sön- och helgdag, oftast kl. 12 i kyrkan.
Sö 2.12 12.00 Familjegudstjänst på första advent i kyrkan, Sundstén, Näs, Knuts o. eftisbarnen.
Sö 16.12 18.00 Sång- och musikgudstjänst med ”De
vackraste julsångerna” i kyrkan, Sundstén, Näs, kyrkokören, solist m.fl. Efteråt
kapellförsamlingens julfest i förs.hemmet
med julgröt, kaffe och julprogram (hemlig
julgubbe).
Må24.12 13.00 Julaftonens familjejulbön i kyrkan, Mia
Anderssén-Löf, Göran Näs, solosång.
		 23.30 Julnattsbön (midnattsjulbön/julotta) i kyrkan, Mats Edman, Göran Näs, kyrkokören /
julkören, solist m.fl.
Må31.12 23.30 Nyårsnattsmässa i kyrkan, Sundstén, Näs,
solist m.fl., dikten ”Nyårsklockan”.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i
Facebook-gruppen!

ÖVRIGA SAMLINGAR

To 6.12 13.00 Julgröt och basar för missionen och diakonin
i församlingshemmet, gröt även för hemköp kl. 13-15.

JULANDAKTER I BYARNA

Vi sjunger in julen tillsammans med sång- och musikgäster:
Må 3.12 18.00 i Monå Byagård
Ti 4.12 18.00 i Monäs klubblokal
Fr 7.12 18.00 i Elvirahuset i Vexala
Sö 16.12 14.00 Hela familjens julfest i Pensala bönehus,
Sundstén, Lönnqvist.

FREDAGSLUNCH

Fredagsluncherna startar fr 18.1 kl. 11.00-13 i församlingshemmet (därefter en fredag i månaden). Vi förnyar
konceptet och ger närmare information i Kyrkpressen i början av 2019.

GRUPPER I JANUARI

Små och stora: startar 11.1 i Prästgården, varje fredag kl. 9.3011.30. Johanna Häggblom.
Miniorklubbar: måndagar kl. 12.15-13.45 i Hirvlax skola och
tisdagar kl. 12.30-14.00 i Munsala skola med sång, pyssel,
berättelser med samtal och rörelse. Sofia Knuts tfn 040
139 4787.
Ungdomssamling: se gemensam annonsering på sidan 3.
Församlingscafé: i Monäs klubblokal kl. 14-16 torsdagarna 10.1
och 7.2. Monica Borgmästars, Anne Holm-Haavisto.
Kyrkokören: övar varje tisdag kl. 17-19 i församlingshemmet.
Göran Näs.
Symöte i prästgården: on kl. 13.30 i Munsala prästgård, varannan onsdag (jämna veckor).
Andakter vid pensionärshemmet: To 6.12, 20.12 (julnattvard),
3.1, 17.1, 31.1 (nattvard) kl. 13 i pensionärshemmets matsal, servering, Ulf Sundstén, Anne Holm-Haavisto.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Följ
med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i Facebook-gruppen!

GEMENSAMT

Jul i hjärtat – du behövs!
Omsorg, omtanke och julens budskap går hand i hand. Vill
du bidra med din tid? Då är du varmt välkommen med i
församlingens besökstjänst inför julhelgen.
Du kan också bidra med en gåva. Ett par stickade vantar,
sockor eller en mössa med halsduk kan bli en betydelsefull
påminnelse om att någon bryr sig om. Församlings diakoni
samarbetar även med Hyddans ”Jul i hjärtat” och Företagarnas julinsamling. Ta kontakt med Monica Borgmästars,
tfn 040 868 7053, monica.borgmastars@evl.fi.

Den 23-25 november höll Jeppo-Munsala skriftskola
sitt lägerveckoslut vid Inremissionshemmet i Larsmo. På bilden andakt med Minna Wiklund, Emily
Neuman och Jakob Holm. Foto: HÖ
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JEPPO
GUDSTJÄNSTER & ÖVRIGA SAMLINGAR

Sö 2.12 11.00 Första adventsgudstjänst för stora och små
i kyrkan, Östman, Lönnqvist, barnen, kyrkokören. Efteråt missionslunch med Alf o.
Mona Wallin i fh.
To 6.12 12.00 Gudstjänst i kyrkan, Östman, Lönnqvist,
uppvaktning vid de stupades gravar.
		 13.00 Auktion i fh till förmån för Kenyamissionen
o Efo. Servering, lotteri o bokförsäljning.
Sö 9.12 19.00 De vackraste advents- och julsångerna i
kyrkan, Östman, Näs.
On 12.12 13.00 Andakt med HHN vid pensionärsmatsalen,
julsånger, servering.
Sö 16.12 15.00 Julkonsert med Jeppo ungdomsorkester &
De vackraste julsångerna i kyrkan, Edman,
Lönnqvist.
To 20.12 19.00 Dagklubbens julfest i fh.

Må24.12 14.00 Julbön för stora och små i kyrkan, Östman,
Lönnqvist, sångprogram.
		 22.30 Julnattens musikandakt i kyrkan, Klingenberg, Linda Andtbacka, Emma Sjölind m.fl.
Ti 25.12 9.00 Tvåspråkig julotta i kyrkan, Östman, Lönnqvist, kyrkokören, finsk sånggrupp.
On26.12 13.00 Julfest i bönehuset, Alf o Mona Wallin, Östman, julevangeliet, sång o musik.
Sö30.12 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Näs.
Ti 1.1 12.00 Nyårsdagens gudstjänst i kyrkan, Östman,
Lönnqvist.
Sö 6.1 10.00 Trettondagens högmässa i kyrkan, Anderssén-Löf, Näs.
Sö 13.1 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist.
Sö 27.1 18.00 Kvällsmässa i fh, Östman, Lönnqvist, servering.

SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Ti 25.12 9.00 Kaksikielinen joulukirkko Jepuan kirkossa, Östman, Lönnqvist, kirkkokuoro, lauluryhmä.

GRUPPER I JANUARI

Små & stora: Startar i januari i församlingshemmet. Mer
info kommer senare.
Dagklubb: Startar 8.1, tisdagar och torsdagar kl. 9.30-12.30.
Ledare: Gunilla Jungarå.
Söndagsskola: Startar 27.1, varje söndag kl. 10 i församlingshemmet (utom vid familjegudstjänst). Ulla Wistbacka.
Juniorer: startar 10.1, torsdagar kl. 17.30-18.45 i församlingshemmet. Johanna Häggblom.
Ungdomar: se gemensam annonsering på sidan 3.
Bibelsits (öppen för alla): Startar 8.1, varannan tisdag
(jämna veckor) kl. 18 i församlingshemmet. Kontaktperson: Mats Sjölind.

Morgonbön (öppen för alla): Startar 7.1, varje måndag kl.
9-10 i församlingshemmet. Gun Sandberg.
Kvällsbön (öppen för alla): varannan måndag (udda veckor) kl. 19 i församlingshemmet. Vi sjunger lite, ber för
församlingen och böneämnen som känns aktuella.
Välkommen med! Katarina Nordström.
Missionssymöten (öppet för alla): Startar 31.1, varje torsdag kl. 13 i bönehuset. Gun Sandberg.
Kyrkokören (öppen för alla): mer info kommer senare.
Mikaela Lönnqvist.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben
och i Facebook-gruppen!

Tema: Grupper i fokus

Samtal och gemenskap
Samtalsgruppen för män i Nykarleby församlingshem har, liksom deltagarna, ganska många år på
nacken. Den bildades redan på sjuttiotalet, då Mikael Sandell var kyrkoherde i Nykarleby.
Före det fanns en liknande grupp med en mera
frikyrklig prägel, berättar Pehr Tonberg. Ett par
av initiativtagare till den nya gruppen var smeden
Nils August Bergsten och pensionerade prosten
Thure Sandvik.
Programmet är enkelt: Psalmsång, inledning och
bön, samvaro kring kaffebordet, dagens diskussion

och avslutning. Idag kommer diskussionen att
handla om församlingens första kvinnliga kantor,
Maria Castrén, också kallad Maisu eller spela-Maj.
Det här är ett bra ställe. Man lär känna andra,
får socialt umgänge, andlig gemenskap och information om vad som händer i församlingen, säger
”gubbarna”.
Gruppen samlas varannan torsdag kl. 13 i församlingshemmets Maria-kabinett. Välkommen
med, även yngre! hälsar de.
Text och foto: Karl-Erik Wikström
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Kyrkoherdeämbetet i Nykarleby
Tfn 040 868 7040

Må–Ti kl. 9–12, On kl. 13–16, To kl. 9–12
E-post: nykarleby.forsamling@evl.fi

Munsala pastorskansli
Tfn 040 868 7041

On kl. 9–12
E-post: munsala.kapellforsamling@evl.fi

Jeppo pastorskansli
Tfn 040 868 7042

On kl. 9–12
E-post: jeppo.kapellforsamling@evl.fi

www.nykarlebyforsamling.fi
Församlingsbladet/Seurakuntalainen ges ut av Nykarleby församling och utkommer 4 ggr per år.
Ansvarig utgivare: Mia Anderssén-Löf. Ombrytning: Henrik Östman. Tryck: Nykoprint.

Låg tröskel till små och stora

Johanna Häggblom pysslar farsdagskort tillsammans med Iris Caldén
och Alicia Nystedt.

Samtalsgruppen för män, även kallad ”Gubbdagis”, är inne på sitt
femte decennium. Den här torsdagen gästades gruppen av Ulf Sund
stén och Magdalena Ringwall.

Det är en varm och familjär stämning som
möter mig då jag kommer till prästgården i
Munsala. På programmet står utelek, pyssel, samling och mellanmål. Just den här
fredagen pysslar barnen farsdagskort i
form av färgglada slipsar. Johanna Häggblom hälsar mig välkommen och jag slår
mig ner bland deltagarna.
Jag frågar vad de tycker är det bästa med
Små och Stora (tidigare föräldra-barn).
Gemenskapen och att barnen får leka med
andra, svarar Marita Nystedt, som deltar
med sina barnbarn Alicia och Wilmer. Det
är också bra att barnen får leka ute på morgonen då ytterkläderna är färdigt på.
Att man får komma ut och träffa folk samtidigt som barnen får leka med andra, svarar Theres Skrifvars, som kommit hit med
dottern Klara.
Till dem som funderar på att komma med
på träffarna hälsar de: Kom med alla! Det
är låg tröskel och man får komma som man
är, oavsett om man är aktiv i församlingen
eller inte.
Små och Stora samlas: i centrum (församlingshemmet) onsdagar kl. 9.30–11.30,
i Munsala (prästgården) fredagar kl. 9.30–
11.30 och i Jeppo (församlingshemmet)
måndagar kl. 10-12.
Text och foto: Lena Norrback
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I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.
Johannesevaneliet 1:4

Många stjärnor tillsammans lyser upp himlen
I december får församlingen två nya krafter inom
diakonin: Natascha Kanckos (född Kelling, i heltidstjänst) och Anne Holm-Haavisto (50%).
Natascha vigdes till diakon den 3 september
2017. Hon beskriver sig själv som gladlynt, vänlig, påhittig och spontan. Jag frågar henne vilka
förhoppningar hon har inför arbetet som diakon i
Nykarleby församling:
- Tillsammans med församlingen vill jag bygga
en gemenskap där omsorg och tjänande är liv och
uttryck för vår tro. Jag hoppas att vi tillsammans
kan dela liv, hjälpas åt, lyssna på varandras berättelser, skratta och gråta tillsammans och vara en
kärleksfull gemenskap. Det ska bli roligt att träffa
många nya och äldre bekanta.
Natascha har redan nu en mångsidig arbetserfarenhet. Hon har jobbat på Oravais flyktingförläggning på avdelningen för ensamkommande barn,
på dagis, inom dagklubb och eftis, inom demensvård och som volontär för SLEF:s missionsprojekt
i Kenya.
- Jag kommer att ta med till arbetet all tacksamhet
och kärlek jag känner gentemot församlingen från
förr, samt tidigare arbetserfarenheter. På grund av
de ekonomiska nedskärningarna både på samhällelig nivå och inom kyrkan tycker jag att församlingarna mer än tidigare behöver samarbeta med föreningar, organisationer och social- och hälsovården
för att möta människor i utsatta livssituationer.
Att söka en tjänst i Nykarleby församling var naturligt för Natascha, som kom till Finland och Nykarleby från Tyskland som 14-åring. Hennes pappa härstammar från Mölln i Schleswig-Holstein
och hennes mamma är från Jeppo, från ”Slangras
fiina oåkrar”. Där hade morfar Leo Julin och mormor Anna (f. Fors) ett lantbruk.
Ungdomstiden och konfirmationstiden var en
tid som kom att betyda mycket för Natascha. Efter flytten till Finland träffade hon första gången
människor som talade om Gud och Jesus. Natascha
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kom till tro och döptes i havet nedanför Pörkenäs sommarhem av konfirmationsprästen Trygve Cederberg.
Natascha har alltid gillat natur och friluftsliv. Under en vandringskurs i Jakobstads Arbis regi år 2010
träffade hon Mattias, som blev hennes make. Idag bor
paret i Slätkulla i Esse. När det finns tid vandrar och
paddlar de tillsammans.
Som ledning i arbetet uppger Natascha ett bibelord
ur Matteusevangeliet (25:35-36), där Jesus säger: ”Ty
jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig
och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog
emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var
sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom
till mig.”
Vi hälsar både Natascha och Anne varmt välkomna!
Vi önskar dem glädje, frid och kraft i arbetet!
Text: Mia Anderssén-Löf

