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FÖRSAMLINGSBLADET
SEURAKUNTALAINEN

Henriette Fors, Anna Jungarå, Eivor Sandberg och Kati Nordström samtalar vid kvinnofrukosten i Jeppo i höstas.
Nästa frukost ordnas den 27 april.
Foto: Rael Leedjärv-Östman
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Ulf Sundstén
kaplan/kappalainen

Groddar

Ituja

Vintern håller oss ännu i sitt grepp, men snart
börjar snön smälta och vintern ger småningom
vika för våren och värmen. Snart inleder vi fastan och påskförberedelserna. Efter palmsöndagen följer Stilla veckan och påsken. Fastan får år
för år hjälpa oss att djupare förstå vad det betyder att Jesus gick lidandets offerväg i vårt ställe.
Han led korsdöden för att rädda världen och Han
uppstod för att öppna vägen för oss till det eviga
livet. Han vandrar med oss som den uppståndne och ger förlåtelse, glädje och hopp både för
morgondagen och evigheten.
Jesus använde om sig själv bilden av vetekornet
(Joh. 12:24) när Han i Johannesevangeliet säger:
”Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i
jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det
dör ger det rik skörd.” Vid sådden offras vetekornet för att ge nytt liv och en ny skörd. Därmed är
vetegrodden en uppståndelsesymbol. På samma
sätt får alla vårblommorna, gräset som spirar
och bladknopparna som slår ut påminna oss om
uppståndelsen, nytt liv, det eviga livet och nytt
hopp. Vi behöver alla hopp om nya möjligheter.
Vi behöver det för egen del, för att uppmuntra
våra medmänniskor och för att ge vår värld ett
framtidshopp. Vi kan alla vara ”vetegroddar”
som sprider uppståndelsens hopp och glädje omkring oss!
”Kornet har sin vila djupt i frusen jord, är ej dött, det
väckes av ditt skaparord. Kärlek från Gud, åt allting
ger du liv. Kärlek med ditt ljus, kom, kom och hos oss
förbliv.
Han var vetekornet, låg i jordens djup. Han stod upp
en påskdag, lever bland oss nu. Aldrig en sol har lyst
så stark och klar. Kärlek med ditt ljus, kom, kom och
dröj hos oss kvar.” (Psalmboken 101:1+3)
Vi önskar alla Nykarlebybor, både nära och
långt borta, en välsignad vår vinter, Påsk och en
hoppfull vår!

Vielä sataa lunta ja pakkaset paukkuvat, mutta pian
lumi alkaa sulaa ja talvi väistyy kevään ja lämmön
tieltä. Päivän pidetessä alkavat samalla paastonaika
ja pääsiäisvalmistelut. Palmusunnuntain jälkeen seuraavat hiljainen viikko ja pääsiäinen. Paastonaika
auttaa meitä vuosi vuodelta syvemmin ymmärtämään mitä se meille tarkoittaa, että Jeesus kulki kärsimyksen uhritien meidän edestämme. Hän kuoli
ristin puulla pelastaakseen maailman ja Hän nousi
kuolleista avatakseen meille tien ikuiseen elämään.
Hän kulkee kanssamme ylösnousseena antaen meille
syntimme anteeksi ja antaen meille iloa ja toivoa sekä
huomispäivää että ikuisuutta varten.
Johanneksen evankeliumissa (Joh. 12:24) Jeeesus
puhuu itsestään käyttäen vertauskuvaa nisun jyvästä sanoen: ”Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos
se kuolee, se tuottaa runsaan sadon.” Kylvössa vehnän
jyvä uhrataan jotta syntyisi uusi elämä ja uusi sato.
Siksi vehnän itu on ylösnousemuksen vertauskuva.
Samalla tavalla kaikki kevätkukat, orastava kevätruoho ja hiirenkorvalla olevat lehdet saavat muistuttaa
meitä ylösnousemuksesta, uudesta elämästä, ikuisesta elämästä ja uudesta toivosta. Me tarvitsemme
kaikki uusien mahdollisuuksien toivoa. Me tarvitsemme sitä sekä itsemme takia että sen takia, että
voisimme rohkaista kanssaihmisiämme ja maailmaamme. Me voimme kaikki toimia ”ituina”, jotka
levittävät ylösnousemuksen toivoa ja iloa ympärilleen.
”Ken tahtoo käydä Herran askelissa, ken tahtoo käydä
Herran askelissa, käy tietä vehnänsiemenen: kuin siemen
hänkin kuolee, kuin siemen hänkin kuolee.
Sen tien on Herra käynyt loppuun saakka, sen tien on
Herra käynyt loppuun saakka, ja nyt hän meille kaikille on
elämä ja autuus, on elämä ja autuus.” (Virsikirja 61:1+5)
Toivotamme kaikille Uusikaarlepyyläisille, niin
lähellä kuin kaukana, siunattua Pääsiäistä ja toivorikasta kevättä!
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Evenemangskalender
UNGDOMSPROGRAM
Ungdomsverksamheten i Nykarleby församling vill erbjuda en plats där ungdomarna får bygga på relationen till Gud, varand
ra och sig själva i en trygg och avslappnad kristen gemenskap.
Tjänsten som ungdomsarbetsledare har varit lediganslagen och lockat flera sökande. Den nya ungdomsarbetsledaren till
träder tjänsten den 1 februari. Vi ser förväntansfullt fram emot att få en ny medarbetare i ungdomsarbetet och församlingen!

CENTRUM

Café Droppen – Ungdomssamling på fredagar kl. 20 för åk 7 och uppåt i Nykarleby församlingshem. Vi firar andakt tillsam
mans, avnjuter någon form av servering och gör något tillsammans. Välkommen med!
Hjälpledarskolning – Vi träffas varannan vecka kl. 14.30 i Nykarleby församlingshem.

MUNSALA

Nätet – Ungdomssamlingar på fredagar kl. 19 för åk 7 och uppåt i Munsala Prästgård mitt i byn. Fokus ligger på kristen ge
menskap, andakt, ibland något program och servering. Kom som du är!
Hjälpledarskolning – Vi träffas varannan vecka kl. 15 i Prästgården.
Ungdoms Alpha – smågrupp för äldre ungdomar (16+) som träffas varannan söndag kl. 17.00 i Prästgården. Innehållet följer
Alpha-konceptet med en matbit, Bibel, bön, diskussion, dela liv, växa i tro och bli utrustad att leva som Jesu lärjunge
och kristen.

JEPPO

Loftet – Ungdomssamlingar på torsdagar kl. 19 för åk 7 och uppåt i Jeppo församlingshem (på vinden, ingång från baksi
dan). Parkering på framsidan. Fokus ligger på kristen gemenskap, andakt, ibland något program och servering. Kom
som du är!
Hjälpledarskolning – gemensamt med Munsala. Träffas i Munsala Prästgård varannan vecka kl. 15.

PÅ GÅNG UNDER VÅREN
Ungdomsläger på Pörkenäs 26–28 april.
Detta är ett läger för alla ungdomar i församlingen! På program
met står kristen gemenskap, andakter, verkstäder, bibelstudier,
mat, kvällsprogram och skoj! Lägret genomförs av Hjälpledarskol
ningen och övriga vuxna ledare. Ifall du känner att du som äldre
ledare vill bidra och vara med som resurs, hör av dig till Johanna!
Sista anmälningsdag: 8 april.

Pop-up Café och biltvätt
Missionsprojekt i samarbete med ungdomar i Jeppo.
Lördag 11 maj vid Jeppo församlingshem.
Insamling till förmån för mission och ungdomsar
betet i församlingen. Vill du vara med och tvätta
bilar eller baka till café serveringen? Hör av dig till
Johanna!

Läs mer om vårt program och vad som är på gång på instagramkontona ”cafedroppen” och ”loftet.official.natet”, på för
samlingens webbplats eller skolans anslagstavla. Du kan också kontakta Johanna på snapchat: ungledarjohanna

CABLE
Måndagen den 11 mars startar församlingen en CABLEgrupp med temat ”Tillsammans för det goda”. Grup
pen samlas en gång per vecka under sex veckors tid kl.
12–15.30 i Nykarleby församlingshem, Mariasalen. Varje
samling inleds med en lätt lunch.
Under träffarna tas olika teman upp där vi bl.a. funderar
på vem vi är, vad vi är bra på, varifrån våra värderingar här
stammar, vilka gemenskaper vi tillhör samt vad det finns
för hinder och möjligheter i vår omgivning som påverkar
hur vi mår.
Ledare är diakonerna Marianne Eklöv och Natascha
Kanckos. Anmäl dig till
Natascha, natascha.
kanckos@evl.fi, tfn 040
8687 054 senast 1.3.
Välkommen!

Församlingen har fått en ny medarbetare i utlandet. Christina Harald välsignades den 13
januari till tjänst inom utvecklingssamarbete i
Bangladesh. Foto: Karl-Erik Wikström.

4

Förs amlingsbladet | Seurakunt alainen

1/ 2 019

NYKARLEBY
GUDSTJÄNSTER
3.210.00
10.2 10.00
17.2 10.00
24.2 18.00
3.3
10.3
17.3
24.3

10.00
10.00
10.00
10.00

31.3 18.00

Familjegudstjänst: kyrkan, Edman, Ringwall,
ljusprocession, sång av barn
Högmässa: kyrkan, Andersén-Löf, Ringwall
Högmässa: kyrkan, Andersén-Löf, Ringwall
Kvällsgudstjänst: fh, Edman. Efteråt KU
kretsens årsmöte ca 19.15
Högmässa: kyrkan, Anderssén-Löv, Ringwall
Gudstjänst: kyrkan, Sundstén, Ringwall
Högmässa: kyrkan, Anderssén-Löv, Näs
Högmässa: kyrkan, Edman, Ringwall (elev
förbundsmöte)
Kvällsgudstjänst: fh, Edman, Ringwall

ÖVRIGA SAMLINGAR

To 7.2 15.30 Möte med författaren/pastorn Tomas Sjö
din
		 18.00 Kvällsmöte med Tomas Sjödin
Lö 16.2 18.00 Biskopsvalsdebatt i Nykarleby församlings
hem. Moderatorer Henrik ”Otis” Othman
och Gerd Snellman.
Ti 5.3 11–13 Fastlagslunch: fh (KU)
Fr 8.3		 Församlingsutfärd. Info och anmälan Mo

STILLA VECKAN OCH PÅSK

Må 15.4 19.30 Passionsandakt: kyrkan
Ti 16.4 		 Påskvandringar i kyrkan i grupper. Start 18,
18.20, 18.40, 19, 19.20 eller 19.40
On 17.4 19.30 Passionsandakt: kyrkan
To 18.4 19.30 Nattvardsgång: kyrkan, Anderssén-Löv,
Ringwall.
Fre 19.4 10.00 Gudstjänst: kyrkan, Edman, Anderssén-Löf,
Ringwall.
Sö 21.4 10.00 Familjegudstjänst: kyrkan, Edman, Anders
sen-Löv, Ringwall, sång av barn.
Må 22.4 14.00 Påskfest i fh, Albert Häggblom, m.fl.

7.4 10.00 Gudstjänst: kyrkan, Sundstén, Ringwall
14.4 10.00 Högmässa: kyrkan, Edman, Ringwall
19.4 10.00 Gudstjänst: kyrkan, Edman, Anderssén-Löf, Ringwall
21.4 10.00 Familjegudstjänst: kyrkan, Edman, Anderssen-Löv,
Ringwall, sång av barn
28.4 18.00 Kvällsgudstjänst: fh, Anderssén-Löv, Lönnqvist
5.5 10.00 Högmässa: kyrkan, Anderssén-Löv
12.5 10.00 Gudstjänst: kyrkan, Edman, Ringwall
19.5 10.00 Högmässa: kyrkan, Anderssén-Löv
26.5 10.00 Gudstjänst: kyrkan, Edman
30.5 11.00 Gudstjänst: Klippan, Andra sjön, Anderssén-Löv,
Edman, Ringwall
nica Borgmästars tfn 040-8687 053.
9.4 13.00 Missionsgruppernas vårfest: fh, Elli Flén.
Gemensam för hela församlingen
Sö 14.4 18.00 Samtal i soffan: Kaj Kunnas
Ti 30.4 18.00 Vappfest: fh (KU)
Ti

Besökstjänsten besöker stadens institutioner torsdagar
14.2, 14.3 och 11.4. Följ med infon i Kyrkpressen!

GRUPPER

Bibelsits i fh kl 18 onsdagar 6.2, 20.2, 6.3, 20.3 och 3.4
Samtalsgrupp för män i fh torsdagar 7.2, 21.2, 7.3, 21.3, 4.4,
25.4 och 9.5
Kenyamissionen i fh måndagar kl. 18: 4.2, 11.2, 18.2, 25.2,
4.3, 11.3, 18.3, 25.3, 1.4, 8.4 och 29.4
Missionsgrupper:
· Nykarleby församlingshem tisdagar udda veckor kl 13.
Kontaktperson Monica Borgmästars, 040-8687 053.
· Socklot bönehus tisdagar jämna veckor kl 13. Kontakt
person Monica Borgmästars, 040-8687 053.
· Forsby byagård. Kontaktpers. A-C Löv, tfn 050-4079 436.

Vill du vara en del av ett meningsfullt arbete?
Nykarleby församlings Missionsloppis gav år 2018 en vinst på 27063,55€. Av summan har 2800€ betalats till Hoppets Stjär
na, resten har delats mellan FMS:s och SLEF:s missionsarbete samt församlingens diakoni- och vänförsamlingsverksamhet.
Missionsloppiset har ständigt behov av frivilliga. Alla hjälpande händer är välkomna oavsett om man har möjlighet att
ställa upp ofta eller mer sporadiskt. Ta kontakt med Carita Sundstén, tfnr 050-5768264.

Idag är världens viktigaste dag
Finlands volleybollandslag och deras tränare har plockat denna slogan rent och skärt ur
idrottsynvinkel. I sport funkar det inte så att man kan vila idag för att man ansträngde sig
igår, utan man måste anstränga sig varje dag.
Efter min hjärninfarkt känner jag på riktigt så – nu känner jag faktiskt att varje stund,
varje dag är viktig och härlig. Det är ingen vits att vara sur eller orolig. Även om det är job
bigt, måste man ändå tänka att varje stund är en härlig gåva. Tänk att jag får vara just här
idag! Hjärninfarkten gjorde mitt liv bättre – jag behövde en sådan väckarklocka av livet för
att förstå hur bra jag har det.
Är livet en slump, eller på vilket sätt studsar livet olika vägar för oss olika personer? Vad är
man förtjänt av och vad är nåd? Jag vill gärna bolla mina egna personliga funderingar med er!
Kaj Kunnas

Kaj Kunnas är gäst i Samtal
i soffan, söndag 14.4 kl. 18 i
Nykarleby församlingshem.
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MUNSALA
GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
Gudstjänst

hålls i regel varje söndag och helgdag, oftast kl 12 i Munsala kyrka. Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på
webben och i Facebook-gruppen!
Fredagslunch 15.2 kl 11–13 i församlingshemmet (därefter en fredag i månaden). Anmälan om deltagande till värdinnan tfn
040 868 7068 per telefon eller sms senast må 11.2 (måndagen innan). Serveringsintäkterna (netto) går till
diakoniarbetet. Vi förnyar konceptet och ger närmare information i Kyrkpressen.
Passionsandakterna i stilla veckan i byarna kl. 18: må 15.4 i Emigranthuset Elvira i Vexala, ti 16.4 i Kantlax byagård, on 17.4 i
Jussila byagård.

GRUPPER OCH ÖVRIGT

Föräldra-/barngruppen ”Små och stora” i Prästgården
fredagar kl. 9.30–11.30. Johanna Häggblom.
Miniorklubbar måndagar kl.12.15–13.45 i Hirvlax skola och
tisdagar kl.12.30–14 i Munsala skola med sång, pyssel,
berättelser med samtal och rörelse. Sofia Knuts tfn
040 139 4787.
Läseklubb måndagar kl. 12–13 i Jeppo bibliotek för Pensalaoch Jeppoeleverna. För barn i förskolan, åk 1 och 2.
Vi läser ur Bibeln och annan kristen barnlitteratur.
Taxiskjuts hem. Linda Sjö m.fl.
Ungdomssamling på Nätet i prästgården varje fredag kl.

19–24. Johanna Häggblom.
Församlingscafé i Monäs klubblokal kl. 14–16 torsdagarna
10.1 och 7.2, 7.3, 4.4 och 9.5. Monica Borgmästars,
Anne Holm-Haavisto.
Kyrkokören övar varje tisdag kl. 17–19 i församlingshem
met. Göran Näs. Kontaktperson Anne Holm-Haavisto.
Symöte i prästgården varannan onsdag (jämna veckor) kl.
13.30.
Andakter vid Munsala Pensionärshem varannan torsdag
kl. 13 fr.o.m. 14.2 i Munsala pensionärshems matsal,
servering; Ulf Sundstén, Anne Holm Haavisto.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i Facebookgruppen!

Vänförsamlingsresa 25–28.4.2019 till Nõva i Estland
Välkommen med på 4 dagars besök i Munsala kapellförsamlings vänförsamling i Nõva i Estland. Förutom att fira guds
tjänster och andliga sammankomster tillsammans är målsättningen att under 2 dagar bistå med praktisk hjälp s.s. mål
nings-, trädgårds- och stenarbete vid kyrkan samt inrednings- och syarbete i församlingshemmet.
Resenärerna erlägger 100 € / deltagare i resekostnader. Anmälan senast fredag 29.3 till kaplanen Ulf Sundstén tfn
040 868 7046, diakonerna Monica Borgmästars tfn 040 868 7053 eller Anne Holm-Haavisto tfn 040 868 7052.

Växande bibelsits i Jeppo
Sedan hösten 2013 har man regelbundet samlats till bibelsits i Jeppo församlingshem. Mats
Sjölind, som fungerar som gruppens kontaktperson, berättar att gruppen har ett tiotal deltagare. En del av dem har varit med sedan starten medan andra kommit med senare.
Bibelsitsgruppen har ett liknande koncept
som Alphakurserna, det vill säga de börjar
med kaffe, tilltugg och samtal för att sedan
koncentrera sig på bibelläsningen.
De första åren använde gruppen ett färdigt
bibelstudiematerial (www.gladtidings-bs.com),
men numera läser de ett kapitel per kväll ur bibeln och diskuterar sedan fritt och hjälps åt att
tillsammans tolka texten. Alla deltagare är jämbördiga och det är fritt fram att ställa frågor.
Deltagarna upplever bibelsitsen som väldigt

Bibelsitskonceptet påminner om Alpha-kurserna.
Foto: Mats Sjölind.
meningsfull och hälsar att nya deltagare är varmt välkomna med.
Bibelsitsgruppen träffas varannan tisdag (jämna
veckor) kl.18.

Lena Norrback
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JEPPO
GUDSTJÄNSTER
Sö 3.2 11.00 Kyndelsmässodagens knattegudstjänst i fh,
Östman, Lönnqvist, ljuständning för döpta
under året. Småbarnsföräldrar särskilt inbjud
na. Kyrklunch efteråt.
		 13.00 Samling för kyrkvärdar i fh. Nya välkomna
med!
Sö 10.2 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Lönnqvist.
Sö 17.2 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Östman, Näs.
Sö 24.2 18.00 Finsk kvällsmässa i fh, Östman, Lönnqvist.
Sö 3.3 10.00 Fastlagssöndagens gudstjänst i kyrkan, Öst
man, Näs.
Sö 10.3 11.00 ”Vi får säga pappa”-mässa i kyrkan, Östman,
Lönnqvist, barnen, försångare. Missionslunch
efterat i fh.
Sö 17.3 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist.
Sö 24.3 18.00 Kvällsmässa i fh, Östman, Lönnqvist, servering.
Sö 7.4 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Näs
Sö 14.4 10.00 Palmsöndagens gudstjänst i kyrkan, Östman,
Lönnqvist
Må–on 15–17.4 19.00 Aktläsning i kyrkan, Östman, Lönnqvist.

To 18.4 19.00 Skärtorsdagens kvällsmässa i kyrkan,
Östman, Lönnqvist, sångprogram.
Fr 19.4 10.00 Långfredagens gudstjänst i kyrkan, Öst
man, Lönnqvist, kyrkokören.
Sö 21.4 11.00 Påskdagens festgudstjänst för stora och
små i kyrkan, Östman, Lönnqvist, sång av
barnen, kyrkokören.
Må 22.4 10.00 Finsk påskgudstjänst i fh, Östman, Lönn
qvist, servering.
Sö 28.4 10.00 Högmässa i kyrkan, Anderssén-Löf, Lönn
qvist.
Sö 5.5 11.00 Gudstjänst för stora och små i kyrkan,
Östman, Näs.
Sö 12.5 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Näs.
Sö 19.5 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Östman, Lönnqvist,
uppvaktning vid de stupades gravar.
Sö 26.5 18.00 Kvällsmässa i fh, Sundstén, Lönnqvist,
servering.
To 30.5 11.00 Gudstjänst för alla åldrar på Måtarsber
get, servering.

ÖVRIGA SAMLINGAR

Sö 17.2 14.00 Söndagsmöte och årsmöte för SLEF Jeppo, Tomas Klemets.
Sö 17.3 14.00 Söndagsmöte & bibelbit, Magnus Dahlbacka, Daniel Djupsjöbacka.
Lö 4.5. 13.00 Bönehusets dag, tema ”Den gode herden”.

GRUPPER

Små & stora: fredagar kl. 10–12 i församlingshemmet. Katarina Nordström.
Dagklubb: tisdagar och torsdagar kl. 9.30–12.30. Ledare: Gunilla Jungarå.
Söndagsskola: varje söndag kl. 10 i församlingshemmet (utom vid gudstjänst för stora och små). Ulla Wistbacka.
Juniorer: torsdagar kl. 17.30–18.45 i församlingshemmet. Johanna Häggblom.
Ungdomar: se gemensam annonsering på sidan 3.
Läsmöten: hålls i februari-april i hemmen. Mer info kommer snart.
Bibelsits (öppen för alla): varannan tisdag (jämna veckor) kl. 18 i församlingshemmet. Kontaktperson: Mats Sjölind.
Morgonbön (öppen för alla): 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 (öppna för alla): varje torsdag kl. 13 i bönehuset. Gun Sandberg.
Andakt med HHN (öppen för alla): onsdagarna 13.2, 13.3, 17.4, 15.5 kl. 13 i pensionärsbostädernas matsal, åkervägen 4.
Psalmsång, andakt och servering. Natascha Kanckos.
Kvinnofrukost 27.4 kl 10–12 i församlingshemmet
Pop-up Café och biltvätt i församlingshemmet lördag 11.5. 2019 kl 14–18
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Följ med annonseringen i Kyrkpressen, Facebook-gruppen och på webben!

SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Su 24.2 18.00 Iltamessu Jepuan srk-kodis
sa, Östman, Lönnqvist, kirk
kokahvit.
Ma 22.4 10.00 Pääsiäisjumalanpalvelus
Jepuan seurakuntakodissa,
Östman, Lönnqvist, kirkko
kahvit ja kinkerit.

Pop-up café och biltvätt

Jeppo församlingshem lördag 11.5 kl 14–18

Kaffe och bakverk, biltvätt, lotteri. Inkomsterna går
till församlingens ungdomsverksamhet och SLEF:s
arbete i Kenya.
Alla åldrar välkomna!

Förs amlings bladet | Seurakunt alainen

7

1/2 019

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
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Från köket med kärlek
Från och med ingången av november har en av
församlingens värdinnor, Miia Nybacka, blivit
fast anställd i Nykarleby församling. Miia har varit en del av arbetslaget sedan 2014, då hon fick
sitt första vikariat i församlingen.
”Det roligaste med mitt jobb är människorna,”
ler Miia. ”Att få möta olika människor i olika situationer och att få göra något gott för dem.”
Att vara värdinna innebär att koka och baka,
ordna och städa. Det är ett omväxlande arbete.
”På morgnarna när ingen annan ännu har kommit får jag städa och baka i lugn och ro,” berättar
Miia.
”Vi passar upp och sköter alla grupper och gäster som kommer till församlingshemmen. Vi städar, tvättar, gör beställningar och handlar. Vi har
inte möjlighet att baka allt, även om det skulle
vara roligt. Tårtor och smörgåstårtor beställer vi
oftast in.”
Miia gissar att jobbet ungefär till hälften görs i
kontakt med människor och till hälften i tystnad
och ensamhet. För Miia är det en bra balans. Hemma har Miia också många att rå om: sin häst Järjen
juoksu och sina två hundar Cozzie och Zizu. Hon
delar livet med maken Mats-Erik. Syskonen och

syskonbarnen står Miia nära – ibland är de också
med i stallet. Hon bor i Nykarleby, som också är
hennes hemstad.
”När jag kommer hem från jobbet är glad, för jag
har fått ge människor något som gör dem glada.
Speciellt efter minnesstunder känns det gott att
vara om de anhöriga är nöjda. I sådana situationer är det viktigt att det blir som de har önskat,”
säger Miia.
Text och foto: Mia Anderssén-Löf
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Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir
det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.
Joh. 12:24

Över altaret i sakristian
hänger tre av Helge Hedmans
ikonmålningar. Processionskorset är hans senaste bidrag
till vår kyrka.

Läraren som blev ikonmålare
När Helge Hedman arbeta som lärare i Sibbo besökte han Uspenskijkatedralen på Skatudden i
Helsingfors. Det blev en mäktig upplevelse. Den
mäktiga katedralen med sin utsmyckning och
sina bilder speglade en tidlöshet som står i stark
kontrast mot dagens värld med snabba omvälvningar där allt bara flimrar förbi, berättar Helge.
Det var nog där som intresset för ikonmålningen
föddes.
Men det var senare, när Helge deltog i en kurs
vid Lärkkulla folkakademi, som fröet började gro.
Kursen leddes av fader Robert de Caluwé, en katolsk präst som startade ikonverksamheten i Finland. Calowé startade senare också ett ekumeniskt
centrum i Helsingfors.
Det blev flera kurser i målandet, totalt ett tjugotal, berättar Helge. År 1997 deltog han i en kurs på
Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, som leddes
av bildkonstnären Ritva Jetsu. Där målade han sin
första ikonbild, ett enkelt ”Guds moders-ansikte”.
Men det skulle bli flera och mera avancerade bilder.
I januari i år ställde Helge Hedman, tillsammans
med Sven Svanbäck ut sina verk i Patrongallerian,

som finns i den gamla patronfabriken i Lappo. Helges andel var ett sextiotal målningar. Före det har
Helge också ställt ut sina verk på elva olika platser
i Finland. Bland annat i Sankta Birgitta kyrka och
Rådhusgalleriet i Nykarleby.
Helge Hedman målar sina ikonmålningar hemma i arbetsrummet och vi frågade hur man går till
väga. Först gäller det att välja virke, berättar han.
När underlaget är klart limmas ett tyg på som sedan bestryks med en lim- och kritlösning. Sen börjar den konstnärliga delen. Helge använder gärna
naturfärger eller jordfärger och målar med äggtemperafärger. När målningen sedan ”lackas” med linolja håller färgen väldigt länge utan att blekna.
Resultatet av Helges hobby är välkänt för många
Nykarlebybor. I Sankta Birgitta kyrkans sakristia
hänger tre målningar och under läktaren, på den
södra väggen, hänger en bild av Sankta Birgitta.
Det senaste alstret är kyrkans nya och vackra processionskors. Han har också tillverkat en läspulpet,
ambo, från vilken söndagens texter läses.
Text och foto: Karl-Erik Wikström

