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Centrumskriftskolan är samlad till kvällsprogram på stranden vid Pörkenäs lägergård i augusti.
Foto: Elin Turpeinen..
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Kyrkbyggarna Rijf
och vi
I lördags fick jag vara med om ett fint och högtidligt
tillfälle. En av byarna i Nykarleby stad, Socklot, fick
sitt första officiella minnesmärke. Det restes till minnet av byggmästarna Thomas Rijf (1726-1803) och
hans söner Jacob och Carl Rijf, som var bland de mest
kända kyrkobyggarna i Sverige-Finland på sin tid.
Minnesmärket är placerat i korsningen av den
gamla riksvägen (numera Åminnevägen) och Rijfs
väg in mot byn, där de bodde under sin verksamma tid. Stadsdirektören Mats Brandt höll avtäckningstalet och omkring 200 personer närvarade.
Idag har vägsträckningen mellan Jakobstad och
Vasa ändrat. Platsen för Rijfarnas hus höll på att
glömmas bort. Men förutom minnesmärket står
deras livsverk fortfarande kvar. Träyrkorna i Kortesjärvi, Larsmo, Munsala, Oravais samt ombyggnaden av Pedersöre kyrka är bara några av de levande
bevisen på deras framfart. Själv råkar jag ha personlig anknytning till rijfarna, dels därför att jag har
växt upp i ett av deras mästerverk, Larsmo kyrka,
dels därför att jag är avlägset släkt med Jacob Rijfs
fru Catarina Finne, som var hemma från Lepplax.
Vad har Rijfarna annars att göra med oss som
lever idag? En sommarsöndag stod en kvinna utanför kyrkporten till en av Nykarleby församlings
kyrkor. När vi hälsat förklarade hon: ”Jag står och
lyssnar på min barndoms kyrkklockor.” Ljudet av
klockorna påminde henne om ljuva minnen och
upplevelser som hon haft under sin uppväxttid.
Kyrkobyggnaden och dess arkitektur är viktig.
Den skapar minnen, sammanhang och symboler
som hjälper oss att tacka och be, att lovsjunga och
med förtröstan lyssna till Guds ord. Kyrkans valv
blir en mötesplats mellan himmel och jord.
En uppmärksammad undersökning bland brittiska ungdomar i åldern 11-18 som publicerades i
The Telegraph 2017 visade att överraskande många,
13 procent av dem, är aktiva kristna som besöker
gudstjänster. Det var faktiskt mer än dubbelt fler än
vad som konstaterades 2006. Besök i en kyrkobyggnad, som finns på praktiskt taget alla orter, hörde
enligt ungdomarna själva till de viktigaste orsakerna till att de blev aktiva efterföljare till Jesus.
Också här i Finland kallar kyrkklockorna fortsättningsvis samman i medeltal över 100 000 deltagare
per söndag. Det är mer än vad både idrotts- och
kulturevenemangen uppnår. Också de som inte

Henrik Östman
Kaplan / Kappalainen

är bekännande och aktiva kristna brukar i alla fall
uppskatta kristna värderingar som varje människas lika och okränkbara värde, vilket absolut inte
är någon självklarhet i dagens värld
Därför är Rijfarnas kyrkbyggararv viktigt att
minnas. Men ordet kyrka kan också syfta på människorna: ”Ni har fogats in i den byggnad som har
apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten”, skrev redan aposteln Paulus till de kristna i Efesos.
I den meningen kan vi alla vara kyrkbyggare. Alla
behövs och är viktiga för helheten. Psalmsångaren
i bänken, mannen som delar ut uppbyggelselitteratur och tanten som stickar för missionen eller besöker äldre och ensamma – var och en kan med sina
gåvor och resurser bidra till pusslet som bygger upp
församlingen för generationer framåt. Låt oss alltså
hedra minnet av familjen Rijf och vara kyrkbyggare!
En skön och välsignad höst tillönskas alla läsare.
Välkommen med i församlingens olika evenemang
och grupper!

Kristus – kirkon perusta
”Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä
pantu on, ja se on Jeesus Kristus.” 1 Kor 3:11
Jeesus on kirkon ja seurakunnan peruskivi tai perustus. Teoriassa helppoa, mutta käytännössä niin
vaikeaa! Sinä ja minä olemme kuitenkin kastetut
kuulumaan yhteen häneen kanssaan.
Jeesus on jo tehnyt kaiken tärkeimmän työn
meidän puolestamme – hän on elänyt täydellisen
elämän, kuollut ja noussut, antanut meille anteeksiantamisen ja uuden elämän voimalähteen.
Hän kutsuu meidät kaikki elämään henkilökohtaisessa suhteessa hänen kanssaan. Hän haluaa olla
sinun ja minun ystävän ja peruskiven elämässämme. Mitä ikinä tapahtuisikaan, se antaa turvallisen
ja toivorikkaan perustan jolla rakentaa elämämme.
Mukavaa ja siunattua syksyä toivotetaan kaikille lukijoille. Tervetuloa mukaan seurakunnan toimintaan!
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Evenemangskalender
GEMENSAMT
UTFÄRD OCH SAMLINGAR
To 5.9

8-19 Gemensam församlingsutfärd till Lappo.
Pris 30 €. Anmälan senast 30.8 till Monica
Borgmästars tfn 040 868 7053.
Må 16.9 18.00 Gemensam terminsstart för alla församlingens missionsgrupper i Nykarleby
församlingshem. Ingrid Mutai med familj
medverkar. Servering.
On30.10 18.30 Föreläsning och diskussion ”Att vara förälder” med Jan-Gustav Björk, författare
till boken Verktygsbacken, N:by förs.hem.

EN TOM FAMN
Fr

1.11 18.00 Gudstjänsten ”En tom famn” i S:ta Birgitta
kyrka.
Ett tillfälle för dig som har en tom famn. Har du drabbats
av barnlöshet, missfall eller förlorat ett barn, eller kanske
du av någon annan anledning sörjer att din famn är tom?

Välkommen in i gemenskapen. Det här är en enkel gudstjänst för kvinnor och män i alla åldrar. Möjlighet till samtal
och bön. Medverkande Mia Anderssén-Löf, Monica Borgmästars, Mikaela Lönnqvist m.fl.

UNGDOMSPROGRAM
CENTRUM

BoB: smågruppen för äldre ungdomar (16+) måndagar kl. 19 i Nkby förs.hem (varannan vecka).
Smågrupp: för ungdomar i åk 9 måndagar kl. 19 i Nkby förs.hem (varannan vecka).
Hjälpledarskolning: startar onsdagar kl. 14.30 i Nkby förs.hem (varannan vecka).
Café Droppen: fredagar kl. 20.00.

JEPPO

Smågrupp: för äldre ungdomar (16+) måndagar kl. 19 i Munsala prästgård (varannan vecka, även för Jeppo-ungdomar).
Hjälpledarskolning: onsdagar kl. 15.00 i Munsala prästgård (varannan vecka).
Loftet: ungdomssamlingar varje torsdag kl. 19.00 i Jeppo förs.hem (vinden, ingång från baksidan).

GEMENSAMT

Awake: prosteriungdomssamling i Nykarleby församlingshem fredag 20.9 kl. 19.00
Ungdomsläger: på Pörkenäs 18-20.10. Sista anmälningsdag 30.9 till ungdomsarbetsledarna.
Gemensam lilla jul-samling: i Munsala fredag 29.11 kl. 19.00.
Mer info: kontakta Ella-Mari Esselström, ungdomsarbetsledare centrum, tfn 040 8687055, snapchat: nyykaabidroppen,
instagram: cafedroppen;
		 Johanna Häggblom, ungdomsarbetsledare Munsala & Jeppo tfn 040 8687057, snapchat: ungledarjohanna, instagram: natet.official.loftet

Nya barnkörer startar
i september

Vinbär och krusbär
mottages

i Zachariasskolan för åk 1-2, torsdagar
fr. 5.9 kl. 12.45-13.30. Ledare: Maria
Eklund.

Värdinnorna tar gärna emot vinbär och krusbär (även
lingon, blåbär och hallon), som saftas och används
istället för köpt blandsaft vid serveringarna.

i Jeppo-Pensala skola för åk 1-3, onsdagar fr. 4.9 kl. 12-13. Ledare: Emma
Sjölind.

Tyvärr har de inte möjlighet att plocka dem själva. Har
du för mycket bär? Tveka inte att ge dem till ett gott
ändamål! Bären kan gärna föras till Nkby förs.hem.

4

Förs amlingsbladet | Seurakunt alainen

3/2 019

NYKARLEBY – CENTRUMOMRÅDET
GUDSTJÄNSTER

Hålls i regel varje sön- och helgdag, oftast kl. 1o i S:ta Birgitta
kyrka.
Sö 29.9 10.00 Mikaelidagens familjegudstjänst i kyrkan,
Edman, Ringwall, sång av barn. Ny skriftskola startar i centrum för ungdomar
födda 2005 eller tidigare. Info efteråt.
Lö 2.11 10.00 Högmässa med parentation i kyrkan, Edman, Ringwall.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i
Facebook-gruppen!

SAMLINGAR

Ti 23.9 13.00 Församlingscafé i Markbygården.
Ti 24.9 13.30 Missionsträffen i församlingshemmet
Må21.10 19.00 Möte i församlingshemmet: ”Era synder
är förlåtna”, Lars Lövdahl, Åke Lillas, sång
Gerbykvartetten (Bibelhelg med SLEF 1821.10, se gemensam annons).
Sö 3.11 18.00 Sång och musik i allhelgonatid i kyrkan.
Må25.11 19.00 Missionsauktion i församlingshemmet.

MISSIONSGRUPPER

Må 16.9 18.00 Gemensam terminsstart för alla församlingens missionsgrupper i Nykarleby
församlingshem. Ingrid Mutai med familj
medverkar. Servering.
Kenyamissionen: samlas måndagar kl. 18 i förs.hemmet.
Åke Lillas.
Markby församlingscafé: måndagar från 23.9 kl. 13 i Markbygården. Monica Borgmästars.
Missionsträffen: tisdagar från 24.9 kl. 13.30 i församlingshemmet. Gun-Lis Smeds.
Socklot missionskrets: måndagar (varannan vecka) från
30.9 kl. 13.30 i bönehuset. Gun-Lis Smeds.
Forsby missionskrets: meddelas i Kyrkpressen. Ann-Christine Löv.

GRUPPER OCH ÖVRIGT

Små och stora: i Socklot bönehus måndagar kl. 9.30-11.30,
start 2.9. Ann-Charlott Ek;
		 i förs.h. on kl. 9.30-11.30, start 4.9. Cecilia Helsing;
		 i Kovjoki bönehus fredagar kl. 9.30-11.30, start 6.9.
Ann-Charlott Ek.
Dagklubb: i förs.hemmet ti o. to kl. 8.30-11.30. Åsa Dahlskog och Cecilia Helsing;
		 i Socklot bönehus ti o. fr kl. 13.15-16.15. Åsa Dahlskog
och Cecilia Helsing;
		 i Kovjoki bönehus on kl. 8.30-11.00. Åsa Dahlskog.
Klubb Petrus: i förs.hemmet (åk 1-2) onsdagar varannan
vecka kl. 14.30-15.30, start 18.9. Cecilia Helsing;
		 i Socklot bönehus (åk 1-4) varannan måndag kl. 12-3014.00, start 9.9. Ann-Charlott Ek;
		 i Kovjoki bönehus (åk 1-4) varannan tisdag kl. 12.3014.45, start 10.9. Ann-Charlott Ek.
Barnkör: i Zachariasskolan för åk 1-2, torsdagar fr. 5.9 kl.
12.45-13.30. Ledare: Maria Eklund.
Eftisklubben: i förs.hemmet (åk 3-4) torsdagar kl. 13-15,
start 5.9. Anm. till Ann-Charlott Ek senast 26.8.
Scouter: för mer info, kontakta kårchefen Klara Nybäck.
Ungdomar: se gemensam annonsering på sid. 3.
Solglimten: startar fredag 13.9 kl. 18.30 i förs.hemmet.
Kyrkokören: övar onsdagar kl. 19-21 i förs.hemmet, start
18.9. För vuxna i alla åldrar. Servering. Gamla och nya
körsångare är välkomna med! Magdalena Ringwall.
Samtalsgrupp för män: startar to 12.9 och hålls udda veckor fram till och med 5.12. Mats Edman.
Morgonbön: i förs.h., Mariasalen, varje må kl. 9, start 2.9.
Församlingsfaddrar: samlas to 19.9 kl. 18.30 i förs.hemmet.
Flera behövs! Ann-Charlott Ek.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i
Facebook-gruppen!

GEMENSAMT

Bibelhelg med SLEF
18-21 oktober
Fr 18.10 kl. 19 Möte i Pensala bönehus, ”Av nåd är ni frälsta” . Bengt Djupsjöbacka, Ulf Sundstén, sång av Gloriakören.
Lö 19.10 kl. 19 Möte i Jeppo församlingshem, ”Guds oförklarliga kärlek”. Bengt Djupsjöbacka, Henrik Östman,
sång av Församlingskören från Esse.
Sö 20.10 kl. 12 Högmässa i Munsala kyrka, ”Det dubbla
kärleksbudet”. Pred. Lars Lövdahl, lit. Ulf Sundstén, kantor Rolf Blomqvist, sång av Iskmo strängband, kyrkkaffe.

Må 21.10 kl. 19 Möte i Nykarleby församlingshem, ”Era
synder är förlåtna”. Lars Lövdahl, Åke Lillas, sång av
Gerbykvartetten.
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MUNSALA
GUDSTJÄNSTER

GRUPPER OCH ÖVRIGT

Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i
Facebook-gruppen!

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

Hålls i regel varje sön- och helgdag, oftast kl. 12 i kyrkan.
Sö 22.9 12.00 Högmässa i Munsala kyrka Gustaf Adolph;
Ulf Sundstén, Magdalena Ringwall, Anne
Holm-Haavisto, Elin Nylund.
ca kl 13 Efteråt födelsedagsfest i församlingshemmet med kyrklunch, kaffe o. tårta för alla
församlingsbor som under året fyller 75 år.
Sö 29.9 12.00 Familjegudstjänst i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Göran Näs, Elin Nylund. Glass o. kyrkkaffe serveras i kyrkan. Skriftskolan startar.
Fr 18.10 19.00 Möte i Pensala bönehus. ”Av nåd är ni
frälsta”, Bengt Djupsjöbacka, Ulf Sundstén, Mikaela Lönnqvist (SLEF:s Bibelhelg
18-21.10, se gemensam annonsering).
Sö20.10 12.00 Högmässa i Munsala kyrka; Sundstén, Lars
Lövdahl, Bengt Forsblom, SLEF. Kyrkkaffe.
Lö 2.11 18.00 Alla helgons dags kvällsmässa i Munsala
kyrka; Ulf Sundstén, Göran Näs, kyrkokören, Elin Nylund. Parentation med ljuständning för under året avlidna.
Sö 3.11 12.00 Nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus; Ulf
Sundstén, Mikaela Lönnqvist.
Sö 24.11 18.00 Kvällsgudstjänst i Munsala kyrka; Ulf Sundstén, Göran Näs, Gudstjänstgruppen.

Föräldra-barn: ”Små och stora” i Prästgården tisdagar kl.
9.30-11.30, start 10.9. Johanna Häggblom.
Läseklubb: för Pensala- och Jeppoeleverna (åk 1-3) i Jeppo
bibliotek, datum meddelas skilt. Vi läser ur Bibeln
och annan kristen barnlitteratur. Taxiskjuts hem.
Kerstin Alho och Ulla Wistbacka.
Ungdomar: se gemensamt ungdomsprogram på s. NN.
Kyrkokören: övar varje tisdag kl. 17-19 i församlingshemmet, start 10.9. Göran Näs.
Symöte: i prästgården onsdagar kl. 13.30 varannan vecka
(jämna veckor) från 4.9. Anne Holm-Haavisto.
Församlingscafé: i Monäsbodens klubblokal kl. 14-15.30
torsdagarna 26.9, 24.10, 21.11 och 12.12. Anne HolmHaavisto.
Missionscafé: i Pensala bönehus tisdagar en gång/månad,
från 27.8. Britt-Mari Andtfolk.
Andakter vid Munsala pensionärshem: varannan torsdag
kl. 13-14 med start 29.8 (nattvard) och 12.9 i Pensionärshemmets matsal, servering. Ulf Sundstén o.
Anne Holm-Haavisto.
Församlings-/fredagsluncherna har uppehåll under höstterminen. Vi inleder på nytt efter julen. Under hösten
och inför julen håller vi samlingar i byarna.

Grupp i fokus:

Cellgrupp kompletterar
För tio år sedan startade Ove och Charlotta Lillas
en cellgrupp i Nykarleby. De ville skapa ett sammanhang där framför allt barnen kan uppleva kristen gemenskap och få undervisning, eftersom det
då inte fanns någon söndagsskola. Varje cellgruppsträff inleds med program för barnen. De får önska
sånger, framföra egna böneämnen och delta i bön
innan leken tar vid.
Med tiden har gruppen vuxit från tre familjer
till sju och de träffas varje vecka. Deltagarna turas
om att vara värdar, endera hemma eller i församlingshemmet. De vuxnas program består av olika
former av bibelstudium, diskussioner, bön samt en
enkel servering på slutet. Tröskeln är låg och deltagarna kommer från flera olika bakgrunder.
Jag frågar vad gruppen ger deltagarna och Thomas Ingo svarar att gruppen erbjuder en kristen
gemenskap, man bär varandras bördor samt ger

Fr. v: Aron Ingo, Gabriel Lillas, Ove Lillas, Olivia
Ingo, Thomas Ingo, Ruben Lillas, Vilhelm Helenelund
och Sofia Helenelund är samlade till cellgrupp..
barnen ett ställe att gå till regelbundet. Ove Lillas
tillägger att det finns möjlighet för människor att
växa som kristna i en grupp där alla har förtroende
för varandra.
Cellgruppen ordnas i privat regi och är ett bra
komplement till församlingens verksamhet.
Text & foto: Lena Norrback
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JEPPO
GUDSTJÄNSTER

Hålls i regel varje sön- och helgdag, oftast kl. 1o i kyrkan.
Sö 1.9 14.00 Vandringsgudstjänst för stora och små på
Måtarsberget. Servering.
Sö 8.9 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Anderssén-Löf, Lönnqvist.
Sö 29.9 11.00 Mikaelidagens gudstjänst för stora och
små i kyrkan, Östman, Lönnqvist, barnen,
kyrkokören, efteråt kyrklunch o. konfirmandinfo i fh. Simultantolkning till ukrainska.

SAMLINGAR

Sö 8.9 14.00 Söndagsmöte i bönehuset, bibelbit ”Jesus
vår helare”, Jouni Sinisalo, pred. Rune
Fant, sång Emma och Mats Sjölind
Lö 19.10 19.00 Kvällsmöte i församlingshemmet, Bengt
Djupsjöbacka, Östman, servering. (Bibelhelg
med SLEF 18-20.10, se gemensam annons).

Sö 10.11 11.00 Vi får säga pappa-mässa i kyrkan, Östman,
Caj Nordström, försångare. OBS: Farsdagsbrunch från kl. 10 i fh. Anmälningar till brunchen.
Sö 24.11 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet,
Sundstén, Ringwall, servering.
Lö 2.11 19.00 Tvåspråkig kvällsmässa med parentation i
kyrkan, Östman, Lönnqvist, kyrkokören

Sö 24.11 14.00 Söndagsmöte i bönehuset, tema ”Kristus,
Herre över allting”, Simon Jern, Anna Dahlbacka, gitarrgruppen Salem.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i
Facebook-gruppen!

SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Su 6.10 10.00 Messu kirkossa, Östman, Lönnqvist.
La 2.11 19.00 Kaksikielinen iltamessu kirkossa, Östman, Lönnqvist, kirkkokuoro, kynttilät poisnukkuneiden puolesta.

GRUPPER OCH ÖVRIGT

Små och stora: fredagar kl. 10-12 i församlingshemmet,
startar 6.9. Katarina Nordström och Henriette Fors.
Dagklubb: tisdagar och torsdagar kl. 9.30-12.30 i förs.hemmet, startar 3.9. Gunilla Jungarå och Henriette Fors.
Söndagsskola: varje söndag (utom vid familjegudstjänster)
kl. 10 i förs.hemmet, startar 22.9. Ulla Wistbacka.
Barnkör: onsdagar i Jeppo-Pensala skola för åk 1-3, startar
4.9 kl. 12-13. Emma Sjölind.
Läseklubb: för åk 1-3 i Jeppo bibliotek, datum meddelas
skilt. Vi läser ur Bibeln och annan kristen barnlitteratur. Skolskjuts hem. Kerstin Alho och Ulla Wistbacka.
Juniorer: varje torsdag kl. 17.30-18.45 i förs.hemmet, startar
5.9. Taxiskjuts fr. Pensala UF kl. 16.50, därifrån går rutten
via Funkis-församlingshemmet-Finskasbacken-Keppovägen-Prästas-förs.hemmet. Johanna Häggblom.
Loftet: torsdagar kl. 19.00. Se skilt ungdomsprogram. Johanna Häggblom

Kyrkokören: övar onsdagskvällar i förs.hemmet, närmare
tider meddelas senare. Mikaela Lönnqvist.
Missionssymöte: varje torsdag kl. 13 i Jeppo bönehus, startar 26.9. Gun Sandberg.
Bibelsits: varannan tisdag (jämna veckor) från 20.8 kl. 18 i
församlingshemmet. Nya deltagare välkomna med!
Mats Sjölind.
Karagrupp: för mer info, kontakta Stefan Grahn.
Febe: för mer info, kontakta Jonna Wallin.
Face to face: samlas ca en gång/mån. Siv Westin
Morgonbön: i församlingshemmet varje måndag kl. 9-10.
Gun Sandberg.
Andakter vid pensionärsmatsalen: onsdag en gång per månad kl. 14-15, nattvard, psalmsång, servering.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i
Facebook-gruppen!

GEMENSAMT

Du behövs som medmänniska
Det finns många som väntar på ett hembesök, en följeslagare till läkarbesök, hjälp med butiksinköp eller helt
enkelt kaffesällskap. Vill Du hjälpa till? – Kom med på
utbildningen till diakoniassistent! Utbildningen omfattar
8 kurskvällar på 1 ½ timme inklusive kaffepaus.
Kursen inleds med en informationsträff må 30.9 kl.
18 i Nykarleby församlingshem, Mariasalen. Där faststäl-

ler vi datum och tid för utbildningssamlingarna. De nya
diakoniassistenterna välsignas till sin uppgift i gudstjänsterna på Kyndelsmässodagen den 2 februari 2020.
Anmälningar tas emot till Ulf Sundstén (tfn 040
868 7046) eller Monica Borgmästars (tfn 040 868 7053).
Varmt välkommen med i diakoniteamet med Din kunskap och livserfarenhet!
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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 kapellförsamling
Tfn 040 868 7041

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

Jeppo kapellförsamling
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.

Grupp i fokus:

Språkcaféet välkomnar alla
I våras startade församlingen i samarbete med
Nykarleby Älvor och Flyktingvännerna ett s.k.
språkcafé i Nykarleby församlingshem. Tanken
var att erbjuda en mötesplats där “nyfinländare”
kunde umgås med Nykarleby-borna under fria och
otvungna former. Téhuset i Jakobstad utgjorde ett
slags förebild, men nu ville man inte begränsa sig
till enbart kvinnor - alla skulle vara välkomna.
“Egentligen borde det kanske kallas språk- och
kulturcafé”, säger Åsa Forsbacka, en av de Nykarleby-bor som engagerat sig i verksamheten. I diskussionerna kommer man nämligen ofta in på vad
som är annorlunda här i Finland jämfört med de
länder deltagarna kommit ifrån. Och märker samtidigt hur mycket det finns som förenar.
Också familjernas barn är välkomna på torsdagskvällarna, barnpassningen är ordnad. Biljardbordet är populärt och en del av kvinnorna har önskat
lära sig sticka eller spela gitarr. Tankar finns på
speciella temakvällar med inbjudna gäster. Men
gemenskapen kring tékopparna är kanske det
allra viktigaste. Och givetvis möjligheten att träna
svenskan.
Nu under sommaren satsade man mest på utfärder i närmiljön. Då valde ofta hela familjen att
delta, inte bara mamma och något av barnen. Och

Språkcaféets besök vid Juthas djurgård en sommartorsdag var uppskattat. Foto: Åsa Forsbacka

avslutandet av fastemånaden Ramadan måste givetvis firas med en överdådlig fest!
Text: Johan Klingenberg
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Tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för
Herren av hela ert hjärta.
Kolosserbrevet 3:16

“Hej om du ir från Essi och hej entå!”
Vid årsskiftet fick Nykarleby församling en ny
ungdomsarbetsledare. Ella-Mari Esselström är
hemmahörande från Esse, där hon också bor just
nu.
Att jobba med ungdomar är roligt, jag tycker
om spontaniteten, säger Ella-Mari.
Hon har utbildat sig till YH-socionom med inriktningen kyrkans ungdomsarbetsledare. Den
tre och ett halvt år långa utbildningen gick hon
i Åbo.
Studierna var mångsidiga. Teologistudierna
var intressanta, framförallt kyrkohistorien. Det är
bra att få en bakgrund till vår kyrkas utveckling.
Som ungdomsarbetsledare möter Ella-Mari
församlingens ungdomar i skolmiljön, i skriftskolarbetet och på ungdomskvällar och läger.
Ungdomskvällarna i Nykarleby centrum, som
Ella-Mari står värd för, kallas Droppen.
På Droppen brukar vi chilla, leka, äta något
gott, fira andakt och umgås. Det är fint att få ta
del av vad ungdomarna tänker på och funderar
kring.
En utmaning som inspirerar Ella-Mari är hur
församlingen kan nå alla ungdomar, inte bara de
som är aktiva i församlingens ungdomsarbete.
Det finns inget enkelt svar på hur man gör det,
men jag tror på att vara närvarande i ungdomarnas vardag, t.ex. i skolmiljön.
Till Ella-Maris arbetsbild hör därför bl.a. rastbesök i högstadiet och gymnasiet. Där finns EllaMari och kollegan Johanna Häggblom tillgängliga och minglar en gång i veckan.
När Ella-Mari är ledig hämtar hon ny kraft genom att umgås med vänner och familj, läsa, rita
och handarbeta. Mest tycker hon om att virka,
alltifrån små, söta figurer till kravatter.
Det är roligt att få arbeta med händerna, t.ex.
medan jag sitter och tittar på en TV-serie eller
lyssnar på ett fördrag. Jag brukar oftast ge bort
det jag tillverkar.

Namn: Ella-Mari Esselström
Bor i: Esse.
Yrke: Socionom (YH) med inriktningen ungdomsarbetsledare
Fritidsintresse: umgås med vänner och familj,
läsa, rita och handarbeta
Ella-Mari har varit troende sen barnsben. Tron växer
och förändras med tiden, det är en utvecklingsprocess.
Det är roligt att få vara med och se ungdomarna växa
och utvecklas. Det är givande.
Text & foto: Mia Anderssén-Löf

