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Selma Nordström från Jeppo kröntes till stadens lucia den 13 december 2018.
Tärnorna fr.v. Josefine Sund, Sofia Stråka och Vanessa Broo. Foto: Ove Lillas.
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mörkret
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Mia Anderssén-Löf
Kyrkoherde / Kirkkoherra

”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte
döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte
under sädesmåttet, utan på hållaren, så att den lyser för
alla i huset.” (Matt.5:14)
Varje år kommer den första snön lika överraskande. Från råkall fukt till gnistrande frost på bara
några dagar. Mörkret sluter sig tätare omkring oss.
Ljuset räcker inte längre till för att leta sig fram i
köket på morgnarna när jag går ner för trappan för
att göra frukost.
Vi behöver mer ljus. Men det är inte bara den sortens ljus vi behöver. Det finns också en annan slags
mörker, ett mörker som inte försvinner med ett
knäpp på brytaren. ”Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret,” säger Bibeln.
”Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker.”
Jag tänker på likgiltighetens mörker, känslokylans
mörker, bitterhetens mörker, hänsynslöshetens mörker. Det är det mörkret vi ger efter för när vi säger:
”Det är väl inte mitt problem” eller ”som man bäddar får man ligga”. Det är det mörkret vi ger efter för
när vi slutar hoppas, när vi slutar tro på det goda i
människan. När vi slutar vända oss till Gud i bön för
varandra, oss själva och vår värld.
När mörkret är kompakt är det förunderligt hur
stor skillnad en ficklampa eller ett stearinljus kan
göra. Med ens har hela rummet konturer och man
får grepp om tillvaron. Så är det också med ett inre
mörker.
”Ni är världens ljus”, säger Jesus. Tillsammans kan
vi lysa upp i mörkret – med en hälsning, ett vänligt
ord eller en tanke vänd mot Gud.
Jesus Kristus är världens ljus, och i honom får vi
också mod och kraft att tro, hoppas och älska. Nu i juletid får vi stanna till inför det stora, förunderliga – att
Gud själv blev människa för att dela mänsklighetens
villkor och för att bli vår frälsning. Av det får vi tro att
ingenting är omöjligt för Gud. Ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det (Joh. 1:5).
Med önskan om en välsignad advents- och juletid!
Välkommen med i församlingens olika evenemang
och grupper!

Valo voittaa pimeyden
”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se
sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä
sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville.” (Matt. 5:1415)
Mitä pidemmälle kohti talvea menemme, sitä lyhyemmäksi päivät käyvät. On myös toisenlaista pimeyttä. Raamatussa Jeesus varoittaa: ”Jos se valo,
joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys!” Jos vajoamme katkeruuteen, välinpitämättömyyteen tai armottomuuteen, pimeys laajentuu
sisimmässämme.
Uskon valo on Jumalan synnyttämä valo meidän
sydämiimme. Siinä valossa on rohkeus ja toivo. Siinä valossa näemme itsemme ja lähimmäisemme.
Siinä valossa näemme tien, jota kulkea.
Vietämme adventtia ja joulunaikaa. Pimeyden
keskellä valot ja kynttilöiden liekit loistavat kirkkaasti. Jokainen meistä voi olla valo toiselle ja torjua pimeyttä.
Joulun yksi ydin on siinä, että se kuuluu kaikille.
Se tulee esille enkelin sanoissa paimenille: Tänä
yönä on teille syntynyt Vapahtaja. Jeesus Kristus
ei ole syntynyt vain Marialle ja Joosefille – vaan teille. Myös meidän seudun väelle, myös sinulle. Se
on joulun ilosanoma, että Jumala on tullut meidän
keskellemme. Hän tuli poistamaan esteet ihmisen
ja Jumalan kohtaamiselle. Hän tuli vapahtamaan
meidät synnin vallasta. Hänellä on kaikki valtaa, ja
ei pimeys ole pimeää hänelle (Ps. 139).
Siunattua adventtia ja joulunaikaa! Tervetuloa
mukaan seurakunnan toimintaan!
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Evenemangskalender
GEMENSAMT
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA

Sö 8.12 19.00 De vackraste advents- och julsångerna
i Jeppo kyrka, Östman, Mats Sjölind,
trumpet Caj Nordström.
Ti 10.12 19.00 Byagudstjänst med de vackraste
julsångerna i Kovjoki bönehus,
Anderssén-Löf, Ringwall, Dahlskog,
dagklubbsbarn.
Sö 15.12 18.00 Byagudstjänst med de vackraste julsångerna i Markby byagård, Anderssén-Löf, Lönnqvist, Borgmästars.
		 18.00 De vackraste julsångerna i S:ta Birgitta
kyrka, Edman, Ringwall, trumpet Caj
Nordström.
Sö 22.12 18.00 Sång- o. musikgudstjänst med De
vackraste julsångerna i Munsala kyrka,
Sundstén, Näs, kyrkokören, solist m.fl.
Efteråt församlingens julfest i församlingshemmet
Sö 22.12 15.00 Julkonsert med Jeppo ungdomsorkester & de vackraste julsångerna i Jeppo
kyrka, Östman, Lönnqvist.
		 18.00 Julkonsert med Nkby manskör & de
vackr. julsångerna i St:a Birgitta kyrka.

Tomas Höglund, Maria Höglund, Mikael Svarvar, Johan
Fagerudd m.fl. medverkar i konsertturnén ”Imagine Christmas” i Munsala kyrka på Självständighetsdagen kl. 16.
För mer info om advents- och julkonserterna,
se de lokala evenemangskalendrarna på sidorna 4-6!

UNGDOMSPROGRAM
CENTRUM

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

JEPPO & MUNSALA

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).
Nätet: ungdomssamlingar varje fredag kl. 19.00 i Munsala prästgård.

GEMENSAMT

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

Ny scoutgrupp dubbas
Omkring 16 nya scouter dubbas i Självständighetsdagens gudstjänst i S:ta Birgitta kyrka kl. 10.
Efteråt julfest och terminsavslutning i församlingshemmet med servering, kort program och märkesutdelning. Mer info på sidan 4.

Prenumerationer för
Kyrkpressen uppdateras
Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till sina
medlemmar. Om flera medlemmar bor i samma hushåll, riktas prenumerationen till den äldsta. I december
uppdateras förteckningen. Hör av dig till kansliet om du
märker att något inte stämmer med din prenumeration!
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NYKARLEBY – CENTRUMOMRÅDET
GUDSTJÄNSTER

Sö 1.12 10.00 Festgudstjänst i kyrkan, Edman, Ringwall,
procession, sång av barn, kyrkokören.
Fr 6.12 10.00 Självständighetsdagens gudstjänst med
scoutdubbning i kyrkan, Anderssén-Löf,
Ringvall, Nykarleby manskör, Nykarleby
forsfarare. Efteråt uppvaktning vid hjältegravarna, scouternas julfest i förs.hemmet.
Sö 8.12 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringwall.
Ti 10.12 19.00 Byagudstjänst med de vackraste julsångerna i Kovjoki bönehus, Anderssén-Löf,
Ringwall, Dahlskog, dagklubbsbarn.
Sö 15.12 18.00 Byagudstjänst med de vackraste julsångerna i Markby byagård, Anderssén-Löf,
Lönnqvist, Borgmästars.
Ti 24.12 15.00 Familjens julbön i kyrkan, Anderssén-Löf,
Ringwall.
		 17.00 Julbön i kyrkan, Edman, Ringwall.
On25.12 9.00 Tvåspråkig julotta i kyrkan, Edman, Ringwall, kyrkokören.
Sö 29.12 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet,
Anderssén-Löf, Lönnqvist
On 1.1 18.00 Nyårsdagens kvällsmässa i kyrkan, Edman,
Anderssén-Löf, Ringwall.
Må 6.1 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Ringwall, kyrkokören.
Sö 12.1 10.00 Högmässa i kyrkan, Anderssén-Löf, Ringwall.
Sö 19.1 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist.
Sö 26.1 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet,
Edman, Ringwall.

KONSERTER OCH SAMLINGAR

Må 2.12 18.00 Kenyamissionens adventsfest i församlingshemmet, Åke Lillas, sång Raimo Fors
och Boris Ahlsved.
Ti 3.12 13.00 Missionsträffen i församlingshemmet, gäst
Febe Westerlund.
		 18.30 Julauktion i Socklot bönehus.
To 5.12 13.00 Besökstjänsten vid Hagalund.
Lö 14.12 19.00 Konsert med kören Ichtys och Mrs Bighill
Singers i kyrkan.
Sö 15.12 14.00 Nykarleby damkörs konsert I kyrkan, övriga medverkande Karleby kammarkör och
solist Simon Granlund, Mia Anderssén-Löf.
		 18.00 De vackraste julsångerna i kyrkan, Edman,
Ringwall, trumpet Caj Nordström.
Sö 22.12 18.00 Julkonsert med Nykarleby manskör, Edman, Thomas Enroth. Programblad säljs
vid dörren.
To 26.12 18.00 Julmusik på Annandagen i kyrkan, Sundstén, David Hellman, Maria Wingren, Anton
Sundell, Jonathan Bäckström. Programblad säljs vid dörren.
Må 13.1 18.00 Kenyamissionens terminsinledning i förs.
hemmet, Monica Borgmästars.
Må 27.1 18.00 Kenyamissionen i förs.hemmet, sångafton,
Mona-Lisa och Bo-Greger Nygård.

En grupp från församlingen besökte vänförsamlingarna i Lettland
med anledning av Mersrags kyrkas 210-årsjubileum i augusti.
Här syns några av dem med biskopen efter festgudstjänsten som
samlade över 100 deltagare. Foto: Thomas Ingo.

GRUPPER I JANUARI

Små och stora: för barn 0-6 med en vuxen i förs.hemmet,
Kovjoki bönehus och Socklot bönehus startar vecka
2. Kontaktperson: Ann-Charlott Ek.
Dagklubb: i förs.hemmet, Socklot o. Kovjoki bönehus startar vecka 2. Åsa Dahlskog.
Klubb Petrus: för åk 1-2 onsdagar kl. 14.30 i förs.hemmet.
Nya barn välkomna med! Ann-Charlott Ek.
Eftisklubben: i förs.hemmet startar vecka 2. Ann-Ch. Ek.
Skriftskolan: samlas torsdag 16.1 kl. 15 i församlingshemmet, centrumgruppen. Mats Edman.
Ungdomar: se gemensam annonsering på sidan 3.
Scouter: tre scoutgrupper samlas i församlingshemmet;
Bävern för åk 5, Lodjuret för åk 6, Grävlingen för åk
7. För mer info, se www.nykarlebyforsfarare.scout.fi.
Klara Nybäck.
Kyrkokören: övar onsdagar i förs.hemmet, start 15.1 kl. 18
(OBS ändrad tid!). Magdalena Ringwall.
Missionsträffen: i förs.hemmet samlas varannan tisdag kl.
13-14.30, terminsstart 14.1. Monica Borgmästars.
Missionskretsen: i Socklot bönehus samlas varannan måndag kl. 13.30-15, terminsstart 20.1. Monica Borgmästars.
Missionssyföreningen: i Forsby byagård samlas ca varannan vecka, datum meddelas i Kyrkpressen och på
webben. Ann-Christin Löv.
Församlingscafé: i Markbygården ca en gång/månad, tider
meddelas i KP och på webben. Monica Borgmästars.
Solrosorna: i församlingshemmet varannan onsdag 13.3015, terminsstart 8.1.2020. Vi träffas, delar och möts i
jämnhöjd med varandra. Monica Borgmästars.
Besökstjänsten: besöker vårdinrättningar en gång/månad.
Monica Borgmästars.

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

Hålls i regel varje sön- och helgdag, oftast kl. 12 i kyrkan.
Sö 1.12 12.00 Familjegudstjänst i kyrkan, Ulf Sundstén,
Göran Näs, levande åsnor utanför kyrkan.
Fr 6.12 12.00 Självständighetsdagens högmässa i kyrkan, Sundstén, Ringwall, efteråt uppvaktning vid de stupades gravar.
Sö 8.12 12.00 Gudstjänst i kyrkan, Östman, Rolf Blomqvist.
		 18.00 Bön och lovsång i församlingshemmet.
Sö 15.12 12.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist.
Sö 22.12 18.00 Sång- o. musikgudstjänst med De Vackraste Julsångerna i kyrkan, Sundstén, Näs,

KONSERTER OCH SAMLINGAR

Sö 1.12 15.00 Adventskonsert i kyrkan, Nykarlebynejdens sång- o. musikförbund
Må 2.12 18.00 Julandakt i Kantlax byagård, Sundstén, Näs.
Ti 3.12 18.00 Julandakt i Pensala fd. skola, Sundstén, Näs.
To 5.12 18.00 Julandakt i Elvira-huset i Vexala, Sundstén,
Näs.
Fr 6.12 16.00 Julkonserten ”Imagine Christmas” i kyrkan
med Maria o. Tomas Höglund, Mikael Svarvar m.fl. Andakt av Johan Fagerudd. Biljetter vid dörren 25 €, även förköp.
To 12.12 19.00 Julkonserten ”En nordisk jul” i kyrkan med
Thomas Enroth, Erik-André Hvidsten och

GRUPPER I JANUARI

Små och stora: för barn 0-6 år med en vuxen, mer info
kommer senare.
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.
Miniorklubb: startar må 13.1 kl. 17.30 i Prästgården. Annette Drifell.
Ungdomssamlingar: på Nätet i prästgården varje fredag
kl. 19-24, se gemensamt ungdomsprogram på sidan
3. Johanna Häggblom.

kyrkokören, solist m.fl. Efteråt församlingens julfest i församlingshemmet, se nedan.
Ti 24.12 13.00 Familjejulbön i kyrkan, Sundstén, Näs, solist Christian Vesterqvist.
		 23.30 Midnattsjulbön i Munsala kyrka, Sundstén,
Näs, julkören, solosång Anna-Lotta Wiklund.
To 26.12 12.00 Annandag julgudstjänst i Pensala bönehus,
Sundstén.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och
Facebook-sidan!

Vasa stadsorkester. Biljetter förköp.
Sö 15.12 14.00 Hela familjens julfest i Pensala bönehus,
Sundstén, gitarrgruppen SALEM m.fl.
To 19.12 13.00 Julmiddag med andakt i Munsala pensionärshems matsal, Sundstén, Näs, Anne
Holm-Haavisto, servering.
Fr 20.12 19.00 Ungdomarnas Julmys på Nätet.
Sö 22.12 19.00 Församlingens julfest i församlingshemmet, julgröt, kaffe och julprogram, Sundstén, Näs, kyrkokören, solist.
Ti 28.1 19.00 Missionskafé i Pensala bönehus.

Kyrkokören: övar varje tisdag kl. 17 i förs.hemmet, startar
14.1. Göran Näs.
Missionskafé: i Pensala bönehus tisdagar en gång/månad,
från 28.1. Britt-Mari Andtfolk.
Symöte i prästgården: startar on 15.1 kl. 13.00 i Prästgården. Anne Holm-Haavisto.
Andakter vid pensionärshemmet: varannan torsdag kl. 1314, startar 9.1. Ulf Sundstén, Anne Holm-Haavisto.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och på
Facebook-sidan!

Grupp i fokus:

Febe i Jeppo levererar
För tre år sedan startade Jonna Wallin och några
andra jeppokvinnor gruppen Febe, ”kvinnor mitt i
livet kring missionen”. De ville samlas till en liten
gemenskap där de också kunde göra något praktiskt till förmån för andra.
Med tiden har gruppen vuxit till 12 deltagare.
De har en WhatsApp-grupp där de delar böneämnen och samlas då och i församlingshemmet.
Våren 2017 samlade de in pengar till en get och
några får till en grupp kvinnor i Kenya, som dessa
sedan kunde försörja sig själva och sin familj på.

Jonna Wallin tog initiativ till Febe-gruppen.
Det känns bra att ha en mindre grupp där man
får träffas och får förtroende för varandra, kommenterar deltagaren Linda Sjö.
Text & foto: Henrik Östman
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JEPPO
GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

Sö 1.12 11.00 Gudstjänst för stora o. små i kyrkan, Östman, Andrey Heikkilä, Lönnqvist, barnen,
kyrkokören. Efteråt julgröt o missionsinfo i
församlingshemmet.
Fr 6.12 12.00 Självständighetsdagens högmässa i kyrkan,
Östman, Lönnqvist, Jeppokvartetten. Före
högmässan uppvaktning vid hjältegravarna.
		 13.00 Auktion i förs.hemmet för Kenyamissionen
o Evangeliska folkhögskolan, andakt Trygve
Smedman, servering.
Sö 8.12 14.00 Barnens dag i församlingshemmet, program av barnkören, söndagsskolan, Emma
Sjölind m.fl. Servering.
		 18.00 De vackraste advents- och julsångerna i kyrkan, Östman, Mats Sjölind, Caj Nordström.
Sö 15.12 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Ringwall.
To 19.12 19.00 Dagklubbens julfest i förs.hemmet.
		 19.00 Ungdomarnas julmys på Loftet.
Sö 22.12 15.00 Julkonsert med Jeppo ungdomsorkester &
de vackraste julsångerna i kyrkan, Östman,
Lönnqvist.

Ti 24.12 14.00 Julbön för stora och små i kyrkan, Östman,
Lönnqvist, sångprogram.
		 22.30 Julnattens musikandakt i kyrkan, Klingenberg, Linda Andtbacka, Sjölinds, Nordströms m.fl.
On25.12 9.00 Tvåspråkig julotta i kyrkan, Östman, Lönnqvist, Birgitta Sarelin, kyrkokören.
To 26.12 14.00 Julfest i bönehuset, Tomas Klemets, musikprogram.
On 1.1 12.00 Nyårsglögg med andakt i förs.hemmet,
Edman, Lönnqvist.
Må 6.1 17.00 Trettondagsfest i förs.hemmet för alla frivilliga, mat, program. Meddela Henrik om du/
ni vill bidra med program!
		 19.00 Kvällsmässa i kyrkan, Östman, Ringwall.
Sö 12.1 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Lönnqvist.
Sö 19.1 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Blomqvist.
		 14.00 Möte i Jeppo bönehus, Sebastian Lassila
och Boris Sandberg.
Sö 26.1 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Ringwall.

SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Ke 25.12 9.00 Kaksikielinen joulukirkko
Jepuan kirkossa, Östman,
Lönnqvist, Birgitta Sarelin,
kirkkokuoro.

Julen är barnens högtid. Dagklubben i
Jeppo firar julfest i församlingshemmet
den 19 december. Bilden är från fjolårets
julfest på samma ställe. I år hålls även
Barnens dag söndag 8.12 i församlingshemmet. Foto: HÖ.

GRUPPER OCH ÖVRIGT

Små & stora: fredagar kl. 10-12 i församlingshemmet, startar 17.1. Katarina Nordström.
Dagklubb: tisdagar och torsdagar kl. 9.30-12.30, startar 7.1.
Gunilla Jungarå.
Söndagsskola: varje söndag (utom vid familjegudstjänst)
kl. 10 i församlingshemmet, startar 26.1. Ulla Wistbacka.
Läseklubben: för åk 1-3 startar i slutet av januari. Närmare
info ges till eleverna via skolan. Kerstin Alho, Ulla
Wistbacka.
Juniorer: mer info ges senare.
Ungdomar: se gemensam annonsering på sidan 3.
Face to face: samlas cirka en gång / månad i förs.hemmet,
startar 15.1. Siv Westin.
Kyrkokören (öppen för alla): övar onsdagar i förs.hemmet,
närmare tider meddelas senare. Nya välkomna med!

Mikaela Lönnqvist.
Bibelsits (öppen för alla): varannan tisdag (jämna veckor)
kl. 18 i förs.hemmet. Startar 7.1. Kontaktperson: Mats
Sjölind.
Karasamlingar: cirka en gång / månad, mer info ges senare.
Stefan Grahn.
Morgonbön (öppen för alla): varje helgfri måndag kl. 9-10 i
församlingshemmet, Gun Sandberg.
Andakter vid pensionärsmatsalen: en onsdag i månaden
kl. 13-14, nattvard, psalmsång, servering, start 15.1.
Henrik Östman, Malena Vesternäs.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och i
Facebook-gruppen!
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Församlingskansliet i Nykarleby
Tfn 040 868 7040

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

Munsala kaplansmottagning
Tfn 040 868 7041

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

Jeppo kaplansmottagning
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.

Nya tider och rutiner på kansliet
Kyrkostyrelsen har bestämt att församlingarnas
folkbokföring ska överföras från församlingarna
till enheter som specialiserat sig på hanteringen av
folkbokföringsuppgifterna, s.k. centralregister.
I början av år 2020 ansluter sig Nykarleby församling till Kustens centralregister, som betjänar församlingar i Borgå stift. Det här innebär att Nykarleby
församlings medlemsregister framöver handhas av
Kustens centralregister, som finns i Jakobstads församlingscenter.
Hädanefter är det centralregistret som registrerar
till exempel att någon blivit döpt, konfirmerad eller gift sig, berättar församlingssekreteraren Majvor Ek.
Det innebär att man från årsskiftet ska vända sig
till centralregistret om man till exempel behöver ett
ämbetsbevis. Hindersprövningar kan med fördel
göras via internet.
Till församlingskansliet i Nykarleby är man alltid
välkommen om man har frågor eller vill diskutera.
Planerar man dop, vigsel eller begravning i familjen ska man alltid höra av sig till församlingskansliet. Här bokas präster, kantorer, värdinnor, kyrkvaktmästare och utrymmen. Det finns också smått
och stort att fundera kring med oss inför livets
stora händelser, funderar Majvor.

Efter nyåret betjänar församlingskansliet och församlingssekreteraren Majvor Ek på nya tider (se inforutan ovan).
I och med detta får församlingskansliet också nya
öppethållningstider. Till kansliet är man från och
med nyåret välkommen på måndagar och onsdagar kl. 9-12 samt torsdagar 13-16.
Man kan också avtala om andra tider, och så kan
man förstås alltid ringa, påminner Majvor, som
också i fortsättningen vill att församlingsborna
ska känna sig välkomna till församlingskansliet på
Gustav Adolfsgatan 5.
Text & foto: Mia Anderssén-Löf
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”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet.”
Matteusevangeliet 5:14

Med kärlek till Guds hus
och dem som kommer dit
I ett drygt år har Elin Nylund nu fungerat som
församlingsmästare i Munsala. År 1996 hade
hon sin första anställning i församlingen, då på
kansliet i centrum.
I sin nuvarande uppgift som församlingsmästare har Elin dels hand om förrättningar och
evenemang i församlingens kyrkor, dels sköter
hon om kyrkorna, gravgården, församlingshemmet och prästgården.
Det är fint att få vara delaktig i de stora händelserna i människors liv. Jag är den som står
med brudparen innan de träder in i kyrkan, och
vid begravningar får jag vara med och stöda
dem som sörjer, till exempel när en grav ska
väljas ut. I de praktiska göromålen är jag en närvarande medmänniska och en av församlingens
utsträckta händer, beskriver Elin.
I november blev Elin fast anställd och arbetar nu heltid som församlingsmästare. Numera
hjälps församlingens tre församlingsmästare
i högre grad än tidigare åt med de olika sysslorna, även om Elins tjänsteställe är Munsala.
Detta för att få en större regelbundenhet i församlingsmästarnas arbetsrytm och samtidigt
få arbetet att löpa smidigt i såväl Munsala som
Jeppo och centrum.
Det är berikande att få röra sig i församlingens alla delar och alla kyrkor. Det praktiska arbetet är ju på många sätt detsamma, men det
ger ett mervärde att känna sig hemma i hela församlingen. Atmosfären är ju också olika i olika
kyrkor och sammanhang.
Elin bor i Nykarleby med döttrarna Vera,
Leah och Ebba. Till familjen hör också tre ka-

Namn: Elin Nylund
Bor i: Nykarleby centrum.
Familj: Tre döttrar
Yrke: Församlingsmästare; yrkesexamen i
församlings- och begravningsservice, teologie
magister.
Fritidsintressen: renovera hus, läsa

niner och två katter. I juli flyttade de in i sitt hus med
utsikt över kyrkan.
Numera ser jag S:ta Birgitta kyrka från min gårdsplan, ler Elin.
Text & foto: Mia Anderssén-Löf

