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Påskvandring i Munsala kyrka 2018. Foto: Ulf Sundstén.
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Julen varar intill
påska...?
”Och julen varar intill påska...” Så sjunger vi i den
gamla julsången och konstaterar samtidigt att ”de’
va’ inte sant”. Men tänk om det är sant och att julen
kan vara ännu längre än så?
En kvinna berättade en gång för mig att hon för
länge sedan fick uppleva en speciell jul, en jul som
bevisade för henne att julen inte behöver ta slut vid
tjugondag Knut.
Under hösten hade kvinnan iakttagit hur grannfamiljens två barn efter sommaren fortsatte att
traska till skolan i sommarkläder trots att det blev
vinter. Nöden hos grannens lilla flicka och lille pojke väckte ett uppror i hennes inre. När julveckan
kom beslöt hon att köpa vinterkläder i julklapp till
barnen. På julaftonen gick hon med gåvan genom
yrsnön hem till grannarnas enkla, lilla stuga.
När hon kom in i huset insåg hon att familjen inte
levde enbart i fattigdom, utan i ren och skär misär. Synen bekom henne så illa, att hon på en gång
fattade ett radikalt beslut: Hon och hennes familj
skulle fira julaftonen tillsammans med den nödställda familjen.
Glädjen och tillfredsställelsen som det gemensamma julfirandet gav fick kvinnan att uppleva att
julen fortsatte året om. Med tiden tänkte hon ofta
att hennes medkänsla och barnens nöd var som
Betlehems stjärna – stjärnan ledde henne till krubban där hon i den nödställda familjen fick ta hand
om Jesusbarnet.
När påsken kom fick hon uppleva att barnet i
krubban, som den vuxne Jesus, på korset sonade
hennes synd. Hon blev befriad från skulden hon
hade burit på för att inte tidigare ha hjälpt grannfamiljen. På påskdagen fick hon fira Jesu uppståndelse, och resten av året och livet fick hon vandra
med den uppståndne Herren i hela grannfamiljen
och deras barn. Att få vandra med grannfamiljen
var att som lärjungarna under deras vandring till
Emmaus få vandra med sin uppståndne Herre –
julen visade sig vara året runt och livet ut!
Jesus sade: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matteus 25:40)
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Ulf Sundstén
Kaplan / Kappalainen

Nykypäivän
opetuslapset
Paaston aikana olemme Herramme seurassa matkalla Golgatalle. Jeesus sanoo ensi sunnuntain
yhdessä evankeliumitekstissä (Luuk. 11:20): ”Jos
minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän
luoksenne.” Kuinka me nykypäivän opetuslapset
selviämme tehtävästä kertoa maailmalle siitä, että
Jumalan valtakunta on jo tullut luoksemme?”
Onnistummeko niin hyvin, että muu maailma
meidän kauttamme saa kohdata itse Ylösnousseen,
ja opetuslasten tavoin, saa kuulla Jeesuksen sanovan: ”Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa!”,
niinkuin Hän Luukkaan evankeliumissä (Luuk.
7:50) sanoi syntiselle naiselle?
Mikäli me todella uskomme, että Jumalan valtakunta on tullut luoksemme, saamme avata lukitut
ovemme ja rohkeasti mennä ulos kohtaamaan ihmisiä. Meidän tulee kuunnella ihmisten tarpeita ja
käyttää mielikuvitustamme ja kekseliäisyyttämme
löytääksemme keinot ja tiet joilla vastata niihin.
Toivokaamme, että me voisimme kohdata kanssaihmisiämme yhtä vaatimattomalla tavalla kuin
ylösnoussut Herramme kohtaa meidät. Silloin me
voimme myös toivoa, että Jeesuksen sanat todella
toteutuvat: ”Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka
eivät näe”.
Sen myötä toteutuvat myös evankelista Johanneksen tavoitteet hänen todetessaan, että evankeliumi on kirjoitettu siksi: ”että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon
kautta olisi elämä hänen nimessänsä.”
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Evenemangskalender
GEMENSAMT
FLYKTINGDEBATT

Må 10.2 18.00 Paneldebatten ”En människovärdig flyktingpolitik” i församlingshemmet, biskop
Bo-Göran Åstrand, justitieminster AnnaMaja Henriksson, Caroline Ahlvik-Harju,
Mia Anderssén-Löf, Ann-Mari Rudnäs m.fl.
Servering.

FÖRSAMLINGSFADDRARNA

To 12.3 18.00 i Munsala prästgård
To 23.4 18.00 i Nykarleby församlingshem.
Samlingarna är gemensamma för församlingsfaddrana
i Nykarleby och Munsala.
Kontaktperson: Ann-Charlott Ek.

MISSION & HJÄLPVERKSAMHET

On 19.2 10-18 ”Lång-onsdag”: Långöppet vid missionsloppiset, Bankg. 12. Hembakt m.m.
Lö 22.2 13-16 ”Vår mission” – inspiration och information om församlingens missionsarbete i
Nykarleby församlingshem; föreläsning,
kaffe o. smörgås, planering av församlingens missionsarbete; Missionsloppis,
missionsansvarsgrupperna, gäster Maria
och Ben Westerling; Ulf Sundstén, Monica
Borgmästars, Anne Holm-Haavisto, Malena Vesternäs och missionsfrivilliga.
On 13.5 13.00 Vårfest för alla missionsgrupper och övriga intresserade i Munsala församlingshem, gäst Christina Harald.

UNGDOMSPROGRAM
CENTRUM

BoB: smågruppen för äldre ungdomar (16+) varannan tisdag i Nkby förs.hem.
Smågrupp: för ungdomar i åk 9 varannan måndag 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+) söndagar kl. 18 i Munsala prästgård (varannan vecka, även för Jeppo-ungdomar).
Hjälpledarskolning: onsdagar kl. 15.00 i Munsala prästgård (varannan vecka). För åk 9.
Loftet: ungdomssamlingar varje torsdag kl. 18.30 i Jeppo förs.hem (vinden, ingång från baksidan). För åk 7 och uppåt.
Nätet: ungdomssamlingar varje fredag kl. 19.00 i Munsala prästgård. För åk 7 och uppåt.

GEMENSAMT

Ungdomskör: vill du vara med o. sjunga med andra ungdomar? Hör av dig till Johanna! Vi övar inför olika projekt o. uppträdanden.
Mer info: kontakta Ella-Mari Esselström, ungdomsarbetsledare centrum, tfn 040 868 7055, snapchat: nyykaabidroppen,
instagram: cafedroppen; Johanna Häggblom, ungdomsarbetsledare Munsala & Jeppo tfn 040 868 7057, snapchat:
ungledarjohanna, instagram: natet.official.loftet

Missionsloppiset gav rejält
överskott igen
Nykarleby församlings Missionsloppis gav under perioden
1.12.2018 - 30.11.2019 ett överskott på 30 166 euro.
Summan har fördelats mellan FMS, SLEF:s och Såningsmannens missionsarbete samt församlingens diakoni- och vänförsamlingsverksamhet. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på olika
sätt bidragit till resultatet!
Missionsloppiset har ständigt behov av frivilliga. Alla hjälpande händer är välkomna med i verksamheten oavsett om man har
möjlighet att ställa upp ofta eller mer sällan. Ta kontakt med Carita Sundstén, tfn 050 576 8264.
På bilden Carita Sundstén och Susanna Siegfrids.
Text: Monica Borgmästars. Foto: Sofia Hedman.
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NYKARLEBY – CENTRUMOMRÅDET
GUDSTJÄNSTER

Hålls i regel varje sön- och helgdag, vanligen kl. 10 i S:ta Birgitta kyrka.
Lö 1.2 19.00 Musikgudstjänst med Mrs Bighill Singers
i kyrkan, Anderssén-Löf, Heidi Storbacka.
Televisering.
Sö 2.2 12.00 Televiserad gudstjänst i kyrkan, Sandvik,
Klingenberg, Näs, Ringwall, kyrkokören,
projektkören Novum.
Sö 9.2 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringwall.
Sö 16.2 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Ringwall.
Sö 23.2 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet,
Edman, Lönnqvist.
Sö 1.3 10.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Ringwall.
Sö 8.3 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Lönnqvist.
Sö 15.3 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, predikan av
Erik Vikström, Ringwall.
Sö 22.3 18.00 Kvällsgudstjänst i förs.hemmet, Sundstén,
Ringwall, Nykarleby damkör.
Sö 29.3 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Lönnqvist.
Sö 5.4 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet,
Östman, Ringwall.
Må-on		 19.30 Passionsandakt i kyrkan, Edman / Anderssén-Löf, Ringwall.
To 9.4 19.30 Nattvardsmässa i kyrkan, Anderssén-Löf,
Ringwall.
Sö 12.4 10.00 Påskdagens familjegudstjänst i kyrkan, Edman, Anderssén-Löf, Ringwall, kyrkokören,
sång av barn. Påskliljor kan föras till kyrkan
för att sedan utdelas till ensamma o sjuka.
Sö 19.4 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Ringwall.
Sö 26.4 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist.
Sö 3.5 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Ringwall.
Sö 10.5 10.00 Högmässa i kyrkan, Anderssén-Löf, Ringwall.
Sö 17.5 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Edman, Ringwall.
Sö 24.5 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet,
Edman, Lönnqvist.
Sö 31.5 15.00 Pingstdagens friluftsgudstjänst vid kyrkan,
Anderssén-Löf, Ringwall.

SAMLINGAR

Sö 23.2 19.15 Årsmöte i församlingshemmet, Kyrkans
ungdom Nykarlebykretsen.
Må 13.4 14.00 Kenyamissionens påskfest i församlingshemmet, Birgitta Sarelin.

Ungdomarnas projektkör ”Julkören” uppträdde inför en hundrahövdad publik på trettondagsfesten i församlingshemmet. Tillfället
gav mersmak och ungdomarna kommer nu att fortsätta sjunga
som församlingens ungdomskör under ledning av Johanna Häggblom. Foto: Yrsa Näs.

GRUPPER OCH ÖVRIGT

Följande grupper har nya tider, ledare eller annan ny info.

Små och stora: i Socklot bönehus måndagar kl. 9.30-11.30.
Ny ledare: Cecilia Helsing.
Klubb Petrus: i förs.hemmet (åk 1-2) varannan onsdag kl.
12.45-15.00 (OBS ny tid och info). Barnen bör anmälas
på förhand och de hämtas från skolan 12.30. Vi går till
förs.hemmet. Samlingar 12.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4 och
6.5. Anmäl till Ann-Charlott Ek. I slutet av terminen
uppbärs en avgift för mellanmål på 2,50 e per samling.
Eftisklubben: i förs.hemmet (åk 3-4) torsdagar kl. 12.4514.45. Mellanmål 2,50 e per samling. Ann-Charlott Ek
och (ny ledare) Cecilia Helsing.
Samtalsgrupp för män: samlas varannan torsdag (udda
veckor) kl. 13-15 i församlingshemmet, fram till och
med 7.5. Mats Edman.
Församlingscafé i Markbygården: måndagarna 27.1, 24.2
och 23.3 kl. 13-14.30. Monica Borgmästars.
Missionskrets Forsby byagård: tisdagarna 4.2, 18.2, 3.3,
17.3, 31.3 kl. 13.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och på
Facebook-sidan!

Höstens dagklubbar

Församlingsutfärd

Anmälan för 3-5 åringar till höstens dagklubbar
mottas inom mars månad, ann-charlott.ek@evl.fi.
Uppge namn, adress, födelsedatum och tfn.

To27.2 Församlingsutfärd till Karleby, Ulf Sundstén,
Monica Borgmästars m.fl.

Dagklubbar ordnas i Jeppo, Kovjoki, Munsala, Nykarleby och Socklot. Minst 5 barn behövs för att en
klubb skall kunna starta.

Pris med bussresa 25 euro. För anmälan senast 17.2 och
mer info, kontakta Monica Borgmästars, tfn 040 868
7053.

Förs amlingsbladet | Seurakunt alainen

1/2 02 0

5

MUNSALA
GUDSTJÄNSTER

Hålls i regel varje sön- och helgdag, oftast kl. 12 i Munsala
kyrka Gustaf Adolph.
Sö 2.2 12.00 Familjegudstjänst i kyrkan, Ulf Sundstén,
Mikaela Lönnqvist, Monica Borgmästars,
Johanna Häggblom, ungdomarna. Efteråt
kyrklunch o. kaffe i församlingshemmet till
förmån för insamlingen Gemensamt ansvar,
info av Monica Borgmästars o. Nina Andrén.
Sö 9.2 12.00 Nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus,
Edman, Ringwall.
Sö 16.2 18.00 Kvällsmässa i församlingshemmet, Sundstén, Näs, gudstjänstgruppen, servering.
Sö 23.2 12.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist.
Sö 1.3 12.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Ringwall.
Sö 8.3 18.00 (ingen gudstjänst i Munsala)
			 Gemensam kvällsmässa i Jeppo förs.hem,
Östman, Lönnqvist, Näs, Jeppo o Munsala
kyrkokörer.
Sö 15.3 18.00 Kvällsgudstjänst i församl.hemmet, Sundstén, Näs, gudstjänstgruppen, servering.
Sö 22.3 12.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Ringwall.
Sö 29.3 12.00 Gudstjänst i kyrkan, Östman, Ringwall.
Sö 5.4 14.00 Palmsöndagens nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus, Östman, Lönnqvist.

Må-On		 18.00 Passionsandakter i byarna, annonseras i KP.
Sö 12.4 12.00 Påskdagens familjegudstjänst i kyrkan, Sundstén, Näs, kyrkokören, barn o. ungdomar.
Må 13.4 12.00 Annandag påsk-gudstjänst i Pensala bönehus, Sundstén, Ringwall.
Sö 19.4 12.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Ringwall.
Sö 26.4 18.00 Kvällsgudstjänst i förs.hemmet, Sundstén,
Näs, gudstjänstgruppen, servering.
Sö 3.5 12.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Lönnqvist.
Sö 10.5 12.00 Morsdagsgudstjänst i kyrkan, Sundstén,
Ringwall.
Sö 17.5 12.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist.
To 21.5 12.00 Högmässa i kyrkan med Ulf Sundsténs avskedspredikan, Sundstén, Näs, Kyrkokören
m.fl. Efter gudstjänsten firas avskedsfest
i församlingshemmet med diakoni-/missionslunch och kyrkkaffe.
Sö 24.5 19.00 Familjegudstjänst i Pensala bönehus, Lars
Lövdahl, pred. o. liturg, Rolf Blomqvist
kantor, sång av Iskmo strängband.
Sö 31.5 12.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och på
Facebook-sidan!

SAMLINGAR OCH ANDAKTER

Ti 25.2 19.00 Missionskafé i Pensala bönehus, talkogruppen till Etiopien 2019, servering.
Ti 3.3 14-18 Missionsbasar i förs.hemmet, servering
och försäljning av köttsoppa, kaffe o.
fastlagsbullar, Sundstén, Borgmästars,
Holm-Haavisto, missionsdirektionen. Barnprogram efter skolan.
Må 6.4 18.00 Passionsandakt i Monå byagård, Sundstén,
Näs, solist.
Ti 7.4 18.00 i Monäs klubblokal, Sundstén, Näs, solist.
On 8.4 18.00 i Jussila byagård, Sundstén, Näs, solist.
To 9.4 13.00 Nattvardsandakt i pensionärshemmet.
Lö 18.4 18.00 Välgörenhetskonsert för insamlingen Gemensamt Ansvar, Hirvlax baptistkyrka.
On 22.4 13.00 Missionsgruppernas gemensamma vårfest
i Munsala församlingshem.
Lö 25.4 19.00 Missionssamling i Pensala bönehus, Häggblom, Nyman, Esseungdomar.

GRUPPER OCH ÖVRIGT

Följande grupper har nya tider, ledare eller annan info:
Föräldra-barngruppen ”Små och stora”: i Prästgården
fredagar kl. 9.30-11.30. Ny ledare: Heidi Nystén.
Läseklubb: för Pensala- och Jeppoeleverna (åk 1-3) fortsätter i Jeppo bibliotek för de elever som anmält sig i
januari. Ulla Wistbacka (ny kontaktperson) m.fl.
Miniorer: i Prästgården måndagar kl. 17.30-18.30. Annette
Drifell.
Bibel och bön (ny grupp!): Fyra träffar med bön och Bibelsamtal kring Filipperbrevet. Vi läser tillsammans,
diskuterar och delar tankar, växelvis i Munsala präst-

Munsala-kaplanen
Ulf Sundstén avskedspredikar inför
sin pensionering
på Kristi himmelsfärds dag i Munsala
kyrka. Foto: CL.

gård och Hirvlax baptistkyrka med start 1.3 i Munsala. Jonas Ahlsved, Johanna Häggblom m.fl.
Församlingscafé: i Monäsbodens klubblokal kl. 14-16 torsdagarna 30.1, 27.2, 26.3. Anne Holm-Haavisto.
Andakter vid Munsala pensionärshem: torsdag 6.2 kl.
13-14, därefter varannan vecka i Pensionärshemmets
matsal, servering. Ulf Sundstén, Göran Näs o. Anne
Holm-Haavisto.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, på webben och på
Facebook-sidan!
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JEPPO
GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

Sö 2.2 11.00 Knattegudstjänst i församlingshemmet,
Östman, Lönnqvist, dagklubben, ljuständning för döpta under året. Småbarnsföräldrar särskilt inbjudna. Efteråt kyrklunch till
förmån för Gemensamt ansvar.
Sö 9.2 14.00 Möte i bönehuset, Joakim Förars, tema
Den oförtjänta nåden. Efteråt SLEF Jeppo:s
årsmöte.
Sö 9.2 18.00 Finsk högmässa i församlingshemmet, Östman, Lönnqvist, kyrkokören, servering.
Sö 16.2 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Östman, Lönnqvist.
Sö 23.2 10.00 Högmässa i kyrkan, Sundstén, Lönnqvist,
ungdomskören.
Sö 1.3 11.00 Gudstjänst för stora och små i kyrkan, Östman, Lönnqvist, rörelsesånger.
Lö 7.312.30-16 Övningsdag med EvangeliKidz i bönehuset,
alla barn i åldern 4-12 år välkomna med,
Sabina Sjöbacka.
		 16.00 Musikandakt för hela familjen, bönehuset,
Östman, barnen, servering med salt bit.
Sö 8.3 18.00 Kvällsmässa i förs.hemmet, Östman, Lönnqvist, Näs, Jeppo o Munsala kyrkokörer.
Vårvinterdagar med SLEF:s Norra distrikt 14-15.3:
Lö 14.3 19.00 Möte i församlingshemmet, Albert Häggblom, Anna Dahlbacka, ungdomskören
Evangelicum, serveringspaus.
		 21.00 Ungdomsjatkot i församlingshemmet (Loftet), Johanna Häggblom.
Sö 15.3 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Bengt Djupsjöbacka, Lönnqvist. Efteråt kyrklunch i fh.
		 13.00 Möte i församlingshemmet, predikan Charles Isaksson, vittnesbörd, Jeppo-kvartetten,
servering efteråt.

Sö 22.3 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Sundstén, Ringwall.
Sö 29.3 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Ringwall.
Sö 5.4 10.00 Palmsöndagens högmässa i kyrkan, Östman, Lönnqvist.
Må-On 		 19.00 Aktläsningar varje kväll i kyrkan, med musik.
On 8.4 13.00 Andakt med HHN i pensionärsmatsalen.
To 9.4 19.00 Skärtorsdagens kvällsmässa i kyrkan, Östman, Lönnqvist.
Fr 10.4 10.00 Långfredagens gudstjänst i kyrkan, Edman,
Lönnqvist, kyrkokören.
Sö 12.4 11.00 Påskdagens festgudstjänst för stora o små i
kyrkan, Östman, Lönnqvist, sång av barnen,
kyrkokören. Ta gärna med påskliljor att
pryda kyrkan med, utdelas sedan till äldre o
ensamma.
Må 13.4 10.00 Finsk påskmässa i församlingshemmet,
Östman, Lönnqvist, servering.
Sö 19.4 18.00 Kvällsgudstjänst i församlingshemmet,
Sundstén, Ringwall, servering.
Lö 25.4 10.00 Kvinnofrukost i församlingshemmet.
Sö 26.4 10.00 Högmässa i kyrkan, Östman, Näs.
Sö 3.5 14.00 Gudstjänst för stora o små i Måtarsstugan,
Östman, Lönnqvist, servering.
Sö 10.5 18.00 Kvällsmässa i församlingshemmet, Sundstén, Ringwall, servering.
Sö 17.5 14.00 Söndagsmöte i bönehuset, konfirmanderna
med familjer inbjudna, Daniel Djupsjöbacka,
sånggruppen Wörship, tema Hjärtats samtal med Gud.
Sö 24.5 10.00 Högmässa i kyrkan, Edman, Ringwall.
Sö 31.5 10.00 Pingstdagens gudstjänst i kyrkan, Östman,
Lönnqvist, välsignelse av sådden.

SUOMENKIELINEN TOIMINTA

Su 9.2 18.00 Iltamessu Jepuan srk-kodissa, Östman,
Lönnqvist, kirkkokuoro, kirkkokahvit.
Ma 13.4 10.00 Pääsiäisjumalanpalvelus Jepuan seurakuntakodissa, Östman, Lönnqvist, kirkkokahvit ja kinkerit.

GRUPPER OCH ÖVRIGT

Följande grupper har nya tider, ledare eller annan ny info:
Läseklubben: för åk 1-3 i Jeppo bibliotek, datum meddelas
skilt. Vi läser ur Bibeln och annan kristen barnlitteratur. Skolskjuts hem. Ulla Wistbacka m.fl.
Juniorer: torsdagar kl. 17.30-18.45 i förs.hemmet, startar
31.1. Taxiskjuts fr. Pensala UF kl. 16.50, därifrån går
rutten via Funkis-församlingshemmet-FinskasbackenKeppovägen-Prästas-förs.hemmet. Katarina Nordström m.fl. (ny kontaktperson)
Läsmöten: hålls i februari-april i hemmen. Mer info kommer
skilt. Henrik Östman.
Karasamling: söndagar kl. 16-18, startar 2.2 med piroger
och Alpha (nytt upplägg). Stefan Grahn.
Missionsmöten: varje torsdag kl. 13 i bönehuset. Malena

Under läsmötesserien i
februari-april går kollekten
till insamlingen Gemensamt
Ansvar 2020.

Vesternäs (ny kontaktperson).
Andakt med HHN: onsdagarna 12.2, 11.3, 8.4, 6.5 kl. 13 i pensionärsbostädernas matsal, Åkervägen 4. Psalmsång,
andakt och servering. Malena Vesternäs, Mikaela
Lönnqvist, Henrik Östman.
Kvinnofrukost: lö 25.4 kl. 10-12 i församlingshemmet. Malena Vesternäs och missionsansvarsgruppen.
Pop up-café och biltvätt: i församlingshemmet lördag 9.5 kl
14-18. Till förmån för ungdomarna och församlingens
mission. Frivilliga till bakning, lotterivinster m.m. kontakta Malena Vesternäs.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Följ med annonseringen i Kyrkpressen, Facebookgruppen och på webben!
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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.

Grupp i fokus:

Barnkören bra igång med Emma i Jeppo
En ny barnkör för årskurs 1-3 startade i höstas som
eftermiddagsverksamhet vid Jeppo-Pensala skola.
Initiativet kom från de förtroendevalda i barn- och
familjedirektionen. Klassläraren Emma Sjölind,
som i år haft hand om tvåorna, var inte sen att haka
på idén.
Det bästa med barnkören är att få sjunga och ha
roligt tillsammans, att få bjuda på sig själv och ha
en varm och glad gemenskap med barnen, säger
Emma.
För henne som känner barnen från skolan var det
ingen utmaning att leda dem som grupp. I höst
har barnkören haft 10 kontinuerliga deltagare, sex
flickor och fyra pojkar.
Övningarna inleds med att de sitter i ring och läser dagens tanke ur kortandakterna ”Gud och jag”
som barnen i tur och ordning får dra. Därefter gör
de olika uppsjungningsövningar och sånglekar för
att sedan öva sångrepertoaren. Ibland samtalar de
om budskapet i sångerna. Övningen avslutas efter
en timme med juniorbönen och sedan åker barnen
hem med skolskjutsen.
Själv tilltalas Emma mest av just musiken i församlingslivet, och därför vill hon gärna dela med
sig av vad hon själv har fått.
Det jobbigaste eller mest utmanande enligt henne
är att hitta en sångrepertoar som passar och tilltalar barnen, eftersom hon själv har mest erfarenhet
av musik för vuxna och ungdomar. Det tar också

Barnkören under ledning av Emma Sjölind fick genast
med sig publiken under sitt premiäruppträdande på Barnens dag i december.
en del av körledarens tid att öva in sångerna på gitarr (och ibland piano). Mest har de hållit sig till
moderna finlandssvenska sånger, rörelsesånger för
barn och barnpsalmer.
Barnkören uppträder inte bara på församlingens
egna evenemang, utan har också gjort en liten outreach. Före julen gladde de åldringarna vid Nykarleby sjukhem med ett besök.
Bland de förtroendevalda lever förhoppningen
att barnkörsverksamhet skall komma igång också i
de andra skolorna och församlingsdelarna.
Nya är välkomna med och sjunga! hälsar Emma.
Text & foto: Henrik Östman
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”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte
här, han har uppstått, så som han sade.”
Matteusevangeliet 28:5

Annette fick åtta glada barn i minior
Måndagen den 13 januari samlades åtta glada barn till miniorgruppen i Munsala prästgård
efter juluppehållet.
Gruppen samlas varje måndag kl. 17.30, berättar ledaren
Annette Drifell. Vi startar med
bibelberättelser och fortsätter
med pyssel och lek. Kvällsprogrammet avslutas med en bönestund innan det är dags för saft
och kex i serveringsrummet.
Miniorgruppens ledare, Annette Drifell, kommer från landets södra delar och arbetade
under åren 1986-88 som ungdomsledare i en friförsamling
i Borgå landskommun. Sedan
dess har hon jobbat som vårdare på boendet Sparvboet.
Åtta glada barn i miniorgruppen i Munsala kapellförsamling. Från vänster
Att hon blev miniorledare ser på bilden Tindra, Ida, Moa, Ian, Alex, William, Siri och Wilma tillsammans
Annette som Guds ledning. Hon med sin ledare Annette.
upplevde på våren starkt att
Gud talade till henne – att hon
Namn: Annette Drifell
skulle få ett erbjudande och att hon skulle tacka
ja till det.
Bor: i Storsved, Munsala.
På hösten ringde församlingens barnledare
Ann-Charlott Ek och undrade om hon kunde
Familj: gift med Håkan, fem vuxna barn tillsamtänka sig att bli ledare för eftisgruppen i Munmans.
sala? Svaret var ett klart ja. Men det blev inte
en eftisgrupp, utan istället just den här miniorYrke: hjälpskötare, arbetat som ungdomsledare
gruppen, av den enkla anledningen att Annette
och vårdare för handikappade
hade svårt att komma loss på eftermiddagen.
Annette har också en dröm. Hon hoppas att
Fritidsintressen: tidsresor i historiska miljöer för
flera hittar till de samlingar som ordnas i den
barn och ungdomar; familjen
hemtrevliga prästgården.
Alla är välkomna och får känna sig hemma
här, avslutar hon.
Text och bild: Karl-Erik Wikström

