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FRAMTIDSHOPP

Barnmöten

Varmt välkommen på KU:s sommarläger i Pieksämäki 2019!
Vi är glada att i år igen kunna presentera en mångsidig kurs
palett och ett rikt programutbud. Vi samlas under temat
Framtidshopp – något vår värld behöver mer än någonsin.
Vi kan inte vara naivt optimistiska inför en värld, en planet
och en mänsklighet i kris. Men hoppet bär oss och styrker
oss i mötet med en hopplös värld. Och vi utmanas att lära
oss leva som en motkultur, en hoppets gemenskap. Så kom
med och låt dig fyllas av liv och hopp i gemenskapen, både
kring Ordet och nattvardsbordet. Det finns framtidshopp!

Emmanuel & Alexandra Hyllerud från
Barnskivor, kommer tillbaka!
I snart 15 år har Alexandra Hyllerud lett
barnmöten runt om i Norden. Under de senaste sju åren gör hon det tillsammans med sin
man och familj. Med sig på äventyr har de även
dockorna Mats & Anita och busfarbrorn Ospon Sporre.
Alexandras berättelser, dockor, roliga figurer, och bakgrundsfilmer
skapar ett hejdundrande barnmöte där alla åldrar tas med på en
spännande och rolig resa. Genom hela barnmötet går en röd tråd
som har ett enda syfte: barn och föräldrar skall få en upplevelse som
leder dem närmare Jesus och hjälper dem att lära känna Honom
personligen. Alexandra Hyllerud har också gett ut ett antal barnskivor
som hittas på Spotify!

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett
hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag
ska höra er. (Jer 29: 11 – 12)

Leon Jansson

Verksamhetsledare för Förbundet
Kyrkans Ungdom

Ungdomsprogram

Vuxenbibelstudier
Carl-Erik Sahlberg (ons-fre) är en av
förgrundsgestalterna inom den församlingsförnyelse som skedde i St:a
Clara kyrka i Stockholm. Carl-Erik är
präst, teol.dr. och har skrivit många
böcker. Idag bor han med sin hustru
i Marangu, Tanzania och arbetar för
att ge föräldralösa barn ett hem.

Lärjungarna hade under några år lärt
känna sin Mästare och både gemenskapen och förväntningarna hade byggts
upp. Men Jesus vet att vägen inte kommer fortsätta spikrakt uppåt. Han vet att
han kommer att böja sig ner och möta
döden för att kunna ge liv åt världen.
Lärjungarna har en iskall chockbehandling framför sig. Mästaren kommer att
ryckas bort. Hur förbereder Jesus dem
för en oviss och omskakande framtid?
På vilket sätt ingjuter han framtidshopp
inför sin egen död och uppståndelse?
På vilket sätt vill Jesus ingjuta hopp i
oss i mötet med en omöjlig värld? Årets
bibelstudier kommer att fokusera på
Jesu sista tal och hans förbön för oss
lärjungar i Johannes 13–17.

Hans Lindholm (lör-sön) har under många år varit distriktspräst i
Lötenkyrkan, EFS samarbetskyrka
i Uppsala. Han har varit generalsekreterare i SESG (numera Credo) och
ordförande i föreningen Bibeln i dag.
Han har gett ut en kommentar till
Uppenbarelseboken, “Den som segrar” (Artos).

Lägerdagen i ett nötskal
Morgonmål
9-10 		 Bibelstudium
10.30 Kurspass 1
12		 Lunch, valbara
dagsprogram,
strandliv,
ledda fritidsaktiviteter för barn,
tweens och
ungdomar osv.
15 		 Kaffe

15.30 Kurspass 2
17 		 Middag
		 Varierande kvälls-		
program både skilt
för barn, ungdomar
och vuxna men också
alla tillsammans.
21 		 Kvällsté
22 		 Aftonandakt, 		
ungdomsjatkot m.m.
23.30 Tystnad

Lägret börjar
på tisdag 23.7
kl 17 med
inskrivning
och middag
och slutar på
söndag ca kl
14.30.

Plock ur programet:
Mässorna Vi får säga Pappa
och Människa – kom fram!,
lovsång & förbön, konsert
med Kaisers, Sommarprat,
Missionlandia samt lägerfest på lördag. Och mycket
mer!

Kom och ta del av Pieksämäkilägrets fullspäckade och hejdundrande
utomordentliga ungdomsprogram! Vi kan se fram emot en fantastisk vecka
tillsammans med Gud och varandra. Det blir lovsång, förbön, roliga lekar
och trivsamma jatkot. Vi får dessutom ta del av inspirerande bibelstudier
tillsammans med Daniel Björk, och djupdyka i en massa varierande och spännande teman på lägrets olika kurser. Ungdomsprogrammet
dras av KUng-teamet, Benjamin Häggblom och Alice Brandt, samt KU:s
vikarierande ungdomsansvarige, Jakob Backlund. Vi ser redan fram emot
sommarens Pieksämäkiläger, det ser ut att bli en solig och skön vecka med
gudsmöten, nya erfarenheter och många nya kompisar. Häng med!
Daniel Björk är kyrkoherde i Petrus församling, gift med Rebecka och har två söner. Han är en
inspirerande och hoppfull förkunnare. Han var med och startade KUng-teamet med sin hustru
för 11 år sen. Daniel går gärna på gym och tränar kampsport vid tillfälle.

◀ Konsert på fredagkväll med rocklegenden Glenn Kaiser! Känd från Resurrection
Band, ett av de mest inflytelserika banden
i kristendomens historia. Glenn och hans
fru Wendi drar också kursen The Bible & The
Blues.
▶Ulla Käll håller kurs i ignatiansk andlig
vägledning! Hon har länge arbetat med
retreater både på retreatgårdar och i församlingar i Norden. Detta kombinerar hon
med gitarrspel, taizégudstjänster och andlig
vägledning. Ulla har även gett ut böcker
samt cd:n med klassisk gitarrmusik.

Kurser

13. Lägerkören Tobias Elfving
Vi sjunger något gammalt och något nytt, något lugnt
och något snabbt. Allt du behöver är ett leende och
en vilja att få sjunga tillsammans med andra. Ge din
röst vad den behöver. En sång!

22. Fotboll Jonas Eklund & Robin Käld
14. Blåsorkestern (fre-sön) Ingmar Byskata
Vi övar och spelar både gammalt och nytt material. Nya Kom med och lira fotboll! Kursen är till för både
killar och tjejer, både nybörjare och längre hunna.
också välkomna med!
Vi tränar bollteknik, spelar och har kul! Ta med
15. Bordsbön och bönbord Harriet Henricson
fotbollsskor, benskydd och egen boll om du har.
Gott, enkelt och revolutionerande för din hälsa! Vi lagar a. 7-10 år
riktig mat från grunden av rena råvaror och med bönor b. 11-14 år
och annan resistent stärkelse. När din mage mår bra
23. 3D-modeller och spel (12+) Tommy 		
stärks både din fysiska och psykiska hälsa. Du orkar
Rannanpää
mer, är på bättre humör och njuter mer av livet.
Vi diskuterar spel, funderar på hur spel byggs upp
16. Fribroderi Barbro Indola
och lär oss göra enklare 3d modeller i programEn introduktion till enkelt fribroderi, med raka stygn.
met Blender. Vill du få en inblick i spelvärlden så är
Vi bekantar oss med Sashiko, ett japanskt sysätt och
det här kursen för dig!
syr t.ex. pannlappar och små börsar. Inga förkunskaper
24. Adventure Team (9-13 år, max 16 pers)
krävs.
Miko Nylund & André Ravall
17. Photography Maria Hedengren
Trött på att sitta still och bara vara lugn? Kom då
It is easy to get a camera these days, but how do we
med på äventyrskursen där du får vara ute och
create something meaningful with our images? What
röra på dig och utmana sig själv i spännande
makes a photo stand out? We’ll talk about the tools to
äventyr och aktiviteter.
create atmosphere in our images, composition, rhythm,
25. Masterchef jr (9-13 år, max 20 pers) Hanna
movement, light, and creativity. Come with your professional level DSL or simply with your phone. Kursen
Holmbäck & Nicolina Sarin
går i huvudsak på engelska, men det går bra att prata
Gillar du att laga mat? Häng då med på vår roliga
svenska.
kockkurs som lämpar sig för både nybörjare och
experter. Vi kockar och bakar både sött som salt.
18. Den vuxnes motionspass (fm) Stephan Ekman
Ta med eget förkläde och meddela eventuella
(ons – fre) & Niklas Storbacka (lör – sön)
allergier.
Vi svettas tillsammans och prövar olika sporter. Välkomna alla bänkidrottare, vardagsmotionärer och vinnar26. Skaparverkstad (8+) Sofia Kass
skallar. Gott humör och glimten i ögat medtas.
Kursen för dig som gillar att skapa! Vi låter fantasin
flöda och pysslar och skapar roliga saker i olika
19. Träningsworkshop (em) Fanny Indola
tekniker och material. Ta med en enfärgad tygkasKurs för både kvinnor och män som vill få inspiration
se, t-skjorta eller ett dynvar för att göra tygtryck
till övningar man kan träna både hemma och på
på.
gym. Under kursen går vi igenom enkla men effektiva
27. Detektivklubben (7+) Jenny Jansson & Ellen
träningsövningar som du kan utföra med din egen
kroppsvikt samt gummiband. Ta med underlag, penna Hoang
Gömställen, iakttagelser, kodade meddelanden,
och anteckningsmaterial!
mysterier, teckenspråk och en stor dos lek. Sånt
20. Volleyboll (13+, max 30 pers) Tommy Mikkonen måste en detektiv syssla med!
& Oskar Bodman
28. Ronja & Birk (6-8 år) Fanny Willman & Anna
Kom och upptäck glädjen i att spela volleyboll med
kompisar! Vi går igenom grunderna i volleyboll och ger Westerlund
personlig feedback i hur du kan bli bättre på volleyboll. För dig som alltid är på jakt efter äventyr och gillar
Ta med en egen volleyboll om du har och inneskor, just att pyssla med grejer! Vi kommer att vara både
inne och ute där vi varvar spännande lekar och
in case.
utmaningar med lugnare pyssel. Häng med!
21. Strandlinjen (13+) Alexander Nykvist & Joanna
29. Dagklubb
Hanhikoski
Vi leker, pysslar, sjunger och lär oss mer om biGillar du sol, sand och vatten? Då är detta kursen för
belns berättelser.
dig! Vi kommer att leka, sporta och tävla både på land
a. 1-3 år Luisa Tast, Sofia Mietala, Jessica Emaus
och i vattnet. Kom med och ha kul! Ta gärna med simkläder och handduk.
b. 4-5 år Iselin Nylund, Lydia Norrbäck, Maria
Dahlin

Mera info om en del av kurserna på www.kyrkansungdom.nu.

Ring eller maila oss på KU om något är oklart, 045-2348073, kansliet@kyrkansungdom.nu.

1. Kyrkan – Världens hopp!
Carl-Erik Sahlberg (ons – fre fm)
Hans Lindholm (fre em – sön)
Vad finner vi i kyrkans historia som utmanar
och inspirerar Guds folk idag? Carl-Erik Sahlberg
gräver fram skatter i kyrkans historia, nio nycklar
till församlingstillväxt som också fungerar idag.
Arbetsboken ”Den kyrka växer som…” ingår.
Och hur ser framtidshoppet ut för kyrkan? Hans
Lindholm delar med sig av sin expertis på kyrkan
i Uppenbarelseboken.
2. Herre, lär oss att be Boris Salo
Med förankring i Jesus svar upptäcker vi hur
bönen Fader vår fungerar som ryggrad för allt
böneliv och som avstamp in i allt böneliv. Vi talar
om bön och framförallt, vi ber.
3. The Bible & The Blues Glenn och Wendi
Kaiser
This workshop will bring information from scripture and primarily African and U.S. history on
laments, the people, music and instruments of
necessity and choice. Wendi will be speaking on
King David and The Artist’s Temperament and
Mapping Your Life- a guide to growth. We’ll also
play the blues together. Bring your instrument or
just join us for the fellowship together!
4. Gud och mitt jobb Emmanuel Hyllerud
När väckarklockan ringer och det är dags att gå
upp, men kroppen känns seg som kola – vad är
det då som får oss att trotsa tröttheten och ta oss
an en ny arbetsdag? Varför jobbar jag? Vad är det
som driver mig? Vill Gud att jag ska lyckas på mitt
arbete? Hur ser Gud på mitt jobb? Vi kommer
också ta upp drömmar och visioner. Hur gör jag
en dröm till en verklighet?
5. Smaka och se - ignatiansk andlig vägledning i teori och praktik (fm) Ulla Käll
För dig som vill veta mer om ignatiansk vägledning. Det blir undervisning om Ignatius och om
den väglednings- och livsform som han skapade,
varvat med tid för egen reflektion och övningar.
I tillägg blir det gitarrtoner; musiken är ett av de
språk Gud använder för att nå vårt hjärta.
6. Tänk globalt, handla lokalt (fm) Björn
Wallén
Finns det hopp i globaliseringens och klimatångestens tid? Strejker för klimatet, vad gör kyrkan?
Välkommen med att diskutera samtidens brännande frågor!

7. Samtal vid sandlådan (fm) Jenny Pulkkinen
Välkommen att dela kravlös gemenskap med andra
vuxna medan barnen leker i sandlådan eller sover i
vagnen.
8. Att söka den djupa verkligheten (em)
Patrik Hagman
Hur hittar vi fram till en tro som håller även när livet
går sönder? Finns det sätt att tänka kring Gud som
skapar mer problem än de löser? Hur ska vi formulera
vår tro så att den är begriplig idag - och hjälper oss
vara kyrka i dagens värld?
9. Vandra med Jesus (em)
Erik Vikström & Harry Kronqvist m.fl.
Kursen riktar sig till både sådana som är nya i tron och
sådana som länge ”varit med”. En kurs med undervisning, vittnesbörd och musikprogram. Målet är att
fördjupas i den tro man har och att utrustas för ett liv i
Kristi tjänst. Man får komma ”som man är” men gärna
med Bibel och anteckningsmaterial för eget behov.
10. Från tonårshäng till jordens salt – att bli vuxen
som kristen (20+) Emma Audas
Du vet redan hur man är en kristen ungdom i din
gamla hemförsamling. Men hur är man en kristen ung
vuxen, kanske på en ny ort, bland nya människor och
med nytt slags ansvar? Hur tar man ungdomstron till
nästa nivå? I den här gruppen funderar vi tillsammans
på kristna life skills i en värld som behöver salt och
ljus.
11. Följ mig! (16-20) Ida-Marie Skogvik & Jakob
Edman
Hur ser det ut att följa Jesus som ung idag? Hur påverkar det hur jag ser på mig själv, mina relationer och på
världen? Det här funderar vi på genom undervisning,
diskussion, sport och lek tillsammans. Under dagens
ena kurspass ligger fokus på undervisning/diskussion
och under det andra på aktiviteter.
12. Friendzone (13-16) Alaric Mård & Ester Rudnäs
Kom med i vårt gäng med nya och gamla vänner! Kursen är den perfekta kombinationen av galna lekar och
viktiga tankar. På förmiddagarna funderar vi på hur
vi kan leva livet tillsammans med Jesus. Vi diskuterar
bland annat vad det betyder att Jesus är vår vän och
hur man bygger bra relationer. På eftermiddagarna
leker och härjar vi och har roligt tillsammans. Vi ser
framemot att lära känna dig!

Info

Bussar

Avgifter

Rabatter

Anmälan

Bussar till lägret avgår
tisdagen den 23 juli

Medlemmar i Förbundet Kyrkans
Ungdom under 25 år får 30 € rabatt
vid deltagande i hela lägret. Deltar
man 2-4 dygn är rabatten 15 €

Anmälan sker i två steg:
1. Betala anmälningsavgiften 25 € per person (ingår i
lägeravgiften) till Förbundet Kyrkans Ungdom, Aktia FI92 4055
9120 0009 78. Uppge lägerdeltagarens/familjens namn!
Barn födda 2016 eller senare behöver inte betala, men bör ändå
anmälas, bl.a. för försäkring och logi.
2. Anmäl dig via förbundets hemsida www.kyrkansungdom.nu
eller sänd in den noggrant ifyllda anmälningsblanketten, där du
antecknat det datum du betalat anmälningsavgiften, till
Förb. Kyrkans Ungdom, Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby.

Buss I
9.35 Larsmo, Holm
9.50 Öja Knivsund
10.10 Karleby
församlingshem
10.25 Kronoby förs hem
10.45 Bennäs, Sursik
11.00 Jakobstad, busstation
11.20 Nykarleby vid torget
11.45 Oravais, ABC
12.30 Kvevlax, E8 hållplats
12.40 Vasa resecenter
12.50 Vikby, Fladan
17.30 ca Pieksämäki

Logi i familjerum
Födda 2002 eller tidigare 215 €
Födda 2003-2006 162 €
Födda 2007-2015 139 €
Födda 2016 eller senare ingen avgift

Anmälan bör vara oss tillhanda senast lördagen den 15 juni!
Efteranmälda debiteras 25 €/pers. extra, fr.o.m. 12.7
35 € extra. Notera också att anmälan inte är giltig utan
erlagd anmälningsavgift.
Obs! Delta i lägret enligt din anmälan, eftersom mat och
logi är planerade därefter. Förkortas lägertiden, återbetalas
avgiften endast vid sjukdomsfall.
Ifall du/ni kommer med någon av bussarna till lägret skall
bussens nummer sättas ut på anmälningsblanketten. Sätt också
ut om du/ni följer med tur (T), retur (R), eller tur-retur (TR).
Undvik senare ändringar eftersom bussarna bokas på förhand.
Inte heller bussavgifter återbetalas.
Om du har speciell matallergi, meddela om detta i samband
med anmälan.
Alla anmälda får ett brev innehållande lägerhäfte med
närmare information om lägret samt faktura på återstoden
av lägeravgiften.

Boende

Sommarlägret hålls på Seurakuntaopisto i Pieksämäki,
naturskönt beläget nära stranden av Pieksäjärvi. Skolan
har relativt goda inkvarteringsmöjligheter. Familjerna bor i
enskilda rum. Ungdomarna bor i klassrum, skilda för flickor
och pojkar. Det är också i år mycket önskvärt att en del
logerar i husbil och i tält. Ange noggrant vilka barn som bor
med föräldrarna och vilka som önskar bo i flick- respektive
pojkmassinkvartering (obs! skall vara födda 2006 eller
tidigare).

Vänner och vänfamiljer

Du som är ny på lägret har möjlighet att få en vän eller en
vänfamilj. Är du intresserad av den här möjligheten, meddela
i samband med anmälan. För att hjälpa nya tillrätta på lägret
behöver vi ett antal vänner och vänfamiljer. Hör av dig ifall
du eller din familj vill fungera i denhär uppgiften.

Buss II
9.00 Åbo, busstationen
10.25 Pojo, busstationen
10.35 Karis, busstationen
12.15 Helsingfors/Kiasmas
turisthållplats
13.00 Sibbo, förs. hemmet
13.30 Borgå, busstationen
14.50 Liljendal, Shell
18.10 ca Pieksämäki
Retur söndagen den 28.7
ca 14.30 från Pieksämäki.

Avgifter

enkel 		TR
5-11 år 30 € 		45 €
12+
35 € 		55 €
På bussavgifterna beviljas
inte
familjerabatt. Bussavgifterna
ingår i fakturan.

Har du frågor om lägret, kontakta oss
gärna per e-post eller telefon
Förbundet Kyrkans Ungdom
Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby
Tel. 045-2348073
E-post: kansliet@kyrkansungdom.nu

Logi i tält, husbil eller massinkvartering
Födda 2002 eller tidigare 182 €
Födda 2003-2006 139 €
Födda 2007-2015 126 €
Födda 2016 eller senare ingen avgift
I avgiften ingår inkvartering, alla måltider,
kursavgifter (någon kurs kan ha materialavgift),
samt försäkring. Ifall du bara deltar i en del av lägret,
räknas lägeravgiften per dygn.

KÖKET

Förhandsanmälan är obligatorisk också för den
som deltar delvis i lägret. Oanmälda deltagare kan
inte garanteras mat, kurs eller logi.

Familjerabatter
4 betalande från samma familj 10%
5 betalande från samma familj 15%
6 betalande från samma familj 20%
Rabatterna gäller de som deltar minst
tre dygn i lägret
En del församlingar och KU-kretsar ger
bidrag till lägerdeltagare. Tag reda på
hur det är på din ort!

Kökspersonalen består till stor del av frivilliga. Är du intresserad av att jobba
i köket, kan du skriva ”köket” i kolumnen för kurs på anmälningsblanketten.
Kökspersonalen betalar ingen lägeravgift (inte heller anmälningsavgift).

Anmälningsblankett

Sänd till Förb. Kyrkans Ungdom, Seminarieg. 19, 66900 Nykarleby. Anteckna datum när du
betalat anmälningsavgiften, 25 €/person, till Aktia, FI92 4055 9120 0009 78. Du kan också
föra anmälningsblanketten till kansliet och betala direkt.
Vi vill ha din anmälan senast 15 juni! Observera anmälningstiden!
Vi behöver även i år inkvartera en del lägerdeltagare i skolans utrymmen utanför
lägerområdet. Ifall du kan tänka dig att bo en bit bort är vi glada om du nämner om
det i din anmälan vid punkten ”övrigt”.

Namn .......................................................... Födelsedatum .................
Gatuadress ..........................................................................................
Postnummer ........................................... Ort .......................................
Församling ...................................... Telefon .........................................
Kurs nummer ................. E-post: ........................................................
Jag är första gången med på lägret
Jag är medlem i KU
Jag önskar inkvartering i
familjelogement,
flickmassinkvartering,
pojkmassinkvartering. Jag bor i
tält,
husbil.
Jag deltar under tiden ______– _____
Bet. anm. avg. ...... /...... 2019
Jag kommer från .............................. med buss nr ....... T
R
TR
Övrigt (matallergier m.m.) ......................................................................
...........................................................................................................

Namn .......................................................... Födelsedatum .................
Gatuadress ..........................................................................................
Postnummer ........................................... Ort .......................................
Församling ...................................... Telefon .........................................
Kurs nummer ................. E-post: ........................................................
Jag är första gången med på lägret
Jag är medlem i KU
Jag önskar inkvartering i
familjelogement,
flickmassinkvartering,
pojkmassinkvartering. Jag bor i
tält,
husbil.
Jag deltar under tiden ______– _____
Bet. anm. avg. ...... /...... 2019
Jag kommer från .............................. med buss nr ....... T
R
TR
Övrigt (matallergier m.m.) ......................................................................
...........................................................................................................
Namn .......................................................... Födelsedatum .................
Gatuadress ..........................................................................................
Postnummer ........................................... Ort .......................................
Församling ...................................... Telefon .........................................
Kurs nummer ................. E-post: ........................................................
Jag är första gången med på lägret
Jag är medlem i KU
Jag önskar inkvartering i
familjelogement,
flickmassinkvartering,
pojkmassinkvartering. Jag bor i
tält,
husbil.
Jag deltar under tiden ______– _____
Bet. anm. avg. ...... /...... 2019
Jag kommer från .............................. med buss nr ....... T
R
TR
Övrigt (matallergier m.m.) ......................................................................
...........................................................................................................

Du kan också anmäla dig på www.kyrkansungdom.nu

OBS! Sista anmälningsdag: lörd. 15 juni!

Namn .......................................................... Födelsedatum .................
Gatuadress ..........................................................................................
Postnummer ........................................... Ort .......................................
Församling ...................................... Telefon .........................................
Kurs nummer ................. E-post: ........................................................
Jag är första gången med på lägret
Jag är medlem i KU
Jag önskar inkvartering i
familjelogement,
flickmassinkvartering,
pojkmassinkvartering. Jag bor i
tält,
husbil.
Jag deltar under tiden ______– _____
Bet. anm. avg. ...... /...... 2019
Jag kommer från .............................. med buss nr ....... T
R
TR
Övrigt (matallergier m.m.) ......................................................................
...........................................................................................................

