NYÅRSLÄGER
i Västra Parkens Skola,
Karleby 30.12.19–1.1.20

Det
finns
hopp

Årets nyårsläger har
temat ”Det finns hopp
.” I Ps 130:5
kan vi läsa: ”Jag vänt
ar på Herren, min själ
väntar, och
jag hoppas på hans or
d.” Jesus är själva ga
rantin för
vårt hopp, och samtid
igt den som vill inspire
ra oss till
en tro och ett hopp so
m är livsförvandlande.
Tillsammans får vi utforska va
d det kan innebära fö
r oss idag.

Arr: Förbundet Kyrkans Ungdom,
Karleby sv. församling, Svenska
Lutherska Evangeliföreningen i Finland

Lägrets huvudtalare
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Elin Löfqvist: Elin
Löfqvist är en finlandsvensk sångerska från Oravais.
Hon har med sig ett
duktigt band och
tillsammans bjuder
de på glada covers
av bl.a. for KING &
COUNTRY.

Nyårslägret på some

#nyarslager19 Nyårsläger i Karleby

The Haralds: The Ha
ralds är ett syskonban
d
med rötter i Karleby
men hemvist i Vasa.
Med influenser från
modern countrypop
och
singer-songwriter mu
sik spelar The Haral
ds
både egna låtar och
covers i en skön, ak
ustisk
tappning.

Seminarier

Om psykisk ohälsa –

med Josefina Öst. Psykisk
ohälsa kan väcka olika tankar
och känslor. Ofta vet vi hur
vi ska ta hand om vår fysiska
hälsa, men hur kan vi ta hand
om vår psykiska hälsa? Vad
händer när den psykiska
hälsan blir sämre och vad kan
vi göra åt det?

Jesu återkomst – med
Albert Häggblom. Jesus
kommer tillbaka, vilket
evangelium för alla Guds
barn! Finns det tidstecken
angivna i Bibeln som kan
förbereda oss på Jesu
återkomst? Vad kan vi
veta om himmelen?

Kreaktiviteter

Anden och församlingen Stratego
– med Jimmy Österbacka.
Vem är Den helige Ande och
vad är egentligen kyrkan?
Varför firar vi gudstjänst och
vad har det med mitt liv att
göra? Vi öppnar gudstjänstens hemlighet och lär oss
om Den helige Ande.

Kristet ledarskap – med

Alaric Mård. Vad är kristet
ledarskap? Hurudan är en
god ledare och vem kan
egentligen vara ledare? Vi lär
oss tillsammans mer om ett
gott ledarskap. Passar både
för dig som känner dig som
en ledare och för dig som
ännu inte gör det.

Det dubbla kärleksbudet i praktiken – med

Tuula Vilo. Lär dig mera om
tron som relation, det personliga andaktslivets betydelse
och bönens funktion.

Väggklättring
Pidroturnering/
sällskapsspel
Fotokurs
Träningspass
Stilla stund i bönerummet

Nyårsmässan och
nyårspartyt:
Om du inte har möjlighet
att vara med på hela
lägret är du ändå
varmt välkommen med på
festmässan i kyrkan och
nyårspartyt på nyårsafton.
Ingen förhandsanmälan
behövs. Biljetten till
nyårspartyt för den som
inte deltar i nyårslägret
är 10 € och inkluderar
inträde till konserten +
kebab och dricka. Kom
som du är och ta med dig
en kompis!

Program
Måndag 30.12.2019
11:00 Ankomst och
inkvartering
11:30 Nyårslägret börjar
12:30 Lunch
13:30 Bibelstudium
15:00 Kaffe
15:30 Seminarier
17:30 Middag
19:30 Kvällsmöte med
bibelstudium
21:00 Kvällsté
22:00 Kvällssamling med
lovsång och andakt
Tisdag 31.12.2019
9:00 Frukost
10:00 God morgon!
10:30 Bibelstudium
12:00 Lunch
13:00 Kreaktiviteter
15:00 Caféet öppet på
skolan
16:00 Fria förmågor
17:30 Middag
18:30 Festmässa i
kyrkan
21:00 Nyårsparty på
skolan (konsert, kebab,
tolvslag, bön, lovsång,
m.m.)
Onsdag 1.1.2020
9:30 Brunch
10:30 Avslutning
11:15 Städning
12:00 Avfärd

För vem ordnas nyårslägret?

Nyårslägret ordnas för dig som är 13 år eller äldre.

Info:

Anmälan och betalning: Anmälan görs senast
16.12 via www.kyrkansungdom.fi/nyarslager/. När
du anmäler dig länkas du vidare till en sida där du
kan betala lägeravgiften. Priset är 75 € (70 € med
syskonrabatt).
Ta med dig: Bibel och anteckningsmaterial, sovsäck
och liggunderlag (Obs! Madrasser finns inte på
plats!), tandborste, handduk, lämpliga kläder/
utrustning för kreaktiviteter (och fria förmågor, ifall
du tänkt framföra t.ex. ett sångnummer som kräver
paljettkostym och kantele eller något annat), kläder
för uteaktiviteter, lite fickpengar till caféet och en rejäl
dos lägerfeelis. Ta inte med energidrycker, fyrverkeri
pjäser, bluetoothhögtalare eller annat onödigt.
Buss till och från lägret: Busstransport erbjuds till
och från lägret. Ange i samband med anmälan var du
stiger på/av. Bussen stannar vid följande hållplatser:

Efter lägret stannar bussen
på samma hållplatser
under hemfärden. Om
man bara åker en väg med
bussen är priset hälften av
det som anges ovan.
Har du frågor? Kontakta
då:
Erik Lindqvist
Tfn: 050 3147325
E-post: erik.lindqvist@evl.fi
Jakob Backlund
Tfn: 045 2348072
E-post: jakob.backlund@
kyrkansungdom.fi
Sabina Sjöbacka
Tfn: 040 1505804
E-post: ungdomssekreterare@slef.fi

Vasa, EC (Evangeliska Centret) (20 €)
Smedsby
Maxmo, Klemetsgårdarna (16 €)
Kaitsor vägskäl
Oravais, ABC
Nykarleby, Topeliparken (14 €)
Sursik
Jakobstads församlingscenter (10 €)
Larsmo, S-Market

www.kyrkansungdom.fi
www.slef.fi/nyarslager

Välkommen med!

