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Familjeläger
Klippan • 13–16.7.2017

Välkommen på alla tiders familjeläger!

Se hit alla barn!

Tjena alla ungdomar!

I dagens samhälle lär vi oss att framgång är att bemästra tiden effektivt. Vi pressas till att
klämma in så mycket som möjligt på så lite tid som möjligt. Hur skall vi som kristna förhålla oss
till den tid vi fått att råda över? I Predikaren 3:1 läser vi att allt har sin tid!
Temat för årets läger är tid och i bibelstudierna får vi följa Jesus genom alla tider, han som
är Alfa och Omega. Vi hoppas att årets familjeläger får bli en tid att vara tillsammans med nära
och kära, en tid att möta Gud, en tid att ladda batterierna och en tid att reflektera.
Som alltid bjuder vi på en blandning av allvar och skoj. Det blir bibelstudier och seminarier,
lekar, sångstunder, strandliv och mycket mer! Välkommen att dela gemenskapen oavsett om du
är ung eller gammal, gift eller singel, livlig eller lugn!

På familjelägret vill vi bjuda på ett roligt och
spännande program speciellt åt er! Tillsammans med SLEF:s duktiga sommararbetare
får ni följa med på äventyr till Bibelns tid,
sångstunder, pyssel och lekar. Klippan är det
perfekta stället att vara på på sommaren! På
fritiden kan man simma, gå på äventyrsbana,
åka linbana, hoppa i hoppslott och mycket
annat.

Vi hoppas få träffa er alla på årets
familjeläger, för i år ordnas alla TIDers bästa familjeläger för dig som ska
börja högstadiet eller är äldre! Det
blir fantastiska utmaningar, härlig gemenskap och diskussioner om Gud,
tro och livet som kristen. Vi har vårt
eget tält på terrassen bakom kyrkan.
På fredag åker tonåringarna på ett
alldeles eget spännande äventyr. Ta
med tåliga kläder!

/ Familjelägerkommittén
Johan och Sonja Back, Carolina Djupsjöbacka, Ann-Helen och Lucas Eriksson, Edny Fors,
Pontus Gädda, Mats och Pernilla Järn och Ron Lönnqvist
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Lägrets huvudtalare: Jogeir Lianes
Jogeir Lianes bor med sin familj i Oslo och jobbar
till vardags som dataingenjör. Det han verkligen
brinner för är biblisk apologetik. Han vill visa att
Bibeln går att lita på och att vår tro skall formas utifrån
Bibeln och inte tvärtom. Jogeir är ordförande för en
apologetisk förening i Norge som heter Skaper. På fritiden
reser han ofta runt i Norge och håller bibelstudier. Med
sig på lägret har han sin fru Britt Kari och deras fyra barn
Joakim, Benjamin, Jenny Marie och Berit Loise.

Barnen indelas i fyra grupper:
Miniorer: 3–4-åringar (lektionssalen) och
5–6-åringar (tältet bakom kyrkan)
Juniorer: 7–9-åringar och 10–12-åringar
(båda grupperna håller till i tälten på torget)
För barn under 3 år finns en hörna i kyrkan där föräldrar kan vistas med sina barn och
samtidigt följa med i det program som sker
inne i kyrksalen.
Under passen med parallellprogram och seminarier kan barnen välja mellan pyssel och
strandaktiviteter. Också de övriga programmen är öppna för barnen, till exempel kan
man vara med och bygga kulisser till American
Bluegrass Gospel Night som ordnas senare
på sommaren, fläta hår eller tillverka smycken.
För de yngsta miniorerna, 3–4 åringar, ordnas
eget program i lektionssalen under
seminariepassen.
Barnledarna under lägret är:
Juliana Andersson, Ellinor Grahn, Ida Granfelt, Karin Johansson, Edith Klemets, Robin
Nylund, Emma Lönnqvist och Angelica Lassila.

Medvandrare
Vi heter Marianne och Jan-Erik
Sandström och kommer från
Purmo. Vi tycker om att
samtala och be med folk!

Ungdomsprogrammet leds av Ludvig Andersson, Edny Fors och Simon
Jern.

Ungdomsbibelstudier
med Viktor asplund
Tid är en av de få saker som inte kan
fås igen efter att den är förbrukad. I
bibelstudierna stannar vi upp för att
se hur Gud tänkte sig att tid skulle användas, hur syndafallet påverkar vår tid
och hur Jesus finns där, genom all tid.
Viktor Asplund är en 28-årig Larsmobo som bor i Jakobstad tillsammans
med sin fru Victoria. Han arbetar som
ekonom i Karleby och i Larsmo församling inom ungdomsarbetet – och
studerar teologi, när det finns tid.

VUXNA / ALLA
TORSDAG, 13.7

MINIORER
(3–6-åringar)

11.00–13.00

Ankomst, inkvartering, lunch och kaffe

14.00

Lägerinledning i kyrkan

15.00

Sing-in och bibelundervisning:
Jesus, evig Son och skapare
av tiden

JUNIORER
(7–12-åringar)

Bibelbit:
Upp som en sol, ner som en pannkaka

UNGDOMAR
(13 år och uppåt)

Bibelstudium

VUXNA/ALLA

MINIORER
(3–6-åringar)

LÖRDAG, 15.7: Öppen lägerdag (anmälan senast 25.6)
7.30–9.00

Frukost

9.15

Flagghissning och morgonandakt

9.30

Sång & skoj i kyrkan. Niklas Lindvik.

10.30

Sing-in och bibelundervisning:
Att tro på Jesus i vår tid

12.00

Lunch och kaffe.

12.30

Fritid med strandliv.
Äventyrsbana, hoppslott.

JUNIORER
(7–12-åringar)

Bibelbit:
Jesus – vår räddare

UNGDOMAR
(13 år och uppåt)

Bibelstudium

16.30–17.30

Middag. Äventyrsbanan är öppen.

18.00

Lära känna-aktiviteter på stranden. Sommararbetarna.

19.30

Kvällste för dem som ska på barnens aftonbön

19.45

Kvällste

13.00

Knattemusik i knattehörnan. Mary Nystrand-Pärus.

20.00

Barnens aftonbön i lektionssalen. Eva & Ove Gädda.

13.30–14.30

Tid för stillhet, bön och förbön i kyrkan. Medvandrarna finns på plats.

21.00

Sånger i sommarkvällen i kyrkan. Samuel Erikson, Johanna Sandberg.
Möjlighet till förbön.

15.00

Seminarie- och aktivitetspass

22.00

Tystnad i stugbyn.
Torgbrasan tänds. Grillen öppnar. Bastu för herrar.

16.30–17.30

Middag.

18.00

Alla tiders lägerfest på torget.
Jogeir Lianes, Victoria & Viktor Asplund, barnkören, husbandet, maskerad m.m.

1.00

Kampen om
tidernas buckla

Alla inne

3–4 år: Vi mixtrar med tiden i Lektionssalen
5–12 år: Se nästa uppslag!

19.30

Kvällste för dem som ska på barnens aftonbön

FREDAG, 14.7

19.45

Kvällste

7.30–9.00

Frukost

20.00

Barnens aftonbön i lektionssalen. Mauritz Ventin.

9.15

Flagghissning och morgonandakt

21.00

Lovsång och förbön. Maria Stratton med flera.

9.30

Sing-in och bibelundervisning:
Jesus, förutsagd genom tiderna

22.00

11.00

Sång & skoj i kyrkan. Sommararbetarna och husbandet.

Tystnad i stugbyn.
Torgbrasan tänds. Grillen öppnar.
Bastu för damer (kl. 22.00–23.15). Bastu för herrar (fr.o.m. kl. 23.30).

12.00

Lunch och kaffe.

22.30

Tystnad i stugbyn

12.30

Fritid med strandliv.
Äventyrsbana, hoppslott.

1.00

Alla inne

13.00

Knattemusik i knattehörnan. Mary Nystrand-Pärus.

13.30–14.30

Tid för stillhet, bön och förbön i kyrkan. Medvandrarna finns på plats.

15.00

Seminarie- och aktivitetspass

16.30–17.30

Middag. Äventyrsbana, hoppslott.

18.00

Biblisk tidsresa.

19.30

Kvällste för dem som ska på barnens aftonbön

19.45

Kvällste

20.00

Barnens aftonbön i lektionssalen. Camilla Andersson.

21.00

Nattvardsmässa. Leif Erikson, Niklas Lindvik.

22.00

Tystnad i stugbyn.
Förbön och lovsång. Maria Stratton med flera.
Torgbrasan tänds. Grillen öppnar. Bastu för damer.

1.00

Alla inne

Bibelbit:
Skapelsen täcks av vatten

Bibelstudium

The last fight

SÖNDAG, 16.7

3–4 år: Lek och pyssel i lektionssalen
5–12 år: Se nästa uppslag!

Grill och chill

7.30–9.00

Frukost

9.15

Flagghissning och morgonandakt

9.30

Sing-in och bibelundervisning:
Jesus och tidens slut

11.00

Städning

12.00

Lunch och kaffe

13.00

Familjegudstjänst. Albert Häggblom.

14.00

Saft och kaffe. Undanstädningstalko och hemfärd.

Bibelbit:
På vandring med Jesus mot målet

Bibelstudium

Seminarier / fredag
Nylander. De samtalar och ber
gärna med dig.
Seminariet går på engelska.

Att lyssna till Guds röst
Är det möjligt? Om Gud talar i
dag, hur talar Han? Om jag tror
att jag hör Gud, kan jag urskilja
Hans röst?
Eric Voelz är född i USA men
har sedan 1986 bott i Sverige.
Han jobbar för tillfället som
pastor, mentor och coach inom
EFS. Med sig på lägret har han
Simon Johansson och Nicklas

kristendomens ABC
Seminariet presenterar det
centrala innehållet i den kristna
tron. Vem är Gud? Vilken är
människans roll i Guds värld?
Vad betyder ord som ”evangelium”, ”nåd”, ”frälsning”? Hur

Mary Nystrand-Pärus bor i
Kimo och driver My mission,
som tillverkar och säljer hantverk för SLEF:s missionsarbete.

möter Jesus oss idag?
 Albert Häggblom är gift med
Carina, fyrabarnspappa, präst
och hemlandsledare i SLEF.
Äventyrsbanan
Kom och utmana dig själv på
Klippans äventyrsbanor! Balansera på höga höjder under
trygg bevakning av Klippans
instruktörer. Endast för vuxna!
Strandaktiviteter
Se hit alla aktivitetssugna! Kom
med på ett svettigt pass med
olika varianter av fotboll och
annat skoj. För alla åldrar!

Kulissbygge
På sensommaren ordnas American Bluegrass Gospel Night
på Klippan! Kom med och tillverka kulisser till en ”Western
street”! Låt konstnären och
byggaren inom dig blomma ut.
Sixten Ahlsved är en händig
konstnär från Terjärv som gillar kreativa utmaningar, helst
i återvinningsmaterial som till
exempel gamla brädor!

Kreativt smyckespyssel
Under smyckespysslet kommer
vi att jobba med vanliga pärlor
men också med oväntade material. Med fantasi och glädje
kan det bli vad som helst! Vi
använder nål och tråd, lim, sax
och tänger. Ta gärna med egna
märkta ”verktyg”. Materialavgiften på 5 euro går till missionen. Från 13 år uppåt, från 5 år
med förälder.

• • • • •
Barn från 5 år och
uppåt får välja mellan:
• Pyssel: Vi mixtrar med tiden
• Strandaktiviteter
• Kulissbygge (tillsammans
med förälder)
• Kreativt smyckespyssel (tillsammans med förälder)

Seminarier / lördag

Mini-Äktenskapskurs
Kom på dejt med din partner!
Vi vill ge er en mysig stund
tillsammans, inspiration för
att hålla er kärlek levande och
enskilda samtalsövningar som
hjälper er att hitta nya mål i
parförhållandet.
Seminariet är barnfritt men
spädbarn får tas med. Riktar
sig till gifta par och par som
sällskapat några år.
Matti och Tanja Forsblom
har tre barn och bor i Purmo.
Tillsammans har de i flera år
hållit föreläsningar på äktenskapskurser och prepkurser
inför äktenskap.

Droger
Under seminariet behandlar
vi narkotika och missbruk. Vi
kommer bl.a att få lära känna
Minna. Ett livsöde som inte
lämnar någon oberörd. Seminariet riktar sig till dig som är
i högstadieåldern eller äldre.
Mats Järn arbetar som äldre
konstapel i Vasa. Vid sidan av
arbetet fungerar han också
som skolpolis och föreläsare.
Han brinner för ungdomar och
har tidigare arbetat inom missbrukarvården.

Traillöpning
Kom med på upplevelselöpning i naturen. Under passet
fokuserar vi på gemenskap
och löparglädje. Vi lär oss
grunderna i löpteknik, övar
på att spara energi medan vi
springer och så peppar vi varandra. Alla tränar på sin egen
nivå och passet funkar bra för
både nybörjare och mer vana
löpare.
Pernilla Nylund är en glad
tvåbarnsmamma som tycker
om träning i olika former. Hon
är även en av ledarna för Team
Nordic Trail Finland.

Hårflätning
Vi lär oss allt från enklaste flätan till mer avancerade frisyrer
och knepen till vackra lockar
med olika verktyg. Passar
både för dig som är nybörjare
och för mer vana hårfixare,
mammor, pappor och barn. Ta
med egen kam och hårborste
samt glatt humör!
Johanna Eriksson, frisör och
Sara Gädda, hemmafrisör
Äventyrsbanan
Endast för vuxna!

Skapelsen
– vad betyder den för
Bibelns trovärdighet?
Under seminariet ser vi på
de filosofier och den världsåskådning som människor blir
presenterade för idag. Vilken
världssyn ger Bibeln oss idag
och hur såg Jesus och apostlarna och de äldsta kyrkofäderna på detta? Är det möjligt
att hålla ihop människors tankar om det förflutna och Guds
vittnesbörd om det förflutna?
Vilka konsekvenser får detta
för vad vi tror om framtiden?
Jogeir Lianes håller seminariet.
Att vandra med Jesus
Han bor i mig, som en troende. Han är med mig vart jag än
går. Han går med mig. Ja, det
gör han, men är det detsamma

som att vandra med Jesus?
Finns det mer?
Eric Voelz håller seminariet,
som går på engelska.
Kulissbygge del 2
Sixten Ahlsved
• • • • •
Barn från 5 år och
uppåt får välja mellan:
• Pyssel: Vi mixtrar med tiden
• Rörliga aktiviteter
– start från torget
• Kulissbygge (tillsammans
med förälder)
• Hårflätning

LOGIALTERNATIV OCH PRIS
Egen husvagn/husbil eller
tält: Lägret kostar 70 € för
vuxna, 55 € för ungdomar (13–
25 år) och 45 € för barn (4–12
år). Ta med egna sängkläder.
Det finns möjlighet att låna
Haglöfs tält.
Hirvlax skola: Lägret kostar
70 € för vuxna, 55 € för
ungdomar och 45 € för barn.
Hirvlax skola ligger cirka 10
km från Klippan. Dusch och
madrasser finns på skolan. Välj
skolan för lugn och avskildhet
från lägerlivet!
Klippans stuga eller husvagn:
Lägret kostar 150 € för vuxna,
75 € för ungdomar och 60 €
för barn. Stugorna är enkla
och rymmer 4–10 bäddar,
de större stugorna delas av
flera familjer. Ange i samband
med anmälan om ni hellre
bor i stuga eller husvagn –
önskemål tillgodoses i mån av
möjlighet. Ange även om det
finns någon familj ni kan tänka
er att bo tillsammans med.
Observera att det finns ett
begränsat antal platser till
alternativet “Klippans stuga
eller husvagn”. Är intresset
för detta logialternativ större ber vi er ha överseende

med att någon kan vara
tvungen att byta logi –
antingen till Hirvlax skola
eller tält som Klippan tillhandahåller. Företräde till
Klippans stuga/husvagn ges
dem som anmält sig först!
Varje familj betalar för högst
tre barn – barn 0–3 år är
gratis på lägret. Lägret
betalas kontant eller med
bankkort vid lägerområdet.
Hör dig för med din församling om det finns möjlighet att
få bidrag till lägeravgiften!

HJÄLPLEDARE
Hjälpledare behövs till minioroch juniorprogrammen. Såväl
ungdomar som pensionärer
(och alla däremellan) är välkomna att hjälpa till! Av hjälpledarna förväntas att de ska
hjälpa till med genomförandet
av barnprogrammet och de
har därför inte möjlighet att
delta i sitt ”eget” program.
Anmäl
ditt
intresse
i
samband med lägeranmälan.
Observera att lägret är gratis
för hjälpledare!

DIETER
Meddela om särskilda dieter
vid anmälan. För att säkerställa att Klippan kan erbjuda
specialdieter är det viktigt att
anmälan görs inom utsatt tid!

VILL DU HJÄLPA TILL?
Om du önskar hjälpa till med
något praktiskt under lägret
– det kan vara allt från att
vara nattvakt till att fungera
som vänfamilj – ange detta i
samband med anmälan!

FACILITETER
I anslutning till stugbyn finns
ett servicehus med toaletter
och duschar. På området finns
punkter för blöjbyte och uppvärmning av babymat. Bor
man i husvagn kan man koppla
in ström mot en avgift på
15 € (egen skarvsladd behövs).
Utedass finns på den husvagnsparkering som ligger längst
bort från servicehuset. På
lägerområdet finns kiosk,
grill, non-stop-café och bokförsäljning.
LÄGERCHEF
Lucas Eriksson (tfn 050 535
5455, e-post: lucas.eriksson@
live.com). Vänd dig till honom
om du har praktiska frågor
om lägret eller om du inte har
möjlighet att anmäla dig via
webben.

TA MED sängkläder enligt
boendealternativ, kläder för
varierande sommarväder samt
fickpengar till lägret om ni vill
handla från kiosken, grillen
eller non-stop-caféet.
MASKERAD
Förra sommarens populära
maskerad återkommer också
i år i samband med Alla tiders
lägerfest på lördag kväll. Klä
ut dig så mycket eller litet du
vill!
• • • • •

arrangörer:
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) &
Evangeliska folkhögskolan i
Svenskfinland (Efo)

foto: niklas rhose • Layout: David Forsblom

ANMÄLNINGAR
Anmälningar görs via familjelägrets webbplats, www.
slef.fi/familjelager. Anmäl er
senast söndagen den 28 maj
ifall ni önskar bo i Klippans
stuga eller husvagn. Om
ni önskar bo enligt något
annat logialternativ är sista
anmälningsdag söndagen den
25 juni.

