HOPP
FAMILJELÄGER
9–12.7.2015
på Klippan

Varmt välkommen med på sommarens
FAMILJELÄGER på Klippan!
Hoppet sägs vara det sista som lämnar en människa och hoppet om att saker och ting kommer att ordna sig
är ofta det som gör att vi orkar kämpa vidare. Någon har sagt att hoppet är sammansmältningen av önskan
och förväntan.
Men ser det inte lite hopplösare ut än vanligt just nu? Ekonomisk kris, terrorism, miljöförstöring och allt
annat som världen lider så svårt av, gör kanske att vi nästan vill ge upp. Men i Jeremia 29:11 kan vi läsa: 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. Hos Gud finns det riktiga hoppet, det hopp som verkligen har en grund, det hopp som inte bara är
ett önsketänkande.
Vi i familjelägerkommittén HOPPas verkligen att just du vill komma på familjelägret på Klippan denna
sommar! Det blir som vanligt en blandning av allvar och skoj, djuplodande och högtflygande. 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!
Carolina Djupsjöbacka, Johanna Eriksson, David Forsblom, Sara & Pontus Gädda, Eva-Maria Löfqvist, Ron
Lönnqvist, Benita & Jonathan Stenlund

Lägrets bibelstudiehållare:
ERIK J. ANDERSSON
HOPP!
Mitt namn är Erik J Andersson och jag jobbar
som missionsledare i Evangelisk Luthersk Mission
i Sverige. Jag bor i Örkelljunga i nordvästra Skåne
och är 41 år, trebarnsfar, läkare och teolog. Tidigare
har jag varit missionär i Peru under drygt 5 år.
Ett kristet syskon från Eritrea berättar om hur
människor flyr landet. Jag frågar: ”Flyr de från fattigdom?”, och får till svar: ”Nej, det finns mat, men
det finns inget hopp… man flyr från hopplösheten!” I vissa länder är de yttre förhållandena svåra,
men också i Norden kämpar många människor
med känslan av meningslöshet. Varför mår vi inte
bättre när vi har det så bra?
Utifrån Första Petrusbrevet ska vi få (åter)upptäcka
det kristna hoppet. Petrus gick från att vara fiskare
till kyrkoledare, från skeptiker till bekännare och
från ängslig till hoppfull. När han skriver till
kristna syskon som lider för trons skull pulserar
brevet av hopp – ett levande hopp!
Under fyra bibelstudier ska vi få se olika på hoppet
från fyra olika perspektiv: hoppet i Kristus, hopp i
lidandet, hopp för de andra och hopp för familjen.

LÄGRETS MEDVANDRARE

Under lägret kommer fyra stycken
s.k. ”medvandrare” att finnas på plats.
Medvandrarnas uppgift är att vara tillgängliga
för samtal med och förbön för lägerdeltagarna
– gällande både smått och stort.
Följande personer kommer att fungera som
medvandrare under sommarens familjeläger:
Daniel Asplund, Minéa Dahlbacka samt
Marianne och Jan-Erik Sandström.

LÄGRETS BARNPROGRAM

Juliana
Andersson

Nina
Byggningsbacka

Iréne
Enges

MORSNING ALLA UNGDOMAR!
Emma
Lönnqvist

Ellen
Sandberg

Jakob
Vidjeskog

Familjelägret bjuder på en MASSA skoj för alla
barn. Under ledning av SLEF:s duktiga sommararbetare (som syns här ovan) får barnen ta del av
bibelbitar, sångstunder, olika slags pyssel och lekar.
På fritiden bjuder lägerområdet Klippan på möjligheter att simma, gå på äventyrsbana, åka linbana,
hoppa i hoppslott och mycket annat.
Barnen indelas i fyra olika grupper: 3–4-åringar,
5–6-åringar, 7–9-åringar och 10–12-åringar –
ibland slås somliga av grupperna ihop, men för
det mesta ser gruppindelningen ut på ovanstående
sätt. För barn under 3 år ordnas knattemusik
och det finns en hörna i kyrkan där föräldrar kan
vistas med sina barn och samtidigt följa med i det
program som sker inne i kyrksalen.
För barn i skolåldern ordnas under natten mellan
fredag och lördag ett övernattningsäventyr för
den som vill. Tillsammans med en vuxen (t.ex. ett
storasyskon eller en förälder) tillbringas en natt ute
i det fria, i vindskydd eller tält. Ta med sovsäck,
liggunderlag och tält (om du vill sova i ett sådant).

… och välkomna till årets familjeläger på
Klippan! Vi hoppas att vi ses på det spektakulära ungdomsprogrammet, där vi kommer att
ha ett väldans skoj och utforska Guds godhet
tillsammans! Vi kommer att vara era ledare:
Elina Schmidt studerar logopedi i Åbo och
tycker om att resa runt i världen och lära
känna nya människor. On talar närpiesisk så
ni kanche har svoårt ti föschtoå kva on säir.
Jimmy Österbacka studerar teologi i Åbo, är
gift med sin vackra fru Ida-Maria och har ett
gediget intresse för berättelser, film och konst.
Talar begriplig svenska.
MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN
– EN VANDRING GENOM GT
Årets ungdomsbibelstudier blir en spännande
och medryckande genomgång av Gamla testamentet. Berättelserna som avlöser och länkas
ihop med varandra utgör en verklig berg– och
dalbana mellan hopp och förtvivlan. Ibland
dröjer vi kvar på krönet för någon nyttig lärdom för våra liv, ibland susar vi vidare nerför
branta utförsbackar. Häng med!
Albert Häggblom, verkligen lyckligt gift och
fyrabarnspappa, präst. Tycker om att djupdyka
in i Bibelns förunderliga sanningar och kopplar gärna av med kroppsarbete och motion i
olika former.

VUXNA/ALLA

MINIORER
(3–6-åringar)

JUNIORER
(7–12-åringar)

VUXNA/ALLA

UNGDOMAR
(13 år och uppåt)

TORSDAG, 9.7

MINIORER
(3–6-åringar)

JUNIORER
(7–12-åringar)

UNGDOMAR
(13 år och uppåt)

LÖRDAG, 11.7 / öppen lägerdag (observera att deltagande under lördagen också kräver förhandsanmälan)

11.00–13.30

Ankomst, inkvartering, lunch och kaffe

14.00

Lägerinledning i kyrkan

15.00

Sing-in och bibelundervisning:
Hoppet i Kristus

16.30–17.30

Middag

18.00

8.00

Frukost

9.15

Flagghissning och morgonandakt

9.30

Skoj & sång i kyrkan / Niklas Lindvik, SLEF:s sommararbetare m.fl.

10.30

Sing-in och bibelundervisning:
Hopp för de andra

Vi lär känna varandra!

12.00

Lunch och kaffe. Fritid.

19.30

Kvällste

13.00

20.00

Barnens aftonbön i lektionssalen

Knattemusik i knattehörnan / Monika Lindvik
Äventyrsbana, hoppslott.

21.00

Lovsång och förbön i kyrkan

13.30–14.30

22.00

Torgbrasan tänds – kom och ventilera dagens händelser!
Grillen öppnar. Bastu för herrar.

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

15.00

Seminarie- och aktivitetspass

22.30

Tystnad i stugbyn

1.00

Alla inne
16.30–17.30

Middag.

18.00

Kvällsmixen – något för alla på torget / Erik J. Andersson, sång av barnen m.m.

19.30

Kvällste

20.00

Barnens aftonbön i lektionssalen

21.00

Nattvardsmässa i kyrkan / Leif Erikson m.fl.

22.00

Torgbrasan tänds – kom och ventilera dagens händelser!
Grillen öppnar.
Bastu för damer (22.00–23.00) och herrar (23.15–00.15)

Bibelbit:
Nytt hopp för den oärlige

Bibelstudium:
Hoppet slås i spillror

Rafflande show på
terrassen! Vinn över
ett kilo godis m.m.

FREDAG, 10.7
8.00

Frukost

9.15

Flagghissning och morgonandakt

9.30

Sing-in och bibelundervisning:
Hopp i lidandet

11.00

Sång & skoj i kyrkan / Niklas Lindvik, SLEF:s sommararbetare m.fl.

12.00

Lunch och kaffe. Fritid.

13.00

Knattemusik i knattehörnan / Monika Lindvik
Äventyrsbana, hoppslott.

22.30

Tystnad i stugbyn

13.30–14.30

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

1.00

Alla inne

Bibelbit:
Nytt hopp för den ensamma

14.00

Bibelstudium:
Hoppet prövas

Strandliv och skattjakt
Beachvolley, kubb
och annat skoj

15.00

Seminarie- och aktivitetspass

Fritt skapande

16.30–17.30

Middag. Äventyrsbana.

18.00

Spårning för stora och små / SLEF:s sommararbetare

19.30

Kvällste

20.00

Barnens aftonbön i lektionssalen

21.00

Stilla musik i sommarkvällen. Kyrkan.

22.00

Torgbrasan tänds – kom och ventilera dagens händelser!
Nattbio. Grillen öppnar. Bastu för damer.

22.30

Tystnad i stugbyn

1.00

Alla inne

Familjelägernytt eller
Skruva och banka

Övernattningsäventyret startar
Lovsångskväll i
kyrkan

Bibelbit:
Nytt hopp för den sjuka

Minnesverstavla om
hopp

Bibelstudium:
Utan Gud, inget hopp

Minnesverstavla om
hopp eller Skruva
och banka

Ungdomsseminarium:
Vandra med Jesus
med Jimmy
Östebacka

Myskväll på stranden
Spännande berättelser
runt elden m.m.

SÖNDAG, 12.7
8.00

Frukost

9.15

Flagghissning och morgonandakt

9.30

Sing-in och bibelundervisning:
Hopp för familjen

11.00

Packa och städa!

12.00

Lunch och kaffe. Fritid.

13.00

Familjegudstjänst
Kykkaffe samt möjlighet att delta i undanstädningstalko

Bibelbit:
Nytt hopp för den elaka

Bibelbit:
Ur spillrorna spirar
hoppet

SEMINARIER & AKTIVITETER (Fritt att välja det som intresserar!)
FREDAG, 10.7, kl. 15.00–16.30

LÖRDAG, 11.7, kl. 15.00–16.30

VARFÖR KRISTEN?
med Kristian Sjöbacka

HOPP FÖR DIN KROPP
med Isabella Mäenpää

VART ÄR VI PÅ VÄG?
med Peter Östman

PÅ NATURLIGT VIS
med Alf Wallin

Ett samtal om kristen tro för dig som
tidigare inte varit så värst intresserad.
Samtalet leds av Kristian Sjöbacka, som “fortfarande är kristen, trots allt”. Han har i många år arbetat
på Evangeliska folkhögskolan med ungdomar och
människor med en annan tro. Han har också varit
missionär i Kenya. Kristian är gift med Chamilla
sen trettio år och är pappa till tre unga vuxna.

Träning ska vara roligt på samma gång
som det ger något åt kroppen och
knoppen! Passet, som hålls på stranden, kommer
inledningsvis att bestå av lek och samarbete i
grupp. Sedan blir det träning där puls, rörlighet
och styrka är i fokus. Avslutningsvis hålls
avslappning och töjning.
Isabella Mäenpää är en glad fru och mamma
till två. Hon jobbar som personlig tränare och
instruktör och gillar att träna med kroppen som
redskap.

Om några år firar Finland 100 år av
självständighet – ett sekel fyllt utav
både uppförs- och nerförsbackar. Hur ser då
framtidsutsikterna ut? Kan vi veta något om vad
som väntar? Ja, vart är vi på väg?
Peter Östman har genom erfarenheter från såväl
företagsvärlden som politiken en gedigen insyn i
hur vårt samhälle mår och vilka glädjeämnen och
utmaningar vi står inför.

Häng med Alf Wallin på en tur i
terrängen runt Klippan, samtidigt
som du har möjlighet att lära dig mer om livet i
skogen. Ta gärna med kameran!
Alf Wallin är en natur-/vildmarksintresserad man
som har tillbringat stor del av sitt liv som missionär
i Kenya.

FAMILJEEKONOMI
med Thomas Björk
På seminariet behandlas sådant som
har med olika aspekter av familjens
ekonomi att göra. Några av de ämnen som tangeras
är risker, sparande samt den ekonomiska biten när
det gäller nära och kära. Det finns också utrymme
för frågor och diskussion.
Thomas Björk är gift, tvåbarnsfar och bosatt i
Nykarleby. Han jobbar sedan nio år tillbaka som
bankdirektör i Aktia Bank Abp.
STICK-CAFÉ
Ta med ditt eget stick- eller virkprojekt och kom och
handarbeta med andra som delar ditt intresse. Det
spelar ingen roll om du är nybörjare eller stickar din
10:nde tröja. Var och en tar med sitt eget projekt
och handarbetar tillsammans under fria former. Med
oss har vi två handarbetande systrar, Annika Johnson
och Gunilla Norrbäck, som hittat sin passion bland
garnen. De finns på plats för att kunna hjälpa till
om det finns behov och kan svara på frågor gällande
stickning eller virkning.

SKRUVA OCH BANKA, DEL 1
med Ron Lönnqvist
Häng med och fixa en tandemcykel
av två vanliga cyklar under ledning
av en riktig “skrot-nisse”. För förälder och barn (i
skolåldern) tillsammans.
Ron Lönnqvist jobbar som husfar på lägerområdet
Klippan och gillar det mesta som har med skruvar,
muttrar och olja att göra.

DOMEN OCH HOPPET
med Bengt Djupsjöbacka
Det är ganska vanligt att uppleva
tanken på domen som skrämmande.
Ändå framställs domen enligt Bibeln som något
positivt där Gud på ett slutligt sätt gör upp med
ondskan. Guds goda vilja med domen är inte att
tillintetgöra oss, utan att frälsa oss.
Bengt Djupsjöbacka är pensionerad präst och
prost. Han bor i Vasa med sin fru, har fyra vuxna
barn och tre barnbarn.
BEACHVOLLEY
med Johan Back &
Oskar Bodman
Ta med vattenflaskan,
sparka av dig sandalerna och spela ett pass
volleyboll på Klippans storslagna strand!
Johan Back och Oskar Bodman är två volleybollintresserade kusiner från Korsholm.

VETT OCH ETIKETT
PÅ INTERNET
med Joakim &
Viktor Asplund
Vi använder eller möts
dagligen av sociala medier och spenderar mycket
tid framför skärmar av olika slag. Men hur påverkas
vi av vår skärmtid och finns det anledning att som
kristen se över sin skärmanvändning?
Viktor är 26 år gammal, bor i Vasa tillsammans
med sin fru Victoria och studerar redovisning och
affärsjuridik vid Hanken. Joakim är 29 år, bor i
Jakobstad med sin fru Viktoria och jobbar som
processutvecklare på Attracs i Karleby.
SKRUVA OCH BANKA, DEL 2
med Ron Lönnqvist
Fortsättning av fredagens seminariepass – läs
mer om detta på sidan för fredagens seminarier/
aktiviteter!

ANMÄLNINGAR
Lägeranmälningar görs enklast via lägrets webbplats,
www.slef.fi/familjelager. Anmäl er senast söndagen
den 31 maj ifall ni önskar bo i Klippans stuga eller
husvagn. Om ni önskar bo enligt något annat logialternativ är sista anmälningsdag torsdagen den 18 juni.
LOGIALTERNATIV OCH PRIS
Egen husvagn/husbil eller tält: Lägret kostar 60 € för
vuxna och 45 € för barn. Ta med egna sängkläder. Det
finns möjlighet att låna Haglöfs tält.
Hirvlax skola: Lägret kostar 60 € för vuxna och 45 € för
barn. Hirvlax skola ligger 10 km från Klippan. Dusch
och madrasser finns på skolan. Välj skolan för lugn och
avskildhet från lägerlivet!
Klippans stugor eller husvagnar: Lägret kostar 140 € för
vuxna 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.
Försök gärna att via egna kanaler låna eller hyra en
husvagn eller husbil för lägret! Ni kan då bo enligt
det billigare alternativet samtidigt som ni minskar
Klippans behov av att hyra in externa vagnar.
OBS! Ett begränsat antal personer ryms i Klippans stugor
och husvagnar. 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 till dem som anmält sig först!
RABATTER
Varje familj betalar för högst tre barn och 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!
DIETER
Meddela om särskilda dieter vid anmälan. För att
säkerställa att Klippan kan erbjuda specialdieter är det
viktigt att anmälan görs inom utsatt tid!
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 10 € (egen skarvsladd
behövs). Utedass finns på den husvagnsparkering som
ligger längst bort från servicehuset. På lägerområdet finns
kiosk, grill och non-stop-café.

LÄGERCHEF
David Forsblom (tfn 050 408 6989, e-post: david.
forsblom@slef.fi). Vänd dig till honom om du har
praktiska frågor om lägret eller om du inte har möjlighet
att anmäla via webben.
HJÄLPLEDARE
Det behövs hjälpledare till minior- och juniorprogrammen.
Såväl tonåringar som pensionärer (och alla däremellan)
är välkomna att hjälpa till! Av hjälpledarna förväntas
att de skall 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!
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 serveringshjälp – ange då detta i samband
med anmälan!
TA MED:
sängkläder enligt boendealternativ, kläder för varierande
sommarväder samt fickpengar till lägret om ni vill handla
från kiosken, grillen eller non-stop-caféet.
ÖPPEN LÄGERDAG
Har du eller ni inte möjlighet att delta i hela lägret?
Kom då på den öppna lägerdagen! Lördagen är öppen
för alla intresserade som vill komma och besöka lägret.
Välkommen!
Kom ihåg att anmälan behövs också till den öppna
lägerdagen! Sista anmälningsdag till den öppna
lägerdagen är torsdagen den 25 juni via www.slef.fi/
familjelager. Lördagen kostar 20 € för vuxna och 15 €
för barn.
ARRANGÖRER
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)
samt Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo).

www.slef.fi/familjelager
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