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seniorläger på Klippan • 19–21.8.2019

Måndag 19.8.2019
Dagsvärd : Gun Erikson
12.00
12.30
13.30
14.15
15.00
16.30
17.30

Ankomst
Lunch
Lägerinledning och presentation
Kaffe
Bibelstudium : ”Vad är på gång? – Tiden är inne” ( Mark 1–4 )
Middag
”Fråga fysioterapeuten”
– fysioterapeut Frida Öhman på besök
18.15 Körövning med Tor Lindén
Bönestund ( för övriga )
19.00 Kvällskonsert och andakt i kyrkan
– Jeppokvartetten
20.00 Kvällste
20.30 ”Efesus – Asiens ljus”
– bildföredrag med Åke Lillas i lektionssalen

Onsdag 21.8.2019
Dagsvärd : Tomas Klemets

Tisdag 20.8.2019
Dagsvärdar : Kristina Nybäck-Käld och Rune Käld
7.30
9.00

9.30 Bibelstudium : ”Vem är han? – Guds rike är nära” ( Mark 5–8 )
11.30 Lunch
Bönestund i kyrkans lektionssal
13.00 Eftermiddagsprogram med valbara alternativ :
• Skogspromenad med kaffe i det fria ( Rune Käld )
• Fågelskådning ( Tomas Klemets )
• Bärplockning ( egen aktivitet )
• Egen vilotid
15.00 ”Så ska det låta” med sånger
ur Sionsharpan och psalmboken
– Samuel Erikson, Martin Klemets och Anders Kronlund
16.30 Kvällsmat
17.30 Bibelstudium : ”Vad säger han? – Omvänd er!” ( Mark 9–12 )
19.00 Kvällste
19.30 ”Guds rike är nära i psalm och sång”
– kvällssamling med Birgitta Sarelin

Morgonmål
Morgonandakt och gymnastik

Seniorlägrets huvudtalare är kaplan
Boris Salo från Jakobstad – Boris håller
fyra bibelstudier utgående från Markusevangeliet.

7.30
9.00
9.30
11.00
11.30
12.30
13.30
14.30

Morgonmål
Morgonandakt och gymnastik
– Tomas Klemets och Rune Käld
Bibelstudium :
”Det är inte möjligt!? – Tro evangelium!” ( Mark 12–16 )
Körövning med Tor Lindén
Lunch
Tid för städning!
Mässa i kyrkan
Boris Salo, Tomas Klemets, lägerkören. Kollekt.
Kaffe med smörgås
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Seniorlägret är till för alla från cirka 55-årsåldern och uppåt.
Avgiften beror bland annat på vilket logialternativ du väljer.
Lägeravgiften är 110 euro om man bor i fyra- eller åttapersoners stugor. Avgiften är 85 euro om man sover hemma.
Sök gärna bidrag från din församling.
Fotvård : Det finns möjlighet att få fotvård av Ann-Sofi Åbonde.
Behandling, som pågår parallellt med övrigt program under
tisdagen, räcker ungefär en timme och kostar 45 euro ( ingår
inte i lägeravgiften ). Behandlingarna pågår kl. 9.00–12.00 samt
12.30–17.30. Bindande anmälan i samband med kursanmälan.
Önskade tider delas ut i anmälningsordning.
Anmälan görs senast 2.8.2019 till Gun Erikson : erikson.gun@
gmail.com eller tfn 050 091 6490. Uppge vid anmälan om du
sover på Klippan, om du har någon diet, om du vill gå på fotvård och andra eventuella önskemål.
Toaletter finns i servicehuset och matsalen och dessa är öppna
dygnet runt. Portativ ( nattkärl ) finns att låna till stugorna.
Ta med till lägret : Bibeln, lakan, handduk, toalettsaker, lämpliga
kläder också för uteliv och motion, inneskor, ev. mediciner, ficklampa för “nattliga promenader”, ev. simkläder. Ta också gärna
med kikare om du tänker fågelskåda och ämbar eller dylikt om
du tänker plocka bär.
Lägret har planerats av Kristina Nybäck-Käld, Rune Käld, Gun
Erikson och Tomas Klemets.
Arrangör : SLEF ( www.slef.fi )
Adress : Storsandsvägen 360, 66970 Hirvlax
Telefon till Klippan : ( 06 ) 764 6186

Välkommen!

