Karleby svenska församling
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby, tel. 0503147227

INFORMATION TILL HEMMET GÄLLANDE KONFIRMANDLÄGER 1
Konfirmanderna ska vara på plats på Torsö torsdagen den 27 juni kl. 9. På söndag 30 juni firar vi
lägergudstjänst. Vi inleder med kyrkkaffe kl. 17.30 och själva gudstjänsten börjar kl. 18. Dit är alla
välkomna med! Följande torsdag, den 4 juli, avslutas lägret kl.12.
Detta lägerbrev finns också på församlingens hemsida:
www.karlebysvenskaforsamling.fi/skriftskola
Vad ta med?
Sängkläder, handduk(ar), kläder för både ute- och innebruk, Bibel och anteckningsmaterial. Om du
vill kan du eventuellt ta med eget musikintrument.
På lägerområdet finns en liten kiosk, så om man vill kan man ta med lite fickpengar.
Det som inte behövs på lägret är TV, dator, stereo eller dylikt. Användning av tobak, snus, alkohol
samt andra rusningsmedel är förbjudet på lägret (även energidryck)! Telefonerna bör vara på
rummen under planerat program samt avstängda nattetid. De får inte laddas nattetid.
Närvaro
Många ungdomar har fritidsaktiviteter som tar mycket tid. Lägret pågår dock endast en dryg vecka,
vi hoppas att andra aktiviteter kan stå åt sidan för den tiden. Ifall någon behöver avlägsna sig från
lägret för något viktigt, ber vi er föräldrar ta kontakt med ledarna på förhand och komma överens
om saken.
Lägeravgiften
En avgift för lägret kommer att uppbäras. Den är som tidigare meddelats 150 €. Räkningen skickas
efter lägret. Ifall summan vållar problem kan man kontakta diakonerna.
Personal
I dagens läge ser ledarstaben ut som följer: Peter Silfverberg, Erik Lindqvist, Martti Laitinen,
Carolina Myrskog.
Hjälpledare: Madelen Ahlskog, Emma Aho, Javier Björkqvist, Frida Enlund, Ines Holmberg, Tobia
Ritola, Walter Sjöblom, Christoffer Thylin och Mirjam Tylli.
Viktig information
Ifall det ännu finns något speciellt som inte framkommit vid anmälan och som lägerledarna
behöver veta om, ta gärna kontakt med någon av lägerledarna.
Erik Lindqvist, ungdomsledare, tfn 050 3147 325
Peter Silfverberg, präst, tfn 050 3147 313
Frida Laakso, diakon, tfn. 050 3147 286
Obs! Se sida två om övrigt program (pricka i din kalender):

Övrigt program
1. Torsdag 9.5 kl. 14.15 konfirmandkarusell i Mikaelsalen. Vi börjar med ett
mellanmål. Karusellen avslutas kl. 16.00.
2. Fredag 24.5 kl. 19.00 skribaungdomssamling på Torsö.
3. Söndag 11.8 kl. 12.00 högmässa i stadskyrkan, frivillig jatkot med pizza
efteråt för ungdomar i Backstage. Konfirmanderna samlas i Mikaelsalen före
högmässan kl. 11.30.
4. Söndag 8.9 kl. 12.00 högmässa i stadskyrkan, frivillig jatkot med pizza efteråt
för ungdomar i Backstage. Konfirmanderna samlas i Mikaelsalen före
högmässan kl. 11.30.
5. Lördag 21.9 kl. 18.00 Crosspoint i Övre salen, frivillig jatkot efteråt i
Backstage. Konfirmanderna samlas kl. 17.45 i Övre salens aula.
6. Lördag 12.10 kl. 20.00 ungdomssamling i Backstage.
7. Fredag 25.10 kl.18.00 konfirmationsövning och fotografering i Anna-salen
och sockenkyrkan. En gruppbild kostar 14 € och ett enskilt porträtt 14 €. Ta
med jämna pengar till fotograferingen. Beställning av fotografier är valfritt.
Bilderna levereras hem per post.
8. Söndag 27.10 kl. 10.00 konfirmation i sockenkyrkan Konfirmanderna samlas i
församlingshemmet kl. 9.15, för att hinna checka att allt är under kontroll.
Frivilligt program
Ungdomslokalen Backstage i regel öppen varje lördag kl. 20.00-23.30.

Karleby svenska församling
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby, tel.. 0503147227

INFORMATION TILL HEMMET GÄLLANDE KONFIRMANDLÄGER 2
Konfirmanderna ska vara på plats på Torsö onsdagen den 10 juli kl. 9. På söndag 14 juli firar vi
lägergudstjänst. Vi inleder med kyrkkaffe kl. 17.30 och själva gudstjänsten börjar kl. 18. Dit är alla
välkomna med! Följande onsdag, den 17 juli, avslutas lägret kl.12.
Detta lägerbrev finns också på församlingens hemsida:
www.karlebysvenskaforsamling.fi/skriftskola
Vad ta med?
Sängkläder, handduk(ar), kläder för både ute- och innebruk, Bibel och anteckningsmaterial. Om du
vill kan du eventuellt ta med eget musikintrument.
På lägerområdet finns en liten kiosk, så om man vill kan man ta med lite fickpengar.
Det som inte behövs på lägret är TV, dator, stereo eller dylikt. Användning av tobak, snus, alkohol
samt andra rusningsmedel är förbjudet på lägret (även energidryck)! Telefonerna bör vara på
rummen under planerat program samt avstängda nattetid. De får inte laddas nattetid.
Närvaro
Många ungdomar har fritidsaktiviteter som tar mycket tid. Lägret pågår dock endast en dryg vecka,
vi hoppas att andra aktiviteter kan stå åt sidan för den tiden. Ifall någon behöver avlägsna sig från
lägret för något viktigt, ber vi er föräldrar ta kontakt med ledarna på förhand och komma överens
om saken.
Lägeravgiften
En avgift för lägret kommer att uppbäras. Den är som tidigare meddelats 150 €. Räkningen skickas
efter lägret. Ifall summan vållar problem kan man kontakta diakonerna.
Personal
I dagens läge ser ledarstaben ut som följer: Jan Nygård, Frida Laakso, Johan Sten, Max Jakobsén
Hjälpledare:
Ronja Enlund, Joel Holmberg, Niklas Nygård, Timothy Popov, Cassandra Sarin, Anna Snellman,
Lina Storbacka, Lukas Wargh och André Wargh.
Viktig information
Ifall det ännu finns något speciellt som inte framkommit vid anmälan och som lägerledarna
behöver veta om, ta gärna kontakt med någon av lägerledarna.
Frida Laakso, diakon, tfn 050 3147 286
Jan Nygård, präst, tfn 050 3147 312
Obs! Se sida två om övrigt program (pricka i din kalender):

Övrigt program
1. Torsdag 9.5 kl. 14.15 konfirmandkarusell i Mikaelsalen. Vi börjar med ett
mellanmål. Karusellen avslutas kl. 16.00.
2. Fredag 24.5 kl. 19.00 skribaungdomssamling på Torsö.
3. Lördag 10.8 kl. 18.00 Crosspoint i Övre salen, frivillig jatkot efteråt i
Backstage. Konfirmanderna samlas kl. 17.45 i Övre salens aula.
4. Söndag 18.8 kl. 12.00 högmässa i stadskyrkan, frivillig jatkot med pizza
efteråt för ungdomar i Backstage. Konfirmanderna samlas i Mikaelsalen kl.
11.30.
5. Söndag 29.9 kl. 17.00 tvåspråkig mässa i Mikaelsalen. Konfirmanderna
samlas kl. 16.30.
6. Lördag 26.10 kl. 20.00 ungdomssamling i Backstage.
7. Torsdag 31.10 kl. 18.00 övning och fotografering inför konfirmation i Anderssalen och sockenkyrkan.
8. Söndag 3.11 kl. 10.00 konfirmation i sockenkyrkan. Konfirmanderna samlas i
församlingshemmet kl. 9.15, för att hinna checka att allt är under kontroll.
Frivilligt program
Ungdomslokalen Backstage i regel öppen varje lördag kl. 20.00-23.30.

Karleby svenska församling
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby, tel.. 0503147227

INFORMATION TILL HEMMET GÄLLANDE KONFIRMANDLÄGER 4
Konfirmanderna ska vara på plats på Torsö torsdagen den 1 augusti kl. 9. På söndag 4 augusti
firar vi lägergudstjänst. Vi inleder med kyrkkaffe kl. 17.30 och själva gudstjänsten börjar kl. 18. Dit
är alla välkomna med! Följande torsdag, den 8 augusti, avslutas lägret kl.12.
Detta lägerbrev finns också på församlingens hemsida:
www.karlebysvenskaforsamling.fi/skriftskola
Vad ta med?
Sängkläder, handduk(ar), kläder för både ute- och innebruk, Bibel och anteckningsmaterial. Om du
vill kan du eventuellt ta med eget musikintrument.
På lägerområdet finns en liten kiosk, så om man vill kan man ta med lite fickpengar.
Det som inte behövs på lägret är TV, dator, stereo eller dylikt. Användning av tobak, snus, alkohol
samt andra rusningsmedel är förbjudet på lägret (även energidryck)! Telefonerna bör vara på
rummen under planerat program samt avstängda nattetid. De får inte laddas nattetid.
Närvaro
Många ungdomar har fritidsaktiviteter som tar mycket tid. Lägret pågår dock endast en dryg vecka,
vi hoppas att andra aktiviteter kan stå åt sidan för den tiden. Ifall någon behöver avlägsna sig från
lägret för något viktigt, ber vi er föräldrar ta kontakt med ledarna på förhand och komma överens
om saken.
Lägeravgiften
En avgift för lägret kommer att uppbäras. Den är som tidigare meddelats 150 €. Räkningen skickas
efter lägret. Ifall summan vållar problem kan man kontakta diakonerna.
Personal
I dagens läge ser ledarstaben ut som följer: Per Stenberg, Erik Lindqvist, Carolina Myrskog,
Hannes Uunila.
Hjälpledare: Sami Hämäläinen, Martta Leipälä, Kevin Lindgren, Lina Pelo, Alexandra Skog, AnuJohanna Sundfors, Andreas Thylin, Josper Tuurinmaa och Totte Wentin.
Viktig information
Ifall det ännu finns något speciellt som inte framkommit vid anmälan och som lägerledarna
behöver veta om, ta gärna kontakt med någon av lägerledarna.
Erik Lindqvist, ungdomsledare, tfn 050 3147 325
Peter Silfverberg, präst, tfn 050 3147 310
Frida Laakso, diakon, tfn. 050 3147 286
Obs! Se sida två om övrigt program (pricka i din kalender):

Övrigt program
1. Torsdag 9.5 kl. 14.15 konfirmandkarusell i Mikaelsalen. Vi börjar med ett
mellanmål. Karusellen avslutas kl. 16.00.
2. Lördag 25.5 kl. 19.00 skribaungdomssamling på Torsö.
3. Söndag 25.8 kl. 18.00 kvällsmässa i Mikaelsalen. Konfirmanderna samlas kl.
17.30.
4. Lördag 7.9 kl. 18.00 Crosspoint i Övre salen, frivillig jatkot efteråt i
Backstage. Konfirmanderna samlas kl. 17.45 i Övre salens aula.
5. Söndag 6.10 kl. 12.00 högmässa i stadskyrkan, frivillig jatkot med pizza
efteråt för ungdomar i Backstage. Konfirmanderna samlas i Mikaelsalen kl.
11.30.
6. Lördag 9.11 kl. 20.00 ungdomssamling i Backstage.
7. Fredag 15.11 kl. 18.00 övning och fotografering inför konfirmation i Annasalen och sockenkyrkan.
8. Söndag 17.11 kl. 10.00 konfirmation i sockenkyrkan. Konfirmanderna samlas
kl. 9.15 församlingshemmet, för att hinna checka att allt är under kontroll.

Frivilligt program
Ungdomslokalen Backstage i regel öppen varje lördag kl. 20.00-23.30.

