Så börjar plötsligt det här året vara över för
styrelsens del. Vintern har varit och farit med
sina utmaningar och glädjeämnen och
sommaren ligger framför. Solen har börjat
värma och man kan inte låta bli att längta
efter god jumigröt, ett dopp i jumisjön i
samband med bastun eller att krama om en
god vän som man kanske inte sett på ett helt
år (förutom på facebook ).
Lägeranmälningarna har börjat droppa in
men än så länge finns det plats på alla läger,
så det är bara att modigt fråga kompisarna
om de vill komma med. På de flesta läger
finns ca 35 platser, så det gäller att vara ute i
tid! I år finns det ju faktiskt läger för alla
åldrar, så alla har chansen att komma med
och njuta av underbara lägerdagar med sol,
vänner och framför allt; Jesus!
Har du någonsin tänkt på att det kanske är
Du som har chansen att ge dina kompisar,
som ännu inte känner Jesus, evigt liv?
Kanske just du kan vara den som bjuder in en
vän eller kusin till ett läger som ändrar deras
liv och ger dem en personlig tro? Missa inte
den chansen! Ifall du vill ha flyers eller en
extra broschyr kan du plocka upp en i
närmaste församling eller kontakta någon i
styrelsen.
Före lägersäsongen kommer igång på allvar
åker vi alla på årskonferensen till Jakobstad
som i år blir något alldeles extra eftersom den
är extra stor och gemensam för alla
frikyrkoförsamlingarna. För metodisternas del
blir det såklart också en del möten och
beslutsfattande. Alla är hjärtligt välkomna på
MKU:s årsmöte 12.6 för att lägga upp
strategier och planer för nästa år! Där
presenteras bl.a. det nya, häftiga 1förGudprojektet som startar på hösten!
Under det här året har vi fått många nya
månatliga understödjare. Ett stort TACK till er
alla som gör vårt arbete möjligt! Tack också
till alla som ställde upp ekonomiskt på
offerdagen!

Sommarens lägerdatum
17-20.6 Kanotläger 1, 16 +
28.6-2.7 Barnläger, 7-12
4-8.7
Gemenskapsläger
8-11.7 Talkohelg
12-17.7 Kanotläger 2, 10 +
25-30.7 Tonårsläger, 13-18
31.7-5.8 Unga Vuxna-läger, 18 +
10-12.9 Höstkonferens
Nu kan du anmäla dig via hemsidan
www.mku.fi. Klicka bara på ”ANMÄL DIG
HÄR” i högerspalten.
Ifall du vill vara hjälpledare eller personal på
något av lägren, kontakta styrelsen eller den
som är ledare för lägret. Mera information
finns också på hemsidan. Det finns ännu
ledar och personalbehov på en del läger!

Palmsöndagsfest i Grankulla
Palmsöndagen och MKU:s offerdag till ära
ordnade MKU tillsammans med församlingen
en fest med undervisning, mycket musik,
drama
och
servering.
Styrelsen
representerades av Andreas, Bettina och
Jenny R. Graniungdomarna deltog med ett
mycket uppskattat drama om att Jesus kan ta
bort all vår smärta och älskar oss precis som
vi är. Kaarle Mannila och Johanna Ahlmark
sjöng och musicerade och fick hela publiken
att sjunga och dansa med i såväl nya som
gamla sånger och rytmer. Kvällen inbringade
också en välkommen slant till MKU:s arbete.

I kalendern:
9-13.6 Årskonferens i Jakobstad under
temat “För en tid som denna”. Det ordnas
barnprogram och en ungdomskonferens som
delvis har eget program som du kan läsa
mera om i rutan ”Jakobstad City Challenge”.
MKU:s årsmöte hålls lördag 12.6 kl. 9.30 i
Jakobstads metodistkyrka.
Mera info om konferensen och anmälning på
www.frikyrkligsamverkan.fi/konferens/2010
och den förnyade hemsidan
www.metodistkyrkan.fi .

Böneämnen:





Jakobstad City Challenge
10-13.6.2010
Jakobstad City Challenge är ungdomarnas
konferensprogram under
frikyrkoförsamlingarnas gemensamma
sommarkonferens i Jakobstad 9-13 juni. City
Challenge börjar en dag senare än
konferensen och hålls 10-13 juni.
Genom att delta i doing good under
torsdagen och/eller fredagen, bidrar du till
att göra världen lite bättre! Vi tvättar bilar,
klipper gräs eller plockar skräp och sprider
på så sätt Guds kärlek till Jakobstadsborna.
På fredagskvällen blir det konsert till rockiga
toner i skolparken. Under lördagen ordnar vi
en marknad på gågatan med tjo och tjim för
barn. Och självklart blir det sena kvällar
under konferensens nattmöten!
Paketpris för ungdomar under 25 år: 35 euro
(Innehåller alla måltider under konferensen,
logi och program)
Anmäl dig senast 6.6.2010 på
www.teamaction.org
Mer information får du av
sofia.helsing@baptist.fi
Busstransport till konferensen ordnas från
Södra Finland förutsatt att minst 35
personer anmäler sig till bussen. Avgiften för
busstransporten ingår inte i konferenspriset.
Arr. FMU, MKU, SBFU och Team Action.

Be för lägersommaren och att såväl
nya som gamla lägeriter skall hitta till
lägren och lära känna Jesus
Be för ungdomarna från Norden och
Baltikum som åker på Caravan till
North Carolina, och speciellt om
välsignelse för våra fyra finska
delegater
Be för att MKU:s ekonomi skall gå
ihop med de projekt vi vill genomföra.

Nästa nyhetsbrev kommer ut i september.
Ifall du vill ha något med i det, skicka det till
bettina.soderholm@mku.fi inom augusti.
Under sommaren kommer hemsidan att
fungera som informationscenter. Ifall du har
något du skulle vilja informera om där, t.ex.
ett evenemang, är det bara att skicka e-post.

Ha en solig och välsignad sommar! Vi ses
på Jumijärvi!
H. Bettina, Andreas, Jenny J., Maria, Jennie,
Sarah och Jenny R.

Kanotläger 17-20.6
Paddling och lägerliv!
Ålder: 16+
Plats: Nagu skärgård
Pris: 70 € + transport
Ledare: Annika Lahtinen och Ellen
Andersson
Anmälan: senast 27.5 till 040-5069924

Talkohelg 8-11.7
Hjälp till att hålla
lägergården i skick!
Ålder: Alla är välkomna
Plats: Jumijärvi
Pris: Gratis!
Ledare: Leif-Göte
Björklund, Cata EkmanNiemi-Kaija m.fl.
Anmälan: till 040-5803630

Barnläger 28.6-2.7
Sommarens häftigaste och gladaste
äventyr för alla barn!
Ålder: 7-12 år
Plats: Jumijärvi
Pris: 80 € + transport 45 €
Ledare: Sarah Tiainen, Leif Galls m.fl.
Anmälan: senast 7.6 till 044-3539381

Gemenskapsläger
4-8.7

Kanotläger 2
12-17.7

Alla är välkomna på läger!
Plats: Jumijärvi
Pris: Vuxna: 75 €, Barn 7-12
år: 25 €, under 6 år: gratis
Ledare: Camilla Klockars,
Øystein Olsen m.fl.
Anmälan: till Annika Carlsen,
050-5274558 (Arrangör MKK)

Paddlingsäventyr!
Ålder: 10+
Plats: Nagu skärgård
Pris: 90 € + transport
Ledare: Annika Lahtinen
och Ellen Andersson
Anmälan: senast 4.7 till 0405069924

Tonårsläger 25.7-30.7
Tema: UTMANING!
Sommarens coolaste läger med roliga och
soliga dagar för alla ungdomar!
Ålder: 13-18 år
Plats: Jumijärvi
Pris: 90 € + transport 45 €
Ledare: Andreas Forsbäck m.fl.
Anmälan: senast 4.7 till 050-3095245

Unga Vuxna 31.7-5.8
Avslappnande och krafthämtande, ett
måste för alla unga vuxna!
Ålder: 18+
Plats: Jumijärvi
Pris: 80 € + transport
Ledare: Laura Karanko, Tom Hellsten
m.fl.
Anmälan: senast 9.7 till 040-7786296

