Ny höst, nya möjligheter!
Den varmaste sommaren i mannaminne är
förbi och hösten gör sig påmind med kyligare
celsiusgrader och regntunga moln. En fin
sommar har det varit och vi har många fina
minnen. Jumisommaren var igen en gång
lyckad och många barn, ungdomar och unga
vuxna fick lära känna Jesus ännu lite bättre!

I planerna för det inkommande året finns
många roliga evenemang och händelser
men också många nya projekt som sätter
igång. Mera om några av projekten här i
nyhetsbrevet och på hemsidan www.mku.fi
som vi hoppas att du besöker regelbundet!
I siktet finns ett MINI-VINTERLÄGER under
sportlovet vecka 8 för dig som är 10-15 år.
Ifall du är intresserad av att vara med som
deltagare skall du hålla ögonen uppe efter
mera information!

Mera om vad som utspelade sig på lägren
kan du läsa om på hemsidan.
Feedbacken som kommit in efter lägren
tyder på att de flesta av deltagarna har varit
nöjda och gärna kommer på läger på nytt!
Nu har faktiskt lägerplaneringen inför
sommaren 2011 kommit igång ren för att vi
skall kunna utlova ännu bättre läger!
Höstkonferensen på Erikvalla var en fin
höststart. Ett femtiotal deltagare i alla åldrar
samlades för att be, undervisas och bli
bekanta med ”förändring” av olika slag.
Styrelsen hade sin årliga visionshelg i Åbo
17-18.9 och planerade där årets program
och förändringar. Den nya styrelsen består
av Jenny Jansson (ordförande), Jessika
Carlsen (viceordförande, utrikesfrågor),
Jenny Rancken (sekreterare, suppleant),
Maria Mörk, Bettina Söderholm (PR,
förvaltningsråd), Jennie Mörk och Sarah
Tiainen (Nomineringskomitté). Andreas
Forsbäck fortsätter också som anställd på
30% för att främst arbeta med 1förGud.

Vi hoppas att alla församlingar kunde
kontrollera att uppgifterna på hemsidans
”Lokalt”-sida stämmer för att det inte skall
ske missförstånd. Meddela ändringar till
bettina.soderholm@mku.fi. TACK!

Ledarinspirationsdagen 2011
Inspirationsdagen för ledare – LID – börjar
snart bli en tradition för barn- och
ungdomsledarna i våra lokala församlingar.
Därför vill vi redan nu be er skriva upp
tidpunkten i kalendern. Lördagen 5 februari
samlas vi i Ingå metodistförsamling för att
få lite undervisning, diskutera svårigheter,
glädjas över framgångshistorier och bara
känna att vi inte är ensamma med
svårigheterna att få med ledare eller barn
och ungdomar till grupperna. Men hur ska
man göra egentligen? Och var kan MKU
hjälpa till?
Vi hoppas att varje församling kunde vara
representerad av en eller flera ledare. Mera
info och närmare program kommer senare.

Missionssatsningen 2010-2011
Senaste år hade MKU en kampanj för att
uppmuntra barn- och ungdomsgrupperna att
tillsammans arbeta för missionen. I år har vi
en ny utmaning för alla grupper där ute!
Årets mål är att hjälpa och samla in bidrag
för att stöda hörselskadade barn i Zimbabwe

och ge dem en möjlighet till skolgång. Det
ekonomiska målet är 500€ men ännu
viktigare är att barnen och ungdomarna
engageras och ser att man även som liten
kan hjälpa till. Ni grupper får själva komma
överens om vilka arbetssätt som passar er.
Kanske ni är duktiga på att baka eller sjunga
och vill därför ordna en småbrödsförsäljning
efter gudstjänsten eller en liten konsert?
Hur själva insamlingen går till får
församlingarna mera information om, men nu
lönar det sig att börja planera hur Ni vill
hjälpa till!

Lägerteam för sommaren 2011
Knappt är sommaren förbi så börjar
planeringen för nästa lägersommar! Nu
börjar jakten på inspirerade och glada ledare
som vill ställa upp för att ge barn, ungdomar
och unga vuxna en chans att möta Jesus!
Även personal behövs i form av
kökspersonal och husfarsuppgifter.
Tidpunkterna är inte
ännu fastslagna.
Ledare söks nu för:
Vinterläger (vecka 8),
Ungdomshelg,
Barnläger,
Kanotläger,
Tonårsläger och
Unga vuxna-läger
Av
lägerchefen
kräver
vi
tidigare
lägererfarenhet och ledarförmåga. För att
vara hjälpledare på barnläger måste man
vara 15 år och för att vara hjälpledare på
tonårsläger måste man vara minst 20 år.
Kökspersonalen bör ha hygienpass.
Ifall du är intresserad av att ställa upp eller
veta mera om de olika uppgifterna kan du
kontakta Maria Mörk, maria.mork@mku.fi
eller 050-5489745.
Nästa nyhetsbrev kommer ut i november.
Ifall du vill ha något med i det, skicka det till
bettina.soderholm@mku.fi inom oktober.
Hemsidan
är
vårt
huvudsakliga
informationsforum. Ifall du har något du
skulle vilja informera om där, t.ex. ett
evenemang, är det bara att skicka e-post.

Böneämnen:








Be för de lokala barn-, ungdoms- och
unga vuxna-grupperna. Deltagar- och
ledarsituationen är knepig på många
håll.
Be för nya sätt att nå ut till
människorna i vår omgivning
Be för den nya styrelsen och
verksamhetsåret som ligger framför.
Be att de rätta människorna skulle
vilja komma med i 1förGud-arbetet
Be för missionskampanjen
Be att vi ska hitta inspirerade ledare
för det inkommande lägeråret

I kalendern:
1-4.10
19.10
21-24.10
25-27.11
12.11
12-13.11
3.12
28.12. -2.1
5.2

EMYC i Nordirland
(Jennie representerar)
MKU-telefonmöte
Action-festival i Helsingfors
Trans4Mission10-konferens
MKU-styrelsemöte, H:fors
Global Leadership Summit
UNITED i Borgå
Midvintervecka i Sibbo
LedarInspirationsDag i Ingå

Mera info om
www.mku.fi.

dessa

evenemang

på

Ha en välsignad höst!

mvh. Andreas, Jennie, Bettina, Jenny R.,
Sarah, Maria, Jenny J. och Jessika

