
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Efter en kall början på året visar termometern nu 
plusgrader och solglasögonen har dykt upp. 
Lägersommaren närmar sig med stormsteg. Nu är det 
dags att anmäla sig som deltagare och meddela 
intresse om man vill fungera som ledare eller 
personal. Tyvärr var intresset för vinterlägret inte 
tillräckligt stort så lägret blev inte av. Nya tag nästa år. 
 
MKU:s nyaste tillskott är Hanna Sundell som kommer 
att göra 1förGud-praktik i Ekenäs och Hangö under 
våren. En närmare presentation av henne finns på vår 
hemsida. Vi vill också påminna om att vi alltså har en 
ny kassör, Ingrid Björkskog. Välkomna med i gänget! 
 
Lägerbroschyren dyker upp i dagarna och i år vill vi 
verkligen satsa på att så många som möjligt ska få 
chansen att komma med. Ta gärna med en hög från 
församlingen och dela med dig till vänner och 
bekanta! De som deltagit i läger de senaste åren 
kommer även att få broschyren per post. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tillbakablick på årets LID 

Första lördagen i februari samlades ungefär 20 barn- 
och ungdomsledare från olika delar av södra Finland 
för att ta del av inspiration och verktyg för arbetet 
bland barn och ungdomar på lokalplan. MKU:s 
ledarinspirationsdag hölls denna gång i Taborkyrkan 
i Ingå och inbjudna undervisare/inspiratörer var 
Henna Wilkman, Ida Karlsson och Amelie Nissfolk. 

Henna Wilkman delgav en hel del matnyttig 
information om hur man arbetar med barn och 
ungdomar som har specialbehov, en väldigt viktig 
undervisning med tanke på kyrkans utmaning att 
finnas till för många olika slags människor och kunna 
bemöta dessa på ett relevant sätt. Det var intressant 
att lyssna till Henna, som genom sin breda 
erfarenhet som speciallärare delgav en hel del 
intressanta infallsvinklar på att bemöta unga med 
specialbehov. Det andra undervisningspasset hölls 
av Ida Karlsson och Amelie Nissfolk, barn- och 
ungdomsledare i Betelförsamlingen i Karis. 
Tillsammans med ett team har de byggt upp ett 

levande och välfungerande 
barn- och ungdomsarbete i 
hjärtat av Karis, med de 
fräscha måndagssamlingarna 
”Skoj o´ hoj” som grund. De 
delgav en hel del idéer och 
erfarenheter och jag tror att 
ingen som lyssnade förblev 
oberörd eller oinspirerad. 

Under senare delen av 
eftermiddagen hölls 
gruppdiskussioner kring det 
aktuella läget i barn- och 

ungdomsgrupperna. 
Behoven är stora på många 
orter, men vi kan glädjas åt 
att det fortfarande finns 
många personer med hjärta 
för barn och ungdomar i 
församlingarna, något som 
ger hopp för framtiden. 
 

 
 



 

Lägerteam för sommaren 2011 
 

Vi söker ännu hjälpledare och personal till alla 
sommarens läger. Husmor bör ha hygienpass och 
hjälpledarna en minimiålder på 15 år på barnläger och 
20 år på tonårsläger. Vi söker också husfar som 
hjälper till med det praktiska! 
Ifall du är intresserad av att ställa upp som ledare eller 
som personal eller vill veta mera om de olika 
uppgifterna kan du kontakta Maria Mörk, 
maria.mork@mku.fi eller 050-5489745, så fort som 
möjligt. 
 
 

 

Internationell helg för ungdomar och 
unga vuxna 13-15.5 

13-30 år 
Ledare: Sarah Tiainen, Mayvor Wärn-

Rancken, Jessika Carlsen, Jenny Rancken, 
Jennie Mörk, David McCrea m.fl. 

 
Kanotläger 27.6-1.7  

10+. OBS! NYTT DATUM! 
Ledare: Annika Lahtinen m.fl. 

 
Barnläger 27.6-1.7 

7-12 år 
Ledare: Jennie Mörk, David McCrea m.fl. 

 
Gemenskapsläger 4-7.7 

Alla åldrar! 
Ledare: Annika Carlsen m.fl. 

 
Talkohelg 7-10.7 

Alla åldrar! 
Ledare: Förvaltningsrådet 

 
Tonårsläger 24-29.7 

13-18 år 
Ledare: Andreas Forsbäck m.fl. 

 
Camp Wesley i Lettland 31.7-4.8 

16-27 år 
 

Unga Vuxna-läger 10-14.8. 
18+  

Ledare: Tobias Elfving m.fl. 
 

Anmälan till lägren sker enklast via hemsidan där 
man kan fylla i elektronisk blankett. www.mku.fi.   

 

 

Böneämnen 
 Be för deltagar- och ledarsituationen i 

församlingarnas grupper. 

 Be för nya sätt att nå ut till människorna i vår 
omgivning. 

 Be för missionskampanjen 

 Be att vi ska hitta rätt ledare och personal för 
sommarens läger och att lägren skall vara till 
välsignelse för många barn, ungdomar och 
unga vuxna. 

 
Nästa nyhetsbrev kommer ut per e-post i maj. Ifall du 
vill ha något med i det, skicka det till 
bettina.soderholm@mku.fi senast 1.5.2011. 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. 

 
I kalendern: 

 
13-15.5 Ungdoms- och unga vuxna helg 
8-12.6 Årskonferens i Karleby 
27.6-1.7 Kanotläger i Nagu 
27.6-1.7 Barnläger 
4-7.7 Gemenskapsläger 
7-10.7 Talkohelg 
24-29.7 Tonårsläger 
31.7-4.8 Camp Wesley 
10-14.8 Unga Vuxna-läger 

 
Stuga för semestern? 
Det finns möjlighet att hyra stockstugan på 
Jumijärvi eller eventuellt hela lägergården för 
privata evenemang till förmånliga priser då där 
inte pågår läger. Stockstugan kan användas året 
om och ligger nära Himos backar. Se hemsidan 
www.mku.fi eller kontakta styrelsen eller 
fövaltningsrådet för närmare information på 
Cata@mku.fi.  
 

 
 
Ha en välsignad vår! 
 
ö. Andreas, Jennie, Bettina, Jenny R., Sarah, Maria, 
Jessika och Jenny J. 
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