HÖSTDAGARNA
Temat för HD 2019 är AVTRYCK

1-3.11 2019 | TOIJALA

Hej! Snart är det dags a/ tänka Höstdagar! Anmälan öppnar 1.10 och stänger 18.10. Hoppas det är
något du och dina ungdomar väntat på!
Fjolårets specialsatsning på församlingarnas hjälpledare ﬁck väldigt posiDv respons, så vi fortsä/er med
det. Tanken är a/ det skall vara lä/ och meningsfullt a/ integrera Höstdagarna i församlingens
hjälpledarutbildning. Vi kör med 3 verkstadspass och under alla verkstadspass erbjuds både “vanliga
verkstäder” och verkstäder som passar in i hjälpledarutbildningen. De verkstäder vi har tänkt a/ kunde
passa för hjälpledare är markerade med en stjärna i listan - men du kan med fördel själv avgöra vilka som
kan räknas in i just er hjälpledarutbildning. Notera a/ ungdomarna alltså skall välja 3 verkstäder + 2
reserver. Utöver hjälpisverkstäderna kan församlingarna också boka in egna hjälpisträﬀar under
programpassDden (meddela om de/a i samband med anmälan isf).
Annars bjuder årets Höstdagar på tradiDonellt program med café, musik, show, mässor, andakter, glada
människomöten, bön, gemenskap och skra/. Programmet hålls i huvudsak i Toijala idro/shall, medan
inkvarteringen och målDderna sker i den närliggande skolan och gudstjänsterna ﬁras i Akaa kyrka.
Grundpriset för Höstdagarna är 45 euro, men anmälningar e\er deadline 18.10 kostar 50 euro och för
annuleringar e\er 18.10 faktureras halva avgi\en (20 euro). Vi hoppas a/ de/a skall uppmuntra era
ungdomar a/ göra si/ beslut om deltagande i god Dd.
Du behöver en myndig gruppledare per Do ungdomar. Märk a/ det behövs både pojk- och
ﬂickgruppledare. Vi skickar e/ brev Dll alla ledare före Höstdagarna, så kom ihåg a/ ange gruppledarnas
kontaktuppgi\er i anmälan.
E\ersom församlingarna har försäkringar för sin verksamhet
försäkrar FKS inte deltagarna skilt, utan tecknar endast en egen
ansvarsförsäkring. Kolla därför upp a/ er församling har en
försäkring.
Vi hoppas a/ du nu har få/ all den informaDon du behöver.
Den färskaste informaDonen hi/ar du på våra webbsidor
hostdagarna.ﬁ. Du är välkommen a/ ta kontakt ifall du har
frågor eller behöver mera material!
Väl mö/ på Höstdagarna!
Höstdagsplanerarna
genom Christer och Patricia

INFORMATION
Anmälningar senast 18.10.

Talkoarbetare

Ungdomarna skall anmäla sig Dll sin
hemförsamling, som skall föra vidare
anmälningarna Dll FKS senast 18.10. Som ovan
nämndes är deltagaravgi\en för den som har
anmält sig i Dd är 45 €. Förseningsavgi\en är 5
€ och sista minutens annulleringar leder Dll a/
halva avgi\en debiteras. Anmälningarna görs
per e-post Dll patricia.hognabba@gmail.com
med en Excel-tabell som man kan ladda ner
från HD-webbplatsen. Församlingarna
faktureras på deltagaravgi\erna e\er
Höstdagarna.

FKS behöver talkoarbetare Dll Höstdagarna.
Meddela om du har myndiga ungdomar som kan
tänka sig a/ hjälpa Dll i köket, bära madrasser och
sälja i caféet mot graDs Höstdagar! Den som
kommer som talkoarbetare måste räkna med a/
missa en del program. Om man ogärna missar
något av programmen, är man välkommen som
“halvtalko”, vilket innebär a/ man betalar halva
deltagaravgi\en (20 euro) och kan välja när man
har talkoturer.

Verkstadsval

Den Höstdagsdeltagare som inte anger annat, blir
medlem i FKS i samband med anmälningen Dll
Höstdagarna. På HD-lördagen hålls förbundets
höstmöte då verksamhetsplanen och budgeten
godkänns och en ny styrelse väljs. Just nu letar vi
därför styrelsekandidater för styrelsen 2019 – folk
som vill komma med och planera Höstdagarna
2019. NomineringsDden går ut 4.10.2019. Du som
har dukDga och akDva ungdomar i Din församling –
nominera gärna! Meddela namn och
kontaktuppgi\er, så tar vi kontakt för mera
informaDon. Kontrollera dock a/ ungdomen i fråga
är närvarande och Dllgänglig inkommande år och
a/ han/hon är beredd a/ åka runt på möten
ungefär varannan månad. Man får resorna betalda
enligt billigaste färdmedel, men ingen annan
ersä/ning. Det ﬁnns också möjlighet a/ kandidera i
ordförandevalet.

Verkstäderna ﬁnns beskrivna på en bilaga.
Samma informaDon ﬁnns också på webben, där
den även uppdateras om förändringar sker.
Verkstäderna skall väljas i samband med
anmälan. Ungdomarna anmäler sig Dll
verkstäderna i prioritetsordning, d.v.s. man
sä/er en 1:a för den verkstad man helst deltar
i, en 2:a för följande, en 3:a för si/ tredje val
och en 4:a + 5:a för reservverkstäderna. Vi
hoppas a/ vi kan förverkliga e/ av de två första
önskemålen för alla. Poängtera gärna för dina
ungdomar a/ det är mycket sannolikt a/ de
bara får plats i en av favoritverkstäderna och a/
de därför bör välja reservverkstäder där de kan
tänka sig a/ delta. På grund av det stora
deltagarantalet är det inte möjligt a/ göra
verkstadsbyten på plats. Vi strävar e\er a/
meddela församlingarna i förväg vem som få/
vilken verkstad.
Höstdagsmusikalen
Notera a/ de som vill anmäla sig Dll sång eller
drama i höstdagsmusikalen måste skicka in en
separat ansökan med referenser / sångprov.
Fanor
Ny församlingsfana eller kär favorit - fanorna
tas med Dll fredagskvällens första samling.

Planeringsgrupp för Höstdagarna 2020

Kontaktuppgifter:
Patricia Högnabba
Förbundssekreterare
Norra kajen 20 b A 5
00170 Helsingfors
ln 050 4089010
patricia.hognabba@gmail.com
Christer Romberg
Ordförande
050 3433418
christer.romberg@evl.ﬁ

PROGRAM
FREDAG
18.00 – 20.00
20.00
20.30
22.00
00.00
00.30

PRELIMINÄRT
Ankomst, anmälning och inkvartering. Kvällsbit i skolans matsal
Sjung in med Höstdagarnas kompgrupp
Öppning av Höstdagarna 2019 i idro/shallen
Mässa i Akaa kyrka
Na/café i skolan
Caféet stänger
Tystnad

LÖRDAG
08.00 – 09.15
09.00
09.15
10.15
11.30 – 13.00
13.15
14.45
15.00
16.00
17.30
17.45 – 19.15
19.00
20.00
20.15
21.30 – 22.30
22.30
00.30
01.00

Väckning och morgonmål
Sjung igång den nya dagen
Morgonandakt, morgonshow och morgonjumppa i idro/shallen
Verkstadspass 1
Lunch
Verkstadspass 2
Sing in Dll e\ermiddagssamling
E\ermiddagssamling
Verkstadspass 3
Programpark 1 (möjlighet Dll församlingsvisa träﬀar)
Middag
Programpark 2 (möjlighet Dll församlingsvisa träﬀar)
Sjung in kvällen
KVÄLLSSHOW och a\onandakt i idro/shallen
Kvällsbit
Bongo och Open stage, Na/café och Na/bio
Caféet stänger
Tystnad

SÖNDAG
08.00 – 09.15
09.15
09.30
12.00
13.00
13.00

Väckning och morgonmål
Sjung in med kompgruppen i idro/shallen
Söndagssamling i idro/shallen, Morgonandakt + Musikal
Tid a/ packa ihop si/ pick och pack
Mässa
Hemfärd (lunchpaket delas ut)
Hemfärd (lunchpaket delas ut)

