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Sällan har ett år varit så fyllt av 
längtan som det senaste. Jag har 
längtat efter att få träffa mina vän-
ner, att gå på evenemang och att 
inte behöva planera om allt i sis-
ta minuten. Men mest av allt har jag 
ändå längtat efter att få träffa bekanta 
och vänners vänner. De där som det aldrig 
blir av att ta kontakt med, eller som jag kanske inte ens rik-
tigt minns när jag funderar på vem jag skulle kunna skicka till. 
Dem som jag träffar bara på släktkalas, inflyttningsfester el-
ler Höstdagar, och vars liv jag får höra om typ en gång i året. 
Mest av allt har jag alltså längtat efter er! Och nu är det dags! 
Äntligen! Min längtan får ta slut!

Jag tror vi är många som har längtat efter varandra, och vi är 
många vars längtan äntligen får ta slut. Så nu ska vi fira och 
ta vara på det! Prata med nya och gamla bekanta, dela på en 
chokopatukka och våga säga hej.

Samtidigt finns det mycket som vi får längta efter hela livet, 
och en del sånt ska vi få fundera på här. Det finns längtan ef-
ter Gud, men också efter mycket annat i livet. Jag hoppas att 
du aldrig ska sluta längta helt, men jag hoppas också att du 
får möta det mesta av det du längtar efter allra allra mest, vad 
det än är.

Och jag hoppas du får riktigt fina Höstdagar!

FKS ordförande “Ninni” Nicolina Grönroos

NINNI

LÄNGTA
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FÖRBUNDET KRISTEN SKOLUNGDOM (FKS)
Förbundet Kristen Skolungdom r.f. grundades år 1947 för 
att samla alla kristna skolungdomsgrupper, som verkade i 
Svenskfinland. Tre år senare började man arrangera en ge-
mensam träff – Höstdagarna, som alltså fyller 71 år i år.
 
Målsättningen för FKS har ända sedan grundandet varit att 
”fördjupa det andliga livet hos skolungdomen”. Tyngdpunkten 
för verksamheten har under de senaste åren utgjorts av Höst-
dagarna, Sommardagarna och webbtjänsten fragaprasten.fi.
 
Alla som deltar i Höstdagarna blir automatiskt medlemmar i 
FKS. Man kan också bli medlem genom att betala en med-
lemsavgift på 5 euro. På Höstdagslördagen hålls förbundets 
höstmöte då verksamhetsplanen och budgeten godkänns 
och en ny styrelse väljs.
 
Om du vill veta mera om FKS kan du läsa på fks.fi, eller frå-
ga någon av arrangörerna. Om du är intresserad av att vara 
mera aktiv i förbundet (t.ex. genom att hjälpa till med Höstda-
garna nästa år) kan du anmäla ditt intresse till infon. Det finns 
uppgifter för alla. Välkommen med!
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ABCANDAKT
Vi firar gemensamma andakter i hallen och 

gudstjänster i Akaa kyrka. På lördag kan du delta 
i en förbönsandakt på Stilla stället under programparkstid.  

 BÖN
Vi ber tillsammans i mässor och andakter. Om du vill ta en egen 
stund för bön är Stilla Stället ett bra alternativ. Om du har något 
ämne du vill att våra medvandrare/själavårdare skall be för kan 
du rycka dem i ärmen eller skriva en bönelapp på Stilla Stället. 
Be gärna för Höstdagarna!

DELTAGARMÄRKE
När du anmäler dig får du ett armband, som är årets deltagar-
märke. Märket ger dig rätt att delta i program och måltider. Det är 
viktigt att du behåller märket på armen hela veckoslutet.
 
DUSCHAR
Det finns duschar i hallen i åtta olika omklädningsrum. Hallen 
öppnar kl. 7.30 på morgonen. Efter väckningen finns det tid att 
duscha, men om du vaknar tidigare är det viktigt att du inte stör 
dem som sover.
 
GÄSTER
Vi är gäster i Toijala - i hallen, i kyrkan och framför allt på skolan. 
Vi får vara glada att vi får ordna Höstdagar i så fina utrymmen. Vi 
uppför oss som gäster brukar - genom att visa respekt och ge-
nom att inte förstöra eller skräpa. När skolans elever och perso-
nal kommer tillbaka på måndag, ska allt vara i skick annars kan-
ske vi inte får ordna fler Höstdagar här.
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HALLEN
Alla gemensamma samlingar hålls i Toijalan monitoimihalli, Mo-
nari. Även om stämningen stiger är det förbjudet att använda 
tändare p.g.a. brandfara. 

HÖSTDAGSCAFÉ
Höstdagscaféet är HD:s hjärta. Kom till caféet för att umgås 
med dina kompisar och kanske hitta nya!? Du kan också köpa 
godsaker eller bara njuta av stämningen. Välkommen! Du är 
också välkommen att besöka caféföretagaren i hallen under 
Höstdagarna.
 
HÖSTDAGSHÄFTET
Du håller programbladet för årets Höstdagar i din hand. Av 
upphovsrättsliga skäl bör häftet returneras efter Höstdagarna. 
Höstdagshäftet finns även i digitalform på Höstdagarnas webb-
sida. 
 
HÖSTDAGSTORG
I hallens aula kan du bekanta dig med utställare som kommit till 
HD för att träffa just dig. Under lördagen är det flera organisatio-
ner som ställer ut på Höstdagstorget.
 
HÖSTDAGSPOST
Höstdagspostlådan finns i Höstdagscaféet. Skriv dikter, roliga 
historier eller hälsningar åt dina kompisar! Med god tur läses just 
din hälsning upp och trevlig post brukar belönas!
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INFO
Är det något du funderar över? Har du tappat 

bort en kompis? Behöver du öronproppar? Vill du ha en Höst-
dagsaffisch? Har du hittat borttappade saker? Vänd dig då till 
vår infodisk som finns i hallen. Kvällstid betjänar info i Höstdags-
caféet. 

LOGEMENTEN
Vi bor i klassrum i Toijalan yhteiskoulu. Klassrummen stängs un-
der lördagen kl. 10.30-22.30, så ta med dig det du behöver un-
der dagen. Bär alltid dina värdesaker med dig, eller lämna in 
dem i infon. Kolla med logementvärdarna om du absolut behö-
ver komma in i rummet under dagen. 

MADRASSERNA
Tänk vad skönt att få sova på en madrass! FKS har köpt mad-
rasser för att du skall kunna sova mera bekvämt under Höstda-
garna. Vi hoppas att du behandlar dem väl.

MEDVANDRARE | SJÄLAVÅRDARE
Medvandrarna eller själavårdarna finns till för att prata/be om 
smått och stort med dig. Du kan rycka dem i ärmen när som 
helst, eller söka dem på Stilla Stället. 

SJUKVÅRDARE
Förstahjälparna står till din tjänst om du känner dig krasslig. Du 

känner igen dem på deras märke, eller så kan du söka 
dem i förstahjälprummet (rum 253, till vänster då du 

kommer in i skolan), där du också kan vila eller få 
mediciner. Du kan också nå dem per 

telefon på nummer 040 3633078.

SJUKVÅRD

TALKO INFO ARTIST

CAFÈ SJÆLAVÅRDARE STAFF

MATSAL LOGEMENTVÆRD

STILLA STÆLLE ALT 1 STILLA STÆLLE ALT 2

040 3633078

ABC
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SNAPCHAT
Följ Höstdagarnas Snapchatkonto @hostdagarna för spännande 
stories och direktkontakt med programledarna.

STILLA STÄLLET
Höstdagarnas andaktsrum kallas för Stilla stället. Dit kan du gå 
om du vill be, prata med någon vuxen eller om du bara vill vila 
dina öron en stund.  Man kan be för sig själv, skriva ner sin bön 
på en lapp, eller lägga ner en bönesten. Stilla stället finns i klass-
rum 254, till vänster när du kommer in i skolan.
 
SÄKERHET
Alkohol och rusmedel är förbjudna på Höstdagarna. Inte heller 
rökning är tillåtet. Höstdagarnas krisplan finns tillgänglig vid in-
fon. Om idrottshallen eller skolan behöver evakueras samlas vi 
på gården mellan skolan och idrottshallen.

TOIJALA
Toijala hör sedan 2007 till kommunen Akaa (sv. Ackas) i Birka-
land med 17 000 invånare. I Toijala finns världens största mem-
ma-fabrik, Kymppi-Maukkaat Ab. Toijala är också en viktig knut-
punkt för tågtrafiken, har du åkt tåg i södra Finland har du säkert 
hört “vi anländer om en stund till Toijala”. Kända Toijalabor i värl-
den är Harri Holkeri och Arvo Ylppö.

VÄCKNING
Logementvärdarna väcker dig på morgonen. Om du vill stiga upp 
före väckningen, måste du viska och trippa på tårna, så att an-
dra får sova.
  
FRÅGA VID INFOT OM DU ÄNNU UNDRAR ÖVER NÅGOT!
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NATA AATOLA 

Hejssan, Nata här! Jag kommer från Helsingfors och går sista 
året i gymnasiet. På fritiden sysslar jag med musik och mode 
samt dricker massor med kaffe. Kom gärna o snacka med mig 
ifall ni ser mig under veckoslutet. Hoppas vi har en super helg 
tillsammans!

ALFONS PÖNTINEN 

Morjens! Jag heter Alfons, är 17 år och e här med Matteus. Jag 
går mitt andra är på gymnasiet och är intresserad av musik. Kom 
gärna o moikka om ni ser mig nu på HD!

LINN SCHÖNBERG 

Hejssan! Jag heter Linn, är 18 år och bor i Helsingfors. Jag går 
sista året i gymnasiet. På fritiden håller jag bland annat på med 
hästar och gillar att äta mat. Kom jättegärna och hänga med mig 
om ni ser mig under HD!

PROGRAM
LEDARNA

HD21 | 
9



 

VIIVI

LAURA

HD-DIAKON

H
D

-PR
Ä

ST10 | H
D

21



 
HÖSTDAGSDIAKON | VIIVI SUONTO

Hej! Jag heter Viivi Suonto och jobbar som diakoniarbetare i 
Johannes församling i Helsingfors. Till min arbetsbild hör för-
utom sedvanliga diakoniarbetet, även arbete bland ungdomar 
och unga vuxna. Jag besöker även med jämna mellanrum yr-
kes- och högskolor där jag delar ut kaffe samt ger information 
om diakoniarbetet till studerande. På fritiden gillar jag att sim-
ma, sticka och spela brädspel. Min dröm är att minska ensamhe-
ten och erbjuda hjälp åt behövande.  På höstdagarna finns jag 
där för dej, så ta modigt kontakt! Jag kan samtala om allt mellan 
himmel och jord. 

HÖSTDAGSPRÄST | LAURA SERELL

Jag heter Laura och är årets HD-präst. Jag bor på Åland men 
är ursprungligen från Borgå. Jag gillar att röra mig i skog och 
mark med min hund och laga mat.

HD-DIAKON
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BISKOP BG

PATRICK

DIT
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BISKOP BO-GÖRAN ÅSTRAND
Jag är biskop BG och bor i Borgå tillsammans 
med Karin, vår labrador Doris och katten Theo-
dor. Det ska bli kul att träffas på HD! Jag gillar 
den sköna stämningen. Vi ses!

PATRICK TIAINEN
Jag är 28 år, bosatt i Rimito och nödcentral-
operatör vid Åbo nödcentral. Jag var sam-
fundsledare och pastor åren 2014-2017, 
men lämnade samfundet efter en personlig 
kris och misslyckade försök att ändra min sex-
uella läggning. Intresset för människan och det 
andliga finns kvar, och har burit vidare till studier 
inom lösningsinriktad terapi.

DITTE SANDHOLM
Vem är jag? 28 år ung, men tragglat mig igenom en hel 
del under den tiden. Harry Potter- fantast. Lugnas ner av att 
baka surdegsbröd. Jobbar till vardags som speciallärare med 
elever, som har hög skolfrånvaro. Längtar efter våren, midda-
gar med nära och att någon dag få egna barn med min sambo. 
Hoppas på att aldrig bli osynlig igen och behöva längta efter att 
bli sedd.

TALARE
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HD-KOMPBANDET 2021 

Uppe från vänster:
PATRIC SJÖLANDER, 55. Ansvarig för ungdomsverksamheten i 
Närpes församling. Håller i HD-kompbandet för 3:e gången. Äls-
kar att vara på havet då han inte arbetar.
WENDLA STRANDHOLM, blivande hjälpledare som går i åk 9 i 
Närpes högstadium.
OSKAR ”OKKA” EKLUND, 19. Jobbar som skolgångsbiträde. 
Påminner om en lågstadieelev sprallig och inte så smart. Väntar 
på att få fara till milin.
SEBASTIAN ”SEBBE” EKROOS, 24. Jobbar deltid som timlära-
re. Spelar piano och sjunger i kör. Utöver musiken spelar jag fris-
beegolf alltid när vädret tillåter!

Mitten från vänster:
JOHANNES FORSÉN, 18. Studerande, multi-instrumentalist och 
metalhead. Före detta världens yngsta person.
KAJSA ÅBACKA, 16. Studerar vid Närpes gymnasium. Sjung-
er och spelar klarinett på fritiden. Kan inte somna på natten, kan 
inte vakna på morgonen.
MEDINA ”MEDDE” SÖDERLUND, 20. Jobbar som skolgångsbi-
träde, försöker älska livet och behöver vila mycket.

Liggande:
ANDREAS ”ESSIN” SKRIFVARS, 28. Bandets bas. Jobbar till 
vardags som barn- och ungdomsledare. Älskar dataspel och 
pappaskämt

GUDSTJÄNSTERNA
Chrisu Romberg med musiker leder
musiken under gudstjänsterna
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TEATER TAIMINE

HD ONSTAGE
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TEATER TAIMINE - STORMEN
En natt trampar en utsvulten isbjörn rakt in i den grönländska byn 
Ittoqqortoormiit.
I skogen i Montana sitter en eremit och jobbar med ett farligt pro-
jekt som han tror ska rädda människorna och världen. Invånar-
na i kolonin Alg & Coconut dricker sandte och ägnar sig åt posi-
tivt tänkande.

Lill och Olli lever mitt i klimatförändringen. Olli är mycket bekym-
rad, Lill vill helst inte tänka på den.
Hur illa är det? Vad kan vi göra?

HD ONSTAGE
Lördagkvällens konsert består av höstdagsdeltagare som övat 
in en show med temat LÄNGTA under dagens verkstäder. HD 
onstage teamet består av: Staffan Strömsholm, Patrik Frisk, Kjell 
Wikström, Niclas Ingman, Felix Holmberg, Daniela Strömsholm, 
Emma Gustafsson och Daniel Jakobsson  

HD GAMES
Höstdagarnas egen variant på Hunger Games är tillbaka igen! 
Är det i år som du är den enda överlevande när alla ballonger 
sprängts? Kom och var med i denna rafflande och galna uppgö-
relse i sporthallen.  

HD ONSTAGE
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MEDVANDRARE | SJÄLAVÅRDARE
Medvandrare eller “själavårdare” är Höstdagsvuxna som finns 
tillhands för att prata med dig. Du hittar dem i Höstdagsvimlet 
och nån av dem finns hela tiden på Stilla stället. 
     
Har du något som du vill att våra själavårdare skall be för? Ryck 
dem i ärmen eller via www.hostdagarna.fi/be 

Årets själavårdarteam består av Ingrid Björkskog, Sofia Lilje-
ström, Dan Krogars, Ulf Sundqvist och Nadine Mabinda

MEDVANDRARE

SJUKVÅRD

TALKO
INFO

ARTIST

CAFÈ
SJÆLAVÅRDARE

STAFF

MATSAL
LOGEMENTVÆRD

STILLA STÆLLE ALT 1 STILLA STÆLLE ALT 2
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FÖRSTA HJÄLPARE  
Förstahjälparna hittar du i förstahjälprummet eller så 
kan du nå dem genom att ringa numret: 
040 3633078

Anna Helin, Ronja Palkonen, Jessica Holmberg och 
Fredrika Sjöberg.SJUKVÅRD

TALKO INFO ARTIST

CAFÈ SJÆLAVÅRDARE STAFF

MATSAL LOGEMENTVÆRD

STILLA STÆLLE ALT 1 STILLA STÆLLE ALT 2

FREDRIKA RONJA

ANNA
JESSICA

FÖRSTA HJÄLPARE20 | H
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LOGEMENTVÄRDAR
Logementvärdarna hjälper dig med frågor som 
har med boendet att göra. Fråga efter dem vid 
infon eller i caféet. Du kan också ringa nummer: 
040 3633151 

Tanja Holm, Visa Lammentausta, 
Nea Nousiainen och Jakob Nylund. SJUKVÅRD

TALKO INFO ARTIST

CAFÈ SJÆLAVÅRDARE STAFF

MATSAL LOGEMENTVÆRD

STILLA STÆLLE ALT 1 STILLA STÆLLE ALT 2

VISA

JAKOB NEA      

TANJA

FÖRSTA HJÄLPARE LOGEMENTVÄRDAR
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FKS STYRELSE  - HÖSTDAGSPLANERARNA  
Alina Granö, Ditte Sandholm, Kalle Sällström, Janne Strömberg, 
Walter Wallén, Sabina Lumivirta, Nata Aatola, Olivia Bonnvier, Nea 
Nousiainen, Tanja Holm, Ninni Grönroos (ordf.) På bilden även: 
Patricia Högnabba (förb. sekr.), Daniel Jakobsson (allt-i-allo)

ALINA

KALLE

DITTE

JANNE

WALTER

FKS STYRELSE

NINNI
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SABBE

TANJA

DANIEL

PATRICIA

OLIVIA

NEA

NATA
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VÅNING ETT
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SJUKVÅRD

TALKO INFO ARTIST

CAFÈ SJÆLAVÅRDARE STAFF

MATSAL LOGEMENTVÆRD

STILLA STÆLLE ALT 1 STILLA STÆLLE ALT 2

SJUKVÅRD

TALKO INFO ARTIST

CAFÈ SJÆLAVÅRDARE STAFF

MATSAL LOGEMENTVÆRD

STILLA STÆLLE ALT 1 STILLA STÆLLE ALT 2

SJUKVÅRD

TALKO INFO ARTIST

CAFÈ SJÆLAVÅRDARE STAFF

MATSAL LOGEMENTVÆRD

STILLA STÆLLE ALT 1 STILLA STÆLLE ALT 2

ENTRE

K
A

R
T

O
R
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SJUKVÅRD

TALKO INFO ARTIST

CAFÈ SJÆLAVÅRDARE STAFF

MATSAL LOGEMENTVÆRD

STILLA STÆLLE ALT 1 STILLA STÆLLE ALT 2

K
A
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VÅNING FYRA

VÅNING FEM
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Är från Närpes Har en cool 
frisyr.

Är med i 
FKS styrelse 

(Höstdagspla-
nerarna).

Har åkt båt för 
att komma till 
Höstdagarna.

Har ett annat 
modersmål än 

svenska.

 Är på Höstda-
garna första 

gången.

 Jobbar i 
kyrkan.

 Jag gärna 
skulle vilja lära 

känna.

Berättar roliga 
skämt.

Har stått på 
Höstdagssce-

nen i år. 

Har varit minst 
3 gånger på 

Höstdagarna.

 Är med i 
kompgruppen.

Deltar i Höst-
dagskampen.

 Har en snygg 
församlings-

huppare 

Bor i Helsing-
fors. Är söt.

JAG HAR HITTAT EN NY KOMPIS SOM...

Har du LÄNGTAT efter Höstdagsbingot?
Krambingot är en viktig Höstdagstradition, som tyvärr måste ta 
lite coronapaus detta år. Men låt det inte hindra dig från att lära 
känna nya typer! Delta istället i Höstdagarnas kompisbingo och 
vinn fina priser! Be om autograf i rutan för varje typ du lyckas 
hitta. För att ni skall räknas som kompisar bör ni prata i minst en 
minut före autografen skrivs! När du fyllt alla rutor kan du komma 
och visa upp ditt rutfält till infot, så är du med i utlottningen som 
sker på söndag morgon!

KOMPISBINGO
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Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

hostdagarna@hostdagarna
www.facebook.com/hostdagarna

FÖLJ HÖSTDAGARNA
Nata, Alfons och Linn snappar hela helgen 

bakom och framför kulisserna. Bilder publiceras 
på IG och Facebook under och efter HD

FÖLJ OSS

PRENUMERERA PÅ  
HÖSTDAGARNAS YOUTUBEKANAL  

Bästa sättet att få uppleva Höstdagsfeelisen även när man är 
hemma är att prenumerera på Höstdagarnas youtubekanal. 

WWW.YOUTUBE.COM/HÖSTDAGARNAFKS
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FREDAG
18-20      Välkommen, anmälning och inkvartering   
      Kvällsbit i skolans matsal
20.00            Sjung in med Höstdagarnas kompgrupp
20.30        Höstdagsstämningen stiger!
      Öppning av Höstdagarna 2021 i idrottshallen
      Fanor, församlingar och feelis!
22.00          Människa kom fram mässa i Akaa kyrka 
      Grillen är öppen | Nattcafé i skolan
00.00        Stängningsdags i Höstdagscaféet
00.30          Tystnad

LÖRDAG
08-09.00      Väckning och morgonmål
09.00        Sjung igång den nya dagen 
09.15        Morgonshow i hallen
      Morgonandakt med Ålands unga kyrka 
10.15         Verkstadspass 1
11.30-13      Lunch i skolans matsal
      (UAL-kaffe i Lärarrummet från 12.15)
13.15         Verkstadspass 2
14.45       Sjung in eftermiddagssamlingen
15.00       Eftermiddagssamling i hallen 
      Tal av Patrick Tiainen
      Stormen med Teater Taimine
16.30           Verkstadspass 3
17.30-19.00 Middag

PROGRAM
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18.00       Programparker: 
      18.00 Höstmöte i klassrum 304 på skolan
      18.30 Karaoke i skolans auditorium
      18.30 Förbönsandakt på Stilla Stället
      19.00 Ljuständning, start utanför hallen
20.00         Sjung in kvällen
20.15           KVÄLLSSHOW i hallen
      Längtan - i tal, musik och show
      Biskop Bo-Göran Åstrand har ordet
                    HD-onstage
      Aftonandakt med verkstadsgruppen
21.30            Kvällsbit i skolans matsal
22.30            Nattcafé och Nattbio på skolans sida 
      (bio i skolans auditorium
22.30      Open stage i hallen. Scenen är din!  
00.30           Caféet stänger
01.00          Tystnad

SÖNDAG
08-09.00      Väckning och morgonmål
09.15        Sjung in
09.30        Söndagssamling i hallen - en sista dos 
      Höstdagsstämning
      Morgonandakt med Ekenäsnejdens svenska 
      församling
      Tal av Ditte Sandholm
      HD - GAMES
      Tid att packa ihop sitt pick och pack
12.00        Höstdagsmässa i Akaa kyrka
13.00        Hemfärd (lunchpaket delas ut)

   

PROGRAM
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FÖREDRAGNINGSLISTA
 
Förbundet kristen skolungdom r.f.
Höstmöte 2021
Plats: Klassrum 304, Toijalan Yhteiskoulu
Tid:  6.11.2021 kl. 18.00

§ 1.        Mötets öppnande
§ 2.        Laglighet och beslutsförhet
§ 3.       Fastställande av föredragningslista
§ 4.        Val av ordförande och sekreterare för mötet 
§ 5.        Val av två protokolljusterare och rösträknare 
§ 6.        Verksamhetsplan för år 2022
§ 7.        Budget för år 2022
§ 8.        Val av styrelse för år 2022
§ 9.        Val av ordförande för år 2022
§ 10.      Val av en revisor (verksamhetsgranskare) 
 och suppleant för år 2022
§ 11.      Övriga ärenden
§ 12.      Mötets avslutande

HÖSTMÖTE
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FKS STYRELSE

Förbundet Kristen Skolungdom r.f. väljer ny styrelse på 
Höstmötet. Kandidatnomineringen har skett i samband med 
anmälan.

Styrelsen består av ordförande och sex medlemmar, varav 
minst två bör vara mellan 15 och 18 år. Dessutom behövs 
fyra suppleanter. Varje FKS-medlem, som fyllt 15 år, har rätt 
att rösta.

 
FÖLJANDE PERSONER STÄLLER UPP I STYRELSEVALET
Alina Granö, Åbo svenska församling
Alex Hyttinen, Matteus församling, Helsingfors
Anni Komulainen, Matteus församling, Helsingfors
Sabina Lumivirta, Petrus församling, Helsingfors
Nea Nousiainen, Kyrkslätts svenska församling
Niko Partanen, Matteus församling, Helsingfors
Ditte Sandholm, Sjundeå svenska församling
Kalle Sällström, Johannes församling, Helsingfors
Walter Wallén, Esbo svenska församling
Johannes Winé, Ålands unga kyrka

I ORDFÖRANDEVALET STÄLLER FÖLJANDE KANDIDAT UPP:
Nicolina Grönroos, Borgå svenska domkyrkoförsamling
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LÖRDAG 18.00 - 20.00
På lördag kväll erbjuds programparker. Du kan välja fritt mel-
lan de olika aktiviteterna, ingen förhandsanmälan krävs. Un-
der programparkstid är det också möjligt för församlingarna 
att ordna egna träffar.
 

18.00 HÖSTMÖTE 
Förbundet Kristen Skolungdom r.f. (FKS), som arrangerar 
Höstdagarna, håller sitt höstmöte i klassrum 304 (i skolan). 
På föredragningslistan finns bl.a. val av styrelse för nästa år.

18.30 KARAOKE
Uppträd med din favoritkaraokelåt i skolans auditorium. 

18.30 FÖRBÖNSANDAKT
En stund med Gud – bön och sång. Välkommen på andakt i 
Stilla Stället. 

19.00 LJUSTÄNDNING
Under Allhelgonahelgen brukar många tända ljus på gravar. 
Vi går till gravgården i närheten (1 km) med tända ljus. Sam-
ling utanför hallen.
  
 .

PROGRAM
PARKER
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LÖRDAG 22.30 OPEN STAGE  

Lördagkvällen avslutas med  Höstdagarnas legendariska Open 
stage! Höstdagsscenen är din under en magisk timme där allt 
är möjligt. Läs en dikt, sjung en sång, jonglera, gör ett magitrick 
eller något annat som du vill visa upp för höstdagspubliken. 
Tillsammans med en gammal eller ny vän eller helt solo. 

Meddela om ditt/ert bidrag till programledarna senast vid mid-
dagstid på lördag. Viktigt att du också meddelar vad som be-
hövs för att genomföra ert nummer. 

Vi strävar efter att publicera alla bidrag på vår youtubesida, om 
du inte vill att ditt bidrag ska publiceras så behöver du meddela 
det till programledarna.   

PROGRAM
PARKER

OPEN 
STAGE
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1. BIBELGRUPP 
Känner du att du har dålig koll på Bibeln? 
Skulle det sitta med en snabbgenomgång 
inför kommande hjälpisuppdrag? Då är det-
ta verkstaden för dig. Som ledare fungerar 
Höstdagsprästen Laura Serell.

2. GYM 
Orolig för att missa ditt gympass p.g.a. 
Höstdagarna? Välkommen med på ett Höstdagsgympass!

3. FOTBOLL 
Uppvärmningsövningar och match. Vi spelar 
utomhus på konstgräs. Alla med!

4. SPEL 
Höstdagsgemenskap i form av kortspel eller 
brädspel. Pidro eller Alias, Trivial eller Poker - 
vilket är ditt favoritspel?

5. TALKOVERKSTAD 
Vill du hjälpa till men är för ung eller upptagen för att komma som 
talkoarbetare? Anmäl dig till Höstdagarnas talkoverkstad, där du 
får hjälpa till att packa lunch-påsar med oförskämt trevliga typer. 

6. PIZZA FÖR UNGA VUXNA 
Pizzaeftermiddag i bästa sällskap - med biskopen. Verkstaden 
är till för dig som fyllt 18 år (eller fyller i år).

VERKSTÄDER
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7. NÖDFÖRSTAHJÄLP  
VARDAGENS OLYCKSFALL* 
Kan du agera då olyckan är framme? Kom 
med och lär dig grunderna till nödförstahjälpen. 
Lär dig bemöta en patient, använda 112-appen, 
samt behandla vanliga olycksfall som näsblod, 
stukad handled, hinder i luftvägen, m.m. Lär dig 
att hjälpa din nästa! Ledare Kia Brummer och 
Johan Nyman från Johanniterna. Kursen passar 
alla och kräver inga förkunskaper.

8. AMONG US IRL 
Vem är crewmate och vem är impostor? Lyckas din sida vin-
na när vi spelar Among us live och IRL på höstdagsområdet? 
Verksaden leds av unga vuxna från Matteus församling.

9. ATT HÅLLA ANDAKT 
En verkstad som utmynnar i lördagens aftonandakt för Höst-
dagsdeltagarna. Tips på hur man kan lägga upp en andakt, 
hur man väljer lämplig musik och vad man behöver tänka på 
när man håller andakt. Laura Kota-aho och Sofia Liljeström 
ansvarar för verkstaden.

10. MENTAL HÄLSA Vad gör man när 
livet inte är så enkelt? När stress, press eller 
ångest kommer emot? Det här är en work-
shop om att ta hand om sig själv och varan-
dra. Kom och fundera och diskutera både 
anonymt och i grupp. Verkstaden leds av Pe-
ter Cavonius, Krisjouren för unga
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11. PYSSEL 
Gillar du att pyssla? Kom med och måla tyg-
kassar eller pyssla smycken! 

12. HD ONSTAGE SOLIST 
För dig som vill utveckla dina musikaliska gå-
vor och ta plats på HD onstage-scenen inför 
höstdagspubliken genom att sjunga solo. 

Daniel Jakobsson ansvarar för HD onstage.

13. HD ONSTAGE BACKUPSINGERS 
För dig som varit HD onstage/musikal solist ti-
digare och är beredd att testa lite svårare saker 
och ta ett större musikaliskt ansvar. Med tight 
stämsång blir du det som lyfter HD onstage till 
nästa nivå. Daniel Jakobsson ansvarar för HD 
onstage.

14. HD ONSTAGE DANS 
Vill du vara med och dansa för stor publik under 
HD onstage? Kom med i vår dansverkstad. Som 

ledare fungerar Emma Gustavsson.

15. FRAMTIDSHOPP I EN MATWORKSHOP 
 Vi kan alla göra små förändringar i vardagen 
för att leva mer hållbart. En bra plats att bör-
ja på är i köket! Tycker du om att vara kreativ 
och laga god mat? Kom med på UngMarthas 
verkstad och laga klimatsMartha recept till-
sammans!
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16. SPEED-FRIENDING 
Kommer du till Höstdagarna för att få nya 
vänner? I så fall är detta det självklara verk-
stadsvalet för dig! Garanti för nya vänner!

17. JOGGA 
Vill du komma ut i friska luften en stund 
och samtidigt ta dig en rundtur i Toijala? Följ med på Höstdags-
gängets joggingtur/promenad! 

18. MOBILSPEL  
Kom med och spela Among us mobilt!

19. FRISYRER OCH FLÄTOR 
Gillar du att fläta eller vill du erbjuda 
ditt hår att flätas? Tycker du om att 
bläddra i frisyrböcker? Då är detta 

verkstaden för dig! Ta med egen borste och kom med i 
Höstdagarnas frisyrverkstad som leds av Emma Enoksson.

20. KREATIV PÅ INSTAGRAM 
Hur tar man snygga mobilbilder? Hur skapar 
man engagerande storyn? Lär dig använda IG 
som proffsen. Verkstaden leds av Nina Öster-
holm, kommunikatör. 

21. DISCGOLF 
Vi går ett varv på Toijalas discgolfbana. 
Utrusta dig med varma utomhuskläder. 
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1. BARA I DIG
2. BERÄTTELSER
3. DU SOM ÄR TÖRSTIG
4. DU ÄR HÄR
5. DÄRFÖR VI PRISAR
6. FALLER IN I 
JESU ARMAR
7. GUD TA HAND OM MIG
8. GOOD GOD 
ALMIGHTY
9. HOSIANNA
10. LÄNGTAN FYLLER 
VARJE ANDETAG

11. NO LONGER SLAVES
12. PRINCE OF PEACE
13. PÅ DIG MIN GUD 
FÖRTRÖSTAR JAG
14. RECKLESS LOVE
15. RÄTT TILL LIV
16. ST PATRICKS BÖN
17. STEG FÖR STEG
18. SÅ LÄNGE JAG LEVER
19. VI TROR!
20. VÄLSIGNELSEN
21. O, HUR SALIGT 
ATT FÅ VANDRA

HÖSTDAGS 
SÅNGERNA
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1 BARA I DIG
Bara i dig, har min själ sin ro
Bara i dig, min Gud
Bara i dig, har min själ sin ro
Bara i dig, min Gud

Från honom kommer mitt hopp
Bara han är min klippa
Min styrka och min borg
Jag skall inte vackla
 
2 BERÄTTELSER
Har du något att berätta, 
något du vill säga oss
Har du tid att också lyssna, 
respektera och förstå

Vi är alla en del av Guds berättelse
Vi får vandra tillsammans 
och lyssna på varann
Och i sin stora kärlek 
hör Herren också på
När vi delar berättelser

Har du hört om Herren Jesus, 
har du lyssnat på hans ord
Vi ska gå ut i hela världen 
och berätta vad Han gjort

3 DU SOM ÄR TÖRSTIG
Du som är törstig 
Du som är svag 
Kom till hans källa 
Drick av vattnet som ger dig liv 
Låt all oro och ångest -  sköljas bort 
I hans drömmar av kärlek 
Som djup ropar ut till djup, 
Ber jag dig 

1. Kom, min Herre, kom 
2. Kom, min Jesus, kom 
3. Helig Ande, kom

4 DU ÄR HÄR
När solen går ner över hav och strand
då skymtar jag dig
I stormen och regnet, när åskan går 
då skymtar jag dig
Vem du än är som har skapat det här 
du är där

När skrattet hörs porlande i ett rum
då skymtar jag dig
när tröstande armar hålls om en vän
då skymtar jag dig
Vem du än är som har skapat det här 
du är där

//:Du är här,  Du är här
Du är här där mänskor 
möts och fylls av liv :// 
Av ditt liv
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5 DÄRFÖR VI PRISAR
Han kom hit ner för att visa väg
Från himmelen för att ge oss liv
Han gav oss hopp i sin försonande död,
Stod upp igen  
vi ser hans makt och ära!

Därför vi prisar och tillber vår kung
Därför vi ger allt som vi är till honom
Därför vi böjer oss inför det kors,
Där han gav sig helt för oss,
Där han gav sig helt för oss!

Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja

6 FALLER IN I 
JESU ARMAR
Ansikte mot ansikte med min skapare 
kan jag inte gömma mig eller fly.
Här är allt jag har och är, 
här är allt jag bär.
Jag vill överlämna allt vid ditt kors.
Bara du fångar upp mig vid mitt fall, 
därför är det bara du 
som kan resa upp mig Gud.
Hjälp mig nu.

Faller in i Jesu armar, 
helig nåd omfamnar varje del av mig.
Faller in i Jesu armar,
kärleken omsluter

håll mig hårt jag ber.
När min värld är allt för mörk 
är din nåd mitt ljus.
När min väg är svår att gå leder du.
Du har sagt att ingenting 
är för tungt för dig,
så jag litar på att du håller mig.
Bara du fångar upp mig vid mitt fall, 
därför är det bara Du 
som kan resa upp mig Gud.
Hjälp mig nu.

Faller in i Jesu armar, 
helig nåd omfamnar varje del av mig.
Faller in i Jesu armar, 
kärleken omsluter
//:håll mig hårt jag ber:// 3ggr

Jag sträcker mig mot dig här och nu,
jag ropar ut att du är min Gud. 
Jag sjunger ut att du: 
//:är mitt lov.://   2 ggr

7 GUD TA HAND OM MIG
Allt som är gott, allt som är glatt, 
Allt som är kärlek, allt som är skratt
Ger jag till dig, ger jag till dig just nu
Allt som är tårar allt som är tungt
Allt som är ångest allt som är märkt.
Ger jag till dig, ger jag till dig just nu.
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//:Gud ta hand om mig:// 
Gud ta hand om mig varje dag.
//:Gud ta hand om mig:// 
Gud ta hand om mig, 
ta hand om mig varje dag.

8 GOOD GOD 
ALMIGHTY
I can’t count the times 
I’ve called your name 
some broken night
And you showed up and patched me up 
like you do every time
I get amnesia, 
I forget that you keep coming around
Yeah, ain’t no way you’ll ever 
let me down (me down)

Good God almighty
I hope You’ll find me praising 
your name no matter what comes
’Cause I know where I’d be 
without your mercy
So I keep praising your name 
at the top of my lungs

Tell me, is he good? (He’s good)
Tell me, is he God? (He’s God)
He is good God Almighty

You say your love goes on forever, 
that your mercy never stops
So why would I assume you’d be 
somebody that you’re not
Like sun in the morning, 
I know you’re gonna be there every day
So what on earth 
could make me be afraid? (Afraid)

Praise Him in the morning
Praise Him in the noontime
Praise Him when the sun goes down
Love Him in the morning
Love Him in the noontime
Love Him when the sun goes down

Jesus in the morning
Jesus in the noontime
Jesus when the sun goes down
Jesus in the morning
Jesus in the noontime
Jesus when the sun goes down
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9 HOSIANNA
Jag är svag, men ändå stark, 
arm och fattig, ändå rik.
Jag var blind, men nu jag ser, 
allt som du gjort, allt som du ger.

Hosianna, hosianna,
till Guds dyra offerlamm.
Hosianna, hosianna, 
Jesus dog och livet vann.

Ner i strömmen vill jag gå, 
för att liv och frälsning få.
Renad i Guds nådaflod, 
pånyttfödd och heliggjord.

Jag har nu en säker hamn 
i Guds öppna frälsarfamn.
Jublet stiger nu i mig, 
Jesus du har gjort mig fri.

10 LÄNGTAN FYLLER 
VARJE ANDETAG
Längtan fyller varje andetag 
när vi kommer inför dig.
Möt oss, fyll nu våra inre rum. 
Vi är här för att tillbe dig.

Vi ger dig ära, vi ger dig ära.
Vi ger dig ära, bara du är värd allt lov.

Fader, du som är vår längtans mål, 
vi är här för att möta dig.
Fyll oss, Herre, med din egen frid, 
vi är här för att tillbe dig.

Vi ger dig ära, vi ger dig ära.
Vi ger dig ära, bara du är värd allt lov.

Vi sjunger helig, helig, helig.
Helig, helig, helig. Helig, helig, helig,
bara du är värd allt lov.
 
11 NO LONGER SLAVES
You unravel me with a melody
You surround me with a song
Of deliverance from my enemies
’Til all my fears are gone

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
From my mother’s womb
You have chosen me
Love has called my name
I’ve been born again to my family
Your blood flows through my veins
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
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I am surrounded
By the arms of the Father
I am surrounded
By songs of deliverance
We’ve been liberated from our bondage
We’re the sons and the daughters
Let us sing our freedom

You split the sea
So I could walk right through it
My fears are drowned in perfect love
You rescued me
And I will stand and sing
I am a child of God.

Yes, I am, I am a child of God
I am a child of God
Yes, I am, I am a child of God
Full of faith
Yes, I am a child of God
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God 
 

12 PRINCE OF PEACE
You are holy (You are holy)
You are mighty (You are mighty)
You are worthy (You are worthy)
Worthy of praise (Worthy of praise)
 
I will follow (I will follow)
I will listen  (I will listen)
I will love You (I will love you)
All of my days (All of my days)

I will sing to  (You are Lord of Lords)
And worship (You are King of Kings)
The King who (You are mighty God)
Is worthy  (Lord of everything)
I will love and (You’re Emmanuel)
Adore Him (You’re the Great I am)
And I will bow down (You’re my Prince of peace)
before Him (Who is the Lamb)
I will sing to (You’re my living God)
And worship (You’re my saving grace)
The King who (You will reign forever)
Is worthy (You are ancient of days)
I will love and (You are alpha, omega)
Adore Him (beginning and end)
And I will bow down (You’re my Savior, Messiah)
Before Him (Redeemer and friend)
 You’re my Prince of Peace
And I will live my life for You.
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 13 PÅ DIG MIN GUD 
FÖRTRÖSTAR JAG
På dig min Gud förtröstar jag 
när oron skymmer min morgondag. 
För jag vet du är trofast emot mig.
När svårigheter omger mig. 
Så är jag ändå trygg hos dig, 
för jag vet att du aldrig lämnar mig.
    
Är det natt eller dag, 
Herre på dig förtröstar jag. 
Gud du är alltid nära mig, 
ingen förändring finns hos dig. 
Du är densamme igår och idag 
och i evighet. 
Du är min framtids säkra grund, 
du som står fast vid ditt förbund. 
Min klippa är du, allsmäktig Gud, 
jag ärar dig.
 
14 RECKLESS LOVE
Before I spoke a word, 
You were singing over me
You have been so so good to me
Before I took a breath, 
You breathed your life in me
You have been so, so kind to me
 

Oh the overwhelming, never ending, 
reckless love of God
Oh it chases me down, 
fights ’til I’m found,  
leaves the ninety-nine
I couldn’t earn it, I don’t deserve it, 
still you give yourself away
Oh, the overwhelming never ending, 
reckless love of God
 
When I was your foe 
still your love fought for me
You have been so so good to me
When I felt no worth, 
you paid it all to me
You have been so, so kind to me
 
There’s no shadow you won’t light up, 
mountain you won’t  climb up, 
coming after me 
there’s no wall you won´t kick down, 
lie you won’t tear down, 
coming after me. 

15 RÄTT TILL LIV
Jesus du som älskar oss, 
Du som ger oss liv.
I din kärlek leder oss hem till evig frid.
Tack för att du med Ditt kors 
låter oss förstå
Att du i döden skänker oss 
ett liv som skall bestå
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Du ger oss rätt till liv, 
rätt att leva, evigt liv.
Ja du ger oss rätt till liv, 
kärlekens under, evigt liv,
Liv som skall bestå 

Jesus, du som är vår vän, 
Du som har oss kär.
Livets herre, frälsaren, 
var oss alltid när. 
Tack för allting på vår jord, 
tack för kärleken. 
Tack för löftet i ditt ord, 
liv i himmelen

16 ST PATRICKS BÖN
Kristus är framför mig
bakom mig över mig
och under mig
Kristus är med mig, i mig
runt omkring, Du bor i mig
Omger hela mig
Morgon, dag som natt

17 STEG FÖR STEG
Vi söker sanningen, 
skall vi nånsin finna den
Var går gränsen mellan 
dröm och verklighet.
Vi längtar efter frid 
i en hård och vilsen tid.
Herre låt ditt ord få visa vägen hem

Låt kyrkan bli den bro, 
som förenar oss i tro.
Låt den sprida ljus 
ge hopp och framtidstro.
Låt den bli en möjlighet 
för en splittrad mänsklighet.
Ge den näring som får 
kärleken att gro.

Steg för steg ska vi alla vandra med. 
Han är sanningen och livet, 
han är vägen genom allt.
Dag för dag, 
stor och liten stark och svag.
Vi har alla fått en uppgift, 
steg för steg och dag för dag.

I gemenskap med varann, 
får vi vila i Guds famn.
Lämna sorger och bekymmer 
i hans hand.

Herre över liv och död, 
ge oss del av livets bröd.
Genom lovsången kan 
glädjen sprudla fram.
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18 SÅ LÄNGE 
JAG LEVER
Du ser mitt hjärta, du ser min längtan 
att få lägga ner mitt liv inför dig. 
Fri och förlåten jag sträcker mig framåt 
mot allt det som du har för mig. 
För jag vet du är med mig 
varje morgon när jag vaknar upp. 
Och du står vid min sida 
och jag tänker aldrig nånsin ge upp.
     
Så länge jag lever, 
så länge jag finns kvar på denna jord, 
så länge mitt hjärta slår 
vill jag leva, leva för Dig.

Stormarna kommer 
och regnet det faller 
men jag står här i din härlighet. 
Jag står på en klippa, 
jag står på ditt ord, 
jag står på alla löften du ger. 
Och jag vet du är med mig, 
när jag faller reser du mig upp.
Och du står vid min sida 
och jag tänker aldrig nånsin ge upp.

19 VI TROR
Oändlig och för evigt
Du som har skapat allt
Gud allsmäktig genom Helige Ande 
gav du oss Jesus Krist
vår Herre och frälsare

Vi tror på Gud vår Fader         
och på Jesus Krist Guds son
Vi tror på Helig Ande
Vår Gud är tre i en
Vi tror att Jesus uppstått
och gett oss evigt liv
Vår tro är byggd på det namnet Jesus

Du led och dog på korset 
Du kom till vårt försvar
Din nåd blev vår räddning
Du gick till dödens rike
Uppstod i härlighet
För evigt på tronen  
 
Ja, jag tror på Dig 
Jag tror att Du är uppstånden
Ja, jag tror att Jesus Herre är
 
Vi tror på liv för evigt    
Gud född till människa
Vi tror på en helig kyrka
I enhet byggd på Dig
Vi tror att vi ska uppstå
vid Jesu återkomst
Vår tro är byggd på det namnet Jesus
Vi tror på Gud vår Fader         
och på Jesus Krist Guds son
Vi tror på Helig Ande
Vår Gud är tre i en
Vi tror att Jesus uppstått
och gett oss evigt liv
Vår tro är byggd på det namnet Jesus48 | H
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20 VÄLSIGNELSEN
Herren välsigne dig och bevare dig
låte sitt ansikte lysa och vare dig nådig
Herren vände sitt ansikte till dig 
och give dig frid

Han ska ge dig kraft till att leva
ge hopp och framtidstro
Han har sagt kom till mig du som 
strävar och jag ska ge dig ro
Han ska bevara dig från allt ont
ge dig styrka när du är svag
Trots dina svek, dina nederlag
är hans nåd ny varje dag, ny var dag

//: Amen :// x ggr

21 O, HUR SALIGT 
ATT FÅ VANDRA
O hur saligt att få vandra
hemåt vid vår Faders hand!
Snart vi slutat ökenfärden
och går in i Kanaans land.

Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet
som oss vunnit, som oss vunnit 
med sitt blod.

Här vid älvarna i Babel
tystnar ofta nog vår sång,
men vi väntar bättre dagar
i Jerusalem en gång.
Härligt sången där...

Intet mörker där skall vara,
inga tårar, ingen nöd,
ingen synd och ingen plåga,
ingen djävul, ingen död.
Härligt sången där...

Här vi skiljs ifrån varandra,
här är möda, sorg och strid,
men uti den gyllne staden
snart vi mötas får i frid.
Härligt sången där...

O, må ingen bli tillbaka
här i denna mörka värld!
Må vi alla där få mötas
efter slutad pilgrimsfärd!
Härligt sången där... 
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VÄLKOMNA 

INLEDANDE SÅNG  
15 RÄTT TILL LIV 

INLEDANDE VÄLSIGNELSE 

BEREDELSE OCH SYNDABEKÄNNELSE 
Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi ofta och på många sätt har syndat.
Med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
Och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.

AVLÖSNING 

SÅNG  
7 GUD TA HAND OM MIG 

DAGENS BÖN

TEXTLÄSNING 
Matt 5: 1-12 

PREDIKAN

SOLOSÅNG

TROSBEKÄNNELSEN

FÖRBÖN

TROSBEKÄNNELSEN
Jag tror på Gud Fadern, 

den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

 
och på Jesus Kristus,

Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad 

av den heliga Anden,
föddes av jungfru Maria,

led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,

steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen 

från de döda,
steg upp till himlarna,

sitter på Guds, 
den allsmäktige Faderns, högra sida

och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

 
och på den heliga Anden,

en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,

syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse

och det eviga livet.
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SÅNG OCH KOLLEKT 
18 SÅ LÄNGE JAG LEVER

NATTVARDSBÖN OCH INSTIFTELSEORD 
HERRENS BÖN 

NATTVARD 
Under nattvarden sjungs: 
9 HOSIANNA  
3 DU SOM ÄR TÖRSTIG

SLUTORD 

TACKBÖN 
 
AVSLUTNINGSORD
 
VÄLSIGNELSEN
20 VÄLSIGNELSEN

HERRENS BÖN
Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske på jorden 
så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket,
din är makten och äran,

i evighet.
Amen.

SÖNDAGENS 
GUDSTJÄNST
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Årets Höstdagskollekter går till insamlingen Gemensamt Ansvar. 
Temat för GA 22 är att hjälpa barn och unga som lider av coro-
napandemins följder. Den finländska samarbetspartnern är Las-
ten ja nuorten keskus och den internationella delen kanaliseras 
via Kyrkans utlandshjälp.

• alla deltagare
• verkstadshållare, talare och andra som bidragit med pro-

gram
• musiker, kompgruppen och artister
• förstahjälpare, cafépersonal och talkoarbetare
• köket, städare, ljud- och ljustyper
• själavårdare, gudstjänstmedverkanden och andaktshållare
• layoutare, annonsörer, sponsorer och utställare
• Akaan seurakunta

Höstdagarna arrangeras i samarbete med Undervisnings- och 
kulturministeriet, Svenska Kulturfonden, Ung Martha, Försam-
lingsförbundet, Finska Missionssällskapet och Tammerfors 
evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet.

KOLLEKT

TACK!



facebook.com/Sommardagar



RESA FÖR UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA 
TILL TAIZÉ 30.7–7.8.2022

Varje år besöker tusentals unga vuxna och ungdomar kommuniteten i Taizé. 
Att komma till Taizé är ett sätt att få lite avstånd till sitt vardagsliv för att reflek-
tera, samtala med andra och söka sin väg i livet. I Taizé möter du folk från hela 
världen, du får leva enkelt en vecka och delta i kommunitetens liv. På vägen 
stannar vi en dag i Paris för att hinna med lite sevärdheter.
Resan är tänkt för 18–29 åringar som vill uppleva Taizé. 

Resan kostar 490 euro. I priset ingår resor, boende och mat under vistelsen i 
Taizé, samt en dag i Paris. Anmäl dig senast 30.4.2022 (hör gärna av dig redan 
tidigare om du är intresserad av att komma med) till kontakt@forsamlingsfor-
bundet.fi. 
Kontaktperson är Kalle Sällström, kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 
050-3562 475, hör av dig om du vill veta mera. Kolla också www.taize.fr.

SKIDLÄGER FÖR UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA 
I ÅRE 19-26.2.2022 

En minnesvärd vecka i nordens bästa backar och härligt sällskap. Buss från Helsing-
fors eller Åbo, båtresor från/till Åbo med hytt. Vi bor på Fjällsätra hotell ca 15 km från 
Åre. Möjlighet att skida måndag-fredag 9-17. Vi får varje dag morgonmål, middag och 
kvällsmål på lägergården. Bastu, program, skön gemenskap och andakt på kvällarna.
Priset för resan är 550 € för 12-17 åringar och 570 € för 18->. 
Liftkortet kostar ca 150 € för 12-17 åringar och 190 € för vuxna. 
Anmälningar gärna så snart som möjligt (begränsat antal platser).

Mera information: 
Församlingsförbundet: kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi, 
050-3562475
Matteus församling: daniel.jakobsson@evl.fi, 050-3800710

Kom med!
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20–23.1.2022 
på Lärkkulla, Karis

Arrangörer: Kyrkans central 
för det svenska arbetet och 
stiftsgården Lärkkulla

EV.LUTH
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I FINLAND
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#ungdomenskyrkodagar 
#UK2022



Böckerna hittar 
du här!
FONTANAMEDIA.FI

tfn 040 831 5897 • www.fontanamedia.fi
Tölötorggatan 2 B vån. 8, 00260 Helsingfors

Fontana Media ger 
också ut Kyrkpressen!

HAR DU EN FRÅGA DU UNDRAR ÖVER? 
STÄLL DEN PÅ FKS FRÅGETJÄNST 

WWW.FRAGAPRASTEN.FI
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www..lmfestival..

existentiell .lmfestival i Kristinestad 
Bio DUX 26-28 november 2021



Studera det viktiga i livet.  
Studera teologi vid Åbo Akademi!

Våra studenter och lärare berättar: 
https://blogs2.abo.fi/studieinformationteologi

Nästa ansökningstid: 16–30.3.2022.

Läs mera på 
www.abo.fi/utbildningslinjer/teologi

Sök in 
till teologi!



HÖGKLASSIGA MUSIK- OCH MUSIKALSTUDIER

på Svenskfinlands mysigaste folkhögskola!

Lärkkulla folkakademi i Karis erbjuder högklassig musikutbildning under ett eller 
flera år. Hos oss kan du fördjupa dig i traditionella musikstudier eller också välja 
ett av våra nya alternativ som fokuserar på låtskriving och artisteri eller musikal.

Lärkkulla pop&rock är den traditionella musikutbildningen, som redan funnits 
länge i huset. Här får du privatundervisning i ditt huvudinstrument, spelar i band, 
läser musikteori och mycket mer! Till våra nyheter hör Lärkkulla singer & song-
writer där du som studerande fokuserar på artisteri, låtskrivning, produktion och 
entreprenörskap. Lärkkulla musical är utbildningen du skall välja om du på heltid vill 
satsa på sång, dans och drama med erfarna lärare från branschen.

Ansökningstiden för nästa läsår öppnar upp i februari 2022. 

WWW.LARKKULLA.NET


