
Petrus församlings 
skriftskola läger 2

Lekholmen1-9.8.2015



Ansvariga ledare

Ida-Marie Skogvik, ungdomsledare  
Jonathan Silfverberg, skriftskolteolog  
Alexander Nykvist, civiltjänstgörare  
Peter Hilli, kantor 
Liisa Ahlberg, kantor 
Fredrik Kass, präst 
Daniel Björk, präst

+ ca 30 st hjälpledare



Avfärd:
Lördag 1.8 kl.10.00 från Degerö, 
bryggan i ändan av Humleuddsvägen 15 

Hemkomst:
Söndag 9.8 ca kl.11.30 till Degerö



Lekholmen
• Helsingfors svenska 

församlingars egen lägergård i 
Helsingfors östra skärgård, 
mellan Degerö och Nordsjö 

• holmen är öppen för 
allmänheten 

• båtförbindelse 2-3 ggr/dag från 
Nordsjö -  

www.suomensaaristokuljetus.fi

http://www.suomensaaristokuljetus.fi


Dagsprogram

Kl. 8.00 Väckning    
Kl. 8.15 Morgonmål 
Kl. 9.00   Morgonandakt 
   Arbetspass 
Kl. 11.45 Lunch 
   Städning 
   Fritid

Kl. 15.00 Mellanmål 
Kl. 15.30 Arbetspass 
   Grupptimme 
Kl. 18.00 Middag 
Kl. 19.30 Kvällsprogram 
Kl. 21.30 Kvällsmål 
Kl. 22.00 Kvällsandakt 
Kl. 23.00 Tystnad



Besöksdag tors 6.8

kl. 17.30 avfärd från 
Degerö, Humleuddsv. 15 

Hemfärd kl. 20.30.



Logi

• Vi bor i 3-4 olika stugor 
– 2-, 4-, 6- och 8-personers rum 

• Husen och rummen är vårt privata område! 
• Dagsgäster vistas inte i våra stugor! Gäller också 

konfirmandernas vänner! 
• Inga lås på dörrarna, men vi låser stugorna när vi har 

gemensamt program. 
• Vid behov kan man lämna saker i förvar hos ledarna 
• Vi städar våra stugor dagligen



Ta med dig

• Underlakan, påslakan och dynvar 
(INTE sovsäck!) 

• Handduk, tandborste 
• Kläder 

– som tål fukt och vind 
– kläder för varma dagar 
– shorts och simbyxor/-dräkt 
– skor som är bra att springa och spela med 
– skor som är lätta att ta av och sätta på 

• ”Kontaktlappen”



Ta med dig

• pengar till kiosken 
• böcker, instrument, kamera,  
• en extra handduk som du kan ha på beachen 
• skribapass om du inte är klar



Lämna hemma

• stora elektroniska apparater som t.ex. datorn, högtalare 
m.m. 

• onödiga värdefulla saker 
• alkohol, tobak, snus 

• mobiltelefonen sover under natten på nattparkeringen!



Säkerhet
• Lägret och Lekholmen har en säkerhetsplan 

• Vi har med oss en välutrustad första hjälp väska med de 
vanligaste medicinerna 

• Konfirmanderna är olycksfallsförsäkrade från församlingens 
sida (all egendom medtages på eget ansvar) 

• Simning tillåten endast under övervakning 

• Meddela ledarna 
– om ni har skador som kan hindra er från att delta i något program 
– om ni äter mediciner 
– allergier och sjukdomar vi behöver känna till



Vi gör lägret tillsammans
• Vi tar hänsyn till varandra och 

respekterar holmens och lägrets 
regler 

• Ifall av bristande respekt kan 
lägret avbrytas och konfirmanden 
skickas hem 

• Har man problem att sova så får 
man också sova hemma och 
komma ut till holmen på 
morgonen 

• Innehav av alkohol och narkotika 
är strängt förbjudet och leder till 
att skriftskolan avbryts 
omedelbart



Rökning

• Målet är att göra Lekholmen till en rökfri plats 

• Därför röker vi inte heller på vårt läger. 

• Blir någon fast för rökning tar vi bort tobaken och meddelar 
föräldrarna. Detta gäller också snus.



Nästsista infon…

• Räkningen kommer hem som faktura. Pris 160 
euro.  

• Ta kontakt med Fredrik Kass vid anhållan om 
nedsatt lägeravgift



Konfirmation

• Lekholmen II: 30.8.2015, kl 
13.30 (Munkshöjdens kyrka). 
Faddrarna med och välsignar. 

• Övning och fotografering inför 
konfirmation 28.8. Drop in kl. 
16, gruppfoto kl. 16.30. Slutar 
18.30-19-tiden.



Kontaktuppgifter

Ida-Marie Skogvik 
050-5228684 

ida-marie.skogvik@evl.fi 
 

Fredrik Kass 
050-3803 552 

fredrik.kass@evl.fi

mailto:ida-marie.skogvik@evl.fi
mailto:fredrik.kass@evl.fi

