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Hur kommer sommaren på Humle riktigt se ut i år? I
årets digitala version av Sommartid kommer vi ge
information om sommarens läger, samt ge en inblick i
hur tankegångarna kring dessa ser ut med tanke på
Covid-19. Vi förbehåller oss rätten till ändringar med
avseende på rådande restriktioner.

Vi försöker avvakta så länge det går, men senast en
månad innan varje läger kommer vi ge ett utlåtande om
hur lägren blir av. Vi är tacksamma för våra
planeringsgrupper som vill planera läger trots
ovissheten.

Det händer även annat på Humle denna sommar så
håll dig uppdaterad på hemsidan och via sociala media!
Vi ber om en välsignad sommar! Väl mött!

//SBFU-styrelsen 
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Under vår- och hösttalko förbereder vi området för vad
som komma skall, i form av lägersäsong och vinter,
samtidigt som vi bygger gemenskap.
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PAUSE 11-13 juni
En ungdomsretreat för åldern +16. PAUSE är en unik
kombination av läger och retreat som bjuder på både
stillhet och äventyr.

Lägret har av tradition varit småskaligt och antas kunna
ordnas i vanlig ordning.



Barnläger
18-20 juni
Det blir lägerdags igen! Detta är ett läger för dig som är
7-10 år. Det blir full fart med lekar, intensivt program,
gemenskap och mycket spring i benen. Temat för årets
läger är lärjungaskap och robotar.

Om lägret på grund av rådande restriktioner inte kan
ordnas som vanligt kan lägret ordnas som ett, eller vid
behov, flera dagsläger. Mer info kommer. 



CAMP HUMLE
21-24 juni 
Årets Camp Humle innehåller äventyr, lek och skoj
under temat The Challenge. Om du är 11-13 år är detta
lägret för dig!

Om lägret på grund av rådande restriktioner inte kan
ordnas som vanligt, kommer lägret i första hand att
delas upp i mindre grupper och etapper under givna
dagar. Mer info kommer. 



Tillsammans
2-4 juli
Lägret där ingen är för ung eller för gammal för att
delta. I avslappnad atmosfär bygger vi liv tillsammans.

Om rådande restriktioner innebär begränsning på 30
personer eller mindre kommer inget fysiskt läger att
ordnas. Vid ett sådant scenario kan eventuellt nån form
av digital ersättning ordnas. Mer info kommer.



KDS 5-11 juli
Kristendomsskolan eller KDS är ett läger som ordnas
varje sommar på Humle. I år kommer lägret att ordnas i
en annan tappning med två årskurser: TRiP (Tro i
praktiken) för första årets deltagare och BoB (Bön och 
 Bibel) för alla andra deltagare.

För vem? - Alla som är 14 år och mer
Av vem? - Finlands Svenska Baptistsamfund (FSB) i
samarbete med Svenska Baptisternas i Finland
Ungdomsförbund (SBFU) 

Ifall restriktionerna kräver hålls KDS elektroniskt eller
som två kortare läger efter varandra. Minimiantalet är
20 deltagare och deltagarna tas emot i den ordning
anmälan skett. Mer info kommer. 



Blir det festival? Vi planerar en festival på ett tryggt sätt
med restriktionerna i beaktande och hoppas kunna
genomföra den på något sätt.

Håll dig uppdaterad på Humlefestivalens hemsida:
www.humlefestival.fi

HUMLEFESTIVAL
6-8 augusti 



Stillhetens rum
20-22 augusti 
En tyst retreat på Hummelholmen. När
sommaren går mot sitt slut kan det vara skönt att få
ladda batterierna inför hösten. Retreaten ger oss en
möjlighet att stanna upp och reflektera på ett sätt som
vi sällan kan göra i vardagen.



Avgiften betalas in med kort på plats eller på förhand
via kontonummer: FI69 4970 0010 0368 51, OKOYFIHH.
Märk betalningen med lägrets namn och deltagarens
namn.

Vi vet att det kan vara utmanande för ekonomin att låta
sina barn åka på läger. Om du eller din vän befinner sig
i en sådan situation lönar det sig att kontakta oss. För
oss är det viktigt att alla barn som vill ska ha möjlighet
att delta! 

Vill du bidra till verksamheten med en liten gåva?
Använd kontonummer FI69 4970 0010 0368 51 och
referensnummer 50209.

Betalning 



Mer info om varje läger samt länk till anmälan hittar du
på hemsidan: www.sbfu.fi

Vid frågor kan du vända dig till info@sbfu.fi så hänvisar
vi dig rätt!

Vi vill att Humle ska få bli vårt gemensamma
vardagsrum, kom gärna ut och ta en kaffe! Hoppas vi
ses där!

Du hittar även SBFU på Facebook,
www.facebook.com/ungbaptist och på Instagram,
@hummelholmen

INFO


