
 
Bästa församlingsmedlem & vän, 
Efter att den senaste lägersäsongen avslutades så har vi gjort allt 
annat än att ligga på latsidan vid Vassor Lägergård! Ja, 
egentligen smygstartade vi redan medan säsongen ännu var i 
full gång, men just nu är det största projektet av dem alla på 
gång: totalrenovering av lägergårdens kök. Det är en 
efterlängtad renovering som också innebär en hel del 
förändringar, men vi ser så fram emot att få bjuda in er och alla 
lägerdeltagare till lägergården denna sommar! 

Vårt mål med dessa projekt har varit – och är – att förbättra 
upplevelsen av lägergården för alla. Allt från föräldrarna när de 
anländer till lägergården med en ny, förstorad parkering, nya 
sovrum och ett nytt ledarrum för lägerledarna samt en ny plats 
för kiosken! Därtill har även ladans insida målats och detta kan 
även bidra till fler uthyrningar utöver lägren. Framöver hoppas 
vi också kunna resa en stuga på området för ytterligare ett 
sovrum för ledare. Men, den största förändringen av dem alla kommer man att 
se så fort man stiger in i själva lägergården: köket. 

Vi har rivit ut hela köksinredningen, golvet samt två väggar för förstora 
utrymmet samt lägga en ny grund för köket. Därtill har vi satt in en ny ingång 
till köket där kiosken tidigare var och så har vi förstorat – ja, nästan tredubblat – 
serveringsluckans storlek. När man nu kommer in i hallen så möts man av en ny 
serveringsdisk, en förstorad ingång till matsalen och till höger bakom trappan 
blir det nya ledarrummet. Ännu är detta projekt inte klart, men tills 
lägersäsongen är vi redo att slå upp dörrarna på nytt till våra förnyade 
utrymmen! 

Som ni förstår kostar dessa projekt en hel del, och vi hoppas att 
församlingarna kan vara med och stödja detta projekt 
ekonomiskt. Men, man kan även som familj eller privatperson 
vara med och bidra till detta projekt! Detta är ett projekt vi 
delvis finansierat genom ett arv, men vi har även gått i tro på att 
du och ni som församling vill vara med och på detta sätt så in i 
nästa generation. Alla gåvor som kommer in går oavkortat till 
renoveringen och lägerverksamheten på lägergården så att vi 
kan fortsätta ordna läger samt gudsmöten i många, många år!  
 
Tack för din gåva! 

Vänd!

Var med och stöd renoveringen:  

Kontonr: FI55 4958 1040 0514 94 
Referens: 20420



Sommaren 2022 
Vi går troligen inför en tredje sommar begränsad av COVID-19, men vår bön & förhoppning är att vi ändå 
kan ordna läger! Under dessa år har vi ändå sett en stor efterfrågan på läger och ungdomar hungriga efter 
Gud! Vi följer aktivt med läget och är beredda att justera antalet deltagare och våra rutiner för att ordna läger 
på ett så tryggt sätt som möjligt.  

Anmälan till årets läger öppnar den 3: april på vassorlagergard.fi.  

I vanlig ordning inleder och avslutar vi varje säsong med talko dit just du är hjärtligt välkommen – vad är 
bättre än att dela gemenskap tillsammans och samtidigt förbereda lägergården för nästa generation? Så att de 
får möjlighet att skapa minnen och vänner för livet, men framför allt att få möta Gud! 

  6–7.5 Vårtalko 
  8–10.6 Barnläger, MINI (ons–fre) 
  13–16.6  Barnläger, MAXI (må–to) 
  20–22.6 Barnläger, MEDI (må–ons) 
  6–15.7 Kristendomsskola, ”KDS” 
  25–29.7 Tonårsläger, KOMBI 
  30.7 Allsång på Vassor 
  17.9 Hösttalko  

Vi hoppas att du och ni som församling är med och ber för dessa läger! Tala även om dem i era samlingar 
samt uppmuntra era ungdomar och barn att delta – det finns även behov av lägerledare och läger är en 
ypperlig chans att växa i både tro och som individ! Om du eller någon är intresserad av att vara lägerledare, 
ta kontakt med Amanda på amanda.ehn@sion.fi. 

Tack för att du är med och stödjer Vassor lägergård! 
Amanda Ehn & styrelsen 

Medlemsavgift 2022 
Enskild medlem: 12€   Medlemsfamilj: 25€ 
Kontonr: FI55 4958 1040 0514 94 Referens: 20200 
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