ja

LIPPUKUNTAPOSTI

Versot

Tammikuu 2011
”Unelma uudesta Jumalaa rakastavasta sukupolvesta”

HILJAISTEN PÄIVIEN
ILMOITTAUTUMINEN
28.2.2011 MENNESSÄ

kahteen suuntaan. Yhden päivän osallistuminen
on 20 euroa.
Ilmoittautumisten on oltava perillä ma 28.2.2011
samoin lippukunnan maksaman yhteismaksun.
Muistettakoon myös, että ilmoittautumiset ovat
sitovia ja maksu palautetaan vain toteennäytettyä sairastumista vastaan.
Versojen sivuilla www.versot.fi / Ennakkotietoja
on lisää tietoa tapahtumasta. Sieltä voi tulostaa
julisteen, mustavalkomainoksen ja ajo-ohjeen.

LISÄÄ VERSOHUIVEJA?

Turun Versot järjestävät vuoden 2011 Hiljaiset
Päivät Sauvon Ahtelassa 1.-3.4.2011 – samassa
paikassa, jossa järjestetään Navigaattori2012versoleiri. Koska tapahtumapaikka on 50 km
Turusta, sinne järjestetään perjantai-iltana
bussikuljetus ja sunnuntaina paluukyyti.
Päivät alkavat pe 1.4. klo 18.30 ja perjantai-illan
päätapahtuma alkaa klo 21.00 – Päivät päättyvät
sunnuntaina 3.4.2011 klo 13.30 Paluukyyti on
rautatieasemalla ja linja-autoasemalla klo 14.30 .

Vihreitä versohuiveja saa ainoastaan SVN:n
kautta. Huiveja tehdään sitä mukaa kuin niitä
tarvitaan – toimistolla on vain pieni käsivarasto.
Tämän takia varsinkin loppusyksystä toivotaan
ennakkotietoa huivitarpeesta, jotta ne ehditään
tehdä Ota yhteys Ariin!

Päivien hinta on 35 euroa/osallistuja ja
yhteiskuljetus 5 euroa/henkilö joko yhteen tai

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
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LIPPUKUNNAN
YHTEYSTIETOJEN
MUUTOKSET
Jos lippukuntapostin saajien yhteystietoihin tulee
muutoksia, ilmoita niistä Arille,
ari.kastepohja@svk.fi tai puh. 045-2097 309.
Niin osaavat postit perille niinkuin tämä
lippukuntapostikin.

JERISSUVANTO

TULE TUKEMAAN
VERSOSIHTEERIN
PALKKAUSTA
Vapaakirkon Nuorten tukirenkaan kautta voit
ohjata varoja suoraan myös Versojen toimintaa.
Ilmoita yhteystietosi Arille niin saat POINTtukikirjeen suoraan kotiisi säännöllisin väliajoin.
Kerro samalla sitoudutko kertaluonteisesti vai
pidemmälle ajalle. Tukea voit antaa
säännöllisesti tai kertasummana. Kannattaa
käyttää IBAN-tilinumeroa, joka on vanhan
tilinumeromme täydellinen eurooppalainen
merkintä sekä lisätä BIC-koodi omaan
laatikkoonsa:
Tilinumero: FI36 8000 1400 5513 97
BIC: DABA FIHH
Versojen UUSI viite: 500 17865
Vaikka Ari saatiin pestattua, niin Työvoimatoimiston tuki vähenee portaittain ja syntyvä vaje
on tarkoitus kerätä kasvattamalla tukirengasta.

VERSOJEN
HIIHTOLOMALEIRI 2011
Vapaakirkon Nuorten leirikeskus Jerissuvanto
sijaitsee Muoniossa. Hyödyntäkää sitä retkillä ja
leireillä. Hinta 85€ 1-4 hlö/vrk, lopuista 5€/vrk.
Kaamosaikaan erityisalennus. www.vapis.fi
Vapis-sivuilla on JerisSuVaNnon sivujen
yhteydessä varaustaulukko, jota pidetään yllä
JerisSuVaNnon varaustilanteesta: vielä on
vapaana monia kaamosaikoja sekä liki koko
kesä. Soita Arille varaukset: puh. 045-2097 309
tai lähetä sähköpostia: ari.kastepohja@svk.fi
Kesälle 2011 on runsaasti tilaa ja koko vuosi
2012 on 1.5.2011 asti myynnissä ainoastaan
lippukunnille ja nuortenpiireille: nyt varaamaan
kevään 2012 leirille majoitus!
JerisSuVaNto on rauhallisella paikalla, mutta
lähellä montaa hyvää retkikohdetta: Pallas, Olos,
Levi ja Ylläs. Julkisilla liikennevälineillä – esim.
bussilla pääsee 400 m päähän kahdesti
päivässä. Kesäkäyttöä ajatellen mökki on
sopivasti aivan Jerisjärven rannassa: pääsee niin
soutamaan kuin kalastamaankin.

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

Hiihtolomaviikolla 9 järjestetään JerisSuVaNnossa hiihtolomaleiri. Leirille ovat tervetulleita
kaikki 12 vuotta täyttäneet, tätä nuoremmat
vanhemman seurassa. Kuljetus kunaki päivänä
johonkin rinteeseen: Pallas, Levi tai Ylläs.
Leirimaksu on 250 euroa, toiselle
perheenjäsenelle 230 euroa, kolmannelle 210
euroa ja neljännestä eteenpäin 190 euroa. Bussi
lähtee on la 26.2.2011 klo 05 Jyväskylän
Vapaakirkolta ja palaa Jyväskylään la 5.3.2011.
Ilmoittaudu Arille - 33 ensimmäistä pääsee
matkaan! Mahdollisuus myös vaellukseen HettaPallas-välillä. Paikkoja jäljellä kymmenkunta eli
vielä mahtuu!
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VERSOLEIRI 2012:N ELI
NAVIGAATTORI2012:N
LOGO- JA
JULISTEKILPAILU ON
MENOSSA!

Tienaa nyt itsellesi tai kaverillesi ilmainen
leiri! Osallistu seuraavan versoleirin logo- tai
julistekilpailuun!
Logosta on esitettävä vähintään
mustavalkoinen versio tai jos alkuperäinen
logo on värillinen, siitä on voitava tehdä
myös mustavalkoinen (= yksivärinen) versio,
jossa on ilmettävä ainakin seuraavat seikat:
Leirin nimi Navigaattori2012
Leirin ajankohta 28.7. - 5.8.2012

mahdollisesti myös vihreä versohuivi /
-huiveja jollakin tavalla
Juliste-ehdotusta arvioitaessa positiivisina
asioina arvostetaan, jos leirilogo kuvastaa
osaa leirin päätavoitteista riippuen tietenkin
julisteen ideasta – kokonaisuus ratkaisee.
•
leiriläisten määrä yli 500 ja mahdollisimman monesta lippukunnasta
leirille
•
Versojen hengelliset arvot esille ja
osaksi leirin ohjelmaa
•
Saaristolaistaitojen opettaminen
•
Partiomaisuus näkyviin leirille (rakentaminen, perinteet, ...)
Ehdotukset leirijulisteesta lähetetään
10.3.2011 mennessä leirinjohtaja Antti
Virralle:
• email antti.virta@gof.fi
• postiosoitteeseen Antti Virta, Riihitie
7, 15100 Lahti
VOITTAJAT JULKISTETAAN HILJAISILLA
PÄIVILLÄ 2011!
Lue tarkat kisakutsut: www.versot.fi

Logon originaalikappale voidaan tehdä
käsin, jolloin sen on oltava vähintään lähes
A5-kokoa (150 mm x 210 mm), mutta siinä
olevien tekstiyksityiskohtien pysyttävä
näkyvissä, kun se pienennetään kokoon 30
mm x 42 mm.
Ehdotukset leirilogosta lähetetään 10.3.2011
mennessä leirinjohtaja Antti Virralle:
• email antti.virta@gof.fi
• postiosoitteeseen Antti Virta, Riihitie
7, 15100 Lahti
Juliste-ehdotus tehdään värillisenä A3kokoon pystyasennossa (leveys 297 mm x
korkeus 420 mm). Julisteessa on oltava
ainakin seuraavat seikat:
•
Leirin nimi Navigaattori2012
•
Leirin ajankohta 28.7. - 5.8.2012
versologo jossakin muodossa
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6

HopeNet Kiponniemessä
pe 28. - su 30.1.2011
eli lapsi- ja nuorisotyön vastuullisten
päivät. Ohjelmassa mm.
elämyspedagogiikan käytöstä juttua.
Tarkista seurakuntasi lähtijät, koska
kaksi pääsee yhden hinnalla!
Tule mukaan vaihtamaan ajatuksia ja
kokemuksia!
Osanottomaksu 100 euroa/2 hlöä
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VERSOJEN KESÄVAELLUS
2011

JerisSuVaNto, johon mahtuu nelisenkymmentä vaeltajaa yöpymään.

Vilukkoja Jerisjärventiellä

Loppukesällä 2011 järjestetään versojen
kesävaellus, johon on mahdollisuus lähteä
lippukunnista varsin nuorella porukalla.
Innosta seikkailija- tai tarpojavartiosi
lähtemään vaeltamaan Hetta-Pallas-reittiä.
Ideana on koota versoja eri puolelta Suomea
JerisSuVaNtoon joko pikkuautokyydeillä tai
sitten Eskelisen Helsinki-Tromssö-vuorolla
(pysäkki 400 m JerisSuVaNnosta) la 30.7.
Su-aamuna hoidetaan pikkuautoilla vaeltajat
Hettaan polun päähän ja mahdolliset saattajat voivat jäädä edullisesti huilaamaan
JerisSuVaNtoon siksi aikaa, kun vartiot
vaeltavat polun eteläpäähän. Kotimatka
alkaa la 6.8.2011
Maastossa liikutaan päivisin pienissä
vartioissa, mutta yöksi kokoonnutaan
yhteiseen leiriin. Kulkemisen perustana
Hetta-Pallas-reitti, mutta kulkukykyisemmät
vartiot voivat kulkea vaativampia päiväreittejä.
Tässä on oiva mahdollisuus lähteä oman
joukon kanssa vaeltamista hienoissa PallasYllästunturin kansallispuiston maisemissa ja
saada kokemusta vaeltamisesta niin metsälapissa kuin tunturipaljakassa.

Ne, joita asia kiinnostaa, ottakaa yhteyttä
Ariin! Koulutetaan uutta vaeltajapolvea
versoihin!

VERSOJEN
VERTAISJOHTAJAKURSSI 22.-25.4.11
Perinteinen Versojen pääsiäisen vertaisjohtajakurssi pidetään jälleen ensi pääsiäisenä pääkaupunkiseudun tuntumassa.
Kurssi alkaa pitkäperjantaina 22.4. aamupäivällä
ja kestää toiseen pääsiäispäivään 25.4. puolille
päivin.
Kurssilla on 20 paikkaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin hinta on 50
euroa / osanottaja. Ilmoittautumisten takaraja on
su 27.3.2011.
Kurssin sisältö tarkistetaan ennen pääsiäistä,
jotta se vastaa uutta partio-ohjelmaa ja antaa
valmiudet toimia vertaisjohtajana eri ryhmissä.
Lippukunnat: varatkaa paikkoja sitä mukaa kuin
tiedätte varmoja lähtijöitä → yhteys Ariin puh.
045-2097 309 tai ari.kastepohja@svk.fi

Tukikohtana toimii SVN:n lapinmaja
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle,
niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. San. 22:6
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