
Resor 
Förutom bil, tar man sig till Hemavan med tåg via Vännäs och sedan buss till Hemavan.  
Det går också flyg till Hemavan, och en direktbussfrån, Stockholm, Lapplandspilen.  Hör av 
dig så tipsar vi om olika alternativ. 
 

SMU Fjällgård 
Gården ligger i Hemavan, ca 2 mil från Tärnaby.   
På ena sidan om Fjällgården ligger byn med post,  
affär osv. och på andra sidan ligger kalfjället  

 

Arrangörer 
Lägret arrangeras av Svenska Missionskyrkan/SMU, Övre Norrlands distrikt, 
och SMU Fjällgård tillsammans med Studieförbundet Bilda och Lidingö 
folkhögskola. 
 
Mer info, och blogg, hittar du på www.fjallkonfa.se och vår Facebook-sida  
samt www.smufjallgard.nu  eller www.on.missionskyrkan.se. 

  

SMU Fjällgård 

Fjällstigen 2 

920 66 Hemavan 

PORTO 

  

Övre Norrlands distrikt 

Tre veckors konfa-läger du aldrig kommer att glömma! 

Helt enkelt - en Upplevelse för Livet! 
 

 
SMU Fjällgård i Hemavan  
17 juni - 8 juli 2012 



 

Det man upplever kommer man ihåg! 
Fjällkonfa i Hemavan är unikt! Här får du chansen till fler 
upplevelser under tre intensiva lägerveckor än vad många är med 
om under hela sitt liv: Varje dag tar vi oss ut på fjällvandringar, 
någon gång med övernattning. Beroende på väder och annat finns 
även möjlighet till glaciärvandring, grottur, skidåkning i 
midnattsolens sken, kanottur mm. Unika upplevelser tillsammans 
med nya vänner, som ofta blir vänner för livet. 

Dessutom har vi givetvis undervisning kring kristen tro för att du 
skall kunna skapa dig en egen uppfattning om vem Gud är och 
varför du finns till. Vi försöker börja i dina frågor, funderingar och 
upplevelser och söker svaren i  Bibeln och människors erfarenheter. 
Vi “slår” inte in kunskaperna utan vill hjälpa dig att själv finna 
sambandet mellan den kristna tron och livets mening så att Du kan 
förstå och gå vidare lite tryggare i livet. 

 
Vem? 
Lägret är öppet för alla (inte bara SMU:are alltså) som gått ut 
”åttan”. Vi tycker att det är viktigt att Du själv vill 
konfirmeras, det ger dig större inspiration. 
 

Hur? 
Självklart har vi lektioner med mycket samtal utifrån våra olika erfarenheter och 
frågor. Men Fjällkonfa bygger också på att vi varje dag försöker vara ute på fjället eller 
provar på att krypa ned i en grotta, gå på glaciär, paddla kanot mm. 
Före lägret räknar vi med att Du hinner göra några gudstjänstbesök samt ha en del  
E-postkontakt med oss ledare. Du får mer info om det när Du anmält Dig. 
 

Vad tror vi på? 
I Svenska Missionskyrkan tror vi att alla är lika mycket värda. Att Gud 
älskar alla människor, även Dig, och att han längtar efter att vi skall 
lära känna honom mer. Genom Jesus har han gett oss världens chans 
till ett rikare liv och det hoppas vi Du skall upptäcka under lägertiden, 
om Du inte redan gjort det! 

 

Anmälningstalongen sänds till SMU Fjällgård, före den 31/10 
2011, Fjällstigen 2, 920 66 Hemavan eller info@smufjallgard.nu. 
Konfirmationslägret 2012, Hemavan. 
 
Förnamn: ..................................  Efternamn: ............................................  
 
Utdelningsadress: ........................................................................................  
 
Postnummer: ............................   Postadress: ............................................  
 
Telefon: .....................................   e-mail: ...................................................  
 
Personnummer: ..............................................  
 
Namnteckning: ............................................................................................  
 
Målsmans namnteckning: ............................................................................  

 

Anmälan 
Anmäl dig genom att skicka in anmälningstalongen och sätt samtidigt in 
anmälningsavgiften 500:-, före den 31 okt 2011!  
Vi vill vara minst 10 och högst 20 deltagare för att genomföra lägret. 
 

Pris 
Priset för lägret är 7 495:- vilket inkluderar anmälningsavgiften, helpension under 
lägret, ev. utflykter och material. Resan till och från lägret tillkommer.  
OBS: all betalning skall vara inne på bankgiro 499-0347, före lägrets början. 
 

Ledare 
Ledare kommer att vara både en pastor och en eller flera fritidsledare. 
Frågor om lägret kan du ställa till Klas Johansson mobiltel.  
070-317 43 58, E-post: klas.johansson@missionskyrkan.se,  eller  
SMU Fjällgård tel 0954-300 27, E-post: info@smufjallgard.nu. 
När du anmält dig får du en bekräftelse på att vi tagit emot din 
anmälan. I god tid före lägret kommer ett brev med mer 
information med vad du behöver veta inför lägret. 


