Skellefteå den 18 november 2019

Hej!
Du har anmält dig till Fjällkonfa i Hemavan nästa sommar.
Här kommer en bekräftelse på att vi fått din anmälan och att du är välkommen!
Just nu är det 18 stycken anmälda vilket kommer bli en härlig grupp. Eftersom vi kan vara upp till 20
stycken så det finns också plats för fler så vet du om någon som ännu inte bestämt sig så tipsa dem
gärna om lägret. Vi vet också av erfarenhet att det kan dyka upp ytterligare anmälningar.
Tider och resor
Lägret startar söndagen den 14 juni ca kl. 19.00 då kvällsflyget från Arlanda anlänt (då vi vill att alla är på
plats för att vi skall komma igång bra tillsammans) och slutar den söndagen den 5 juli, senast 15.00. Vi
förutsätter att alla är med hela tiden!
Föräldrar och anhöriga är välkomna till avslutningshelgen 7-8 juli. Mer information om detta och vad
som gäller rent praktiskt, utrustningslista, deltagarlista, program mm. kommer i god tid före lägret.
Vill ni boka resa med flyg eller tåg är det bra att göra det i god tid. Behöver du åka upp någon dag
tidigare för att kunna vara på plats när lägret startar finns det boende för dig på gården.
Vill ni som föräldrar/anhöriga boka boende i samband med att ni följer någon till lägret så kontaktar ni
STF Hemavan Fjällstation direkt: E-post info@hemavanfjallstation.se, Telefon: 0954-300 27.
Gudstjänstbesök
Det jag vill påminna om redan nu är att det är bra om du hinner med att besöka minst fem gudstjänster
innan lägret. När du är på gudstjänst så fyller du i det blad som jag bifogar för att komma ihåg lite vad
som händer och vad du funderade över. De ifyllda bladen skall du sedan ha med dig till lägret. Bladen
finns även att ladda ned från vår hemsida: www.fjallkonfa.se.
Frågor
Har du eller dina föräldrar några andra frågor är det bara att ni hör av er via mail eller telefon, se nedan.
Bifogar även en preliminär deltagarlista så ni ser vilka som är anmälda idag. Om du har en egen epostadress och mobilnummer vill jag att du skickar det till mig: klas.johansson@equmeniakyrkan.se
Kolla gärna regelbundet på vår hemsida: www.fjallkonfa.se för mer information och på vår Facebooksida
samt på Instagram. Sök ”Fjällkonfa i Hemavan” så hittar du oss.

Ser fram emot att träffas nästa sommar ☺!!!

/Klas
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