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Skellefteå den 7 april 2020
Till 2020 års konfirmander och deras föräldrar

Hej!

Lägret närmar sig och vi vill ge en del information som är viktig för dig.
Läs detta brev noga, har du några ytterligare frågor så hör av Dig till mig.
Vi ser verkligen fram emot sommarens konfaläger. Det skall bli jättespännande att träffa er alla och vara
tillsammans under tre veckor på ett av de finaste ställen som finns: Hemavan Fjällstation!
Du som får detta brev tillhör en av de 19 konfirmander som är anmälda till årets läger.
På ledarsidan blir det 6-8 personer. Alla vana ledare med stor erfarenhet. I början på maj kan ni läsa deras
presentation på www.fjallkonfa.se eller via vårt Instagramkonto. Dessutom finns gårdsfolket med som
resurspersoner under delar av lägret
Låt dina föräldrar se detta brev så att de också vet vad som gäller!

Inför lägret
Läs Lukasevangeliet
Före lägret vill vi att du läser genom Lukasevangeliet
(i Bibeln, Nya testamentet) för att lära känna Bibeln
och Jesus lite mer innan lägret. Ett halvt kapitel om
dagen gör att Du hinner i lugn och ro.

Bibel
Du behöver en Bibel 2000 under lägret. Kanske har
du fått, eller kommer att få, en via din lokala
församling eller Equmenia-förening.
Men, om du inte får/fått någon Bibel så hör dig till
mig snarast så beställer jag till de av er som inte har
bibel och ni får dem av oss när lägret startar.
Vill du läsa Bibeln online rekommenderar jag
YouVersion som du hittar här: www.bible.com/sv
där du antingen kan läsa direkt på datorn eller ladda
ner en app till mobilen. Välj översättning ”B2000”

Skriv ett personligt brev
Skriv ett personligt brev om dig själv. Vem är du, vad
är viktigt för dig, vilka intressen har du etc.
Skicka eller maila till mig så snart som möjligt! Min
mail eller adress hittar du sist i detta brev.
Skriv också när och hur du planerar att komma till
Hemavan så att vi kan möta upp dig vid buss eller
flyg.

Gudstjänstbesök
Ni har fått gudstjänstpapper att anteckna på när ni
är på gudstjänst. Ta med anteckningarna till lägret!

Start
OBS! Vi börjar lägret söndag den 14 juni kl. 19.30.
Då vill vi att alla skall vara på plats i Hemavan så att
vi får en gemensam start.
Behöver du komma någon dag tidigare pga. resan så
går det bra men hör av dig direkt till gården (eller till
mig) i så fall. Vi ledare räknar med att finnas på plats
från lördag kväll
Behöver anhörig boende eller mat i samband med
att ni skjutsar så hör av er till gården, eller mig.

Kommunikationer
Det finns olika sätt att ta sig till Hemavan (tåg, buss,
flyg, bil…). Mer info finns på gårdens hemsida
www.hemavanfjallstation.se och även länkar till de
resebolag som du kan kontakta. Ring annars mig,
eller gården, så kan vi tipsa om alternativ.
Se också i deltagarlistan om det finns möjlighet till
samåkning.

Specialkost, medicin m.fl. uppgifter
Om du behöver speciell kost utöver vad du angett i
anmälan så meddela oss snarast så att vi säkert har
den mat du behöver hemma. Är du osäker på om du
angett rätt uppgifter så skicka gärna informationen
en gång till för säkerhets skull.

Har du någon sjukdom som kräver viss behandling,
eller medicin du behöver använda, vill vi också att du
meddelar oss ledare det i förväg.

Avgift
Resterande del av avgiften 9 195:- (9 695 :- minus
anmälningsavgiften på 500:-) skall sättas in på
Bankgiro 499-0347, före lägrets början.
Märk med ”Ditt namn” och ”Konfa 20”

Under lägret
Viktigt!
Lägret pågår under tiden 14 juni - 5 juli, vi räknar
med att alla är tillsammans hela tiden.

Program
Dagsschemat kommer att se ut ungefär enligt
följande, ändringar kan komma att ske:
8.00 God morgon
8.30 Frukost
9.15 Morgonbön och lektioner
12.00 Lunch

OBS! Det är viktigt att ha med varma kläder,
inklusive vantar och mössa. Det är också viktigt att
sovsäcken klarar minst 0 gradig temp. Prova
ryggsäcken hemma och kolla att den fungerar.
Stövlarna och regnkläder måste vara hela.
När du packar så använd utrustningslistan och bocka
av vad du stoppar ner. Ta med dig listan till lägret,
den är ovärderlig när du skall packa sista dagen.
Det finns givetvis möjlighet för dig att tvätta dina
kläder på gården under lägret. Vilket vi gör gemensamt. Därför är det viktigt att kläderna är märkta.

13.00 Fjälltur, aktiviteter, fritid etc
16.30 Middag
18.00 Lektioner
21.15 Kvällsandakt och fika
22.30 Godnatt
Studierna kommer att omfatta ca 80 timmar.
Dessutom hoppas vi kunna delta i någon gudstjänst.
Vi kommer att vara ute och på fjället så mycket som
möjligt. Räkna med en dagsvandring/fjälltur eller ett
utepass varje dag.
Någon/några nätter kommer vi att övernatta i tält. Vi
hoppas också kunna gå en tur på glaciär samt krypa
ned i några grottor mm.

Vad skall du ta med dig?
Vi bifogar en utrustningslista som innehåller det
viktigaste Om du saknar något, spring inte och köp
nytt utan försök att låna av syskon eller kompisar,
om det inte går så ring till någon av oss ledare.
Du behöver både en liten ryggsäck för dagsutflykt
och en större för övernattningsturerna.

Mobiltelefon och dator
Vi ser helst att du lämnar ev. dator hemma. Kan
faktiskt vara riktigt skönt att klara sig utan den under
några veckor.
Har du mobiltelefon så använder vi givetvis inte den
under lektioner och gemensamma samlingar. Vi
lämnar alltid dem på gården under vandringarna
eftersom det brukar vara dålig mottagning på fjället
och det alltid finns en risk att tappa bort dem.
Ledarna har däremot med sig telefon när vi är ute
för ev. nödsituationer.

Rök och drogfritt
Hemavan Fjällstation är en gård som är både rökoch drogfri. Detsamma gäller naturligtvis även för
oss som deltar på lägret.

Fickpengar
Alla kostnader (exkl. resa) är betalda i och med att
avgiften är betald. Du avgör själv tillsammans med
dina sponsorer (föräldrarna) hur mycket fickpengar
du skall ha att spendera på godis, glass, etc.

Avslutningshelgen
Avslutningshelgen 4-5 juli 2020

Boende för anhöriga

Avslutningshelgen är en stor högtid för familjerna.
Programmet börjar på lördag kl.13.00. Det är bra
om så många som möjligt är på plats redan då.

Boende för anhöriga ordnar ni enklast genom
direktkontakt med Hemavan Fjällstation (helst på
mail.) Det finns möjlighet att bo i Huvudbyggnaden
eller i Lägenhet. Ange önskemål i anmälan. Vi
kommer att lägga de som har behov av att bo nära
på gården i första hand och de som kan gå en liten
bit i lägenhet.
Boka i god tid för att underlätta planeringen.

Lunch serveras 12.00 för de som vill. På
eftermiddagen är vi ute tillsammans, ta med kläder
för uteliv. Kl 16.30 äter vi middag. Lördag kväll blir
det div. program där vi presenterar våra tre veckor.
Konfirmationsgudstjänsten kommer att vara i
gårdens kyrka på söndag kl.10.00. Direkt efter
gudstjänsten blir det fotografering och sedan
festbuffé i matsalen. Vi beräknar att festligheterna är
slut senast kl. 15.00 (förmodligen något tidigare), då
det bara återstår att packa, städa och fara hem.
På avslutningsgudstjänsten kommer vi att ta upp en
kollekt till gården och dess arbete.

Klädsel

Priset för anhöriga under avslutningshelgen Lörd Sönd är: 1050:-/vuxen. (enkelrumstillägg: 200:-)
I priset ingår lunch, middag, kvällsfika, logi, frukost
och festbuffé.
Är du STF-medlem får du 50:- rabatt på logi/vuxen
Familjerabatter på Logi: Fri logi upp till 15 år. Gäller
ett barn per förälder och med boende i förälders
rum. Matrabatter för familjer: Ungdom 7-15 år 360:-.
, 3-6 år 95:-, 0-2 år fritt.

Vi använder kåpor vid konfirmationsgudstjänsten
men det brukar kännas bra att ha något lite finare
att sätta på efter gudstjänsten när kåporna åkt av.

Om du inte vill bo men äta kostar maten 730:- per
vuxen och då ingår all mat enligt ovan. Om du enbart
vill ha festbuffé kostar den 325:-/vuxen, 162:/ungdom 7-15 år, 35:-/barn 3-6 år, 0-2 år fritt.

Uppvaktning och presenter

Husvagnsplats kostar 195:- per dygn utan el och
250:-/natt med el.

Vi ser helst att uppvaktning med ev. presenter sker
efter lägrets slut eftersom vi har olika traditioner
här. Spar därför ev. presenter tills ni kommit hem.

Nattvardsfirande och dop.
Efter att vi gått igenom vad nattvarden betyder
kommer vi att fira nattvard någon gång under lägret
men inte i samband med avslutnings-gudstjänsten.
Vi kommer också erbjuda tillfälle till dop sista
lördagen ifall önskemål finns. Deltagandet i nattvard
och dop är frivilligt efter ditt eget beslut

Vid ankomst på fredag tillkommer:
Logi: 395:-/vuxen; Barn upp till 15 år fritt i förälders
sällskap. Ett barn per förälder. Frukost 88:-/vuxen.
Kvällsfika 40:-/vuxen. 0-2 år fritt, 3-6 år 25:- för
frukost + kv fika och 7-15 år 70:- för frukost + kv fika.
OBS! Vi vill ha anmälan till avslutningshelgen senast
den 31 maj. Anmälan skall innehålla antal vuxna,
antal 7-15 år och antal barn 0-2 och 3-6 år samt
önskemål (beroende av plats) om boende
(Huvudbyggnad eller lägenhet) och när ni beräknar
komma till gården. Finns matallergier och dylikt
behöver vi veta även det. Anmälan skickas direkt till:
info@hemavanfjallstation.se

Övrig information
Facebook och lägerblogg

Kontakt

Fjällkonfa har en egen hemsida www.fjallkonfa.se.
Där finns information om lägret och framförallt
kommer vi där att skriva en lägerblogg varje dag så
att föräldrar och andra kan följa vad vi gör under
lägret. Under veckorna fram till lägret kommer
ledarna att presentera sig i bloggen eller på vår
Instagram-sida (som även länkas till hemsidan).

Adressen till gården är: Hemavan Fjällstation,
Fjällstigen 2, 920 66 Hemavan. E-post:
info@hemavanfjallstation.se .
Tel. 0954-300 27. Bg 499-0347

På facebook finns också en sida som heter
”Fjällkonfa i Hemavan”. Klicka på ”Gilla”-knappen.

Under lägret är det säkrast att nå oss via min (Klas)
mobiltelefon: 070-317 43 58.
Min e-post är: klas.johansson@equmeniakyrkan.se
Vi ses i sommar!
/Klas och övriga ledare

UTRUSTNINGSLISTA
Fjällkonfa, Hemavan


Rejäl sovsäck och liggunderlag (ej luftmadrass)



Ryggsäck, större för övernattningstur (softpack eller ramryggsäck), minst 50 l



Ryggsäck, mindre för dagsturer mm. mellan 20-30 l



Tallrik (storkåsa) bestick och termos att användas vid övernattningarna



Vattenflaska att ha med på våra vandringar/turer



Varma och oömma kläder och gärna ett eller två underställ



Stövlar eller kängor (väl ingådda!!! Innebär att du skall gått med dem hemma innan lägret för
att slippa skavsår, vilket brukar vara alltför vanligt, och smärtsamt ;-))



Huvudbonad mot solen (nödvändigt!), hatt, keps eller liknande



Gympaskor eller motsvarande för utomhusbruk



Varmt ombyte för övernattningsturen, ex träningsoverall, mössa, vantar



Riktiga regnkläder, dvs, jacka och byxor



Vita sockar och vita underkläder att ha under kåporna vid konfirmationen



Sänglinne och handduk att ha på Fjällgården



Toalettutrustning typ tandborste, schampo, lukta (lagom) gott mm



Kläder för bad och idrott



Solglasögon (obligatoriskt för ev. glaciärtur) och solskyddscreme, myggmedel



Ombyteskläder för din egen och andras trivsel



Innetofflor, gympaskor, inneskor el. dyl.



Bibel, anteckningsblock, penna



Dina ifyllda gudstjänstpapper



Personlig medicin och t.ex. skavsårsplåster (om du brukar få skavsår)

Bra att ha men inget måste:


Kamera, Musikinstrument, En eller flera trevliga böcker, Bordtennisracket

Det finns tvättmaskin på gården där vi tvättar gemensamt. Märk grejorna med ditt namn!
Om det är något du saknar behöver du kanske inte gå och köpa, försök låna av någon kompis
eller hör av dig till oss så kan vi försöka hjälpa till.

