Skellefteå den 4 april 2021
Till 2021 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.
Låt också dina föräldrar läsa denna information.

Information gällande Covid-19
Som vi alla väl känner till så befinner vi oss fortfarande i en pandemi som gör att det är osäkert om vi
kan genomföra Fjällkonfa eller ej i sommar. Vi hoppas såklart att läget förbättras innan lägret och
planerar därför i nuläget som om lägret skall kunna genomföras även om det idag helt avråds från att
samlas till läger.
Några saker behöver vi hjälpas åt att tänka på:
- Under lägret kan vi inte undvika att umgås nära varandra så om någon är smittad kommer
många fler att utsättas för detta. Därför behöver alla deltagare undvika så många kontakter
som möjligt minst en vecka innan lägret och stanna hemma om man har symptom eller träffat
någon som har symptom tiden innan man skall åka (efter dialog med ledarna kan du
förhoppningsvis komma till lägret lite senare).
När vi väl är på plats så lever vi i vår egen bubbla/karantän och bör inte få in någon smitta.
- Även om lägret kan genomföras så är det ändå inte säkert att vi kan samla familjerna till
konfirmationsavslutningen så som vi brukar eftersom vi då blir fler personer och i olika åldrar. Vi
är också extra många deltagare i år och kommer med största sannolikhet ändå att behöva
begränsa antalet per familj till max 4 st. I nuläget är det troligen klokast att tänka att det är
närmaste familjen som skall sikta på att komma och att far- och morföräldrar m.fl. avstår, om
inte läget har blivit mycket säkrare till dess.
- Vi kommer att ordna så att konfirmationsgudstjänsten kan följas via webben.
Vi fortsätter att förbereda lägret i förhoppningen att situationen i mitten av juni skall ha förbättrats så
mycket så att vi kan ha vårt läger som planerat. Under tiden så följer vi utvecklingen noga och lyssnar till
de råd och rekommendationer som kommer från våra myndigheter m.fl. Idag avråds som sagt helt från
att samlas till läger!
I ledargruppen har vi sagt att vi tar ett beslut senast i mitten av maj. Kanske är det så att vi inbjuder till
en zoom-samling därikring då vi kan dela information och ge möjlighet för er att ställa frågor.
Under tiden vill vi att du också förbereder dig som om lägret blir av. Går på gudstjänster eller lyssnar till
dem via webben (idag finns det fler sådana alternativ än någonsin), läser bibeln och skriver ett personligt
brev till oss (se längre ned i detta brev), och läääängtar jättemycket efter att se vilka som döljer sig
bakom namnlistan som finns sist i detta brev
.
För att komma till Hemavan behöver du förstås boka resa. Gör det men kolla hur du gör för att få en
avbokningsbar biljett. Idag erbjuder de flesta reseföretag detta utan extra kostnad.
Har du/ni frågor omkring detta, eller något annat så är det bara att ni hör av er till mig.
/Klas

Nu över till den normala information som gäller lägret…:

Informationen nedan, och ev. uppdateringar,
finns även på vår hemsida: www.fjallkonfa.se

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 26 konfirmander som är anmälda till årets läger.
På ledarsidan blir vi 7-8 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

Start

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.

OBS! Vi börjar lägret söndag den 20 juni kl. 19.30.
Då vill vi att alla skall vara på plats i Hemavan så att
vi får en gemensam start. Meddela oss när du
beräknar anlända så möter vi upp vid buss eller flyg.

Bibel

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

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.

Behöver anhörig boende eller mat i samband med
att ni skjutsar så hör av er till gården, eller mig.

Kommunikationer

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”

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.

Skriv ett personligt brev

Se också i deltagarlistan om det finns möjlighet till
samåkning.

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.

Specialkost, medicin m.fl. uppgifter

Skriv också när och hur du planerar att komma till
Hemavan så att vi kan möta upp dig vid buss eller
flyg.

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.

Gudstjänstbesök

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

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

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 21”

Under lägret
Viktigt!
Lägret pågår under tiden 20 juni - 11 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 10-11 juli 2021

Nattvardsfirande och dop.

Normalt så möter vi familjerna till avslutningshelg
från och med lördag kl. 13.00, gör en utflykt
tillsammans och har sedan en festkväll. På söndag är
det konfirmationsgudstjänst kl. 10.00 och efteråt har
vi brukat äta en festbuffé tillsammans.

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

Nu behöver vi hålla detta öppet och ber att få
återkomma med information kring vad vi tror är
möjligt att genomföra.
Det som ligger fast om lägret genomförs är
konfirmationsgudstjänst på söndag kl. 10.00. då vi
även tar upp en kollekt till gården och dess arbete.

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

Uppvaktning och presenter
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.

Boende för anhöriga
När det gäller boende och mat under
avslutningshelgen så finns det begränsat med platser
på Hemavan Fjällstation utifrån dagens restriktioner.
Här gäller först till kvarn.
Kontaktuppgifter till gården finns på deras hemsida:
http://www.hemavanfjallstation.se eller telefon:
0954 - 300 27.
För övriga hänvisar vi till Hemavan Fjällcenter som
kan erbjuda övriga boendealternativ i
Hemavanområdet, stugor, vandrarhem och hotell.
Kontaktuppgifter via www.hemavansfjallcenter.se
eller telefon 0954-300 02
I samband med att vi återkommer om program och
tider så får ni även ytterligare uppgifter om priser för
mat mm under helgen

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.
Och du hittar såklart även Fjällkonfa på Instagram.

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

PS.
Om du av något skäl inte tänker komma på lägret är det bra om du hör av dig så snart som möjligt. Vi
har flera personer på väntelista som gärna övertar din plats i så fall.

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.

VI BER!
Som vanligt inför våra läger så ber vi ledare
för lägret och alla konfirmanderna. Var gärna med,
du också, och bed för de som finns i listan ovan!
I år har också några föräldrar hört av sig och sagt att de även
ber för att lägret skall kunna genomföras trots pandemin.
Vi hoppas att ni är fler som vill vara med oss i bön både för
att lägret skall bli av och för att varje konfirmand (och
ledare) skall få möjlighet till goda upplevelser och bli rikt
välsignade inför och under lägret.

