KON F A
L Ä GE R
Vi ses!

2018
Sjöhaga 26-29 april

Lägergård och boende
Den 26-29 april är det äntligen dags för konfaläger. Vi kommer att bo på en
lägergård som heter Sjöhaga, som ligger i Timmersdala utanför Skövde. Vi
blir konfirmandgrupper från Alingsås, Ljung, Sämsjöborg och Gråbo. Totalt
ca 70 ledare och deltagare.
Vi åker gemensamt med buss eller bil till Sjöhaga. Vi samlas vid
Equmeniakyrkan på de olika orter som anges nedan. Gråbo, Hemsjö och
Alingsås åker buss. Ljung och Sämsjöborg åker bil.
Samling och avresa 26/4
Gråbo: 15.30
Alingsås: 16.00
Ljung: 16.00

Beräknat tid för återkomst 29/4
Ljung: 15.00
Alingsås: 15.00
Gråbo: 15.30

Kostnad
Lägeravgiften är 900 kr och betalas senast den 16 april till
bankgironummer: 470-83 35. Märk inbetalningen med ”Konfaläger” och
konfirmandens namn. Är kostnaden ett problem för någon så får ni höra av
er. Ingen ska behöva stanna hemma på grund av pengar.

Telefoner
För att vi ska få en så bra gemenskap som möjligt så kommer lägret vara
telefonfritt. Men för den som vill kommer det finnas möjlighet att få ha sin
telefon en liten stund varje dag. Om ni föräldrar behöver nå ert barn så
finns det ledare som kommer att ha sina telefoner till hands.

Ta med dig
Vi sover i riktiga sängar, men du behöver ta med dig lakan och örngott.
Dessutom handduk, tandborste, och tvål, inne- och utekläder, inneskor,
idrottskläder, konfa-bok, anteckningsmaterial och Bibel.

Ta inte med dig
Onödiga värdesaker som någon kan få för sig att ta. Ljudapparater med
högtalare. Datorer, surfplattor och liknande.

En dag på lägret
08.00 Väckning
08.30 Frukost
09.00 Morgonsamling i kyrkan
09.30 Lektioner med egna gruppen
10.30 Fikapaus
12.30 Lunch
14.00 Storsamling
15.30 Fika/frukt
16.00 Valbar aktivitet
18.00 Kvällsmat
20.00 Andakt
22.00 Nattmacka
22.45 Hemgruppsamling
23.30 Tystnad

Kiosk
På området kommer det finnas en enkel kiosk där du
kan köpa goda sötsaker. Eftersom lägret är telefonfritt så behöver man ha
med sig kontanter till kiosk och insamling.

Drogfritt

Insamling

Lägret är givetvis alkohol- och drogfritt. Den som medför alkohol eller
andra droger skickas omedelbart hem och får själv betala hemresan.

Under lägret kommer vi att samla in pengar till ett projekt i Indien som ger
fattiga barn möjlighet att gå i skolan. Ta gärna med en slant till det, det
behövs. Mer info på: http://equmenia.se/restoring-lost-childhood

Särskild mat och allergier
Om du behöver särskild mat p.g.a allergier eller liknande måste du
meddela din ledare det omgående.

