INFORMATIONSBREV TILL KONFIRMANDER SKRIFTSKOLA 3A & 3B 6.7 – 14.7.2017

LÄGERSTART

Vi samlas på Lemböte lägergård torsdagen den 6 juli. Kom till lägergården mellan kl. 10.00 – 10.30.
Alla tar sig själva ut till Lemböte.

UTRUSTNING

Kläder för olika slags väder. Underlakan och påslakan (inte sovsäck) och dynvar, handduk och
toalettsaker. Ta gärna med musikinstrument om du spelar. Piano finns på Lemböte.
Den som vill ro eller segla får gärna ta egen flytväst med sig. Alla typer av bandspelare,
ipads, datorer och mobiltelefoner lämnas hemma! Gemensam stereo finns på Lemböte.
Ta också med dig pennor och ett anteckningsblock eller häfte.
På Lemböte finns en kiosk som säljer glass, fickpengar till det kan behövas.
På avslutningskvällen äter vi en finare middag, den som vill får då klä upp sig
i lite finare kläder.

KOM IHÅG ATT TA MED
Förbindelsen med underskrifter
Kyrkogångsboken

LÄGERAVGIFT

Avgiften för matkostnader är 200€. För den som inte hör till Mariehamns församling är
avgiften 500€. En faktura på lägeravgiften skickas hem efter lägrets slut.

TELEFON

Telefonnummer till internatet är 34119.
Telefonnumret till köket och ledarna är 34122, ledarna nås även på sina mobiltelefoner.

FÖRSÄKRING

Alla konfirmander är olycksfallsförsäkrade under lägret. Detta gäller dock endast personskador.
Om egendom de själva tar med till lägergården går sönder gäller egen försäkring.

BESÖKSKVÄLL

Måndagen den 10 juli är det besökskväll som inleds med en kort andakt
kl. 19.00 och fortsätter med kvällsfika och fri samvaro till kl. 21.00.

HEMFÄRD

Lägret avslutas fredagen den 14 juli. Kl. 11.30 behöver ni bli hämtade från Lemböte lägergård.

Vi som ansvarar för skriftskolan hälsar dig välkommen och vill göra vårt bästa för att tiden på Lemböte med
studier, andakter, praktiskt arbete och lek skall bli så givande som möjligt. Det blir vad vi gör det till.
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