
	   	   	  

	  	  
	  

Kallelse	  till	  upptaktsträff	  för	  
	  
	  
	  
	  

Lördagen	  den	  19	  oktober	  2013	  i	  samband	  med	  
Daladubbeln	  

	  
Hej!	  	  
Hoppas	  allt	  är	  bra	  med	  dig.	  Snart	  är	  det	  dags	  för	  upptaktsträff	  för	  nästa	  sommars	  OL-‐
konfirmation	  i	  Sälen	  	  Efter	  några	  turer	  fram	  och	  tillbaka	  har	  vi	  nu	  fått	  tillgång	  till	  en	  
lokal	  och	  fått	  revidera	  lite	  i	  tidigare	  tidsschema.	  	  
	  
Plats:	  Söderbaumska	  skolans	  aula	  i	  centrala	  Falun.	  Adress:	  Seminariegatan	  3	  –	  791	  36	  
Falun.	  	  
	  
Tid:	  Vi	  startar	  klockan	  19:15	  	  (OBS!!!	  Ny	  tid)	  och	  beräknar	  att	  avsluta	  mötet	  senast	  
20:45	  så	  att	  de	  som	  vill	  hinner	  i	  tid	  till	  discot	  som	  börjar	  klockan	  21:00.	  	  
	  
Du	  tar	  dig	  om	  möjligt	  dit	  på	  egen	  hand,	  men	  om	  du	  har	  svårt	  med	  transporter	  kan	  du	  
kontakta	  David	  (david@konfirmationsalen.com)	  så	  försöker	  vi	  hjälpa	  dig	  på	  plats.	  
	  
På	  träffen	  kommer	  ni	  att	  få	  träffa	  varandra	  och	  kort	  lära	  känna	  ledarna	  och	  präster.	  Dan	  
Bekking	  från	  Lima-‐Transtrand	  församling	  kommer	  att	  informera	  om	  den	  kyrkliga	  biten	  
av	  konfirmationslägret.	  Det	  kommer	  naturligtvis	  också	  finnas	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  
om	  funderingar	  inför	  sommarens	  läger.	  Du	  som	  konfirmand	  behöver	  inte	  förbereda	  dig	  
inför	  samlingen	  på	  något	  särskilt	  vis	  utan	  ta	  bara	  med	  dig	  ett	  glatt	  humör.	  
	  
Föräldrar	  är	  varmt	  välkomna	  att	  delta	  under	  samlingen!	  
	  

Vi	  kommer	  att	  servera	  lättare	  fika	  så	  det	  är	  bra	  om	  du	  hunnit	  med	  att	  äta	  middag	  innan!	  

Vi	  ledare	  ser	  med	  stor	  glädje	  fram	  mot	  att	  få	  träffa	  dig	  och	  alla	  andra	  konfirmander!	  

Ha	  det	  bra	  så	  ses	  vi	  i	  Falun!	  

//David,	  Ida,	  Malin,	  Marcus	  och	  Dan	  



	   	   	  

	  	  
	  

	  

	  

	  



	  

Arrangör:	  Malungs	  OK	  Skogsmårdarna	  
Kontakt:	  David	  Andersson,	  david@konfirmationsalen.com	  

Mobil:	  073-‐932	  60	  75	  

	  
	  

	  


