
  
 
Till deltagare och målsmän för deltagare i Konfirmation Sälen 2016. 

 
Hej!  
 
Tiden går och konfirmation Sälen 2016 närmar sig med stormsteg. Som ni kanske redan sett på hemsidan 
samlas vi för lägret fredagen den 1 juli klockan 18.00 utanför stugorna där vi ska bo, Solbacken i 
Tandådalen (bakom campingen).  Vi inleder med middag i Wärdshuset och presenterar oss på nytt för 
varandra.  
Det kommer hända en hel del spännande aktiviteter under lägret därför är det bra om ni läser igenom hela 
det här brevet för att se vad som kan vara bra att tänka på och ta med sig. 

Fjällvandring 
Under lägret planerar vi att göra en fjällvandring där vi övernattar i tält under en natt. Vi ordnar med tält, 
men det är viktigt att ni tar med en sovsäck och ett liggunderlag att sova på. Det kan även vara bra att ha 
ett par mer rejäla skor/kängor att gå i för de som har. En ryggsäck behöver man också ha med, men den 
behöver inte vara större än att den rymmer lite torra kläder, matsäck och en handduk. 

Konfirmationsdagen  
Konfirmationen kommer att äga rum torsdagen den 21 juli klockan 10:00 i Limas kyrka. Efter 
konfirmationen inbjuds alla släktingar och vänner att äta en gemensam konfirmationsmåltid på Experium 
i Lindvallen. Måltiden ingår i deltagaravgiften för alla deltagare på lägret. För släktingar och vänner är 
priset för vuxna (över 12 år) 295 kr, barn 8-12 år 165 kr, barn 4-7 år 99 kr och barn 0-3 år äter gratis. 
Betalning kommer att faktureras i efterhand.  

Konfirmationsmåltiden kommer att bestå av: 

Huvudrätt 
 Chili- och curryrubbad lax med mangosalsa samt rostade rotfrukter 
 Grillade kycklinglår med rostad potatis, bbq-sås samt bearnaisesås  
 Salladsbuffé samt smör och bröd 
 Läsk/saft samt Loka/lätt-öl & kaffe ingår 

 
Dessertbord 

 Kladdkaka med grädde 

 
OBS! Anmälan sker via formulär på hemsidan www.konfirmationsalen.com. Ange hur många 
släktingar/vänner som kommer närvara på konfirmationslunchen senast den 1 juli 2016. Ange även 
fakturaadress om annan än konfirmandens hemadress. 

Ungefärligt tidsschema torsdagen den 21 juli 
9:00-9:20  Samling vid Lima kyrka 
10:00  Konfirmation i Lima kyrka 
12:30-13:00  Konfirmationsmåltid vid Experium Lindvallen. 

Därefter lite tid att säga ”hej-då” till varandra i Tandådalen. 

Fotografering 
Petterssons foto i Malung kommer att fotografera alla konfirmander under lägret (gruppfoto samt 
individuella för dem som vill) och fotona kommer att kunna beställas under konfirmationsmiddagen. Ange 
i formuläret om ni önskar individuella foton (intresseanmälan). 

Tvättmaskin 
Kommer att finnas i varje stuga under lägret. Vi tillhandahåller tvättmedel.  



  
 
Tidigare ankomst 
Det har framkommit ett intresse bland flera konfirmander att anlända någon dag tidigare än lägerstart på 
grund av att det har stämt bättre med kommunikationen till Tandådalen. Vi har därför hyrt en stuga 
ytterligare några dagar. Vid intresse av tidigare ankomst, skicka ett mail till jakob.loof@malungsok.se och 
meddela antal. Kostnaden per extra natt blir 100 kr/person/natt och kommer faktureras konfirmanden 
efter avslutat läger. 

Packlista 
Kom ihåg att MÄRKA dina kläder så att de inte hamnar i någon annans väska/garderob! 
 
Cykel 
Cykelhjälm 
Reflexväst  
Sängkläder (lakan, påslakan & örngott) 
Sovsäck och liggunderlag för fjällvandring 
Mössa & vantar 
Regnkläder 
Kläder för såväl kalla temperaturer som sommarvärme!  
Kläder, ryggsäck och skor att vandra i 
Träningskläder (MINST 3-4 uppsättningar) och extra oömma träningskläder som du gärna skitar ner. 
Din orienteringsutrustning (Kompass, definitionshållare, Sportident, EMIT för dig som har) 
Orienteringsskor 
Löparskor 
Handdukar 
Schampo 
Badkläder 
Necessär (Tandborste, tandkräm, plåster, skavsårsplåster, tejp, alvedon m.m) 
Din Konfirmation Sälen-buff 
Keps 
Myggmedel 
Solkräm 
GPS-klocka (om du har!) 
Klocka 
Fickpengar 
Vattenflaska 
Spelar du något instrument? Ta gärna med det och förgyll stämningen! 
En helt egen personlig sak. 
Lite finare kläder för konfirmationsdagen (Vi kommer inte använda kåpor) 
Bibel från din hemförsamling 
 
 
 
 
Vi ses snart! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ledarna för Konfirmation Sälen 2016 
 
Hanna Gustafsson, Marcus Ramström, Fredrika Von Essen, Maria Gustafsson, Agnes Westerberg, Victor 
Flingmark, Martin Nilsson, Dan Bekking och Lena Brännvall. 
 


