
Hej konfirmander och målsmän!

Nu är det lite drygt tre månader kvar till läger start på Konfirmation Sälen den 13 juni kl
18:00 i Tandådalen, där vi startar igång med lite middag. Tiden går fort och vi i 
ledargänget längtar redan! Våra förberedelser för lägret går fortsatt bra, alla ledare är 
nu rekryterade  och det kommer vara hela 9st ledare som ska göra sitt yttersta för att ni
54 konfirmander ska få många fina minnen av lägret. En presentation av ledare och er 
konfirmander (ni som skickat in eller var med på upptakten) finns på hemsidan.

Alla träningar under lägret är också planerade det kommer finnas violett och orange 
svårighet att välja på varje orienteringsövning. Lite av varje kommer du få testa på 
under lägrets gång eller vad sägs om urban, keps ol, ol intervaller, mossfotboll, 
hemlängtan, fjäll ol. Vill du läsa mer om orienteringsövningarna hittar du det på 
hemsidan.

Lagom tills tävlingarna drar i gång kommer här en snygg buff från Bagheera så att du ska
kunna hålla dig varm eller kanske bara för att vissa att du ska vara med på lägret i 
sommar. =)

Vem är jag? Varför finns vi? Varför finns ondska? Vad är kärlek? Finns Gud? Vem är Jesus? 
Detta är några av dom frågor som vi ska fundera på tillsammans i sommar och självklart 
era egna frågor.  
 
Men innan vi ses så kommer den mest dramatisk högtiden inom kristendomen: påsken! 
Under denna vecka firas många olika gudstjänster. Så om ni inte har hunnit med så 
många gudstjänstbesök ännu så är det ett utmärkt tillfälle att passa på då. Idas favorit 
är skärtorsdagsmässan och midnattsmässan på påskafton. Viktors favorit är 
långfredagens gudstjänst. 
 
Är det något du undrar över på gudstjänsterna, något som är konstigt, som du inte 
förstår, som du tycker är roligt eller något som berör. Försök att ta 
med dom tankarna tills vi ses så kan vi dela med oss med varandra då.
 
När vi har våra träffar varje dag så kommer vi att beröra och
jobba med många olika ämnen i livet och i vår värld. Vi kommer
att jobba utifrån "frälsarkransen", där vi varje dag utgår ifrån en
pärla med ett tema och det är något som ni kommer få veta mer
av när vi träffas. (Det är en "frälsarkrans" som syns på bilden.)
Varje dag vi har tillsammans kommer se olika ut med olika
spännande aktiviteter.

Vi ser fram emot att lära känna er och ta del av tre härliga veckor fyllda med orientering
inom och utom oss själva. Ha nu en härlig vår och ta hand om er själva, era vänner och 
er familj så ses vi i juni eller kanske på någon tävling under våren!
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