
Upptaktsträff



Ledare

★ 2 ledare på plats

★ Jennie Börjesson Eriksson (Projektledare)
★ Johanna Börjesson Eriksson (Projektledare)



Presentation ledare
★ Birgitta Arneving (Präst)
★ Roger Pernling (Präst)
★ Anna Hultén Gustafsson (Pedagog)
★ Emil Sjölin (Musiker)
★ Emil Andersson (Musiker)



Deltagare 2022
      Orienterare - 67st
      Längdskidåkare - 10st
                       
                        

Orientering - 11:e upplagan       

Längdskidor - 2:a upplagan



Fakta deltagare

★ 10 deltagare
★ Ni kommer från olika delar av Sverige
★ 6 tjejer och 4 killar



Lägerstart 14 juni
Vi startar lägret med middag i 
Tandådalen kl. 18.00
Ledighet från skolan? Vi kan bistå med intyg!



Gemensamma aktiviteter med OL
★ Boende, mat och undervisning sker tillsammans 

med orienterarna 
★ Icke grenspecifika träningar och övriga 

aktiviteter är också gemensamma 



Vi bor i Tandådalen



Vi bor i Tandådalen
★ Korta avstånd till Fjällkyrkan och 

Tandådalens Wärdshus
★ Nära till bra träningsområden

Här kan man köpa 
goda kyrkbullar  



Vi äter i
★ Maten lagas av en kock
★ Här serveras frukost-, lunch- och middagsbuffé
★ Mellanmål får man ta med sig från frukost och lunch
★ Det finns en ICA-affär i närheten 



En vanlig dag på lägret
★ 7.30 Morgongympa  
★ 8.00 Frukost  
★ 9:00 Konfirmationsundervisning 
★ 12.00 Lunch  
★ 13.30 Avresa/cykel till träning   
★ 16.00 Fritid (Återhämtning, extra 

träning, egna aktiviteter).  
★ 18.30 Middag  
★ 19:00 Kvällslekar  
★ 20.30 Kvällsandakt  
★ 22.00 Tystnad



Transporter under lägret
★ Vi kommer främst att använda cykel för att ta 

oss till träningar och andra aktiviteter
★ Därför behöver du ha tillgång till cykel, 

cykelhjälm och reflexväst
★ Till några träningar åker vi kollektivtrafik och 

till några ordnar vi buss



Alternativ för cykeltransport
1. Ta med egen cykel upp till Sälen
2. Hyra cykel på plats via ex. Skistar
3. Bussgods - se mer information här: 
      https://www.bussgods.se/ 

https://www.bussgods.se/


Konfirmationsdagen måndag 4/7
★ Vi samlas utanför Tandådalens Wärdshus 
★ Vi kör utomhus i form av vandringskonfirmation 
★ Förbered kläder efter väder
★ Vi avslutar sen med en lyxig picknick



Dagbok och instagram
★ Under lägret kommer hemsidan uppdateras som 

en dagbok: http://www.konfirmationsalen.com/
★ Där kan föräldrar, syskon och kompisar följa 

vad som händer i Sälen i sommar
★ Vi har även en instagram som kommer 

uppdateras dagligen: @konfirmationsalenskidor 

http://www.konfirmationsalen.com/


Kyrkostyrelsens clearingsbelopp
★ När en konfirmand väljer att konfirmera 

sig inom en annan församling, är 
hemförsamlingen skyldig att betala en 
avgift för detta till den aktuella 
församlingen  

★ Debitering sköter Lima-Transtrand 
församling efter avslutat läger och du som 
deltagare behöver inte engagera dig  

★ Vill du göra konfirmation utanför Svenska 
kyrkans regi eller redan är konfirmerad 
kontakta Jennie och Birgitta



LOK-stöd
★ Vi vill gärna redovisa LOK-stöd för lägret
★  Detta kräver medlemskap i Malungs OK 

vilket ingår i din anmälan till lägret 
★ Vill du inte vara med? kontakta Jennie
★  Pengarna från stödet, cirka 200 

kr/person, använder vi rakt av till en
kul aktivitet under lägret (ex. 
äventyrsbad/höghöjdsbana)



Vad händer om man inte är döpt?
★ För att konfirmera sig efter avslutat läger 

krävs det att man är döpt. Den som ännu inte är 
det behöver dock inte oroa sig

★ Församlingen/prästen har på förhand koll på 
vilka deltagare som inte är döpta då dessa inte 
finns med i Svenska kyrkans register 

★ Innan konfirmationen kommer Birgitta att se 
till att de som önskar döpa sig blir det



Förberedelser från 
Lima-Transtrands församling

★ Ni ska gå på 10st gudstjänster innan lägret 
startar

★ Under påsken finns många bra tillfällen!

★ Dop, vigsel och begravning räknas som gudstjänst

★ Ni ska ha bevis för att ni varit på gudstjänsten, 
ex. bild med prästen

★ Bevisningen ska skickas via mejl till 
birgitta.arneving@svenskakyrkan.se innan 
lägerstart

mailto:birgitta.arneving@svenskakyrkan.se


Bibel

★ Varje konfirmand ska ha med sig en egen 
bibel, den får man via sin hemförsamling



Kontakt
★ Generella frågor om lägret:

Jennie Börjesson Eriksson
E-post: borjessoneriksson@gmail.com
Mobil: 0720031467

★ Frågor om det kyrkliga:
Birgitta Arneving
Epost:birgitta.arneving@svenskakyrkan.se
Mobil: 0280-59 31 10

mailto:borjessoneriksson@gmail.com
mailto:birgitta.arneving@svenskakyrkan.se


Vi ses i sommar!


