


 Ronja Jungåker (Huvudansvar)

 Hugo Lillieström (Huvudansvar)

 Maja Kindlund

 Gustav Öhgren

 Johannes Öhgren

 Lotta Weyhenmeyer

 Cornelia Ivarsson

 Jesper Svensk

 Hanna Johannesson

 Vilma Von Krusenstierna

 Carl Carlsson

Mer info om ledarna kommer 
finnas på hemsidan.



 Birgitta Arneving

 Roger Pernling

 Emil Sjölin

 Anna Hultén Gustafsson



92st deltagare, (Kanske dyker
upp några mer fram till
lägerstart).
Ni kommer från Ronneby i
söder- Luleå i norr. En av er som
bor i USA!
43 tjejer och 49 killar.



Deltagare 2023

Felicia Aspnäs-Ferm
Edith Bergenfur
Tindra Blomkvist
Frida Brudin
Elvira Buud
Carl Einar Bärwolf
Isabel Carlsson

Mirjam Costermans
Hilma Dalin
Hugo Danielsson
Wilhelm Ek

Julia Ekdahl
Ville Elgesjö
Karl Emilsson
Elisabet Engberg
Åke Engman
Axel Engström
Irma Eriksson
Vera Folkestad
Sandra Franz

Ebba Fryxell
Alice Funke
Klara Gellerbrant
Malte Granefelt
Oscar Grip
Jonatan Haglund
Ellen Hedin

Siri Hejdenberg
Algot Hellgren
Linnea Hellqvist
Olivia Hermansson

Jacob Holmberg
Alicia Ivarsson
Irma Jarlemark
Rickard Jemth
Vera Jeppsson
Lisa Johnsson
Nils Johnsson
Oskar Jonsson
Wilma Jonsson



Deltagare 2023

Gustav Juhlin
Ludvig Juhlin
Oskar Kaipe
Mira Karlström
Arvid Kjellman
Ester Klasson
Viktor Kullman
Alice Källstrnad
Axel Larsson
Erik Leopold
Axel Lindblad
Emma Lindkvist

Elias Lindström
Sara Liwång
William Lännhult

Hennie Löfgren
Elsa Mattsson

Gustav Mattsson
Maja Maxén
Gerda Medin

Adam Montén
Gustav Norberg
Walter Oksvold
Leopold Olofsson
Noah Olsson
Elin Palm
Teo Palmér
Emma Perbo
Elsa Reuter
Fredric Rydberg

Hanna Rydesäter

Ella Sand
Elin Saxon
Filip Sjölander
Anton Staland

Isak Stinessen

Karl Stjärnesund

Malte Strömberg
Herman Svahn

Edwin Säker



Deltagare 2023
Vilhelm Söderman

Lovisa Thybeck
Albin Tuvesson
Arvid Tögenmark
Per Gustav Wedman

Oskar Wennberg

Sixten Widmark
Rasmus Viertel
Lova Wilén
Isak Winnerstam
Märta Östberg

Sixten Österman

Du hittar aktuell lista här: 
lista här: 
Deltagarlista Konfirmation 
Sälen Orientering 2023Vi hälsar även Viggo Johansson välkommen som anmälde 

sig i dag.

https://dinkurs.se/users/standard/client_list.asp?event_key=gRWBaFSsQnVQOjPi


Vi startar lägret med middag i Tandådalen kl 18:00 

Ledighet från Skolan? Vi kan bistå med intyg.





 Korta avstånd, till tillgängliga kartor William
Lind lägger banor, finns violett och orange
svårighet på alla övningar.

 Granne med Tandådalens fjällkyrka och
Tandådalens Wärdshus.

Här kan man köpa goda kyrkobullar →



Vi bor i fina stugor i Tandådalen, dock inte klart exakt 
var.

Men vi garanterar fräscha stugor med stora ytor. Bilder 
från solbacken-apartments som användes i fjol. 

Stugindelning sköts av ledarna.



 Maten lagas av en kock, vi hjälps åt med disken.

 Här serveras; frukost-, lunch- och middagsbuffé.

 Mellanmål får man ta med sig från frukost och lunch.

 Finns Matbutik i Tandådalen som ska vara öppet
under hela lägret.



 7.30 Morgongympa 

 8.00 Frukost

 9:00 Avresa/cykel till träning 

 12.00 Lunch

 13.30 Konfirmationsundervisning

 16.00 Fritid (Återhämtning, extra träning, 
egna aktiviteter).

 18.30 Middag

 19:00 Kvällsandakt

 20.30 Kvällslekar

 22.00 Tystnad



Vi kommer främst att använda cykel för att ta oss till
träningar och andra aktiviteter under lägret.

Därför behöver du som deltagare ha tillgång till en cykel,
cykelhjälm och reflexväst under lägret.

Till några aktiviteter åker vi med storbuss.



1. Själv ta med cykel upp till Sälen.

2. Hyra cykel på plats éxempelvis via Skistar. 

3. Bussgods – se mer information här:

https://www.bussgods.se

https://www.bussgods.se/


Under lägret går det att springa 3+3 som går i slutet av lägret. 
Vill du vara med kom i så fall ihåg att anmäla dig till tävlingen i 
Eventor!



Vi samlas kl 10:00 utanför Wärdshuset i Tandådalen.
Vi kör konfirmationen utomhus oavsett väder mtp
gruppens storlek. Så förbered kläder för alla väder.
Vi avslutar sedan lägret med en lyxig picknick.



Under lägret kommer ni att få 
konfirmation Sälen-2023-
tröjan!

Idag fick ni Konfa-buffen som 
kan vara bra att använda i 
vinterträningen. Ta gärna 
med den i sommar ☺Ni som 
inte var med får en i sommar. 



Vi har en Instagram som vi kommer uppdatera
dagligen under lägret som någon form av
digital dagbok, in och följ! @konfirmationsalen
#konfasälen



 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 William 
och Birgitta. (kontaktuppgifter längst bak i denna 
presentation) Gör ni inte det skickas det ut en 
faktura efter lägret.



Vi vill gärna redovisa LOK-stöd för lägret för 
verksamheten inom orienteringsdelen. 

Detta kräver medlemskap i Malungs OK vilket ingår i 
din anmälan till lägret. Vill du inte vara med? 
kontakta William.

Pengarna från stödet, cirka 200 kr/person, använder 
vi rakt av till att finansera delar av en kul aktivitet 
under lägret (ifjol äventyrsbad/höghöjdsbana).



För att konfirmera sig efter avslutat läger krävs det att 
man är döpt. Den som ännu inte är det behöver dock ej 
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 den 3 juli kommer Birgitta att se till 
att de som önskar döpa sig blir det.



Minsta antal rekommenderade kyrkobesök 
innan lägret startar:

Julotta/Julnattsmässa.

Påskafton alt. annat tillfälle under Påsken.

Totalt minst 10st gudstjänster.
 Dop, vigsel och begravning räknas 

som ordinarie gudstjänst. Dvs. får 
räknas som en av dessa 10st. 

Ta gärna en prelfi på 
dig och prästen och 
skicka till någon av 
dem nedan:
Roger: roger.pernling
@svenskakyrkan.se
Birgitta: 
birgitta.arneving@sv
enskakyrkan.se
Anna: anna.hulten@s
venskakyrkan.se



Varje konfirmand skall ha med sig en egen bibel, 
den får man via sin hemförsamling. Be om att få en 
ny det kommer skrivas i dem. 



Generella frågor före lägerstart:

William Lind

Epost:  william.lind@malungsok.se

Mobil: 073-766 21 67

Frågor under lägrets gång: 

Ronja Jungåker och Hugo Lillieström

(Vi återkommer med vem som är er 
kontaktperson)

Epost: roju@live.se, hugo990911@hotmail.com

Mobil:076-1412499,072-5565412

Frågor om den kyrkliga biten:

Birgitta Arneving

Epost: birgitta.arneving@svenskakyrkan.se

Mobil: 0280-59 31 10

mailto:william.lind@malungsok.se
mailto:roju@live.se
mailto:hugo990911@hotmail.com
mailto:birgitta.arneving@svenskakyrkan.se



