HEMAVAN 2022 Tenhult & Malmbäck
Vad roligt att du vill åka med till Hemavan 2022! Vi laddar för ett fullspäckat läger
med både gemenskap, skidåkning i massa snö, Upplevelser uppe på fjälltoppar i en
unik miljö och kanske det viktigaste av allt så kommer vi prata om den Gud vi tror på
och få uppleva hans unika kärlek till oss.
Vi kommer som tidigare år att ha med ett stabilt ledargäng som varit med på många
läger i fjällmiljö. Vi tycker att det är viktigt att ha med olika människor i olika åldrar och
med olika uppgifter.
Vi kommer att bo i hemavans fjällstation
Kostnad
4500:Resan
Samling:
Lördagen den 12/2 kl.13:00 i Pingstkyrkan Tenhult (föräldrar och deltagare,
för mycket bra info)
Efter samlingen, 14:00 rullar bussen. Vi gör vårt första stopp i Uppsala på Max
kl. 18.30.
Sen rullar vi vidare mot Sundsvall där vi stannar kl. 23.30 för att göra sig redo för
natten.
Sen när alla fått en GOD natts sömn på bussen så anländer vi till vår frukost i
Hemavan kl 08.00
Hemresan
Vi startar från Hemavan Fredag den 18/2 Kl 10.00 och styr mot Örnsköldsvik där vi
landar ca 16.00 för Bad och mat. Vi lämnar sen Örnsköldsvik ca 20.30 för att landa
hemma vid ca 06.00.
Regler
 Vårt

läger är självklart alkohol- och tobaksfritt

 Tjejer
 Är

och killar delar inte rum

du med på lägret så är du även med på samlingar som vi har

Väljer man att inte följa dessa regler så väljer man även att bli hemskickad,
betalningen står deltagaren för själv.
Anmälningsavgift
Du är anmäld först när du betalat in 1000:- Swish: 123 093 83 24
Pingstförsamlingen Tenhult

Först till kvarn, men senast den 15/12-21
Märk betalningen med
-

HEMAVAN 2022
NAMN på deltagare

Slutbetalningen
De återstående 3500kr betalas in på samma sätt som anmälningsavgiften, sista
datumet för inbetalning är 15/1-22.
Swish: 123 093 83 24 Pingstförsamlingen tenhult
Märk betalningen med NAMN PÅ DELTAGARE + HEMAVAN 2022.
OBS! Viktigt att ni märker tydligt!

Packningslista
EXTREMT VIKTIG INFO:
Inga hårda väskor (Då får man packa om den vid bussen…)

En Mjuk väska (hjälmar ska rymmas i väskan, inget hängande utanpå)
En pjäxväska
Skidor Eller Snowboard
Ett handbagage
Vi har extremt tufft med packningsutrymmet i år! Så var vänlig och packa enligt
instruktion.

Här får ni en lista som hjälper er att packa vad ni behöver inför lägret.
 Skidkläder
 Skidor

eller snowboard + boots eller pjäxor

 Hjälm
 Badkläder

(Ta med en gympapåse för badkläderna)

 Bibel
 Kläder

för veckan (varma kläder, det kommer att vara kallt).

 Sängkläder
 Handduk
 Hygienartiklar,
 En

Glöm Ej Tandborste!

termos, OBS Viktigt!

 Fickpengar

Tips:
-Ta med dig snacks för bussresan; det kommer finnas läsk att köpa på bussen.
-Packa ner tandborste och tandkräm i handbagaget.
-Ta med kudde på bussen.

Hyra skidor/snowbord
För att hyra skidor gör ni det själva genom att gå in på
https://boka.hemavantarnaby.com/sv/se-gora/a1276872/centrumhusetskidshop/detaljer
15% på skidhyra vid hyra av hel utrustning
Det är 5 dagar skidåkning och vi kommer hämta grejerna i centrumhuset.

Vid frågor Kontakta Johan Sundman Ungdomspastor Tenhult
Johan.sundman@tenhult.pingst.se
070-2800027

