Orienteringskonfirmander
i samarbete med Östergötlands orienteringsförbund
Tillsammans får vi fundera, upptäcka, drömma, hoppas, växa, vandra, springa, leka, grubbla, lära,
vara och öva oss i kärlek. Vill följa med oss på en resa där du får växa som människa och prata om
den kraft som finns inom dig som vi kallar Gud. Vi kommer göra det under ett antal äventyrsfyllda
läger där programmet varvas med en hel del orientering.

Förträff
Lördagen den 16 november kl. 10.00-12.00, i samband med eftersäsongslägret i Rimforsa.

Helgläger 1
Den 17-19 januari är vårt första läger. Vi bor med enkel golvlogi och lagar mat gemensamt i ett församlingshem i Norrköping. Vi jobbar med gruppen för att lära känna varandra och så kommer vi passa på att ha
stadsorientring. Lägret börjar kl 17.30 på fredagen och slutar kl 15.00 på söndagen.

Idreläger
6-10 april drar vi upp till Idre med gänget. Där kommer vi tillbringa 3 dagar i backen, men även hitta på en
hel del annat skoj. För de som är nybörjare kommer det erbjudas skidskola av våra ledare. (OBS! Inga extra
kostnader för liftkort eller ev. hyra av utrustning).

Helgläger 2
Den 8-10 maj är vårt andra läger. Vi bor en av regionens klubbstugor. Där får orienteringen högsta fokus
men varvat med konfapass. Lägret börjar kl 17.30 på fredagen och slutar kl 15.00 på söndagen.

Sommarläger
7-13 augusti har vi vårt sommarläger. Vi kommer bo på lägergården Stora Skogsgården, i Simonstorp, utanför Norrköping. Bad, paddling, lek, orientering, mys, diskussioner och mycket, mycket mer. Lägret börjar kl
10.30 på fredagen och slutar med att vi åker gemensamt till Styrstadskyrka och konfirmation.

KONFIRMATION TORSDAGEN DEN 13 AUGUSTI KL. 14.00
Den 13 augusti kl. 12.00 bjuder vi ni konfirmanderna tillsammans med närmaste familjen till mat i Styrstadgården. Själva konfirmationsgudstjänsten börjar kl 14.00 i Styrstads kyrka.
Kontakt:
Ansvarig församlingspedagog:
Ansvarig orienteringsledare:

Totte Carlson, 0767-627242, totte.carlson@svenskakyrkan.se
Sara Nordvall Forsberg, 0767937341, sarno174@gmail.com

Anmälan: konfankpg.se eller kontakta någon av ledarna
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