Välkommen till årets Vintermöte
En resa genom Narnia
2019/2020

Dag för dag närmar vi oss årets vintermöte och vi i kommittén längtar efter att
få träffa just dig på lägret. Men för att du ska få en så bra vistelse som möjligt
kan det vara bra att veta vad som är nödvändigt att ha med sig och lite annan
viktig information :)
Dörrarna till Tallnäs stiftsgård öppnas klockan 11.00 den 28 december. Det är
drop in till middagen fram till klockan 14.00 då lägret äntligen börjar. Lägret
avslutas den 1 januari 2020 och det vi rekommenderar är att du bokar din resa
hem från 13.30.
För dig som kommer med tåg/buss kan vi erbjuda transport, mellan
tågstationen i Skillingaryd och Tallnäs. Då vill vi gärna veta vilken tid som du
kommer fram och om det finns annan information. Hör av dig på något av de
sätten som presenteras längre ner.
Färdas du med hjälp av bil ska du ta avfart 87 på E4:an mot Bredaryd,
Skillingaryd S, Hillerstorp, Tofteryd. Följ vägen mot Tofteryd och sedan ligger
Tallnäs på höger sida. Kör försiktigt!
På nyårsafton har vi en finare middag tillsammans där det finns möjlighet att
spexa. Det kan vara allt från att göra en sketch, hålla tal, dra ett skämt, sjunga
eller spela en låt, dansa eller kanske visa ditt bästa partytrick. Man behöver
absolut inte spexa om man inte vill, men möjligheten finns och nu har du
möjligheten att fundera.
Om du skulle komma på några frågor eller anser att det är något som vi i
kommittén behöver veta kan du: Maila vintermote@gmail.com, skriva ett
privat meddelande på vår instagram: vintermote
ELLER Ringa och smsa till Elinor på 0724484785.
Vi kommer lägga upp information på vår insta och i vårt facebookevenemang:
Vintermöte 19/20, så håll koll där fram tills och under lägret!
Vad kul det ska bli att träffa dig den 28 december!
/ Livia, Elinor, Julius, Emilia och My

Packlista
Detta är saker som kan vara bra för dig att ha med dig på lägret. Om det dyker upp några
funderingar går det bra att höra av sig på någon av sätten som skrivits längre upp.
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Sängkläder (ej sovsäck)
Handdukar
Hygienartiklar (tandborste, deodorant, hårborste etc.)
Kläder
Eventuella mediciner
Bibel + anteckningsmaterial och penna!
Pengar till kollekt och ev. café (Du kan betala med swish och kort i cafét,
tyvärr inte kontanter)

Kläder???
Vi kommer att ha olika planerade aktiviteter både utomhus och inomhus. Därför
är det viktigt att du tänker på att få med dig oömma kläder som passar efter
väder och vind. Om du är osäker kring vad du ska ha med dig kommer här några
tips på vad som kan vara bra:
- Gummistövlar ifall man vill
- Vinterskor som är sköna att gå ute med
- Tjocka strumpor
- Termobyxor/underställ
- Varm och/eller vindtät jacka
- Mössa, vantar, halsduk
- Varm tröja
- Sovkläder
- Idrottskläder om du vill spendera lite extra tid i gympahallen, om du vill
kanske en innebandyklubba.
- Kläder till nyår, festligt om man känner för det
- Regnkläder
- Badkläder om du vill basta

