
Välkommen till årets Vintermöte!

Avatar - tillsammans mot en hållbar framtid

2021/2022

Dag för dag närmar vi oss årets vintermöte och vi i kommittén längtar

efter att få träffa just dig på lägret! 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 2022, vi rekommenderar att du

bokar din resa hem från ungefär 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. Tallnäs har två laddstationer.

På nyårsafton har vi en finare middag 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 börja fundera.

Om du skulle komma på några frågor eller anser att det är något som vi i

kommittén behöver veta kan du: Maila kajsa.ward@gmail.com,

skriva ett privat meddelande på vår instagram: vintermote

ELLER Ringa och sms:a till Kajsa Ward, 072-2467533.

Vad kul det ska bli att träffa dig den 28 december! :D

/ Kajsa, Tilda, Per, Beata
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