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Kära deltagare
Vi har nöjet att meddela er att ni har tilldelats en plats vid Tallnäs skola för Häxkonster och
Trolldom. Härmed bifogas en lista på alla böcker och all utrustning som behövs. Terminen börjar
den 28 december.
Innan du sätter dig på Tallnäsexpressen för att åka till en vinterfin stiftsgård finns det dock lite
information vi vill att du tar del av. Mer info finns på baksidan av detta brev och på vår hemsida
www.vintermote.nu

Packlista

Uniform:
Gosedjur och sovkläder
Oömma kläder att ha inne
Oömma och Varma kläder att ha på sig ute! Tallnäs är kallt såhär års, så glöm inte vintermanteln!
Din bästa partyklädnad för nyårsfesten
Varma inneskor, golven kan vara kalla!
Gympakläder, om man vill idrotta
Badkläder, om man vill basta
Kurslitteratur:
Bibel, penna och anteckningsblock
Övrig utrustning:
Lakan, påslakan och örngott, INTE sovsäck!
Tandborste, tandkräm, hårborste o.s.v.
Handdukar, för ansikte och för dusch/bastu
Pengar till kollekt och café
MASSOR med idéer till nyårsspex
Trollstav

Att hitta till Tallnas

Tåg/Buss: Närmsta station är Skillingaryd. Vi ordnar skjuts mellan Skillingaryd och Tallnäs. Hör av dig
till Torsten Thorvaldsson på tel. 073-8163442 om du vill åka med.
Bil: Ta avfart 87 på E4an mot Bredaryd, Skillingaryd S, Hillestorp, Tofteryd. Följ vägen mot Tofteryd,
Tallnäs ligger sedan på höger sida.
OBS! Med bilkörning följer ansvar! Bilförare bör lägga sig tidigt på nyårsafton för att klara bilfärden
hem. Om du har passagerare så har du även ansvaret för dem! Vi i kommittén räknar med att du har
koll på dig själv och vet hur mycket sömn du behöver.

Ovrigt

Den 28 december öppnar mötesbyrån kl. 11.00. Från kl. 12.30 till kl. 14.30 så serveras det lunch. Det
kommer även att finnas möjlighet att få gå en rundvandring på Tallnäs denna dag, samt spela spel, träffa nya
kompisar och umgås. Kl. 16.00 börjar de schemalagda aktiviteterna, tills dess bör du ha kommit hit. Den 1
januari, nyårsdagen, slutar lägret och man kan åka hem runt kl. 14.00.

Vi i kommittén ser fram emot att få träffa alla deltagare, hoppas ni är lika taggade som vi!
Bästa hälsningar
Anton, Lisa, Hanna, Gabriel och Hedvig

