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Ett hus vid skogens slut 

 Matt 16:18-19 
Hej där!  
 
Vad har du för planer inför nyår? Skulle du vilja fira din 
nyår med både gamla och nya vänner? Vill du äta fin 
trerättersmiddag till roligt spex? Vill du ringa in det nya året 
med midnattsmässa? Vill du spendera fem dagar på 
stiftsgården Tallnäs i gemenskap med Gud, där du får lära 
dig saker om både dig själv och Jesus? Då är Vintermötet 2014/2015 rätt för dig!  
 
Vintermötet är ett ungdomsläger som riktar sig mot åldern 14-30 år och hålls 28 december 
2014 till 1 januari 2015 på Tallnäs. Under många år har Vintermötet funnits och det har lett 
till massor av skratt och minnen. Lägret anordnas av Svenska Kyrkans Unga som är en 
ungdomsorganisation. 
 
Under de fem dagarna kommer det att hållas diverse aktiviteter. Vi firar roliga gudstjänster 
med mycket skön musik, pysslar, lyssnar på spännande föreläsningar, leker lekar och så finns 
det stunder där du själv kan välja vad du vill göra – alltifrån att dansa till att kolla på film 
eller något helt annat. Dessutom får vi ju inte glömma den goda maten! Det går inte att 
räkna upp allt som händer på Vintermötet, så häng med så får du uppleva det själv! Hela 
lägret kommer att ge dig ett starkt minne för livet. Det är ypperligt för dig som är nyfiken 
och vill lära dig mer om Jesus och kristna tron. 
 
Hur gör du nu när du vill åka till Vintermötet? Du anmäler dig via 
www.svenskakyrkansunga.com, där det också läggs upp rykande färsk 
information allt eftersom, så håll koll där! Grupper med konfirmander 
behöver ha med sig en ledare hemifrån. 
 
Facebook: Vintermötet 14/15  
Twitter: @Vintermotet 
Har ni andra frågor så är det bara att höra av sig? Skicka ett mail till 
Vintermotet14@gmail.com  
 
Hoppas att vi ses i Tallnäs skogar i vinter!  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