ANMÄLNING TILL SKRIFTSKOLA

EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING 2019-2020
Områden: Ekenäs - Snappertuna & Tenala - Bromarv

Alternativ
etta
tvåa
trea

Skriv
1
2
3

för första önskat alternativ
för ditt andra alternativ
för ditt tredje alternativ

VINTERSKRIFTSKOLA

på hela området
Ekenäs-Snappertuna-Tenala-Bromarv
Vinterskriftskolan genomförs som dagskriftskola i Ekenäs församlingshem under
sportlovet 17-21.2.2020 samt genom
månadssamlingar från oktober till april/
maj.

LÄGERSKRIFTSKOLA III

med läger på
Ramsdal 22-27.6.2020 och obligatoriska
samlingar i Ekenäs under vintern, i regel
varje månad.
(Transport + mat och logi på Ramsdal ca
90 euro).
Till skriftskolan hör utöver lägret en eftermiddag och kväll på Ramsdal.
Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad
till söndag 28.6.2020 kl. 10.

Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad
till våren 2020.

LÄGERSKRIFTSKOLA IV

LÄGERSKRIFTSKOLA I

med läger på
Ramsdal 1-6.6.2020 och obligatoriska
samlingar i Ekenäs under vintern, i regel
varje månad.
(Transport + mat och logi på Ramsdal ca
90 euro).
Till skriftskolan hör utöver lägret en eftermiddag och kväll på Ramsdal.

med läger på
Ramsdal 27.7-1.8.2020 och obligatoriska
samlingar i Tenala/Bromarv under vintern,
i regel varje månad.
(Transport + mat och logi på Ramsdal ca
90 euro).
Till skriftskolan hör utöver lägret en eftermiddag och kväll på Ramsdal.
Konfirmation i Tenala kyrka planerad till
söndag 2.8.2020 kl. 10 och Bromarvs
kyrka kl. 13.

Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad
till söndag 7.6.2020 kl. 10.

LÄGERSKRIFTSKOLA V
LÄGERSKRIFTSKOLA II

med läger på
Ramsdal 8-13.6.2020 och obligatoriska
samlingar i Ekenäs under vintern, i regel
varje månad.
(Transport + mat och logi på Ramsdal ca
90 euro).
Till skriftskolan hör utöver lägret en eftermiddag och kväll på Ramsdal.
Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad
till söndag 14.6.2020 kl. 10.

med läger på
Ramsdal 3-8.8.2020 och obligatoriska
samlingar i Ekenäs under vintern, i regel
varje månad.
(Transport + mat och logi på Ramsdal ca
90 euro).
Till skriftskolan hör utöver lägret en eftermiddag och kväll på Ramsdal.
Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad
till söndag 9.8.2020 kl. 10
Konfirmation i Snappertuna kyrka planerad till söndag 9.8.2020 kl. 13
Om andra datumönskemål ber vi er meddela oss så
fort som möjligt.

Skriv tydligt!
Elevens släktnamn och alla förnamn med tilltalsnamnet understruket
..............................................................................................................................................................................................
Födelsetid och signum

Skola och klass

................................................................

.........................................................................................................................

Adress med postnummer/ort

Telefon

....................................................................................................................................

....................................................

....................................................................................................................................

....................................................

E-postadress: ............................................................................................................
Moderns namn (och adress om ej samma som ovan)

Telefon

.....................................................................................................................................

........................................................

E-postadress: ..........................................................................................
Faderns namn (och adress om ej samma som ovan)

		

.....................................................................................................................................

Telefon
........................................................

E-postadress: ...........................................................................................
Hemförsamling 						Allergier/dieter
(om annan än Ekenäsnejdens svenska församling)										
							...............................................................................................
....................................................................................
...............................................................................................
							...............................................................................................

Vänner jag vill bli placerad tillsammans med i gruppen (1 el. 2 namn)
............................................................................................. ................................................................................................

........................................................................................... .................................................................................................
Elevens namnteckning
Målsmans namnteckning

Anmälningsblanketten returneras senast torsdag 19.9.2019 till
•
•
•

adressen Ekenäsnejdens svenska församling (tillhanda 19.9), Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs, eller
ungdomsutrymmet Kulan i Ekenäs onsdag 18.9 kl. 15.15-16, Larssonsvägen 1 (nedersta byggnaden), eller
ungdomsutrymmet Downstairs i Tenala torsdag 19.9 kl. 15.15-16, Sockenvägen 13

Gruppindelning
görs efter returneringsdatumet. Om det finns
plats, får du byta grupp. Annars behöver du
hitta någon som vill byta med dig från en
grupp till en annan. Vid gruppindelningen
kommer vi att sträva till att grupperna blir
lika stora och att fördelningen mellan pojkar
och flickor blir så jämn som möjligt.

Finns det frågor går det bra att ringa:
kyrkoherde 		
tf kaplan		
församlingspastor
ungdomsarbetsledare
ungdomsarbetsledare

Anders Lindström 0400-527 488
Wille Westerholm 0400-640 786
Meri Yliportimo 044-755 3601
Camilla Österberg 044-755 3603
Kjell Wikström 040-821 5327

