
Du är en av ca 80 elever, fördelade på fyra årskurser, som nu är anmälda till årets kristendomsskola,  
som vi hoppas kunna genomföra som planerat.  
 

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer med anledning av Covid-19. Vid ankomst  
ska alla vara symtomfria! Den som får sjukdomssymptom under kristendomsskolan isoleras i väntan 
på provtagning vid vårdcentralen i Avesta. Om någon testas positivt kontaktas anhörig för hemfärd. 
 
I detta brev får du information som är bra att ha inför starten.  
 

I utskicket ingår en överenskommelse om regler, som ska skrivas under och skickas tillbaka till:  
Sjöviks Folkhögskola, Kristendomsskolan, 775 95 Folkärna senast 30 juni. Vi vill även ha information 
om eventuella sjukdomar och medicinering eller annat som det är bra att ledarna känner till.  
Samt för årskurs 1 även ev. önskemål om vem man vill bo tillsammans med.  
 
När börjar vi? 
 

 Måndag 26 juli från kl. 15.00 och framåt kan du komma till Sjöviks folkhögskola. Då tar ledarna 
 emot dig (varje klass för sig) på planen framför Jubileumshallen eller annan plats som anvisas. 
 Du får bulle och något att dricka. Den första gemensamma samlingen är middag kl. 17.00. 
 
Om du kommer med tåg till Avesta/Krylbo och behöver hämtning,  
 

 meddelar du namn & ankomsttid till Eva Reithner tel. 0730 - 58 07 48 (sms) senast 15/7. 
 Ingen hämtning sker före kl.13.00. Denna resa kostar 30 kr och betalas på plats.  
 

Buss från Stockholm avgår från Cityterminalen måndag 26/7 kl. 13.00.  
 Resan kostar 350 kr och betalas med Swish till H. Franzén, 070 - 493 94 81 på avresedagen. 
 Anmälan till Kim D Bergman tel. 072 - 707 74 44 (sms).  
 Ange namn & klass både vid anmälan och betalning. 
 
Vad ska jag ta med mig? 
 

 Lakan, handdukar, toalettartiklar (även handtvål), tvättmedel (tvättmaskin finns),  
 kläder (oömma för utomhusbruk och ljusa kläder till avslutningen),  
 regnkläder, stövlar, bibel (Bibel 2000), pennor.     Forts. nästa sida 
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Forts. Ta med…   

 Om du tar med instrument kan dessa förvaras i låst utrymme.  
 Elevernas rum kan inte låsas när man lämnar rummet.     
 

 Pengar - om du vill handla i kiosken (ev. överskott går till kristendomsskolan)  
 eller ge kollekt till det projekt som årets insamling går till.   
  

 Åk 2   ska även ta med sig: en stor ryggsäck, sovsäck och liggunderlag,  
   täljkniv, tallrik, bestick och kåsa/mugg (ej engångsartiklar) 
 

 Åk 3   ska även ta med sig: en mindre ryggsäck, sovsäck och liggunderlag,  
   tallrik, bestick och kåsa/mugg (ej engångsartiklar)  

  
Vad ska vi läsa? I alla klasser används bibeln (Bibel 2000) och förutom den  
   även annat material, som ni får när ni kommer till Sjövik. 

 
Om du behöver speciell kost 
 

 Om du inte redan skrivit det vid anmälan skriver du det på blanketten, 
 som finns med i utskicket och som ska skickas till skolan senast 30 juni. . 

 
Betalning Deltagaravgiften 4.150 kr betalas mot faktura, som skickas från folkhögskolans exp.  
  när kursen startat. (Syskonrabatt, 1.000 kr, från syskon 2.) 
  Vid frånvaro utan anmälan debiteras 400 kr. 

   
Om någon behöver nå dig  
  Skolans adress: Kristendomsskolan, Sjöviks folkhögskola, 775 95 Folkärna 

      
Besök Elevernas familjer är välkomna till kristendomsskolans avslutning lördag 7 augusti. 

  Fram till dess får eleverna inte ta emot några besök.  

 
Avslutning lördag 7 augusti   
 

  Eleverna äter lunch kl. 11.30. På förmiddagen packar eleverna sina saker  
  och städar respektive hus. Rum som inte har städats och blivit godkända  
  av ledare före lunch debiteras 500 kr per person.  
     

  13.00 Gudstjänst med dop, nattvard och förbön för eleverna. 
  Gudstjänsten är utomhus på Sjövik och anpassas till myndigheternas riktlinjer  
  och rekommendationer vad gäller antal mm. Ta med filt, stol och vid behov regnkläder.  
   
  Efter gudstjänsten avslutas kristendomsskolan ev. med fotografering på fotbollsplanen,  
  samt med en kort gemensam samling för eleverna / ”kramring”. 
 

  Ev. återkommer vi med mer information, till familjen, om avslutningen,  
  genom e-post, information på hemsidan eller genom eleverna efter kursstart. 

 
Frågor:  Kim D Bergman, 072 - 707 74 44, kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se 
 

  Eva Reithner, 073 - 058 07 48, eva.reithner.er@gmail.com 
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