
2020 
21-23 februari 

Lycksele 



Nu är det dags igen för årets upplaga av 
Biskopens Buckla.  

Helgen den 21-23 februari träffas vi i Lycksele för att spela  
innebandy och lära känna nya människor. 

Bucklan är så mycket mer än  innebandy! Det är kämpaglöd, ge-
menskap, samtal, gudstjänst. 
Häng med på en helg fylld av skratt och innebandy. 

BO, ÄTA, SPELA 

Vi äter och bor (logi) tillsammans på Tannbergsskolan.  
Matcherna kommer att spelas i Tannbergsskolans sporthall. 
 

RESA 

Vi hjälper gärna till med att samordna så att ni kan åka  
tillsammans med någon annan lokalavdelning. Det finns 
möjlighet att söka reseutjämnning för er som färdas över 
20 mil (enkel väg). 
 

INNEBANDY 

Vi spelar för att ha roligt. Ett lag/lokalavdelning. Fler lag i 
mån av plats. Regler och övriga förutsättningar skickas ut 
efter anmälan. 
 

#BUCKLAN2020 

Under lägret så kommer du att kunna lägga upp bilder  
under hashtagen bucklan2020. Självklart kan du tagga  
bilder redan nu! 
 
PRISER 
Ges för utklädnad, pepp och intro.  



 

PRELIMINÄRT PROGRAM 
Matchprogram och detaljprogram skickas när vi vet antalet  
deltagande lag. Det är viktigt att ni anmäler er i tid. 

Fredag 21/2 
17.00 Drop in  
Mötesbyrån öppen i skolan, något ätbart serveras i matsalen 
20.00 Inledning  
21.30 Aftonbön  
Kvällsfika  
24.00 god natt- tyst i klassrummen  
alla sover ... 
 

Lördag 22/2 
8.00 Frukost i matsalen 
9.30 Morgonbön/matchstart –  
12-13.30 Lunch serveras 
14.00 Bibelstudium  
16.30-18 Middag serveras 
18.30 Finalspel 
20.00 Kvällsprogam m prisutdelning- Kvällsfika/café 
22.00 Gudstjänst 
22.30 öppnar skolan  
24.00 god natt- tyst i klassrummen  
alla sover 

 

Söndag 23/2 
9.00 Frukost 
11.00 Gudstjänst-  
12.30 Lunch och Avslutning  



 

KOSTNAD 

Max 500 kr/person för medlemmar i Svenska Kyrkans Unga,  

Övriga max 600 kr/person. 

 

ANMÄLAN  
All anmälan sker via Luleå stifts hemsida:  

https://internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/kurser 
Sista anmälningsdag 9/2 2020 

 

NÄR DU ANMÄLER DIG BEHÖVER DU ANGE: 

 Namn, adress och din församling samt lagnamn. 
 Om du är i behov av specialkost/allergi. 
 Om du har någon luftburen allergi  eller andra allergier som vi be-

höver känna till. 
 

FRÅGOR 

Jon Falk: 0920-26 47 43  
jon.falk@svenskakyrkan.se 


