
Integration på Lappis 2019  

Till styrelsen, föreståndaren och integrationsansvarig i församlingen.  

På Lapplandsveckan 2019 kommer vi att återigen arrangera Bibelstudium på persiska för afghaner 
och iranier.  

Under måndag till torsdag (1–4 juli) kommer vi att erbjuda möjligheten för denna språkgrupp att på 
förmiddag och eftermiddag möta trosfränder från sitt eget land, samt få undervisning på sitt eget 
språk. Esmaeil Masoumifard från Timrå Pingst kommer att undervisa. På önskemål från tidigare 
års deltagare kommer vi att ha lite kortare undervisning med möjlighet till återhämtning mellan 
passen. Det kommer att finnas tid till gemenskap och till att röra sig mer på området. Det handlar 
ju trots allt också om integration. Så om ni har intresserade afghaner/iranier i er församling, prata 
med dem och berätta om denna möjlighet att få vara med på Lappis.  

I år har vi ändrat det praktiska upplägget så att allt ska bli enklare. Det finns två anmälnings-alternativ:  

1. Mat och boende 3 dygn (måndag kväll till torsdag eftermiddag) = 500kr 

2. Mat 3 dygn (frukost, lunch och middag) = 350kr 

Det är mycket möjligt att dina persisktalande vänner inte kan betala det priset 
utan endast en del. Vi hoppas att din församling kan vara med och sponsra. 

 
(Mellanmål, kaffe och fika i kafé ingår inte i de ovanstående alternativen. Logi erbjuds i 
storsalar. Finns endast säng och madrass)  

OBS: tänk på att kvällsmaten på måndag kväll är mellan 16:30-17:30 samt att kvällsmat på torsdag 
kväll inte ingår.  

Ni anmäler er på Lappis hemsida: www.lappis.se  

Antal sovplatser är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Får man inte sängplats finns ju 
också möjligheten att fixa boende på eget sätt genom att ta med tält eller sova i 
församlingsmedlemmars husvagnar etc.  

Utöver anmälan ansvarar varje församling för att sina medlemmar får hjälp med:  

• Transport t/r  
• Sovsäck, kuddar, lakan etc (Finns endast säng och madrass i boendet)  
• Liggunderlag  

Vi rekommenderar även att ni tar upp detta i er styrelse och avsätter en rimlig budget för att hjälpa era 
afghaner och iranier att få vara med på Lappis!  

 

Eftersom det finns en hotbild mot personer som lämnat islam är det viktigt att vara försiktig med vilka 



du berättar om detta för och vilka du bjuder med. Det är viktigt att de som kommer till Lappis känner 
sig trygga.  

För mer info på svenska: Maria Flodin Pastor Timrå Pingst 070-5367576 
maria.flodin@timrapingst.se  

För information på persiska: Esmaeil Masoumifard, Timrå Pingst 073-4230800 
esmaeil.masoumifard@timrapingst.se 

 

 

 

 


