
Tonårsläger 5-11 juli
Familjeläger 7-11 juli. 

Lägergården Fällan - 
Pelarbo utanför Ödeshög.

Fällan19
Frukt är också godis!!



# Väckning & Frukost. 
# Morsning Korsning - morgonsamling med sång och drama
# Gruppsamling (indelade efter ålder) Fortsatt samtal 
  om dagens tema, lekar och pyssel.
# Spårning. Tipspromenad och stationer med tävlingar.
# Lunch (Kiosken öppen efter maten) 
# Bad i Lora-sjön, dit vi åker i traktorsläp.
# Korsdrag. Samling med sång, tävlingar och lekar. 
# Kvällsmat. (Kiosken öppen efter maten.)
# Lägerbål. Samling runt lägerelden med lekar,   
  spex,tävlingar och sång. 
# Andakt runt lägerelden för alla. 
# Läggdags för barnen. 
# Andakt inne på logen för tonåringar och vuxna. 
# Nattfika och gemenskap för föräldrar.
# Nattfika och aktivitet för tonåringar. Ex Spel, natt   
  bad, filmmys. 
# Läggdags för alla. 

En dag på Barn- & Familjelägret: 

En av lägrets höjdpunkter kommer 
även finnas med detta läger! 
Kom och testa olika aktiviteter, 
spela på chokladhjulet, ät en 
hamburgare eller bara prata gam-
la minnen. 

Pengarna som samlas in under 
dagen, och veckan, går till ett 
liknande läger i Iquitos, Peru.

Vi börjar med ett gemensamt 
”Korsdrag” utomhus  kl 17. 
Därefter öppnar Fällanland och 
kvällen avslutas med lägerbål.

Fällanland - Tisdag 9 Juli 17:00



Utrustningslista:
- Tält
- Luftmadrass eller    
      Liggunderlag
- Sovsäck
- Kläder efter väder med 
   ombyte
- Stövlar och regnkläder
- Badkläder
- Toalettsaker, handduk
- Tallrik, mugg, bestick
- Ficklampa
- Myggmedel
- Penna, anteckningsblock     
   och en bibel om du har
- Pengar till godis och   
  årets insamling
- Och ett glatt humör!

Tider:
Tonårslägret 
För dig som ska börja åk 
6 eller äldre.
Börjar fredagen 5/7 kl. 
18.00 och fortsätter sen 
tillsammans med barn- 
& familjelägret.

Barn- & Familjelägret
Börjar söndagen 7/7 kl 
16.00, 
lägret avslutas torsdagen 
11/7 vid lunchtid. 

Bra att veta:

Lägerbön:

Denna bön av Margareta 
Melin kommer vi använda 
under lägret: 

Gud som ser och älskar så
se till mig och alla små.
Vart jag mig i världen vänder
är mitt liv i dina händer.
Du, min trygghet, alla dar
Du är evigt hos mig kvar. 

Du som vill att jag ska finnas. 
Du som vet att jag är jag - 
du förstår mitt hjärtas längtan
och är hos mig natt och dag. 
Din är jag och all din kärlek 
får jag varje andetag. 

GDPR:
Vi behandlar dina person-
uppgifter i enlighet med  
lagstiftningen i GDPR. Läs 
mer om hur vi behandlar 
personuppgifter på försam-
lingens hemsida. 



Anmälan sker via mejl 
så snart som möjligt, 
dock senast 16 juni till 
fallanlager@jockebygg.se    

I anmälan ska följande vara med: 
- Namn, adress och födelsedata
- Telefonnummer och epost
- Ev. allergi eller specialkost
- Om du kan simma 100 meter
- Telefonnummer till en kontaktperson

Anmälan:

Logi:

Tält. (ordnas själv)
Tältet ska vara gärna 
vara uppsatt innan 
tonårslägret / famil-
jelägret startar. 

Ett begränsat antal 
husvagnsplatser finns 
för barnfamiljer. 
Om du önskar ställa 
upp en husvagn ring 

Joakim Gustavsson 
070-64 03 411

Kostnad:

# Barn- & familjelägret 
  0-2 år: gratis
  3-7 år: 350 kr /person 
  8- år:  500 kr /person

# Tonårslägret +  Barn- 
   & Familjelägret 
    650kr /person. 

# Endast tonårslägret 
    250 kr / person 

# Maxavgift för lägret 
   1600 kr /familj

# Husvagnsplats 300 kr
  
Betalas  till Equmenias 
postgiro 868390-6
eller Swisch 123 545 57 12
Märk med namn. 

OBS!
I ÅR HAR VI

BEGRÄNSAT 
ANTAL PLATSER på 
FAMILJELÄGRET!!!


