SOMMARLÄGER 2019
START

onsdagen den 26 juni kl 15.00.

SLUT

lördagen den 29 juni,
med en gemensam samling kl 12.30 för alla barn och föräldrar.

BJÖRKENÄSGÅRDEN

Lännäs 1059, 715 93 Odensbacken

VÄGBESKRIVNING

Åk väg 230 mot Katrineholm, i Alberga sväng vä väg 50,
vid Äs sväng hö väg 52. Efter knappt 2 mil tag hö mot Kumla,
8 km senare sväng hö liten skylt ”Björkenäsgården”.
Behöver du hjälp med skjuts, hör av dig senast den 20 juni till din ledare!
BOENDE: Vi är många deltagare och ledare på årets läger – jätteroligt!!
Det gör att en del kommer att få bo i husvagn, eftersom inte sängplatserna räcker
till. Ni som ska bo i husvagn behöver ta med eget täcke och kudde. Om du har fått
en husvagnsplats hör vi av oss till dig senast på måndag innan lägret.
TEMAT & INTRESSE
Under lägret kommer vi att ha temat ”Gotta MOVE”, så om du vill ta med några
extra sportgrejer får du gärna göra det. 😊 Dagarna kommer bestå av mycket
gemenskap med både nya och gamla vänner, bad (förstås) o lek, god mat,
bibelsamlingar där vi lär oss viktiga saker och tillfällen då vi får tala med Gud.
Två gånger kommer man att få välja en ”intressegrupp” (ex. sport, bak, spel, pyssel)
Det kommer också att finnas en musikgrupp, där man spelar tillsammans. Vill du
vara med där får du gärna ta med ditt instrument (om det går förstås) 😊 Alla
instrument kommer att förvaras på ett säkert ställe.
PENGAR
- En gång varje dag (utom onsdag) kommer vi att öppna lägerkiosken. Eftersom vi
har låga priser i vår kiosk får du bara handla för 15:-/dag.
- På lägret kommer vi att göra en insamling till ett "missionsprojekt". Vill man får
man lägga lite av sin ”kioskpeng” till den insamlingen (eller ta med sig lite extra
pengar till det hemifrån). Naturligtvis är det helt frivilligt om man vill vara med och
ge något till det här ”missionsprojektet”.
AVSLUTNING
På lördagen avslutas lägret med en samling (12:30-13:15) dit föräldrar och syskon
är välkomna. Där kommer vi att berätta från vårt läger, sjunga några sånger och
visa lite bilder. Missa inte den!!

Packlista: Vi bor i rum eller i husvagn och sover i sängar, se packlista vad ni
behöver ta med.
Lakan, påslakan, örngott
Täcke och kudde (för de som bor I husvagn)
Handduk, tvål, tandborste, tandkräm
Badkläder, handduk & solskydd
Simdyna/ puffar (om du behöver det)
Kläder för varmt väder och kyliga kvällar
Regnkläder & stövlar
Bibel eller barnens bibel
Anteckningsbok och penna (den som vill)
Musikinstrument (den som vill)
Vattenflaska märkt med ditt namn
Ficklampa

Mobiltelefoner: Enligt våra lägerregler vill vi att barnen lämnar sina mobiltelefoner
hemma. Behöver de ringa hem får de låna någon av ledarnas mobiler.
Ni föräldrar är naturligtvis välkomna att ringa oss ledare när ni vill prata med
barnen!!!!
Lägeravgiften: 850kr betalas in på bg 132-0530, senast den 3 juni.
Märk inbetalningen med Björkenäs 2019 och barnets namn. Syskonrabatt är 100 kr
för barn 2 och 150 kr för barn 3 eller fler. Har du problem att betala lägeravgiften
eller önskar att dela upp den på fler tillfällen – hör av dig till Annika.
Städning: Tack till alla som har lovat att vara med och städa på lördagen. Det
betyder så mycket! Välkommen till Björkenäs kl. 9:30 eller så snart du kan.
Samarbete:
Pingstkyrkan Eskilstuna, Pingst Ärla, Folkkyrkan Malmköping, Pingst Strängnäs,
Bilda
Har ni frågor eller funderingar hemma angående lägret så hör bara av er till någon
av de ansvariga ledarna.
Kontaktuppgifter för ansvariga i din stad eller hemförsamling:
Eskilstuna:

Annika Nilsson

0768-900202

Ärla:

Samuel Rönnbrink

0735-099073

Strängnäs:

Fredrik Olsson

0705-700967

Malmköping:

Maria Eklånge

0735-968779

