Välkommen till
Korskyrkans, Frålsningsarméns och Betelkyrkans

SOMMARLÄGER 2022
I NORRMJÖLE
För dig som är född 2009 – 2014

Torsdag den 11/8 kl 13:00 hoppas vi att du står redo på
Norrmjölegården, med en packad väska och ett glatt humör för att checka
in. Bekräftelse att du är anmäld får du via din mail. Här vill vi ge dig viktig
information om lägret och lite tips om vad du behöver packa ner i väskan.
Packlista:
o Påslakan, örngott och underlakan (underlakan även till sovsäck)
o Toalettartiklar
o Myggmedel
o Liten handduk + badlakan för både dusch och bad
o Pyjamas och gosedjur
o Skor som är enkla att ta av och på.
o Skor att leka och springa i
o Stövlar och regnkläder
o Innekläder, underkläder, sockar, några ombyten
o Varma kläder att vara ute i, kan vara lite kyligt
o Badkläder
o Bibel
o Fickpengar max 70 kr till godis, glass och kollekt
o Sällskapsspel

Lägeravgift:
Betalas in till: bankgiro 5550-5192 Korskyrkan (Elimförsamlingen)
Märk: SOMMARLÄGER 2022 och barnets namn.
Kostnaden är 700 kr/deltagare.
Syskonrabatt:
1 barn: 700 kr
2 barn: 1300 kr
3 barn: 1800 kr
Om du har svårt med lägeravgiften kontakta personerna nedan. Om du
av någon anledning efter anmälan inte kan vara med på lägret ber vi dig
att meddela oss detta snarast. Den som är sjuk ska givetvis vara hemma
Om du har frågor:
Ring/maila gärna:
Korskyrkan:
Ulrika Englund tel: 0733 – 36 76 99.
mail: ullet81@gmail.com
Frälsningsarmén:
Linnea Kampha tel: 073-9206830
mail:linnea.kampha@fralsningsarmen.se
Betelkyrkan:
Linda Sandén tel: 0768 - 19 74 51.
mail: linda.c.sanden@gmail.com
Lägeravslutning:
Söndag den 14 Aug kl. 11:00 har vi
avslutningsgudstjänst på Norrmjölegården.
Redan kl. 10:00 vill vi att föräldrar kommer ut och hjälper till
med städning av alla rum och övriga utrymmen.
En liten vägbeskrivning:
Sväng av E4:an mot Norrmjöle. Väl framme I
Norrmjöle kör du in i byn mot Bettnässands havsbad.
Mitt i byn svänger du till höger över bron mot
Bettnässand. Kör direkt till vänster efter bron. Håll
utkik efter gården på höger sida.

