
LILLSTRAND
SCOUT- OCH KOMPISLÄGER
Datum: 24-26/6
Välkommen till några fartfyllda och glada 
lägerdagar på Lillstrand. Vi badar, leker, pysslar 
och mår tillsammans. 
Ålder: 8-14 år 
Pris: 500 kr
Kontakt: Maria Karam 
maria.karam10@gmail.com

Anmäl dig senast 20/6

BLÅSARLÄGER
Datum: 8-11/8
Du bör ha spelat ditt instrument i minst ett år
Kom ihåg att anmäla vilket instrument du spelar!
Pris: 600 kr
Kontakt: Börje Andersson
bor.mar@telia.com
0929-301 74

Anmäl dig senast 1/8

SUNDET
KOJBYGGAR- OCH 
FRILUFTSLÄGER
Datum: 28-29/6 
Ett läger för dig som är 6 år eller äldre på 
Sundet. Ett spännande dygn med byggande, bus, 
lekar, sång och att lära känna nya kompisar. Vi 
får tillsammans höra berättas om vem Jesus är.
Ålder: 6 år och äldre
Pris: 400 kr
Kontakt: Ulrica Lindh
ulrica.lindh@efs.nu
070-533 65 59

Anmäl dig senast 14/6

KLOCKARTRÄSK
SCOUTLÄGER
Datum: 31/7-4/8
Året innan Patrullriks anordnas ett Norrbottensläger 
i Klockarträsk utanför Piteå.

Nytt för i år är Familjebyn som pågår 2-4 augusti.
Pris: 625 kr per person (scout)
Familjebyn: vuxen 250 kr & barn 100 kr

Anmälan ska göras senast 17 maj via 
anmälningstalong på hemsidan.

Kontakt: IngaBritt Johansson 
0920-26 49 94 
ingabritt.johansson@efs.nu 



FRÅGOR?
Kontakta EFS Norrbottens distriktsexpedition:
0920-26 49 94 eller 
ingabritt.johansson@efs.nu 

Anmälan och mer info finns på 
www.efsnorrbotten.nu/sommarlager

BRA ATT VETA
SYSKONRABATT: Gäller på alla barnläger. Barn 
nr 1 betalar fullt pris, barn nr 2 och 3 osv får 
50 kr i rabatt. Syskonrabatten gäller när syskon 
deltar på samma läger.

FÖRSÄKRING: För alla läger som arrangeras av 
EFS Norrbotten gäller olycksfallsförsäkring under 
lägren, samt till och från lägren.

SÄRSKILDA BEHOV: För ditt barns bästa - kom 
ihåg att vid anmälan meddela om ditt barn har 
särskilda behov, diagnoser eller allergier av något 
slag.

SOVA HEMMA: En del barn har behov av att  
sova hemma och det ska inte vara något hinder  
för att delta i ett läger.

FOTOGRAFERING: Vi använder ibland foton från 
lägren till hemsidan och informationsutskick. 
Om ni inte önskar att ert barn förekommer på 
desa foton, kontakta distriktskonsulent IngaBritt 
Johansson, ingabritt.johansson@efs.nu eller via 
telefon 0920-26 49 94. 

ANMÄLAN  
Anmäl dig på www.efsnorrbotten.nu/sommarlager
Sista anmälningsdag, se respektive läger.

   2017

Markusevangeliet 9:36-37

Så tog han ett barn och ställde det framför dem,  lade armen om 
det och sade: Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han 
tar emot mig.

LÄGERFOLDER


