Kristna sommarläger

VÄLKOMMEN
– till kristet barnläger i sommar!

• Lakan
• Bibel (om du har)
• Hygienartiklar
• Bad- och fritidskläder
• Fickpengar om du vill köpa glass
• Kolla med lägret om det är något du
behöver på just det lägret du ska
åka på!
• Informera om sådant som är viktigt
för ledarna att veta (allergi, hjälpmedel,
medicin)

och
lägerdagar vår och höst

Lägren är till för alla som har slutat
förskolan och ännu inte börjat sjuan.
(Plusläger för äldre).
På sommarläger lär man sig mer om
Gud, sjunger, leker, badar och har roligt
tillsammans.
Missionsgården Strandhem, Åhus
missionsgård och Breanäs missionsgård
har en lång tradition att ordna kristna barn, tonårs-, konfir mand- och ungdomsläger.

Foto: S. Hofschaeger, pixelio.de

Vad ska jag ta med?

Mer information om varje gård hittar du på
deras hemsidor.
Gårdarna har ett nära samarbete med ELM
(Evangelisk Luthersk Mission) som är en
fristående kristen organisation.

för barn 2019

SN 2019

Missionsgården Strandhem

Åhus Missionsgård

Breanäs Missionsgård

Smålandsvägen 48, 286 35 Örkelljunga
www.strandhem.nu

Glansabovägen 50, 296 38 Åhus
www.ahusmissionsgard.se

Breanäs 3057, 289 73 Immeln
www.breanas.se

Vecka 29 och 30

Vecka 33

Vecka 29

Årskurs F-2
v. 29 mån-tis 15 juli 9:30-16 juli 16:00
v. 30 mån-tis 22 juli 9:30-23 juli 16:00

Årskurs F-1
Mån-tis 12 aug 9:30-13 aug 15:00

Årskurs F-2
Mån 15 juli 9:30 - 19:00 (För de barn
som inte vill sova över) Alt.
Mån-tis 15 juli 9:30 - 16 juli ca 12:15

Årskurs 3-5
v. 29 mån-tors 15 juli 9:30-18 juli 16:00
v. 30 mån-tors 22 juli 9:30-25 juli 16:00

Priser

Årskurs F-2: 200 kr
Årskurs 3-5: 460 kr
Begränsat antal platser.
Lägerdagar: 6 april och 26 oktober

Anmälan

www.strandhem.nu

Information

Årskurs 2-5
Mån-tors 12 aug 9:30-15 aug 15:00

Incheckning och inkvartering kl. 9.30,
första samlingen ca kl. 10.00 med de
föräldrar som vill vara med.
Föräldrar som vill kan få betala och äta
lunch ca 12.15 på tis. Anmälan!

Priser

Årskurs F-1: 210 kr
Årskurs 2-5: 480 kr

Årskurs 3-6
Tis 16 juli 12:15 – torsdag 18 juli ca
11:00

Barnlägerdagar: 13 april och 9 november

Anmälan och information
info@ahusmissionsgard.se
Tel 044-24 75 55

Lägret börjar med lunch ca 12.15 om
man vill. Även föräldrar kan få betala
och äta lunch. Anmälan!
Inkvartering och incheckning ca 13.00
och första samlingen ca 13.30.
Lägret avslutas torsdag med en kort
samling för föräldrarna.

Anmäl i god tid till alla läger,
senast två veckor innan!

birgitte.olsen@strandhem.nu
Tel 0435-500 77

Priser

Jutta Rotter, pixelio.de

Årskurs F-2: 120 kr utan övernattning
Årskurs F-2: 210 kr med övernattning
Årskurs 3-6: 380 kr

Anmälan och frågor

Agneta Grimberg
070-536 78 06
barnlageranmalan@breanas.se

