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Välkommen till barn- 
och plusläger på våra gårdar!

Vi är tre missionsgårdar i Skåne som anordnar läger varje sommar, sportlov 
och höstlov. Detta gör vi i samarbete med ELM Syd (Evangelisk Luthersk 
Mission), som är en fristående kristen organisation. Tillsammans brinner vi 
för att ge barn och ungdomar en fantastisk lägerupplevelse, då de kan träffa 
nya och gamla vänner och lära sig mer om Jesus och den kristna tron!

Lekar, sång, pyssel, undervisning och god gemenskap är ramarna när vi vill 
ge barnen och ungdomarna det bästa vi har. Det finns alltid vuxna ledare i 
olika åldrar som med vana och kärlek tar hand om barnen. 

Aktiviteter och undervisning är åldersanpassade och alla barn är välkomna 
oavsett om man har varit på läger förut eller det är första gången. Föräldrar 
är hjärtligt välkomna att delta i första samlingen och avslutning på alla 
barnläger. Om dit barn önskar det, är du som förälder självklart välkommen 
till att delta i hela lägret.





Sommarläger
Årskurs F–2
Måndag 2 augusti till tisdag 3 augusti

Lägret börjar med incheckning kl. 
9.30 och första samlingen är ca kl. 10. 
Lägret avslutas dagen e�ter kl. 11.30.

Pris: 260 kr

Årskurs 3–5
Tisdag 3 augusti till torsdag 5 augusti

Lägret börjar med Lunch ca kl. 
12.15 om man vill, e�ter anmälan. 
Inkvartering och incheckning kl. 13 
och första samling ca kl. 13.30.

Pris: 440 kr

De föräldrar som vill kan få betala
85 kr och äta lunch ca kl. 12. Anmälan 
krävs.

Anmälan senast 26 juli

Plusläger
Årskurs 6–7
Tisdag 27 juli kl. 10 till fredag 30 juli 
kl. 13.30

Pris: 700 kr

Anmälan senast 19 juli

Anmälan till Plusläger:
pluslageranmalan@breanas.se

Anmälan till Barnläger:
barnlageranmalan@breanas.se

Om du har frågor ring då till
Agneta Grimberg på tel. 070 536 78 06

Breanäs Missionsgård



Sommarläger
Årskurs F–2 
Måndag 2 augusti kl. 9.30 till
tisdag 3 augusti kl. 12.30

Pris: 250 kr

Årskurs 3–5
Tisdag 3 augusti kl. 14 till
torsdag 5 augusti kl. 15.00

Pris: 530 kr

Anmälan senast 26 juli

Plusläger
Årskurs 6–7
Mandag 12 juli kl. 10 till torsdag 15 
juli kl. 16.30

Pris: 700 kr

Barnlägerdag
13 november

Mer info fi nns på:
www.ahusmissionsgard.se 

Anmälan: info@ahusmissionsgard.se

Frågor: Sven-Inge Svensson
tel. 044-24 75 55

Åhus Missionsgård



Sommarläger
Årskurs F–2
v. 29 måndag 19 juli kl. 10 till

tisdag 20 juli kl. 16

v. 30 måndag 26 juli kl. 10 till
tisdag 27 juli kl. 16

Årskurs 3–5
v. 29 måndag 19 juli kl. 10 till 

torsdag 22 juli kl. 16

v. 30 måndag 26 juli kl. 10 till 
torsdag 29 juli kl. 16

Pris årskurs F–2: 240 kr
Pris årskurs 3–5: 500 kr

Anmälan senast 5 juli

Fotbollsläger
Årskurs 3–6
Fredag 10 september kl. 17 till 12 
september kl. 13.30

Pris: 400 kr

Plusläger höst
Årskurs 7–8
Söndag 31 oktober kl. 14 till tisdag 2 
november kl. 16.30

Pris: 460 kr

Mi ionsgården Strandhem



Barnlägerdag
Årskurs F–3
Lördag 30 oktober 

Pris: 100 kr

Mer info hittar du på 
www.strandhem.nu där du även 
anmäler dig.

Har du frågor är du välkommen att 
ta kontakt till Birgitte Olsen som 
är barnverksamhetsansvarig på 
Strandhem på 
birgitte.olsen@strandhem.nu



Kontaktuppgifter

Åhus Missionsgård
Glansabovägen 50, 296 38 Åhus

Tel: 044-24 75 55
info@ahusmissionsgard.se
www.ahusmissionsgard.se

Breanäs Missionsgård
Breanäs 3057, 289 73 Immeln

Tel: 070-84 90 589
info@breanas.se
www.breanas.se

Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48, 286 35 Örkelljunga

Tel: 0435-500 77
Birgitte.olsen@strandhem.nu

www.strandhem.nu


