
Ett tonårsläger för dig mellan 13-25!

I sommar kommer du kunna åka på ett tonårsläger, ha skoj, träffa nya och gamla vänner, vara med 
på bibelstudier, andakter och möta Gud samtidigt som du badar, såpacurlar, spelar fotboll eller gör 
andra grejer du inte ens kunde tänka dig. Vem vet? Kanske får du träffa en gris (alltså, en riktig 
gris), se några veteranbilar eller studsa runt i en hoppborg. 
Kontakta lägerledningen om du har idéer på vad du tycker att vi ska göra.

Från Farsta kommer Kajsa Hällegård och ev. Lars Liljemark med som ledare. 

Deltagarinformation

Arrangör: Equmenia Stockholm i samverkan 
med studieförbundet Bilda.
När: 15-17/8 2014
Var: Björkögården, Väddö
Resa: Det går att resa med SL hela vägen till 
Björkögården. Hållplatsen heter Björkögården/
Västra Edsvik. www.sl.se 
Deltagare: Lägret är för dig som är 13 år eller 
äldre, född -01 eller tidigare.
Logi: Sängplatser i fyrbäddsrum eller medtag-
et tält.
Anmälan: Anmäl dig via regionens hemsida 
www.equmenia.se/stockholm. Meddela även 
Lars Liljemark på lars.liljemark@centrumkyr-
kanfarsta.se eller SMS 072-311 44 66. 

LÄNK SOMMAR 
ETT TONÅRSLÄGER
15-17 augusti @ Björkögården
www.equmenia.se/stockholm 
Ett tonårsläger är ett läger för tonåringar helt enkelt. Det är ett läger på 
sommaren där vi har skoj, träffar nya och gamla vänner, bibelstudier, 
andakter och gör olika roliga aktiviteter som att bada, såpacurling, 
fotboll, och är kreativa på alla olika sätt som du kan tänka dig. Kanske 
tillkommer andra häftiga saker som tex träffa en gris, en hoppborg, kolla på 
veteranbilar vi får se vad som händer helt enkelt. Har du förslag på vad du 
skulle vilja göra på lägret kontakta gärna lägerledningen.

Sista anmälningsdatum: 1 juli
Pris:
-Sängplats i fyrbäddsrum: 665kr
-Tält 450kr (Obs! Medtag eget tält.)
Betalning: Du betalar in avgiften till CU 
Farsta senast 1/7.
Lägerkommitté:
Lägerchef: Markus Landgren, Järfälla
Andakt/gudstjänst: Carla Widén, Rissne
Dagsprogram: Felix Lindström, Tumba
Mat: Carin Hemmati

Läs mer på www.equmenia.se/stockholm 
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