Sportlovsläger 2017
FÖR DIG SOM GÅR I 8:AN, 9:AN ELLER GYMNASIET!
Längtar du efter vänner, snö, gemenskap, läger, Gud,
mat, lekar & roliga aktiviteter i fjällen?
Följ då med på EFS & Salt Västerbottens sportlovsläger
2017 i Klippen, Hemavan!
Vi kommer att bo på EFS Fjällgård, tillbringa dagarna
ute på äventyr på fjället eller i backen och under
kvällarna leker vi, äter god mat, har andakt och umgås.
På dagarna kan du välja bland olika aktiviteter! Det
kan t ex vara att åka slalom/snowboard, ta en tur
med snöskor, grilla utomhus, en dag på sjön där man
kan pimpla, fota eller gå på tur, åka pulka och bygga
snöbivack eller någon sorts kreativt skapande. Vi
erbjuder också skidskola till den som vill.
Mer exakt vilka aktiviteter som finns att välja bland
får du veta via hemsidan, anmälan och facebookevent
framöver.

Datum: 4 - 8 mars
Pris: 1500 kr + liftkort. Resa och medlemskap i Salt
Västerbotten ingår.
Ledare: Kristina Eriksson, Dean Apel, Helena
Wikström, m. fl.
Anmälan: Anmälan via www.efsvasterbotten.se
Anmälan öppnar 7 februari kl. 16.00
Sista anmälningsdag är 21 februari. Tänk på att lägret
fort blir fullt!
Frågor: Kristina Eriksson, lägerchef (om lägret)
kristina.balfors@gmail.com
Emma Asplund (om anmälan & betalning)
Emma.asplund@efsvasterbotten.se
Läs mer: www.efsvasterbotten.se,
Salt Västerbotten Facebook & facebookevent
” Sportlovsläger i Klippen 2017”
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