VÅRENS LÄGER I KLIPPEN
ÖPPEN FJÄLLGÅRD FÖR UNGA VUXNA
Längtar du till fjällen och vintern? Välkommen till ung-vuxen-helg i Klippen!
DATUM: 9 – 11 februari
PRIS: 325 kr/dygn. Du stannar någon dag eller hela helgen. Mat och logi ingår men du ansvarar själv för
resa och liftkort.
ANMÄLAN: klippenlager@efsvasterbotten.se, senast onsdag 24 januari

SPORTLOVSLÄGER
Längtar du efter vänner, snö, gemenskap, läger, Gud, mat, lekar & roliga aktiviteter i fjällen? Går du 9:an eller
på gymnasiet? Följ då med på EFS & Salt Västerbottens sportlovsläger!
Vi bor på EFS Fjällgård, tillbringa dagarna på äventyr på fjället, i backen eller på fjällgården och under
kvällarna leker vi, äter god mat, har andakt och umgås. På dagarna kan du välja bland olika aktiviteter. Vilka
aktiviteter som finns att välja bland får du veta via hemsidan, anmälan och facebookevent framöver.
DATUM: 3 – 7 mars
PRIS: 1550 kr + kostnad för liftkort för den som vill åka slalom/snowboard. Resa och medlemskap i Salt
ingår. Inbetalningskort och mer info om lägret kommer med posten efter sista anmälningsdatum.
LEDARE: Kristina Eriksson, Johan Lundgren, Petter Sundkvist m fl.
ANMÄLAN: Anmälan via www.efsvasterbotten.se Anmälan öppnar 8 februari kl. 16.00
Sista anmälningsdag är 21 februari. Tänk på att lägret fort blir fullt!
FRÅGOR: Kristina Eriksson, lägerchef, om lägret info@balforsgard.com
Magdalena Sandberg om anmälan & betalning, 090 - 12 58 22, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se
LÄS MER: www.efsvasterbotten.se & facebookevent Sportlovsläger i Klippen 2018

TILLSAMMANSLÄGER
Passa på att åka skidor i Hemavans backar eller gå på tur med familjen eller tillsammans med andra
deltagare! Efter en dag i friska luften är det gott att samlas runt storstugans dukade middagsbord. Den som
sedan har spring kvar i benen kan avsluta dagen med bl.a. innebandy i logen. På varje läger finns värdar som
ansvarar för att ni får god mat och god gemenskap.
DATUM: Tillsammansläger 1: 29 mars – 2 april (skärtorsdag – annandag påsk)
Tillsammansläger 2: 2 – 6 april (annandag påsk – fredag)
PRIS: Boende i nybyggda husen Utsikten/Insikten: 1725 kr/vuxen, 860 kr för barn 6 -12 år, barn under 6 år
gratis. Boende i Storstugans rum: 1450 kr/vuxen, 725 kr för barn 6 – 12 år, barn under 6 år gratis.
ANMÄLAN: Tidigast måndag, 15 januari via mail till klippenlager@efsvasterbotten.se.
När du anmäler dig, ange önskemål var du vill bo samt ev. allergier och ålder på barn.

Spana in EFS Fjällgård i Klippens nya hemsida www.klippengarden.se

