VAR

Mobacken, Skellefteå

NÄR

28-30 juni 2018

För vem

För alla åldrar, barn behöver ha en vuxen med sig.

PRIS

Vuxen, 520 kr i tält eller husvagn, 620 kr i rum
Barn 11-18 år, 370 kr, oberoende av boende
Barn 3-10 år, 270 kr, oberoende av boende

ANMÄLAN

www.efsvasterbotten.se
Anmälan är öppen från 2 maj - 4 juni 2018
Mer information om lägret:
Sara Sandström Tel: 090-200 27 66
sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se
Vi vill att alla som vill ska ha möjlighet att åka
på lägret. Om ni har särskilda behov eller behöver
stöd på något sätt, ekonomiskt eller praktiskt, kontakta Sara Sandström så hjälper hon er vidare.

Vi ses på mobacken!

Tillsammanslägret arrangeras av
EFS och Salt Västerbotten, Solviks Folkhögskola, Skellefteå landsförsamling och Sensus.

TILLSAMMANSLÄGER
28-30 juni 2018
mobacken,
skellefteå
Några dagar nära varandra,
nära Gud och nära livet.
Välkommen att haka på!

VÄLKOMMEN PÅ
TILLSAMMANLÄGER!
Dagar när vi får ha roligt tillsammans med lek,
sport, skapande, bad och nya vänner. Vuxna som
hinner träffa andra vuxna och prata till punkt.
Gemensamma måltider och enkla gudstjänster.
I många hem är vardagen fylld av jobb, skola,
förskola och olika aktiviteter. De tillfällen då flera
generationer är samlade på samma plats kan vara
få. Därför vill vi erbjuda några dagar nära varandra,
nära Gud och nära livet. Välkommen att haka på!

MOBACKEN

Lägret håller till på Mobacken i Skellefteå. Här kan
man bo i rum, tält eller egen husvagn. Maten äter
vi tillsammans på gården. Mobacken ligger strax
utanför stan, en riktig oas. Nära till Skellefteälven,
skogen in på knuten, stora gräsytor på området,
bangolf, lekpark och vollybollplan. Vill man ta sig
ett dopp finns en badplats några hundra meter bort.
Mobackenkyrkan ligger också här.

TRE I EN - Lägrets tema

Vad innebär det för oss att Gud är tre? Vad innebär
det för oss att Gud är en?
TRE I EN och mycket mer får vi utforska tillsammans när vi tar avstamp i bönen:
Tack Gud för att du har skapat oss.
Tack Jesus för att du har räddat oss.
Tack Helig Ande för att du ger oss kraft.

TILLSAMMANS

Vi gör lägret tillsammans. Vi hjälper till med en del
praktiska uppgifter, t.ex. kvällsfika och disk. Fritiden
kan ägnas åt utflykter, bad, fotboll, kubb, brännboll,
skapande eller bara skönt häng.
Du kommer under lägret att kunna välja mellan två
bibelspår; ett fördjupande näringsrikt studium med
bibelordet i fokus, lett av Hans Lindholm. I det
andra bibelspåret medverkar Nils och Evelina
Lundkvist som bjuder in till ett lekfullt upptäckande
med hjälp av berättelser, musik och levande bilder.
På eftermiddagarna umgås vi i mindre grupper efter
intresse – skapande, bakning eller sport och lek. Du
får själv välja.

