BRA ATT VETA OM
VÅRA LÄGER
ANMÄLAN sker via EFS Västerbottens hemsida
www.efsvasterbotten.se Har du inte möjlighet att anmäla dig via
hemsidan kan du ringa lägerchefen för respektive läger.
ANMÄLAN öppnar 2 maj kl. 18.00 & stänger 20 maj.
Tänk på att anmäla dig i tid då deltagarantalet är begränsat.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan får man tillbaka
lägeravgiften, minus 100 kr i administrationsavgift. Meddela alltid
återbud för att ge plats till de som eventuellt finns på väntelista.
Detaljerad information om lägret och betalning skickas till dig när
anmälningstiden gått ut. Betalningen sker till Bankgiro nr
985-2377, EFS Västerbotten. Du kan även betala lägret via Swish:
123 453 6819 uppge barnets namn och vilket läger betalningen
avser.
FÖRSÄKRING: För alla läger som arrangeras av EFS Västerbotten
och Salt Västerbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren samt
till och från lägren.
SÄRSKILDA BEHOV: Vårt mål är att alla barn och ungdomar
som vill ska kunna åka på våra läger. Meddela ert barns särskilda
behov, diagnoser eller allergier vid anmälan så kontakter vi dig och
samtalar om vad som blir bäst för ditt barn.
SOVA HEMMA: En del barn kan ha behov av att sova hemma
och det ska inte vara något hinder för att delta i ett läger.
MEDLEMSKAP I SALT: I lägeravgiften ingår en medlemsavgift på
20 kr till Salt Västerbotten. Medlemskapet innebär att vi kan hålla
låga priser på våra läger.

EFS och Salts
sommarläger
i Västerbotten
2018

LÄGERBIDRAG: Om du, eller någon du känner, vill åka på läger
men inte har ekonomisk möjlighet till det kontakta Magdalena
Sandberg 090-12 58 22, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se
eller Anna-Maria Niemann-Björk 070-615 35 46,
anna-maria.niemann-bjork@efsvasterbotten.se
Du kan även söka bidrag hos din lokala församling eller förening.
Salt riks har också en särskild lägerfond www.salt.efs.nu
YTTERLIGARE INFORMATION: Mer information om Salt och
EFS hittar du på www.efsvasterbotten.se eller genom att ringa EFS
Västerbottens kansli 090-12 58 10.
PERSONUPPGIFTER: För att kunna fullgöra åtaganden och
bedriva lägerverksamhet tar vi emot och behandlar personuppgifter
från anmälda deltagare. Anmälan av barn under 16 år ska göras/
godkännas av målsmän. Vid frågor – kontakta distriktskonsulent
Magdalena Sandeberg.
EFS OCH SALT
EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan,
och Salt är EFS barn och unga.
Salt vill att barn och
ungdomar ska få
lära känna, komma
till tro på och följa
Jesus Kristus.

Det blir dagar fyllda av liv och rörelse,
skoj och skratt! Lekar, lägerbål,
andakter och sång
– och nya vänner förstås!
Nära varandra, nära Gud och nära livet.
Välkommen med!

Anmäl dig på: www.efsvasterbotten.se
Anmälan är öppen: 2 maj kl 18.00 - 21 maj

Sommarskoj – skapande, lek och äventyr!
18-20 juni 		
Ålder: födda 07-10
Pris: 550 kr
Carlskyrkan, Umeå alt EFS-gården på Backen
Kontakt: Matilde Burström, 090-200 2767
Anna-Karin Anens, 090-70 61 31

Barnläger i Östra Falmark

16-17 augusti
Ålder: födda 08-10
Pris: 330 kr
Bönhuset, Östra Falmark
Kontakt: Andreas Granlund, 076-815 77 16
Anna-Maria Niemann-Björk, 070-615 35 46
Samarr. med Bureå församling

Pengsjölägret

14-15 augusti
Ålder: födda 08-11
Pris: 330 kr
Pengsjögården, Pengsjö			
Kontakt: Maria Granqvist, 070-324 40 28
Kristina Eriksson, 073-807 98 23

Scoutläger

Anmälan till scoutlägren sker via respektive patrull
senast 1 maj. Familjebyn i Björnkälen anmäls direkt
till Birgitta Bergner.

Nybörjarscoutläger Stortjärn

15-17 juni
Pris: 550 kr
Ålder: födda -09 och äldre
Stortjärn, Skellefteå
Lägerchef: Nils Knekta, 070-315 88 00
nils.knekta@gmail.com

Scoutläger Björnkälen
5-8 juli

Ålder: födda -08 och äldre, tonårsby och familjeby
Pris: 690 kr (andra priser för familjebyn)		
Lägerchef: Birgitta Bergner, 072-707 68 98
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se

@Solvik – sång, komp, datorgrafik, sport &
hela Västerbotten bakar!
7-10 augusti Pris: 660 kr
Ålder: födda 04-07
Solviks Folkhögskola			
Kontakt: Monica L Degerström, 0910–78 79 77
Hanna Olofsson 072-7223978
Samarr. med Solviks fhs, Skellefteå landsförsamling
@Strömbäck – musik, dans, film, skapande & sport!
14-17 augusti Pris: 660 kr
Ålder: födda 04-07
Strömbäcks folkhögskola			
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090-12 58 22
Jag & mitt barnbarn, Tavelsjö
NYHET! I år är det två läger
Läger 1: 6-7 augusti och läger 2: 8-9 augusti
Ålder: barn födda -14 och äldre, med vuxen
Kyrkans lägergård i Tavelsjö
Pris: 450 kr/vuxen, 250 kr/barn
OBS! Anmälan per telefon till Ingela, 3 maj 18.00-19.30
Kontakt: Ingela Forslund, 090-200 25 40

Tillsammansläger, Mobacken

För alla åldrar – tillsammans med Gud och varandra
28-30 juni, Mobacken, Skellefteå
Ålder: alla åldrar, barn behöver ha en vuxen med sig
Pris och mer info: www.efsvasterbotten.se
Kontakt: Sara Sandström, 090-200 27 66
Samarr. med Solviks fhs, Skellefteå landsförsamling och
Sensus

Konferens Nära Jesus
24–26 augusti
Tegskyrkan, Umeå
Program och anmälan:
www.efsvasterbotten.se

Nära Jesus är EFS Västerbotten och Salt Västerbottens
årskonferens men även en återträff för sommarens läger
och upptakt för höstens barn- och ungdomsverksamhet.
Nära Jesus består av vuxenkonferens, ungdomsläger,
tweens och barnspår. Under lördagen har Salt
Västerbotten årsmöte. Kom och var med!
Välkommen till en helg för hela familjen fylld med
gudstjänster, seminarier, kafeer, konserter och gemenskap
med Gud och varandra!

Konfirmationsläger
Läger är bland de bästa och roligaste formerna för konfirmation! EFS Västerbotten erbjuder tre alternativ:
Solvik, Strömbäck och Klippen-Strömbäck. Läs mer på www.efsvasterbotten.se/konfirmation

