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ANMÄLAN öppnar 5 maj kl. 18.00 på EFS Västerbottens 
hemsida www.efsvasterbotten.se. Sista anmälningsdagen är 24 maj. 
Tänk på att anmäla dig i tid då deltagarantalet är begränsat. 
Om lägeravgiften ska betalas av någon annan, exempelvis om 
du behöver stöd ekonomiskt för att kunna åka på läger, används 
rabattkod ”annanbetalar”.   
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 skickas till dig när 
anmälningstiden gått ut. 

Har du inte möjlighet att anmäla dig via hemsidan kan du ringa 
lägerchefen för respektive läger. 
 
SÄRSKILDA BEHOV: Vårt mål är att alla barn och ungdomar 
som vill ska kunna åka på våra läger. Meddela ert barns diagnoser, 
specialkost eller behov av stöd vid anmälan eller hör av dig till 
respektive kontaktperson. 
 
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. 
 
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 Erika Löfroth 070-615 35 46, erika.lofroth@efsvasterbotten.se  
Du kan även söka bidrag hos din lokala församling eller förening.  
LEDARE: Ledare på lägren är anställda och ideella i EFS och 
Salt Västerbotten. Vill du vara med som ledare? Kanske för att 
möjliggöra för ditt barn eller barnbarn att vara med på lägret? Hör 
av dig till respektive kontaktperson eller till Magdalena Sandberg 
eller Erika Löfroth.

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.  
 
FÖRSÄKRING: För alla läger som arrangeras av EFS Västerbotten 
och Salt Västerbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren samt 
till och från lägren.  
 
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 bedriva lägerverksamhet tar 
vi emot och behandlar personuppgifter från anmälda deltagare. 
Anmälan av barn under 16 år ska göras/godkännas av målsmän.  
 
Lägerarrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus

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.

 
Dagar fyllda av liv, rörelse och skratt!  

Lekar, lägerbål, andakter och sång  
– och nya vänner förstås! 

Nära varandra, Gud och livet. 

Vi ses!

Bra att veta 
om våra läger 



Scoutläger 
Nybörjarscoutläger Stortjärn
12-14 juni  Pris: 660 kr
Ålder: födda 08-11
Stortjärn, Skellefteå 
Lägerchef: Nils Knekta, 070 - 315 88 00 
nils.knekta@gmail.com
Anmälan sker via respektive patrull senast 10 maj. 

Patrullriks Vässarö
26 juli  - 1 augusti
Anmälan patrullvis senast 26 april,  
Läs mer på www.patrullriks.nu
Kontakt: Birgitta Bergner, 090 - 12 58 14,  
birgitta.bergner@efsvasterbotten.se

Anmälan är öppen 5 maj kl 18.00 - 24 maj på www.efsvasterbotten 

Barnläger i Skellefteå  
22-24 juni 
Ålder: födda 10-12  Pris: 660 kr 
Plats: Sunnanå kyrka, Skellefteå 
Kontakt: Monica L Degerström, 072-722 39 77  
monica.lindkvist@svenskakyrkan.se 
Ledare: Anna-Lena Lund med flera. 
Samarr. med Skellefteå Landsförsamling 
 
@Solvik  
– hela Västerbotten bakar, sport & parkour, musik  
och datorgrafik!  
11-14 augusti   
Ålder: födda 06-09  Pris: 810 kr 
Plats: Solviks Folkhögskola    
Kontakt: Maria W Persson, 0910 - 78 79 52 
maria.w.persson@svenskakyrkan.se  
Ledare: Karin Carlsson, Kaisa Lundkvist,  
Nicklas Hedlund, Markus Nyström med flera.  
Samarr. med Solviks folkhögskola

Tillsammansläger, Mobacken 
2-4 juli  
Plats: 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 
sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se 
Ledare: Kina Nilsson, Evelina Lundkvist, Indra Lindkvist 
med flera. Samarr. med Solviks folkhögskola

Pengsjölägret  
11-12 augusti 
Ålder: födda 07-12   Pris: 440 kr 
Plats: Pengsjögården, Pengsjö    
Kontakt: Kristina Eriksson, 073 - 807 98 23 
kristina.balfors@gmail.com

”På spaning efter...”  
16-17 juni   
Ålder: födda 10-13  Pris: 440 kr
Plats: Carlskyrkan, Umeå 
Samarrangemang med Ålidhems församling. 
Föräldrar är välkomna att komma och sova över om de inte 
vill vara ensamma hemma när barnet är på lägret. 
Kontakt: Laila Israelsson 090 - 200 27 68,  
laila.israelsson@svenskakyrkan.se, Emma Lundström  
090 - 200 27 24, emma.lundstrom@svenskakyrkan.se.
Ledare: Anette Olsson, Jenny Lundström, med flera.
 
Sommarskoj 
15-17 juni
Ålder: födda 10-12  Pris: 660 kr
Plats: Ersmarkskyrkan, Umeå 
Kontakt: Anna-Karin Anens, 090 - 70 61 31 
anna-karin.anens@svenskakyrkan.se 
Ledare: Marie Andersson, Elsa Rydin, med flera. 
 
@Strömbäck  
– musik, dans, film, drama, skapande & sport!
11-14 augusti   
Ålder: födda 06-09  Pris: 810 kr
Plats: Strömbäcks folkhögskola   
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090 - 12 58 22 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se
Ledare: Matilde Burström, Kristina Sturk med flera.

2 x Jag & mitt barnbarn, Tavelsjö
Läger 1: 10-11 augusti och läger 2: 12-13 augusti
Ålder: barn födda -16 och äldre, med vuxen
Plats: Kyrkans lägergård i Tavelsjö
Pris: 540 kr/vuxen, 340 kr/barn 
OBS! Anmälan per telefon till Ingela, 5 maj 18.00-19.30 
Kontakt: Ingela Forslund, 090 - 200 25 40 
ingela.forslund@svenskakyrkan.se
Ledare: Anneli Almqvist, Helen Salomonsson med flera.

Konfirmationsläger
Läger är bland de bästa och roligaste formerna för 
konfirmation! EFS Västerbotten erbjuder tre alternativ:  
Solvik, Klippen-Strömbäck läger 1 & 2.  
Läs mer på www.efsvasterbotten.se

Konferens Nära Jesus
16-18 oktober
Tegskyrkan, Umeå 
Program och anmälan:  
www.efsvasterbotten.se
 
Välkommen till en helg för hela familjen fylld med 
gudstjänster, seminarier, kaféer, konserter och  
gemenskap med Gud och varandra!


