
Nybörjarscoutläger Stortjärn 
Stortjärn, Skellefteå  
Datum: 17-19 juni Pris: 650 kr 
Ålder: födda 11-13  
Kontakt: Nils Knekta, 070 - 315 88 00  
nils.knekta@gmail.com 
Anmälan sker via respektive patrull, senast 8 maj.

Scoutläger Björnkälen  
Björnkälen, Botsmark 
Datum: 30 juni – 3 juli Pris: 820kr 
Ålder: födda –12 och äldre, tonårsby och familjeby 
Kontakt: Maria W Persson, 0910 - 78 79 52, 
maria.w.persson@efsvasterbotten.se  
Anmälan sker via respektive patrull, senast 8 maj. 
Familjebyn anmäls till Maria senast 22 maj 

Barnläger På spaning...  
Mobacken, Skellefteå  
Datum: 27-29 juni 
Ålder: födda 12-14 Pris: 700 kr 
Plats: Mobacken, Skellefteå 
Kontakt: Anna-Lena Lund anlelu@allt1.se och  
Elin Belani elin.belani@svenskakyrkan.se 
Ledare: Anna-Lena Lund, Elin Belani m fl.

Barnläger På spaning...  
Carlskyrkan, Umeå 
Datum: 20-22 juni  
Ålder: födda 12-15 Pris: 700 kr 
Kontakt: Laila Israelsson 072 - 539 11 32,  
laila.israelsson@svenskakyrkan.se  
Ledare: Laila Israelsson, Anette Olsson, Elsa Rydin m fl.

@Solvik – hela Västerbotten bakar, sport, 
musik och datorgrafik!  
Solviks Folkhögskola  
Datum: 16-19 augusti  
Ålder: födda 08-11 Pris: 900 kr 
Kontakt: Erika Löfroth, 0910 - 12 510 
erika.lofroth@efsvasterbotten.se 
Ledare: Karin Carlsson, Sarah Sundström, Andreas 
Granlund, Erika Löfroth m fl.
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@Strömbäck – musik, dans, film, drama, 
skapande & sport! 
Strömbäcks folkhögskola  
Datum: 16-19 augusti  
Ålder: födda 08-11 Pris: 900 kr 
Kontakt: Magdalena Sandberg, 090 - 12 58 22 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se 
Ledare: Anneli Aronsson, Isak Samuelsson, Erik Wäcklén 
m fl.

2 x Jag & mitt barnbarn 
Kyrkans lägergård i Tavelsjö 
Läger 1: 18-19 augusti och läger 2: 20-21 augusti  
Ålder: barn födda -18 och äldre, med vuxen 
Pris: 600 kr/vuxen, 400 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: Ingela forslund, Malin Nording m fl.

En sommardag för alla åldrar på  
Pengsjögården
Pengsjögården, Vännäs  
Datum: 16 augusti, 10.00 – 18.00 
Ålder: 0-100 år, barn under 7 år ska ha en vuxen med sig. 
Pris: 80kr/barn, 110kr/vuxen 
Det blir en dag fylld med olika dagsaktiviteter att välja 
mellan; promenad för eftertanke, fotboll, bad, skapande 
mm. Det kommer också vara bibelsamling, andakt, lunch, 
fika, middag och mycket mer! 
Kontakt: Kristina Eriksson, 073 - 807 98 23,  
kristina.balfors@gmail.com

Anmälan öppnar 5 maj 18.00
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ANMÄLAN  
Anmälan öppnar 5 maj kl. 18.00 och stänger 22 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. Har du inte 
möjlighet att anmäla dig via hemsidan kan du ringa lägerchefen för 
respektive läger.

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. 

BEHOV AV STÖD 
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 kontaktpersonen för 
respektive läger.

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  
eller Erika Löfroth. Du kan även söka bidrag hos din lokala 
församling eller förening.

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.

MEDLEMSKAP I SALT  
I anmälan finns möjlighet att bli medlem i Salt Västerbotten. 
Medlemskapet innebär att vi kan hålla låga priser på våra läger. 

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.

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 samt telefonnummer till 
anställda hittar du på www.efsvasterbotten.se

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. 

FOTOGRAFERING 
Ibland använder vi bilder från lägren på vår webbplats och 
i informationsblad. Om du av någon anledning inte önskar 
förekomma på dessa bilder så kontakta Magdalena Sandberg.

LÄGERARRANGÖRER 
EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus
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Magdalena Sandberg 090-12 58 22 (deltid) 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

Erika Löfroth 0910-12 510 
erika.lofroth@efsvasterbotten.se

Maria W Persson, scoutkonsulent (deltid)
072-722 39 52, maria.w.persson@efsvasterbotten.se 
Stina Bohlin, musikkonsulent (deltid)
090-12 58 14, stina.bohlin@efsvasterbotten.se


