Bra saker att ta med sig:
 Lakan, örngott/ sovsäck
 Toalettartiklar
 Pyjamas
 Handduk
Regnkläder
 Badkläder
 Oömma kläder för utomhusbruk
 Idrottskläder för utomhusbruk
 Bibel, anteckningsbok o penna
(Bibel finns även att låna för dig som inte har)

 Fickpengar till kiosk & insamling

Om du har frågor angående lägret kan du maila
Anette Eidenskog, Barn– och familjepastor
Ulriksbergskyrkan, Växjö
anette@ulriksbergskyrkan.se
eller ringa på telefonnummer: 0708-828260

www.kustgardensenoren.se
Kustgården Senoren: Telefon 0455-441 20
Gårdsansvarig: Conny Thordsson 070-602 82 45

Sommarläger
på Senoren för åk 3-6
16-20 juni

Välkommen med på härliga dagar med lek, sol, bad, mat,
nya kompisar, bibel, tävling, Jesus, glass och mycket mer...

Kssb-Ung är en förening som arrangerar läger. För att vi ska
kunna göra detta så bra & billigt som möjligt ansöker vi om
bidrag från staten, detta söks med underlag för hur många

Var: Kustgården Senoren
För vem? För dig som slutar åk 3 till åk 6
Lägerstart: 16 juni - incheckning: mellan 17:45 – 18:30

medlemmar vi har. När du anmäler dig blir du medlem i
föreningen, att vara medlem innebär inga förpliktelser eller
Kostnader utan gör att vi kan fortsätta anordna våra läger.

Lägerslut: 20 juni 17:00 - Avslutningsgudstjänst
Efter avslutningen äter vi kvällsmat tillsammans
OBS fyll i vid anmälan hur många som kommer

Mer information om medlemskap finns på vår hemsida
www.kssb-ung.se

Avgift: 750:- (ett barn)
1300:- två syskon
1800:- tre syskon
Inbetalning: Görs efter bekräftelse - som går ut via mail
Kioskpengar: Max 20 kronor per dag
Vi kommer också göra en insamling till något projekt
under lägerveckan så ta gärna med pengar även till det.

Arrangör: KSSB-Ung tillsammans med lokala församlingar.

OBS!
Sista anmälningsdag 1/6
För mer information och anmälan
www.kssb-ung.se

På grund av att vi haft vissa problem med mobiler hos deltagarna
under tidigare läger (framförallt kvälls- och nattetid)
vill vi inte att deltagarna tar med sina mobiler till lägret,
utan lämnar de hemma.
Behöver deltagarna ev. ringa hem har ledarna
telefoner att låna.
Om någon hemma behöver komma i kontakt
med någon deltagare eller ledare kan ni ringa
någon av era lokala ledare som finns med på lägret:
_______________________________________
eller Nettan 070-882 82 60

