Äventyren

Lilla
även

tyret

Åk 1-3
årets lilla äventyr på Drakudden kommer att bli en höjdare.
Förutom en vecka med fullt ös är
det här en vecka då var och en har
möjligheten att lära känna Jesus
ännu bättre. Det blir mycket lek,
tävlingar, bad, Jesusmöten, grill-

Mats Rosenblad
Lägerchef

1300:-

28 juni – 2 juli
kvällar och mycket mer vilket gör
Lilla Äventyret till en speciell vecka
för dig. Det är något att se fram
emot! Vi har ett begränsat antal
platser, så det gäller att anmäla sig
i tid! Priset inkluderar mat och logi.
Resan dit och hem ordnar du själv.

Stora
även

2 juli – 7 juli

Åk 4-6
1400:-

stora äventyret är lägret för
dig som gått ut 4:an, 5:an och 6:an.
I år kommer vi vara på Drakudden.
Varje år fylls lägret fort, så anmäl
dig så fort du kan. Lägret innehåller
6 härliga dagar och kvällar med
mys och möten där vi får lovprisa
och möta Jesus tillsammans. Priset
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tyret

inkluderar mat och logi. Resan dit
och hem ordnar du själv på något
sätt. Bad, god mat, tävlingar och
turneringar blir det som vanligt.
Naturligvis kommer vi även i år ha
speciella kvällsmöten och grillkvällar om vartannat.

Viktig info

Anmälan är bindande
Vi skickar faktura på beloppet, som behöver vara
betald innan lägret - Sista anmälningsdag är den 1
Maj för Äventyren
Vid avbokning senare än 3 veckor innan lägret
faktureras 50% av läger- priset och senare än 2
veckor 100%, förutsatt att vi inte kan fylla platsen
med något annat barn som står på kö.
Ett detaljerat lägerbrev kommer att skickas ut i
god tid innan lägret.
Pris
Lilla Äventyret 1 300 kr
Stora Äventyret 1 400 kr
Anmälan
Gå in på vår hemsida www.livetsord.se/barn och
fyll i alla uppgifter som vi behöver. Om du har
några frågor eller funderingar, ska du absolut höra
av dig till oss!
Vi syns i sommar!

Anette Axelsson
Ansvarig för barnavdelningen
Telefon: 018-489 80 37

E-post: aventyret@livetsord.se

