YOUTH CAMP 2022!
Nu är det äntligen dags att anmäla sig till sommarens höjdpunkt, Youth Camp! Den 3e-7e
augusti har vi ett maxat läger för dig som går högstadiet och gymnasiet. Vi kommer att göra allt
vi kan för att lägret ska bli ett riktigt bra läger för just dig! Dagarna kommer att vara fyllda med
roliga aktiviteter, sol, gemenskap och mycket mycket mer. Det blir också ett tillfälle att träffa nya
kompisar och framför allt få möjlighet att möta Gud och lära känna Honom bättre. Vi ser
verkligen fram emot att ha med just dig på detta läger!

TID, PLATS OCH PRIS
Lägret börjar tisdagen den 3e augusti med lunch på Dalagården och avslutas söndag
eftermiddag den 7e augusti kl 14.
Pris: 1295 kr/person (inklusive resa till och ifrån lägergården)

VAD INGÅR?
•
•

Boende på lägergården Dalagården
Mat under vistelsen på lägergården: Frukost, lunch, middag och kvällsfika. Första målet
är lunchen på Dalagården den 3e augusti och det sista målet är Lunch på Dalagården
innan avfärd.

VAD INGÅR INTE?
•

Fickpengar till godis

ANMÄLAN
•

Det första du behöver göra är att anmäla dig här på nätet via anmälningslänken nedan.
Sista anmälningsdag är onsdag 30 juni.

•

Brev inför lägret och fakturor kommer i slutet av juli.
Du kan välja att delbetala kostnaden på två delbetalningar. Om du önskar detta, var
vänlig och skriv det i ”övrig information” i anmälan. Om du har andra önskemål så ange
även det.

•

Avbokning:
Vid avbokning senare än 25e juli faktureras 50 % av lägerpriset och senare än 30e
juli 100 %. Med avbokning menas skriftlig eller muntlig kontakt direkt med
ungdomsavdelningen, ej utebliven betalning!

FRÅGOR?
Om du har frågor rörande lägret är det lättast att nå oss via mail youth@livetsord.se

Vi ser fram emot en fantastisk lägervecka!

Med vänliga hälsningar

Youth Office

SPECIFIK INFO UPPSALA
För dig som åker från Uppsala så samlas vi på Livets Ord den 3e juli kl. 11.00 för avfärd mot
vackra Dalagården som ligger utanför Falun. Vi beräknas vara tillbaka på söndag kväll ca kl 18
den 7:e augusti.

