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Kristen & Kvinna
Lägeranmälan 2013
Box 14038
167 14 Bromma

Mamma barn-läger
sommaren 2013
Arrangör: Kristen & Kvinna
samt Studieförbundet Bilda.

Anmälan

Lägret vänder sig i huvudsak till ensamstående mammor med barn i åldern 4–12 år. Har barnen syskon som
är äldre så är de också välkomna.

Kryssa i vilket läger du anmäler dig till. Du kan bara delta i ett av lägren, men
du kan göra 1:a och 2:a handsval (fyll i parantesen).

En lägerdag kan se ut så här:
– Morgonsamling för alla åldrar
– Livsviktiga mamma-samtal
– Roliga och spännande aktiviteter
för barn under ledning av fritidsledare
– Lunch
– Fritid, bad och lek
– Lägerbål med sång och skratt
– Frivillig andakt
Vi förutsätter att alla deltagarna är
med på aktiviteterna.
Tid: Vecka 26, 30 och 31
Lägeravgift: 500 kr/familj
Inkvartering: Flerbäddsrum
Resebidrag: kan sökas resekostnader som överstiger 400 kr för billigaste färdsätt.
Mer information: Marie Rosén
076-8541527
Anmäl dig senast 1 maj
Anmäl dig genom att skicka in
talongen till: Kristen och Kvinna,
Box 14038, 167 14 Bromma
Du kan också anmäla dig på nätet på
www.kristenochkvinna.se
Lägeravgiften betalas efter antagning
till bankgiro: 803-8382
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Kom med på mamma barn-läger!

Kilsbergsgården ( )

Välkommen med din ansökan senast 1 maj!

Limmernäs ( )

Stenungsögården ( )

namn
adress
telefon
e-post
personnummer

Kilsbergsgården – vecka 31
Närmaste stora stad är Örebro. En
härlig lägergård med många möjligheter. Här nns gott om fria ytor
för lek och bad och även ett vackert
kapell. Gården tar emot ca 15 familjer. www.kilsbergsgarden.se

barn (namn)

personnummer

Har ni skyddade personuppgifter? Sätt ett kryss i rutan för personnummer.

Limmernäs – vecka 26
Närmaste stora stad är Linköping.
Gården ligger inne i skogen och har
en insjö precis på tomten. Flera kanoter tillhör gården och det är bara
att prova på. Tar emot ca sju familjer.
www.limmernas.se
Stenungsögården – vecka 30
Närmaste stora stad är Göteborg.
Lägergård med möjlighet till bad i
havet. Gården har en lekpark och
ytor som inbjuder till många spännande aktiviteter. Kan ta emot ca 20
familjer. www.stenungsogarden.se

Särskilda kostbehov och/eller andra upplysningar

Eventuell församlingskontakt _____________________________________________
Om du varit med mer än tre gånger på läger kommer du med i mån av plats.
Texta tydligt. Klipp ut och skicka in till:
Kristen & Kvinna, Lägeranmälan 2013, Box 14038, 167 14 Bromma
Du kan också anmäla dig på nätet på www.kristenochkvinna.se

