
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du hänga med på ett snöigt, häftigt, roligt äventyr i de 
svenska fjällen 2022? Vemdalen22 ger dig chansen att 

uppleva härlig skidåkning, bra bibelstudier, underhållande 

kvällsaktiviteter, goa andakter och givetvis att träffa många 
nya trevliga kompisar! 

 

19-26 februari… 
… det vill säga vecka 8 då det är sportlov i bl.a. 
Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Halland. 

Vemdalen är alltså… 
… målet för vårt skidläger även denna vinter. Vi 
lämnar Norge och åker till ett av Sveriges bästa 
skidområden. Här finns det backar för alla, både för 
dig som söker utmaningar och dig som är 
nybörjare. 
Skidåkningen sker i tre olika system som vi kommer 
att besöka olika dagar. Totalt blir det sex skiddagar. 
Vi bor på lägergården Björnen, en gammal skola 
som är ombyggd till lägergård med sängar i 
sovsalar. Här äter vi frukost och middag, lunch äter 
vi i backen. 

 
Dagsprogrammet… 
… ser ut så här: 
➢ Vi stiger upp, klär på oss och samlas för frukost 

i matsalen där vi också fyller våra termosar och 
brer mackor att ta med till backen. 

➢ Efter frukosten åker vi i vår buss till backen. 
Väl där tar vi på den obligatoriska hjälmen, 
sätter på oss tygband som är lägrets 
igenkänningstecken och skidar allt vad benen 
håller! 
I backen åker vi alltid minst tre och tre för att 
ingen skall hamna utanför eller åka vilse. 
Lägret erbjuder också enkel skidskola för alla 
oavsett om du åkt skidor tidigare eller åker för 
första gången. 
Om inte benen är inställda på utförsåkning 
kanske det lockar med en tur på fjället eller 
varför inte bara softa med lite brädspel en dag?  

➢ När magen kurrar samlas de som vill för att äta 
lunch tillsammans. 

➢ Till slut är kroppen trött och liftarna stänger, då 
samlas vi vid bussen och åker hem. 

➢ Man får då duscha, stretcha och byta om. 
Kanske vila någon liten minut också. 

➢ Sen serveras det middag, varefter vi har  
      bibelstudium och andra kvällsaktiviteter som 
      lekar, tävlingar, spex. 
➢ Därefter finns det möjlighet att fika och spela 

spel. Till sist avslutar vi kvällen med en 
gemensam andakt. 

 

Vi reser… 
… med buss som också tar oss till och från backen 
varje dag. Vi åker även denna gång med Alternativ 
Trafik som ger oss en bekväm buss och rutinerade 
chaufförer. Exakt färdväg bestäms då vi vet vilka 
som skall åka med! 

 
Mer info… 
… kommer i januari via mail till alla anmälda. 
Frågor kan också ställas till 
regionsamordnare Joakim Stenmo, 0707–33 55 49 
eller  
via mail: joakim.stenmo@equmenia.se 
 

Med som ledare på Vemdalen22… 
… har vi ett erfaret gäng som flera gånger förut varit 
med och ordnat läger. 
Lägerledare är regionsamordnare Joakim Stenmo 

Läs mer... 
om de tre skidområdena i Vemdalen här:  
https://www.skistar.com/sv/vara-
skidorter/vemdalen/vinter-i-vemdalen/ 

 

Rätt ålder… 
… har du om du går i årskurs sju eller högre. 

 

Skidor, snowboard, telemark… 
… finns till uthyrning i Vemdalen. 
Prisexempel Paket/6 dagar: 
               Slalom  Snowb Längd 
Junior 8-17 år 745 745 745 
Vuxen 18 år-   fr 760  995 995 

Utförligare prislista och bokningsinstruktioner kommer i 

brevet som skickas ut till alla anmälda i början av januari. 

En bra variant är att köpa begagnad utrustning på till 

exempel Blocket eller i en second-handaffär. 

Försäkring… 
Genom att vara medlem i en lokal Equmenia-
förening har du en olycksfallsförsäkring, så glöm 
inte att betala medlemsavgiften! 

 

Liftkort kostar… 
4 dgr 5dgr 6dgr 

Barn (8-17år) 1566 1918 2014 

Vuxen 18 år-  1958        2397       2519 

Vi köper liftkorten gemensamt och boknings-

instruktioner kommer i brevet som skickas ut till alla 

anmälda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vad man betalar för Vemdalen22… 
beror på när man anmäler sig. Som alla stora 
researrangörer har vi givetvis ”bokasnabbtrabatt”. 
Anmäler du dig senast den 
     15/11 kostar lägret 4200 kr 
     15/12 kostar lägret 4700 kr 
     Efteranmälan i mån av plats 5200 kr. 
 
15 december är alltså sista anmälningsdagen! 
 
Lägeravgiften betalas mot faktura i januari. 
Liftkort och ev. skidhyra betalas i februari. 
 
OBS! Till detta kommer kostnad för ev. liftkort! 
Vi har valt att lägga kostnaden för liftkort utanför 
kostnaden för lägret. Detta då en del endast åker 
längd medan andra inte vill åka alla sex dagarna. 
Priserna på de olika liftkortsalternativen hittar du på 
andra sidan av denna folder. 
 
I priset ingår: Bussresa till och från Vemdalen, 
boende med helpension, transport till och från 
backen varje dag i egen buss samt kvällsaktiviteter 
med bibelstudium och go lovsång. En hel del med 
andra ord! 

Anmäl dig… 
… genom att gå in på www.equmenia.se/syd och 
klicka på Vemdalen22 i kalendern. Fyll sedan i 
formuläret som finns där. 
 

 

Avanmälan… 
… ska ske så tidigt som möjligt. Våra 
avbokningsregler är följande: 
➢ Avbokar du före den 15/12 2021 får du tillbaka 

hela avgiften. 
➢ Avbokar du efter den 15/12 2021 men före den 

31/1 2022 får du tillbaka halva avgiften. 
➢ Avbokar du efter den 31/1 2022 måste du 

betala hela lägeravgiften. 
Undantag från dessa regler kan göras vid allvarlig 
sjukdom, men då krävs läkarintyg. 

 

Equmenia… 
… är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och 

ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan (tidigare 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och 
Svenska Missionskyrkan). 
Equmenia är en del av Equmeniakyrkan och vi vill göra 

vårt bästa för att vara en kyrka med Jesus i centrum som 

ger plats för barn och unga att växa utifrån vår tids behov 

och möjligheter.  

Alla Equmenias arrangemang är helt 

alkohol- och drogfria. 
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