













VAD? Ett härligt läger mitt i sommaren med gött häng, tillfällen att möta Gud och 
träffa gamla och nya vänner! Dagarna kommer att fyllas av olika spännande 
workshops, intressanta seminarier och god mat. Kvällarna fylls med rolig 
underhållning och riktigt bra möten.  
NÄR? 22-27 juni VAR? Vägsjöfors Herrgård, 2 mil norr om Torsby.  
FÖR VEM? Alla som fyller 13 år i år och uppåt.  
KOSTNAD? 950 kr. (Eventuell resekostnad tillkommer)  
(Avanmälan: Innan sista anmälningsdag = 950 kr tillbaka.  
Efter sista anmälningsdag = 500 kr tillbaka.
Avanmälan en vecka innan lägerstart = ingen återbetalning.) 
BOENDE? Sker i tält, stugor, eller husvagn.  
ANMÄLAN? Lämna talongen till din ledare senast 31 maj.  
FRÅGOR? Mer information kommer efter anmälan.  
Du kan även kontakta din lokala ledare eller lägerchefen  
Frans Wingård, 073 892 02 20 eller maila frans@sannerudskyrkan.se  
GILLA?       facebook.se/tonarslager.        Instagram: enterequmenia 
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Namn_______________________________________________________________
Personnummer_______________________________________________________
Adress_______________________________________________________________
Mobilnummer_____________ E-post_____________________________________
Namn, telefon och mailadress till anhörig _______________________________
_____________________________________________________________________
Allergi, särskild kost, sjukdom__________________________________________
Önskemål om boende: Stuga (32 platser, först till kvarn)       Husvagn        Tält

Namn på förening du åker med: ____________________________________

Deltagaren tillåts finnas på bild och film i regionala och nationella Equmenia-
sammanhang:  JA       NEJ

I samband med anmälan tillåter du Equmenia Svealand, i samarbete med Bilda, hantera dina 
personuppgifter enligt GDPR och till nästkommande lägerinbjudan.
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