
Vi som arrangerar ”Sommaräventyret” är

Immanuelskyrkan, Enebykyrkan, Centrumkyrkan Farsta, 
Rotebrokyrkan, Upplands Väsby missionskyrka,

Åbybergskyrkan & Älvsjökyrkan

För att kunna anordna detta läger har vi fått bidrag från SAFF,
Ansvar för framtiden. Tack SAFF!

Äventyret 
2020



Välkommen till
Ett läger med konventskänsla i

Immanuelskyrkan/Bromma folkhögskola

17-18 augusti 2020
För dig från ca 10 år och uppåt

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 eller Bromma 
folkhögskola, Åkeshovsvägen 29 i Nockebyhov i Bromma. Vi är 

antingen på det ena stället eller vid behov på båda.

Kostnad: 100 kronor för hela lägret
Anmälan: www.equmenia.se/stockholm

Datum: Anmäl dig senast den 3 augusti 2020

Vi erbjuder alltid sponsring. Ingen skall behöva avstå från lägret av ekonomiska skäl.
Tänk på att anmäla dig så tidigt som möjligt eftersom lägret snabbt kan bli fullt. 

Vi behöver vara färre än 50 personer inklusive ledare och deltagare. 
Du kan anmäla dig till en eller två dagar.

Du kan välja på en mängd olika workshops 
som….
* Spela bokäventyret ”Den svarta draken” del I-III i fantasyvärlden 

Eldarien.

* Pröva på olika bordsrollspel tillsammans med dina kompisar.

* Slå dig ner vid en dator i Gamingrummet. Här kan du vara med och 
bygga Den svarta drakens spelvärld i Minecraft.

* Puls håller i lek och sport i sporthallen/ute.

* Musik – skapa låtar tillsammans!

* Var med om ett spännande lajv utomhus!

* Pyssla och skapa i skaparrummet!

Dagsprogram

9.30 Gemensam start, 10.00-12.00 Workshops, 12.00 Lunch
13.00-15.00 Workshops & Fika, 15.00-16.00 Samling och avslutning, Aktivitet 
ute - Vi går tillsammans till en park om det är fint väder! Lekar och spel utom-

hus. 

Läger online

Om det skulle vara så att lägret inte kan bli av i Immanuelskyrkan/Bromma 
folkhögskola på grund av Corona, kan vi fortfarande vara med om delar av 

lägret utomhus eller online. Håll ögonen öppna efter mer information. Vi ställer 
inte in, vi ställer om.


