
Lägret arrangeras av flera 
föreningar inom equmenia & 
Equmeniakyrkan Region Öst.

Lägret genomförs i 
samarbete med
studieförbundet Bilda.

OM NÅGOT FORTFARANDE INTE ÄR GLASKLART?

Kontakta:
Stina Holmgren
Rebecca De Brito  

070-394 95 05
070-431 60 54

Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Vid anmälan godkänner 
du att de uppgifter du lämnar används av lägerledningen för lägrets admi-
nistration samt i den mån det behövs också delges lägergård och studie-
förbund i samband med lägret.

Klintagården, Öland 
28 juli - 2 augusti 2020 

GROOWE 
2020



Välkommen till
Groowe 2020

[~ tillväxt som sätter spår när man har kul]

Groowe är ett tonårsläger på Klintagården på Öland för dig som vill 
åka på ett läger med både groove och grow.

Det blir en skön blandning av bad, gudstjänster, workshop, seminarier, 
party, bibelstudier och andra aktiviteter. På lägret vill vi ge dig möjlig-
het att lära känna Gud och tillfälle att fundera över vad kristen tro 
handlar om.

FAKTA OM LÄGRET
När: 
Var: 

28 juli - 2 augusti
Klintagården i Köpingsvik på Öland

För vem: För dig som är född 2007 eller tidigare
Hur bor vi:  Flerbäddsrum inomhus
Lägeravgift: 1750 kr 
Resa: Samordnas från din ort. Prata med din ledare.
Insamling: På lägret kommer vi ha en insamling. Information om 

insamlingsmål kommer senare.

Mer information om lägret kommer i ett e-postmeddelande 
senast i början av juni till de som anmält sig till lägret!

ANMÄLAN
Din anmälan är bindande. Hela lägeravgiften ska betalas in i sam-
band med att du anmäler dig till din församling/förening till numret 
som anges längst ner på denna sida. Lägeravgiften betalas endast 
tillbaka vid sjukdom eller vid särskilda omständigheter. När du anmä-
ler dig accepterar du att följa de regler för trivsel och ordning som 
kommer att gälla på lägret.

Anmäl dig senast 22 maj.

Anmälan skickar du till din ledare på adress som anges nedan. Upp-
gifter som ska ingå i anmälan anges nedan. Samtliga uppgifter krävs 
för att din ledare ska kunna registrera din anmälan korrekt.

UPPGIFTER I ANMÄLAN
1) Namn, adress och postadress
2) Personnummer (fullständigt)
3) Deltagarens mobiltelefonnr
4) E-postadress (för mer info om lägret)
5) Namn och telefonnr till närmast anhörig under lägret
6) Eventuell specialkost (detaljerat), allergi mm vi ska känna till
7) Förslag på rumskompis (1 pers.)
8) Uppgift om du vill ha plats i buss (Tur och retur / Tur / Retur)
9) Är det OK om deltagaren kommer på bild på lägrets
infokanaler på internet, utan att nämnas vid namn (Ja /Nej)

Maila din anmälan till: din tonårsledare.

Betala lägeravgiften till: din equmeniaförening.




