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Information 
från din lokala församling



Välkommen på läger
Tonårsläger på Strandgården är en vecka med gott om tid för aktiviteter, häng, 
tävlingar, sol och bad, men också stort utrymme för seminarier och kvälls-
andakter. En fantastisk möjlighet att få upptäcka mer om vem Gud är eller 
fundera över livet och tron.

Om lägret
Strandgården ligger precis vid stranden i Vilshärad, strax norr om Halmstad. Lägret 
börjar måndag 27 juli och pågår till lördag 1 augusti. Man sover i säng eller på madrass 
i Strandgårdens 4-6-bäddsrum. Årets läger vänder sig till dig som är född 2006 eller 
tidigare.

Kostnaden för lägret är 1975 kr exl. resa. Equmenia Öst ordnar bussresa till lägret till 
självkostnadspris (350 kr för tur/retur, 200kr för enkel resa). Prata med din tonårsledare 
och skriv i anmälningen om du vill ha bussplats. Du hittar information från dina lokala 
ledare på baksidan av denna folder.

Ordningsregler
För att lägret ska bli så bra som möjligt och alla ska trivas finns några ordningsregler. 
När du anmäler dig till lägret godkänner du dessa.

Respekt - Som deltagare ansvarar du för att sköta dig. Det innebär bl.a. att respek-
tera de tider som är angivna och även att respektera de andra deltagarna, både de du 
känner och de du inte känner, samt att lyssna till ledare om någon skulle behöva säga 
till dig.

Närvaro - De aktiviteter som står på programmet är obligatoriska om inget annat ang-
es. Detta innebär att du t.ex. inte ligger kvar på rummet under allmänna samlingar om 
du inte fått särskild tillåtelse av din ledare.

Alkohol, narkotika, tobak - Alkohol och narkotika är förbjudet på Strandgården, och 
självklart även på lägret. Rökning rekommenderas inte, men om man röker får man 
göra det utanför området, ej nattetid eller under samlingar, och aldrig bjuda andra.

Avvisning - Lägret förbehåller sig rätten att avvisa deltagare som missköter sig. Skulle 
detta hända är deltagaren och dess målsman själv ansvarig för att lösa hemresa, an-
mälningsavgiften betalas inte tillbaks.

Vi gör detta läger tillsammans och är övertygade om att det kommer bli fantastiska 
dagar. Skulle något kännas jobbigt eller osäkert innan eller under lägret finns där gott 
om ledare som vill lyssna och finnas för dig. 

Anmälan
Du kan anmäla dig till din ungdomsledare fram till och med 31 maj. 
I mitten av juni kommer ni få ett mejl med mer information om när lägret startar, vad du 
bör tänka på att ta med dig och tider för upphämtning med bussarna.
Notera att anmälan är bindande och att pengar bara betalas tillbaka vid sjukdom. 
Dina personuppgifter kommer endast användas till lägret, Bilda Sydöst och Strandgården 
och därefter raderas.

Såhär gör du:
1.   Meddela din lokala ledare att du vill med på lägret
      (glöm inte att få det godkänt av målsman).
2.   Mejla följande anmälningsuppgifter till din ledare och 
      märk mailet med ”Anmälan Tonårsläger - För- och efternamn”.
      a.  Namn
      b.  Personnummer (10 siffror) 
      c.  Mobilnummer
      d.  Fullständig adress
      e.  Mejl (om du har någon)
      f.   Målsmans namn, telefonnummer och mejl
      g.  Specialkost 
      h.  Övrigt som kan vara bra att känna till 
      i.   Om du vill vill åka med bussen till/från lägret eller ej

3.   Betala in lägeravgiften 1975 kr + kostnad för ev. bussresa till 
      din församling/förenings konto. Betalningsinformation och kontonummer till din 
      lokala församling hittar du på baksidan.  
      Märk inbetalningen med ”För- och efternamn, tonårsläger”
4.   BÖRJA TAGGA SOMMARENS BÄSTA VECKA!

Frågor & kontakt
Om du har frågor eller känner dig osäker över något, kontakta i första hand din lokala 
ledare. Kontaktuppgifter till din lokala ledare finns på baksidan. Nedan finner du uppgifter
personal på Equmenia Öst.

Christer Gustafsson 
christer.gustafsson@equmenia.se 
070-254 65 85
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