
Det bästa med lägret är att man 
får umgås, träffa nya kompisar 

och det blir mycket skoj. 


DO -15

E F S - K Y R K A N ,  S U N D S V A L L  
Köpmansgatan 2 
852 31. Sundsvall 

www.sundsvall.efs.nu

Lägret anordnas av EFS-kyrkan i Sundsvall.
EFS är en självständig organisation inom 
Svenska kyrka. EFS bildades 1856 och vill 
erbjuda människor både i Sverige och i andra 
länder att upptäcka vad Jesus har att ge. 
Särskilt viktigt tycker vi att det är att kunna 
erbjuda barn och ungdomar den glädje och 
positiva upplevelse som ett läger kan erbjuda. 

-----
Bänkåsviken är en sommargård som ägs och 
drivs av Elimkyrkan, Hagakyrkan och Alnö 
Baptistförsamling. Den ligger vackert vid 
Bänkåsvikens fina badplats och används till 
läger, sommargudstjänster, fester och många 
andra aktiviteter.

Äntligen dags för EFS-kyrkans 
barnläger för dig som fyller 8-13 år 

i år. Vi kommer sporta, leka, 
pyssla, lära oss bibeln, ha lägerbål, 

sjunga och mycket mer. 
Varmt välkommen hälsar ett nytt 

peppat ledargäng!

SOMMARLÄGER 
12-14 AUGUSTI  

PÅ BÄNKÅSVIKEN 

http://www.sundsvall.efs.nu
http://www.sundsvall.efs.nu


Anmälningstalong 

Fyll i och sänd den till EFS-kyrkan,

Köpmang. 2, 852 31 Sundsvall, eller mejla.

NAMN:_____________________________

________________________________________

ADRESS:______________________________

________________________________________

TELEFON:______________

FÖDELSEÅR:_________


VILL BO I TÄLT               HAR EGET 
TÄLT

VILL BO HEMMA

 

ALLERGI, SPECIALKOST ELLER

ANNAT SOM VI LEDARE BÖR 
VETA:__________________________________

________________________________________

________________________________________

NÄRMSTA ANHÖRIG inkl mobilnummer: 
________________________________________

E N  S O M M A R  U TA N  L Ä G E R  
 Ä R  L I T E  S O M  E N  S O M M A R  U TA N  G L A S S !   - M S  2 0 1 5 -

DATUM:                                                            

Lägret pågår 12/8 - 14/8. 

Onsdag 12/8 mellan 9 och 10 är det incheckning.  Kl. 10:00 drar vi igång lägret med startsamling där föräldrar också kan 
få vara med en stund. Fredag 14/8 kl.17:00 är det dags för final i årets Bänkåsspelen där de olika lagen på lägret möter 
föräldrarna i en spännande final. Kl. 18 avslutar vi med grillning till självkostnadspris.

BOENDE:                                                         

Antingen delar man stora tält med ledare eller har med eget. Möjligheten att sova hemma finns också. 

KOSTNAD:                                                       

350kr. Nästa syskon betalar 275kr. Betalning sker vid lägerstart kontant eller med Swish. 

ANMÄLAN:                                                       

Du anmäler dig genom ett mail till Alexandra på alexandraagapi@hotmail.com eller med posten till EFS-kyrkan. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG:                                

Absolut senast måndagen den 3 augusti vill vi ha din anmälan. 

PACKLISTA:                                                      

Badkläder, regnkläder, kläder att sport och leka i, varma kläder, fickpengar till kiosken som är öppen ibland och glatt 
humör. Om du ska sova över behöver du dessutom: Luftmadrass/liggunderlag, sovsäck, kudde, toalettsaker, handduk och 
sovkläder. 

FRÅGOR?                                                         

Kontakta antingen Malin Söderstjerna 070-3433777, malin@sundsvall.efs.nu eller Alexandra Papadopoulou 070-5982558 
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