Vi som arrangerar ”Sommaräventyret” är
Drömstaget, Immanuelskyrkan, Enebykyrkan,
Åbybergskyrkan & Älvsjökyrkan

Drömprojektet

Sommar
äventyret
2021

Välkommen till

Du kan välja på en mängd olika workshops
som….
*

Spela bokäventyret ”Den svarta draken” i Minecraft vid en dator i
Gamingrummet. Vi kör också några roliga minigames. Du får gärna
ta med dig egen dator om du har.

*

Spela bordsrollspel tillsammans med dina kompisar både för dig
som är ny och för dig som är van rollspelare.

*

Slå dig ner vid en dator i Gamingrummet. Här kan du vara med och
bygga fortsättningen på Den svarta drakens spelvärld i Minecraft
och också bygga andra saker som du själv vill bygga.

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

*

Sport & lek i sporthallen/ute.

Kostnad: 100 kronor för hela lägret
50 kronor om man är med digitalt
Anmälan: www.equmenia.se/stockholm
Datum: Anmäl dig senast den 25 juli 2021

*

Dans - att dansa är livet! Tycker i varje fall en del. Här kan du få
prova på lite olika dansstilar, samt att ni tillsammans i gruppen skapar en koreografi till en låt. (Enbart på tisdag)

*

Träningsmix - till grym musik får vi här testa olika typer av gruppträningsformer som t.ex. kampsportsinspirerad träning, styrke- och
konditionsträning och kanske att vi också lär oss lite schyssta latinomoves. (Enbart på tisdag)

Ett dagläger med konventskänsla i
Immanuelskyrkan kl. 11.30-18.00

10-11 augusti 2021
För dig från 8 år och uppåt

Egen lunchmatsäck: Ta med egen lunchmatsäck så bjuder vi på fika.
Tänk på att anmäla dig så tidigt som möjligt eftersom lägret snabbt kan bli fullt. Du kan anmäla
dig till en eller två dagar.

Dagsprogram
11.30 Gemensam start, 12.00-14.00 Workshops, 14.00 Matsäck / rast
15.00-17.00 Workshops & Fika, 17.00-18.00 Samling och avslutning, Aktivitet
ute - Vi går tillsammans till en park om det är fint väder! Lekar och spel utomhus.

Läger online

Om det skulle vara så att vi inte kan vara så många i Immanuelskyrkan på grund av Corona så kommer lägret att äga rum i fler kyrkor t.ex. Åbybergskyrkan,
Vallentuna och Immanuelskyrkan. Daglägret kan också äga rum antingen delvis
eller helt och hållet online vid behov. Håll ögonen öppna efter mer information.
Vi ställer inte in, vi ställer om.

