
ARRANGÖR 
Equmenia Nord arrangerar barnlägret tillsammans med lokala föreningar och 
studieförbundet Bilda. 
 
Läs mer på equmenia.se/nord 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 

HOPP 

BARNLÄGER 
 PITEÅ 4 - 6 NOVEMBER 



VÄLKOMNA PÅ BARNLÄGER!  
Barnlägret är för dig mellan 7 och 13 år och som vill va med på ett roligt läger!  

PROGRAM  
Vi har förberett en massa spännande aktiviteter både ute och inomhus. Du 
kommer hinna med två aktiviteter, en på fredag och en på lördag, men du får 
önska tre stycken och sedan kommer vi sätta ihop fungerande grupper utifrån 
allas önskemål. Vi alla kommer få vara med och sjunga några sånger 
tillsammans under lägret, så vilken aktivitet du än väljer får du chansen att få 
sjunga. Vi kommer också ha uteaktivitet för alla, så kom ihåg kläder efter väder. 
På kvällarna kommer vi köra lägerbål inomhus och ha extra skoj. Har du något 
som du och dina kompisar vill göra/framföra på lägerbålet? Berätta det för er 
ledare och förbered er gärna redan nu inför det.  

VALBARA AKTIVITETER 
 

Drama: Lekar, samarbete, rörelse, rollspel (man måste inte stå på en scen om 
man inte vill). 
Puls (sport och idrott): Olika rörelseaktiviteter utomhus. Ta med kläder efter 
väder!      
Skapande-Bakning: Spika o hamra din egen lykta av en plåtburk. Vi skapar 
också växtmiljöer i glasburkar. Vi bakar dessutom nått gott tillsammans.    
Film: Vi filmar det som händer på lägret och gör även animerad film.   
Snickeri: Gör ditt eget insektshotell eller nått annat snickeriarbete.   
 
Med reservation för ändringar av aktiviteter vid för få anmälda till grupperna.  

PLATS 
Vi äter, sover och har i huvudsak våra aktiviteter i Djupvikskyrkan i Piteå.  

LEDARE OCH TELEFONNUMMER  
Kontaktperson under lägret: Bosse Åberg-Tönnäng 039 35 70-073 .  

START  
Vi startar fredagen den 4 november kl. 14:00 med incheckning. Första 
samlingen har vi kl. 14:30 och middag kl. 17:00.  
 

OBS! Fråga din ledare när ni kommer att åka från din ort.  

HEMFÄRD  
Lägret avslutas efter lunch vid 13-tiden söndagen den 6 november.  

  

PRIS  
Lägeravgiften är 300 kr (+resa). Syskon-/familjerabatt (för föräldrar) är 100 kr 
rabatt/person. Anmälningsavgift på 150 kr ingår i lägeravgiften. Fråga din 
ledare om ni kan få något bidrag från er lokala Equmeniaförening.  
 
Lägeravgiften faktureras efter lägrets slut till den angivna mejladressen i 
anmälningsformuläret. Anmälningsavgiften återbetalas mot uppvisande av 
läkarintyg eller avanmälan senast sista anmälningsdagen. Vid avanmälan efter 
sista anmälningsdagen får ni en faktura på anmälningsavgiften. Vid utebliven 
avanmälan faktureras hela avgiften. 
 
Om din förening ska betala hela eller delar av lägeravgiften tar du kontakt med 
dem när fakturan kommer. 
 

PACKNINGSLISTA  
Glöm inte: luftmadrass eller liggunderlag, sovtäcke eller sovsäck, underlakan, 
kudde, toalettgrejor, handduk, ytterkläder, varma skor, innekläder, varma 
utekläder för alla väder, ev. inneskor och "finkläder" till 
avslutningsgudstjänsten. Om du vill får du gärna ta med din Bibel. Ifall du vill ge 
en frivillig gåva i kollekt under söndagens gudstjänst kan du ta med fickpengar.  
 
OBS! Nötförbud råder under lägret!  

LÄGRET AVSLUTAS  
Vi avslutar lägret med en gudstjänst söndag 11:00 i Djupvikskyrkan, 
Abborrgatan 3, Piteå. Då medverkar vi alla i gudstjänsten genom det vi gjort 
och lärt oss under lägret. Föräldrar, släkt och vänner är varmt välkomna att 
vara med på gudstjänsten!  

ANMÄLAN  
Du anmäler dig till barnlägret på Equmenia Nords hemsida 
www.equmenia.se/nord  senast måndagen den 17 oktober. Antalet platser är 
begränsat. 

  


