Ösjönäs
25-30 juni 2019

Svenska Kyrkans Unga i Töreboda
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

SOMMAR

Sommar och sommarlov, med sol och värme, grönska
och friluftsliv! Efter midsommar väntar SOMMARLÄGRET - Vägsjäl. Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
bjuder in oss till detta friluftsläger på Ösjönäs i Tiveden.
Du som är i junioråldern (går i klass 4-6) eller är tonåring eller ung vuxen är välkommen med på detta läger.
SOMMARLÄGRET - Vägsjäl är fem dagar långt. Vi
delar lägret med barn och unga från hela stiftet. Allt som
allt kommer vi kanske vara ett par hundra unga och äldre deltagare på lägret.

TIDEN

Lägret, som är sex dagar, börjar tisdag 25 juni. Vi åker troligen till lägret i buss. Lägret slutar söndagen 30 juni.
Det finns möjlighet att bara delta i lägret tre dagar med
hemresa på torsdagen, prata med ledarna så får du veta
mer om den möjligheten.

BO OCH ELDA

På lägret bygger vi upp vår egen lilla by med tält och eldstäder. Det blir en del av det större lägret, vi kommer att
ha många roliga grannar som också har sina tältbyar.
Vi bor i tältkåtor (4-6 personer i varje) eller kanske vindskydd för de lite äldre. Tillsammans i mindre grupper
lagar vi maten över öppen
eld.

PLATSEN

Ösjönäs är ett fantastiskt ställe. En lägergård mitt i Tivedens nationalpark, det fantastiska skogslandet som
bildar gräns mellan Götaland och Svealand. Öppna gläntor och gröna hagar att sätta upp tält och bygga eldstäder
i, badplatser med sand eller klippor, vildmarksstigar att
vandra på...

VAD
HÄNDER?

Sex härliga dagar med gemenskap, bad, eldning,
god mat, friluftsteknik, vandring i nationalparken,
kanot (13 år och äldre), hantverk, bibliodrama, lek
och allvar, andaktsliv och samtal om Gud, livet och
skapelsen. Och mycket annat.
Vi kommer också att sjunga mycket. Ta gärna med
dig ditt instrument (om du har ett och det är flyttbart).

KOSTNAD

Lägeravgift plus bussresa till Ösjönäs blir en kostnad på
1600 kronor. Men denna summa subventioneras för dig
som är medlem i Svenska Kyrkans Unga.
Din kostnad blir då 600 kronor.
•Medlemsskap: Du löser medlemskap hos din ledare.
Lämna en undertecknad anmälningslapp (eller medlemskapslapp) med personnummer och betala 50 kr kontant.

ANMÄLAN

•Anmälan skall vara inne senast måndagen 13 maj!

•Anmälan lämnas till din ledare,
församlingspedagog Billy Joelsson, fritidsledare David Skagerstam
eller fritidsledare Mimmie Carlström.
•Betala lägeravgiften med inbetalningskort eller bg 5911-2938 (Töreboda pastorat/lägeravgift). Ange deltagarens namn samt "SOMMARLÄGER 2019".
•Återbud: efter 15 juni återfås endast en del av avgiften (gäller ej vid
sjukdom).
•Efteranmälan (efter 13 maj)
endast i mån av plats och möjlighet samt mot en meravgift på 50
kr (som går till Svenska Kyrkans
Ungas insamlingsprojekt).

LEDARE

Ledare på lägret blir bland andra: Axel Lindgren, David
Skagerstam, Mimmie Carlström, Amanda Karlsson och
Billy Joelsson.

MER
INFORMATION

Vill du prata med oss ledare är du välkommen att ringa församlingspedagog Billy Joelsson 0506-18509, 072-7292298, fritidsledare David Skagerstam 0506-18521 eller fritidsledare Mimmie
Carlström 0506-18510.
Mer information om lägret: utrustningslista, resan dit, lägergrupperna med mera kommer senare till dig som är anmäld.
Du kan också titta in på Törebodas hemsida:
www.svenskakyrkansunga.nu - Klicka på PåGång-länken och
hitta SOMMARLÄGRET - Vägsjäl; vill du lämna en hälsning
klottrar du på Gästboken eller på vår FaceBook-sida.

VI SES PÅ LÄGER!

ANMÄLAN TILL
SOMMARLÄGER!!!
Namn: .......……………...........................................................................
Adress: Gata/gård............…………….............................................................
Postnummer...........…........…………....

Ort.........................................................................

Telefon 1 (egen telefon): ............................…….............……………...................................................
Telefon 2 (förälder/anhörig under lägertiden)........................................................................
Födelseår: ...........………………………..………...
____________________________________________________________
MEDLEM
❐ Ja. Jag är medlem i Svenska Kyrkans Unga; medlemsnummer är:………………….............
❐ Jag är inte medlem i Svenska Kyrkans Unga 2019 men vill bli! :)
Mitt personnummer:

❐❐❐❐❐❐-❐❐❐❐
❐❐❐❐ ❐❐ ❐❐

Jag har inget personnummer men är född: år
månad
dag
____________________________________________________________
BILDER

Ibland tar vi bilder t ex på läger, träffar mm. Jag samtycker till att bilder på mig/mitt barn
får användas i följande (kryssa i för ok):

p Informationsmaterial om Svenska kyrkans verksamhet i Töreboda pastorat.
p Pastoratets hemsida p Sociala medier t ex Facebook p Samtycket gäller även film.
Information om fotosamtycke, behandling av personuppgifter etc finns på vår hemsida: svenskakyrkansunga.nu

______________________________________________________________
•Jag är med i följande grupp:
(junior, juniorsexor, tonår, ungdom, kör etc) .........................................................……
•Simkunnighet: ❐ Kan simma minst 200 m ❐ Kan ej simma 200 m
•Vill dela tält/vindskydd med……………………………………………………………………………………..

•Övrigt; allergi/kost/mediciner etc:.................................................................………….........
............................................................................................................................……………….

.........................................................................................................………………………..........
Underskrift (Under 18 år: målsmans underskrift)
Lämna eller fotomaila anmälan till Billy Joelsson, Mimmie Carlström eller David Skagerstam. Senast 13 maj!!!

