
Bibelns hjältar  
!

Är du 7-13 år gammal och gillar läger, eller känner du någon i den 

åldern som vill åka på läger? Kanske har du aldrig varit på läger 

förut men tycker att det låter roligt?  

Då borde du komma till Tallnäs den 17-19 oktober på Minior- och 
juniorläger under temat Bibelns hjältar. Lägret börjar med drop-in den 17 
oktober klockan 17.30 och slutar efter middagen kl. 12.00 den 19 oktober. 
Under lägret kommer det att lekas, pysslas, tryckas eget tryck på medhavda 
t-shirts (om man vill), firas gudstjänst, tändas (och släckas) lägerbål och 
annat man brukar göra när det är läger. För dig som är lite ovan vid läger kan det vara bra att 
veta att det följer med en ledare från varje församling. Det kan alltid vara lite pirrigt när man 
åker på läger men det är ett jättebra tillfälle att få nya vänner och träffa andra barn i samma 
ålder.  

!
Lägret kommer alltså att vara på Tallnäs stiftsgård som ligger i närheten av Skillingaryd och det 
är en fin lägergård med närhet till naturen. Om vädret tillåter kommer vi därför att försöka vara 
ute en del och det kan därför vara bra att ta med lämpliga kläder. Är det väldigt blött kan det 
också vara bra att ha med sig inneskor. Vi hoppas förstås på fint väder, men vi kan inte lova 
något! 

!
Tycker du att det låter som ett kul läger så anmäl dig till församlingsassistenten/ledaren i din 
församling. Har du några frågor är det bara att fråga ledaren i din församling eller höra av sig till 
oss som planerar lägret, våra kontaktuppgifter finns här nedanför. På 
www.svenskakyrkansunga.com kan du också gå in och hitta mer information. 

!
Hoppas att vi ses den 17:e! 

 

Vi som anordnar och planerar detta läger är:  

Amanda Björksell: 073-0974187, Växjö 

Emil Magnusson: 070-3953389, Ljungby 

Julia Darvelid: 070-5154428, Anderstorp 

!

http://www.svenskakyrkansunga.com

