
Sommarläger
Stora Strand, Ånimskog

5 juli - 11 juli 2015

Årets tema

Skepp ohoj!

Lek och sport, bad, femkamp, bibelsnack, 
workshops, spex, ringlekar, god mat, andakt 

och massor av andra roliga aktiviteter.



Deltagarna anländer på söndag och åker hem på fredag. Varje 
deltagare delas in i ett rum tillsammans med vänner och andra 
deltagare i deras ålder. Det finns gott om ledare på lägret, så du 
som deltagare hamnar alltid i fokus. Varje dag är det femkamp, 
fritid, snack om bibeln och andakt. Dessutom finns det gott om 
fritid, där man kan göra lite av varje - discobad kanske? Och du, 
det blir massor av god mat också.

Varje dag är unik. Schemat 
förändras från dag till dag.  
Femkamp, bibelsnack, 
workshops och bad är 
återkommande punkter 
på programmet. Varje dag 
knyts ihop med en mysig 
andakt innan läggdags.

Lägerdag

Vad behöver du komma ihåg?

18 juni Sista dagen för anmälan

5-11 juli Sommarläger. 
Avgiften till lägret är 900 kr, och betalas på plats under första dagen. Lägret 
startar vid klockan 17, den 5 juli. 

Vad är bra att ta med sig?
[  ] Bibel, penna och papper [  ] Lakan, påslakan och örngott

[  ] T-shirts, byxor och shorts [  ] Strumpor och underkläder

[  ] Skor för sport och kalas (+ev. sandaler) [  ] Badkläder och badhandduk

[  ] Tandborste, tandkräm och schampoo, osv [  ] Vattenflaska 

[  ] Kläder som funkar för sport och lek. [  ] Glatt humör 

Valfritt: [  ] Kamera, [  ] Mobil och [  ] Kiosk/insamlingspengar (150 kr ungefär)



Stora Strand är en lägergård utanför Åmål, 
Dalsland. Massor av sängplatser, lägerkyrka, 
kiosk, fotbollsplan, volleybollplan och egen 
badvik. Bättre än så blir det inte.
Under sommaren spenderar hundratals ungdomar en eller ett par 
veckor av sin sommar på läger hos oss på gården. Sommarlägret är vår 
egna sommarvecka, ett läger som passar bra för dig som kanske redan 
är konfirmerad, tonåring eller kanske funderar på Gud och vill upptäcka 
mer. Aktivteterna ger många nya möjligheter till att upptäcka mer om 
vad tro kan vara, kanske hitta ett par kompisar och skapa minnen för 
livet. Välkommmen!



Anmäl dig
Kostnaden för lägret är 900 kr / per 
deltagare. Om du tar med dig en 
kompis, så får kompisen komma 
med gratis - 2 för 1. 
Om du är medlem i Svenska Kyrkans Unga, SMU Ånimskog 
eller Equmenia Bengtsfors får du rabatt på lägeravgiften. 
Din hemförsamling kan säkert vara med och sponsra din du 
kommer från en annan ort.

Anmäl dig på
www.storastrand.se/sommarlager

Kontaktperson
Vägbeskrivning

Lisa Stavvik Hitti
070-319 32 63

lisa.stavvikhitti@gmail.com


