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CORONA
På grund av rådande situation gällande 

Covid-19 och de åtgärder som vidtas för att
begränsa spridningen förbehåller vi oss rätten

att med kort varsel ställa in läger. 
 

Under våra läger följer vi såklart
Folkhälsomyndighetens och regeringens

rekommendationer och uppdaterar löpande
våra rutiner. 

 
Det är vårdnadshavarens ansvar

 att utifrån sin familjs situation göra
riskbedömningen om de vill vara med

 på läger eller ej.
Det är även vårdnadshavarens ansvar

 att se till  att inte skicka 
barn och ungdomar  med symptom på läger, 

samt att kunna hämta 
sina barn och ungdomar på lägret

 om symtom uppstår.
 

Har du frågor och funderingar kring detta är du
varmt välkommen att höra av dig till oss. 



Sommartid!
Vi kommer att ha ett dagläger på

Storstrand (man sover hemma) under
temat "Sommartid". Tag kläder efter väder

då vi kommer att vara ute mycket. 

MINIORLÄGER

Datum:

Ålder:

Pris:

Kontakt:

Stefan Bergmark

stefan.bergmark@efs.nu

Anmäl dig senast 21/6 på
efs.nu/norrbotten

28-29/6

från 6 år

250kr

Låt barnen komma till
mig och hindra den

inte: Guds rike tillhör
sådana som de

-Luk 18:16

Vi kommer att ha ett dagläger på Sundet
(man sover hemma) . Ett spännande läger

med byggande, bus, lekar, sång och att lära
känna nya kompisar.Vi får tillsammans

höra berättas om vem Jesus är.

KOJBYGGARLÄGER

Datum:

Ålder:

Pris:

Kontakt:

Ulrica Lindh 

ulrica.lindh@efs.nu

Erika Eriksson

erika.eriksson@efs.nu

Anmäl dig senast 16/6 på
efs.nu/norrbotten

23-24/6

från 6 år

250 kr

I år flyttas Blåsarlägret på Lillstrand till en
härlig weekend i början av hösten.

Du bör ha spelat ditt instrument i minst ett
år. Kom ihåg att anmäla vilket instrument du

spelar.

BLÅSARLÄGER

Datum:
Pris:
Kontakt:
Börje Andersson 0929-30174
bor.mar@telia.com
Anmäl dig senast 19/8 på 
efs.nu/norrbotten

27-29/8

500 kr

Välkomna till några fartfyllda och glada
lägerdagar  på  Lillstrand. Vi badar, leker,

pysslar och mår tillsammans.
I samarbete med Älvsby församling

SCOUT - &
KOMPISLÄGER

Datum:

Ålder:

Pris:

Kontakt:

Henrik Näslund

henrik.naslund@efs.nu

Anmäl dig senast 14/6 på 
efs.nu/norrbotten

21-23/6

8-14  år

500 kr

 


