28/2 - 4/3
PACKLISTA
Termos
Låda till lunchen
Matsäck till ditresan
Lakan,Kudde och Sovsäck
Sitt-/liggunderlag
Varma kläder
Hygienartiklar
Pyjamas
Myskläder
Alpinutrustning
Hjälm (finns att låna gratis)
Pengar till mat under hemresa

Trysillägret bygger på en kristen
grund och arrangeras av frikyrkor i
Sala Kommun. Du är självklart
välkommen att delta även om du
inte tillhör någon kyrka!

FÖRTRÄFF
Information om förträff skickas ut
till de anmälda.
Vid övriga frågor kan ni även
kontakta oss på mail:
trysil2016@gmail.com
Eller till mig på telefon:
070-490 70 53
Välkomna
Annika Kärnsund, lägerchef

•
•
•
•

Arrangörer:
Equmenia - Sala Missionskyrka
Pingstförsamlingen i Sala
Möklinta SMU - en del
av equmenia
Elimkyrkan, Västerfärnebo

SKIDLÄGER

TRY S I L
20 1 6

TÄNK PÅ
Att lägret är till för alla som har
börjat på högstadiet och uppåt.
Hjälm är obligatoriskt för alla, såväl
deltagare som ledare.

PÅ AVRESEDAGEN
Vi träffas klockan 10.00 utanför
Missionskyrkan för att tillsammans
packa in i bussen. Därefter väntar
en gudstjänst innan vi åker iväg
mot Norge. Familjen är självklart
också välkommen.

Lägret är alkohol- och drogfritt.
LÄGERAVGIFT
Ungdom (upp till 19 år)
2500 kr
Vuxen (20-100)
2700 kr
I avgiften ingår grupp och-/
olycksfallsförsäkring, mat, logi, resa
och skipass förstås.
Om du vill åka med utan att åka
skidor går det självklar bra. Betala
då endast lägeravgiften på
1800 kr.

EN DAG I TRYSIL
7.00 Godmorgon
8.30 Avgång mot backen
9.00 Utförsåkning hela dagen
(möjlighet till längdåkning finns)
15.30 Hemfärd från backen
17.30 Matdags
19.00 Spex och lekar
19.30 Samling om kristen tro
Samtalsgrupper
Kvällsandakt
Kvällsfika
23.00 Sovdags

ANMÄLAN
Gå in på www.equmeniasala.se
och klicka dig vidare till
”skidläger”, fyll därefter i dina
uppgifter i formuläret. Skulle det
av någon anledning krångla finns
vi alltid till hands via mail för att
hjälpa er.
Betala sedan in hela avgiften till
BG 414-6700, senast den 29/1
2016. Glöm inte att ange ditt namn
med din betalning.
När vi ser att allt är OK får du ett
mail som bekräftar din plats på
lägret.
Om det skulle vara så att du av
någon anledning inte kan åka med
på lägret, kontakta oss så får du
tillbaka allt förutom 300 kr.

