
Utmärkt 14
1927 arrangerade SAU sitt första läger för ungdomar och 1998, alltså för 16 år sedan arrangerades lägret på Gullbranna efter att i
många år varit på bla Långserumsgården i Småland. Tanken att flytta lägret var att på Gullbranna finns möjligheten att växa och där
finns allt man behöver. Och vuxit har det gjort. 1998 var det lite över 200 ledare och tonåringar som deltog och i somras var vi över
1000 personer. En fantastisk utveckling där ledarna och gården gjort detta möjligt. Lägren har hetat På G, Camp David, Popcorn,
Salt, Verktyg, H2O, TÄLT, Centrum, The Rock, Kalas, Mer, ABBA, GÅ10, TRO2011, KOM2012, BAS2013 och årets namn är
UTMÄRKT14. Ett namn som vi hoppas skapa nyfikenhet och uppmana ungdomar och ledare att komma. Vi hoppas lägret ska ge
dig som deltagare en stärkt tro och ett möte med en levande Gud, en Gud som har en plan för ditt liv, som märkt ut en väg för
dig att gå. UTMÄRKT14 vill utrusta, utmana och skapa framtidstro. Ett läger man stärkt och uppmuntrad åker hem ifrån, laddad
för ett nytt läsår med allt vad det innebär. En utmärkt vecka, helt enkelt!

UTMÄRKT14 kommer att bli en av sommarens stora upplevelser för dig som är tonåring och ledare. Här erbjuds en vecka på den
bästa delen av västkusten med kanonförutsättningar för sol och bad. Dessutom får du möjligheter att ta till dig bra undervisning,
spännande aktiviteter, oförglömliga nattcaféer, intressanta temasamlingar, konserter, härliga kvällsmöten samt mycket mer. Denna
mix gör det hela till en riktig höjdare. Vi blir troligtvis en bit över 1000 tonåringar och ledare och vi ledare hoppas att du är en av dem
som hänger på till Gullbrannagården. Vi som arrangerar lägret hoppas att det ska bli en bra mötesplats med Jesus och med varandra.

Välkommen med på Utmärkt 14!

Lägerinsamling till byhälsovård & hiv/aids-arbete i Tchad till hiv- & aidsarbete
I Tchad är det många barn som dör innan de ens fyllt fem. Men i södra Tchad där SAM har jobbat med barn- och mödravård under
en lång tid är situationen annorlunda. Mammor dör inte så ofta när de föder sina barn som tidigare. Och fler barn överlever. Men det
är svårt att klara livhanken i detta fattiga land och många lever i hungersnöd under vissa perioder av året. Många barn dör av diarréer
och undernäring är vanligt. På tonårsläger får vi mat fyra gånger om dagen, ingen behöver gå hungrig! Men här lider var sjätte barn av
undernäring, det motsvarar 180 personer på vårt läger!

Det jobb som hälsovårdsteamet gör betyder jättemycket i dessa fattiga byar på landsbygden. Att det kommer någon som bryr sig om
människorna och deras problem. De talar om hur man förebygger olika sjukdomar och hur viktigt det är med rent vatten. De visar
hur man kan ge barnen vatten med socker och salt i för att förebygga att de blir uttorkade vid diarréer. I 11 byar jobbar man intensivt
med att informera mammor om hur de håller sina barn friska. Trots det är det ca 16,6% av barnen som lider av undernäring och
7,9% som har diarrésjukdomar. Så det gäller att vara uthållig och inte ge upp – gamla seder och bruk kan vara svåra att komma åt.
Här kommer våra pengar till användning på ett bra sätt. Vi kan vara med och förändra världen. Hoppas du vill vara med!

Arrangör SAU
Svenska Alliansmissionens Ungdom är en organisation som stöder SAM-församlingarnas barn och ungdomsarbete. SAU arbetar för
att vinna människor för Jesus Kristus, verka för deras växande i tron, leda dem in i den kristna församlingen och så arbeta för
Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som i andra länder. (utdrag ur SAUs stadgar) 

Lägret kommer att innehålla en mängd olika inslag som vi hoppas skall präglas av en varm gemenskap och mycket glädje. En av
kvällarna hålls nattvardsfirande. Till nattvarden är den välkommen som vill lära känna Jesus Kristus. Naturligtvis är nattvarden
frivillig. SAU har en drogfri policy, därför tillåts inte alkohol, tobak och andra droger på lägret.

Välkommen med på
www.sau.nu

facebook.com/gullbrannalagret



Tonårsgrupp

Ansvarig ledare

Tonår & XL
Lägret är indelat i två olika grupper. Tonår som är 13-15 år och XL 16 år och äldre (Födda 1998 eller tidigare).
Vi kommer göra det mesta tillsammans men en del programpunkter blir specifika för XL-gruppen.
Det som är bra att veta redan nu är att XL-lägret bor i egen tältby.

Bra att ha med sig
- tält
- sovsäck
- liggunderlag/luftmadrass
- Kläder för alla väder (tänk på bad o regn)
- Bibel och anteckningsmaterial
- toalettartiklar
- ficklampa och bra-att-ha-saker
- fickpengar
- mm

Information
Tid
Tonåringar & XL: Söndag 3 augusti ca kl.16.00 till Fredag 8 augusti kl.12.30
Ledare: Lördag 2 augusti kl. 17.00 till Fredag 8 augusti kl 14.00

Plats
Gullbrannagårdens camping söder om Halmstad
www.gullbrannagarden.se

Pris
• Pris fram till 26 maj 1220 kr
• Pris från 27 maj 1420 kr
• Anmälan så långt platserna räcker
• Deltagarbrev med lägerinfo skickas i juni.

Resa
Det finns möjlighet att åka med buss till lägret.
• Bussresa till lägret tur och retur kostar mellan 200-300 kr
beroende på hur långt man åker. Uppdelning i stora drag:
Värnamoregionen 200 kr, Jönköpingsregionen 250 kr
och Norr/Väster/Öster Jönköping 300 kr tur och retur.

• Betalningen sker till din ledare. Var noggranna i anmälan!
Kolla hur ni gör i er grupp.

Betalning
• Faktura för hela tonårsgruppen skickas till ansvarig ledare.
Betala både lägeravgiften och bussresan till din ledare.

Logi
I eget tält. Vid särskilda skäl inomhus. Obs, tjejer och killar bor i skilda tält.

Viktigt
För att lägret skall fungera och för att alla skall trivas måste du respektera lägrets grundläggande regler.
Dagsprogrammet skall följas. Den som mot förmodan inte iaktar ovanstående regler riskerar att bli hemskickad.

Övrigt
Har du frågor eller behöver fler foldrar kan du prata med din ledare eller gå in på: www.sau.nu
Där finns anmälningsfoldrar som pdf-filer.
Annars ring SAU: 036-30 61 72 eller
Mail: info@sau.nu, jacob.carlzon@sau.nu, andreas@ungtro.com

Adress

Tonår       XL
Förnamn/Efternamn

Postnummer/Ort

Hemtelefon/Mobil

E-post

Personnummer (6 första siffrorna)

E-post ledare

Tilläggsuppgifter för ledare

Faktureras till:

Specialkost/Annat Boende

Målsmans underskrift

Dagar jag ej är med på lägret

Annat >

Önskar göra på lägret

Fakturaadress

Övrigt

Tonårsledare XL-ledare

Bibelstudier, Seminarier & Temasamlingar
Under veckan så har vi bibelstudier och seminarier. Varje förmiddag har man chans att välja på en rad olika spännande
ämnen. Dessutom kan man gå på en Temasamling varje eftermiddag där något intressant ämne kommer att lyftas.

Andra val
Förutom bibelstudier kommer det också finnas möjligheter till aktiviteter som volleyboll, fotboll, pyssel, 5-kamp,
evangelisation, musik, backklättring, spel, bakning, kör, beach, olika workshops mm. Dessa val gör du också på lägret.
Dessutom kommer vi ha konserter, nattcaféer och förhoppningsvis mycket sol och bad mm. En härlig blandning!

Gudstjänster
Varje kväll kommer vi att ha stor Gudstjänst i Skeppet, en samling som innehåller bön, lovsång, undervisning, läger-
insamling samt mycket mer. Dessutom finns det tillfälle för samtal och förbön. En av kvällarna firas nattvard. Det
kommer också ges möjlighet till enklare Gudstjänster i kyrkan samt bön- och lovsångsamlingar senare på kvällen.

Anmälan
• Klipp ut hela denna sidan och lämna den till din ledare senast: 
• Anmälningsstart på webben är 1 maj och prishöjning sker 27 maj.
• Pris tom 26 maj 1220 kr.
• Pris från 27 maj 1420 kr. Anmälan så långt platserna räcker. Ingen prishöjning för ledare.
• Ledaren fyller i informationen i formuläret på hänvisad webbplats. Adressen mailas ut.
• Frågor kring anmälan kontakta: per.hogberg@skyeconsulting.se
• Anmäl in allt eftersom. Anmälningar kan kollas på hemsidan och anmälningsbekräftelse kommer till ledarens e-post.
• Tillhör du ingen tonårsgrupp? Ta kontakt med en ledare som ska åka på lägret i en tonårsgrupp nära dig.
• Deltagarbrev skickas till alla anmälda i juni.
• Faktura för hela tonårsgruppen skickas till ansvarig ledare/kassör. Betala till din ledare. Detta gäller även bussresan.
• Anmälan är bindande. Om man uteblir utan anledning faktureras en avbokningsavgift på 300 kr.

Buss till lägret
Det finns möjlighet att åka buss till lägret. Framförallt är det avsett för dig som bor i Småland och Göteborg.
Priset är mellan 200-300kr tur och retur. Uppdelning i stora drag: Värnamoregionen 200 kr, Jönköpingsregionen 250 kr
och Norr/Väster/Öster Jönköping 300 kr tur och retur. Betalning sker till din ledare.

Jag vill åka buss till lägret        Önskad busshållplats

Fyll i den ort du önskar att åka ifrån, så försöker vi tillgodose din önskan så gott vi kan.

a

a a

aa

a

Välkommen till Utmärkt 14

Här kan du som ledare fylla i information
som gäller din lokala grupp.
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