
BÖDALÄGRET
läger för tonår & XL
10-15 augusti 2015

ANMÄL 

DIG NU!

OM BÖDALÄGRET
För många tonåringar har Bödalägret genom åren blivit en av som-
marens höjdpunkter, en plats där allt av det bästa finns samlat. Vi 
bor på en mysig camping precis intill en av Sveriges finaste sand-
ständer nära Ölands norra udde. 

Lägret bjuder på en härlig vecka fylld av gemenskap och möten 
med Gud och varandra. 

Lägret är öppet för alla som är födda -01 eller tidigare, och/eller 
slutat årskurs 7, och/eller finns med i en tonårsgrupp.

Under lägret kommer det finnas massor med aktiviteter att 
välja att delta på, förhoppningsvis något som passar alla. 
Bland annat Bibelstudier, Strandhäng, Volleyboll-turneringar, 
Nattmöten med lovsång och tillbedjan, Insamlingar, Strandfest, 
Vittnesbörd, XL-kvällar, Gruppaktiviteter och mycket, mycket mer.

För att hålla dig uppdaterad om lägret besök vår facebook-sida 
facebook.com/bodalagret eller sau.nu
Lägret arrangeras av ett antal församlingar samt Svenska Allians-
missionens  Ungdomsförbund (SAU).

Frågor?
Har du några frågor kontakta i första hand din tonårsledare. Har 
de inte svar på dina frågor kontakta någon av lägercheferna: 
Julia Hördegård 070 293 06 21 eller Henrik Hördegård 070 344 31 32.

SOMMARENS HÖJDPUNKT 



INFO OM ANMÄLAN
Pris tom 1 juni 950kr därefter 1150kr. Anmälan så långt platserna räcker. 
Betalningen (lägeravgift + ev bussavgift) sker till din lokala grupp/för-
samling. Se lokal info på nästa sida. 
Har du frågor kontakta den ansvarige ledaren i din tonårsgrupp. Tillhör 
du ingen tonårsgrupp så ta kontakt med en ledare i en tonårsgrupp 
nära dig.
Anmälan är bindande. I undantagsfall så som sjukdom kan lägeravgif-
ten återbetalas.

Specialkost
Det är jätteviktigt att du om du anmäler specialkost också äter den un-
der lägret så att köket inte lagar den i onödan. Var tydlig med din speci-
alkost. Kan du t. ex. äta mat med mjölk i men bara dricka dricka laktosfri 
så skriv det.

För- & Efternamn

Adress

Postnr. & Ort

Tonårsgrupp (stad)

Födelsenr.(ÅÅÅÅMMDD)

Mobilnr.

Mailadress

Kontaktperson

Lokal info

ANMÄLNINGSINFO
För att anmäla dig fyller du i an-
mälningsblanketten, klipper ut 
den och ger den till din tonårsle-
dare. 
Betala så snart som möjligt in 
pengarna (lägeravgift + ev bus-
savgift) till din lokala grupp/för-
samling. 

Bussanmälan är bindande. Vid 
anmälan efter 2 juni erbjuds en-
dast buss i mån av plats.  
Har du frågor kring bussar, måste 
göra avbokning pga av sjuk-
dom eller liknande, tala med din 
tonårsledare eller kontakta Julia 
Hördegård 070 293 06 21.

PRISER
Lägeravgift: 950kr tom 1 juni, därefter 1150kr
Buss: Tur & retur 400kr  Enkel resa 300kr

PACKLISTA
- Tält, liggunderlag 
- Sovsäck, kudde
- Tallrik, mugg, bestick
- Hygienartiklar, handduk
- Bibel, anteckningsblock
- Kläder för väder och aktiviteter
- Myggmedel, ficklampa
- Pengar till insamling och kiosk, 
och ev gokart

Vi bor i egna tält, killar och tjejer 
var för sig. Vill ni bo i millitärtält 
prata med er ledare kring trans-
port, inga millitärtält kan åka 
med bussen. Har du av någon 
anledning behov av att bo inom-
hus, prata med din ledare. 

Telefon till kontaktperson

Jag vill åka:
      Buss dit
      Buss hem
      Buss tur och retur

      Jag får INTE var med på bilder som kan komma 

ut på offentliga forum, bl. a.  facebook, sau.nu. 

Övrig information (ej sjukdom el. allergi)

Allergier / Sjukdomar

      Tonår        XL              Ledare

ANMÄLNINGSTALONG  (klipp ut och ge till din ledare)


