
 

 

Bondstorpslägret är ett läger för pojkar och flickor födda mellan år 2005 

och 2009. 

Lördagen den 12 augusti kl. 15.00 startar vi lägret med en 

”inskrivningstimma” då vi bl.a. hittar våra sovplatser och betalar 

lägeravgiften. Ni kan välja mellan att sova i eget tält eller inomhus på 

logement. När vi har gjort oss hemmastadda serveras fika för både barn 

och föräldrar. 

Program: Bibelstudier, sång, bad, sport, lek, pyssel, lägerbål och många 

spännande besök. I lägerkiosken kan man köpa lite av varje t ex glass och 

godis.  

Bra att ha med: Varma kläder, ombyte, stövlar och regnkläder, badkläder, 

toalettartiklar, sovsäck, luftmadrass/liggunderlag, filt, Bibel, 

anteckningsbok och penna, ficklampa, pengar till kiosk och lägrets 

insamling. Spelar du instrument är det roligt om du tar med dig det. Vi ser 

gärna att du lämnar mobilen hemma. 

Lägeravslutning: Tisdagen den 15 augusti klockan 17.00 avslutas lägret 

med en offentlig lägergudstjänst på Sjöborgen där barn och ledare 

medverkar. Efter gudstjänsten äter vi korv med bröd tillsammans. 

Avgift: Lägeravgiften är 220 kronor. Vi tar tacksamt emot gåvor som 

bullar, kakor och saft. Vill ni skänka något maila detta till 

bondstorpslagret@outlook.com senast den 3 juli så är det lättare att 

planera inköpen. 

Anmälningstiden: Tiden för att anmäla sig till lägret är mellan den 1 maj 

och den 31 maj. Anmälan görs genom att mejla barnets/barnens uppgifter 

till bondstorpslagret@outlook.com. När ni har anmält er så kommer ni att  

 

 

 

få en bekräftelse på mottagen anmälan. Skulle du inte få plats på lägret 

meddelar vi dig det så snart som möjligt.  

Vi har begränsat antal platser så vänta inte för länge mer er anmälan när 

anmälningstiden har öppnat! 

Frågor och funderingar: Om det är något du undrar över är du välkommen 

att höra av dig till Marie eller Johanna Wingren på tel. 0393/40351. Du 

kan också maila dina frågor till bondstorpslagret@outlook.com. 

Lägeradress och telefonnummer:                                              

Sommarhemmet Sjöborgen                                                                   

Bondstorp                                                                                                             

562 91 Månsarp                                                                                 

0767/741009 

 

ANMÄLNINGSUPPGIFTER 

Jag som vill anmäla mig heter: ___________________________________ 

Adress: ______________________________________________________ 

Personnummer: _______________________________________________ 

Telefonnummer hem o mobil föräldrar: ____________________________ 

Allergier (mat eller djur): _______________________________________ 

Logi på logement eller eget tält: __________________________________ 

Jag vill sova med: _____________________________________________ 

 



 

 

 

 

Arrangör: Församlingarna i Bondstorpskretsen av Svenska 

Alliansmissionen (Bondstorp, N Unnaryd, Angerdshestra) i samarbete med 

SAU. 

 

 

 

 

 

 

 


