
WWW.SAU.NU
Har du frågor eller behöver fler foldrar kan du kontakta din ledare eller kontakta SAU:

info@sau.nu, stina.persson@sau.nu eller andreas@ungtro.com

BRA ATT HA MED SIG
- Sängkläder 
- Kläder för vardag och fest.Tänk på utekläder och något schysst till
nyårsafton.
- Badkläder (Halmstad Arena), Innebandykläder/prylar (Eldsbergahallen)
eller andra aktivitetskläder.
- Bibel och anteckningsmaterial
- Toalettartiklar
- Fickpengar (Swish och kort fungerar också bra)
- mm mm. Mer info kommer i deltagarbrev i mitten av december.

TID
Lördag 28 december till Onsdag 1 januari

PLATS
Gullbrannagården, Halmstad

ÅLDER
13 år och uppåt (född 06)

PRIS
SAU:s pris: 1350kr. (Ev. annat lokalt pris)
Prishöjning 1 december till 1550kr
Avbokningsavgift 300kr vid uteblivande.

BUSS
Informera din ledare om du vill åka buss till lägret. Info om
busshållplatser kommer i deltagarbrevet.
Priset är 350kr tur och retur.

LOGI
Inomhus. Sängar och golvboende.Tjejer och killar var för sig.
Först till kvarn gäller.

LÄGERINSAMLING
Den kristna tron bjuder med oss att ge av det vi har och då också av
pengar. I våra arrangemang finns därför insamlingar där vi övar oss i
att få ge till projekt som gör stor skillnad för människor i behov. Det
är ännu inte klart vad årets insamling ska gå till. Mer info kommer.

VIKTIGT
För att lägret skall fungera och för att alla skall trivas måste du respekt-
era lägrets grundläggande regler. Dagsprogrammet skall följas. Regler
och föreskrifter som lägerledningen meddelar skall respekteras.

ARRANGÖR: SAU
Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) är en organisation som stö-
der SAM-församlingarnas barn och ungdomsarbete. SAU arbetar för
att vinna människor för 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). Förutom
att göra läger arbetar SAU med andra arrangemang som läger, konfe-
renser, Gullbrannafestivalen och utbildningar av olika slag.
Lägret kommer att innehålla en mängd olika inslag som vi hoppas skall
präglas av en varm gemenskap och mycket glädje.
SAU/UngTro har en drogfri policy, därför tillåts inte alkohol, tobak
och andra droger.Varje dag hålls bibelstudium. Ett lektionspass där
deltagarna får lära sig mer om bibeln och den kristna tron. Under läg-
ret ges dessutom flera tillfällen till gudstjänst. En gudstjänst kan tex
bestå av bön, lovsång och undervisning.
Vi som arrangerar lägret hoppas att det ska bli en bra mötesplats för
dig som tonåring och att du ska få möjlighet att söka dig närmre Jesus
och söka mer kunskap om vad det innebär att följa honom och ge
redskap för livet.

ÖVRIGT
Har du frågor? Prata med din lokala ledare eller gå in på:
www.sau.nu eller Gullbrannalägret på Facebook.
Kontakt på SAU: stina.persson@sau.nu eller andreas@ungtro.com

MER INFO KOMMER I DELTAGARBREVET.
VARMT VÄLKOMNA MED!

NYÅRSLÄGER 2019-2020
Under nyår arrangerar SAU Tonårs- och XL-läger på Gullbrannagården utanför Halmstad. Några
härliga dagar som är fyllda med gemenskap, bibelstudier, aktiviteter, nyårsfest, caféer, temasamlingar,
bön och lovsång samt mycket mer.Vi räknar med ett stort gäng på lägret, hoppas du är en av dem
som hakar på. Ett bra sätt att avsluta 2019 och börja 2020.Varmt välkommen med!
Årets läger går av stapeln 28 december till 1 januari. Mer info om anmälan mm hittar du på:
SAU.NU eller vår Facebooksida!

GDPR
Med mitt godkännande på webben får mitt barns personuppgifter
samt mina egna kontaktuppgifter sparas av centralorganisationen
SAU samt av min lokala förening/ församling. Uppgifterna sparas hos
SAU i 3 år. Uppgifterna delas med Studieförbundet Bilda i syfte att
söka bidrag. För mer info kring hur vi hanterar personuppgifter, se
sekretesspolicyn på vår hemsida: www.sau.nu WWW.SAU.NU/ANMALAN

 


