SPORTLOVSLÄGER
på Ralingsås
7-11 februari 2020
Viktigt angående medlemskap i KSSB-ung

Kssb-ung är en organisation som arrangerar läger. För att vi ska kunna göra
det så bra och billigt som möjligt ansöker vi om bidrag från staten. Detta
söks med ett underlag för hur många medlemmar vi har. Att vara medlem
innebär inga förpliktelser eller kostnader. Vår förhoppning är därför att alla
som deltar på våra läger också blir medlemmar i Kssb-ung. Mer information
om medlemskap finns på vår hemsida www.kssb-ung.se.
Alla lägerdeltagare inkluderas i den försäkring som är tecknad för våra
läger (oavsett om man är medlem eller inte)

I samarbete med lokala församlingar

Vad händer på lägret?

Anmälan

Samma dag som sportlovet börjar är det dags att åka till Ralingsås.
Du kan se fram emot roliga dagar med bibeltajm, spårning, marknad, utelek,
andakt, roliga timmen, skoj och bus. Du får lära känna nya kompisar och lära
dig mer om Jesus. Årets tema är ”Hungrig”. Temat möter du både i
undervisning och aktiviteter.

Du anmäler dig på www.korskyrkan-jkpg.se eller via länk
https://tinyurl.com/splr2020 senast söndag 15 december.
Begränsat antal platser, så skynda dig att anmäla! Både deltagare och
ledare behöver anmäla sig.
I samband med anmälan betalar du också lägeravgiften
till bankgiro 747-7748 eller swish: 123 389 4409.
Märk med deltagarens namn och ”Sportlovsläger Ralingsås”.

Start:

Fredag 18:00 med incheckning på Ralingsås. Vi träffas vid
Korskyrkan kl 17:00. Du som förälder ansvarar för skjuts till och
från lägret. Vi behöver också hjälp med städning innan hemfärd.

Avslut:

Tisdag efter städning och lunch.

Vem får vara med?

Lägret är för deltagare i klass 4-6. Du som går i årskurs 7 och uppåt kan följa
med som hjälpledare. Ni hjälpledare kommer att ha egna bibelsamlingar,
ledarutbildning och kvällsaktiviteter. Ni hjälper också till med aktiviteter och
uppgifter bland barnen på dagarna.

Vad kostar det?

Avgift 750 kr / deltagare (syskonrabatt 100 kr)

Kiosk
Lägrets kiosk är populär. Där kan du handla för max 20kr / dag och
den är öppen lördag och måndag.

Insamling
Under lägret kommer vi att samla in pengar till hjälpprojekt för barn i andra
länder. Vi kommer också att ha en marknad där intäkterna går till
dessa projekt.

Frågor?
Kontakta: Johanna Winther
johanna.winther@korskyrkan-jkpg.se
0724-48 98 07

Bra saker att ha med:

 Lakan/sovsäck
 Toalettartiklar
 Kläder för utomhusaktiviteter (mössa, vantar, överdragskläder,
bra skor)
 Bibel och anteckningsbok
 Fickpengar (ca 100:- är lagom) till kiosk, marknad och insamling
 Ficklampa
 Inneskor
 Ev pulka

