
Nu är det äntligen dags för läger igen!
Vi sticker till Trysil mellan den 28 dec-1 januari.
Vi tror vi kommer få fyra riktigt grymma dar i backen, 
och tycker det är ska bli roligt att hänga några dagar med er!

Vi träffas i Nya Hamnen, kl 06:00 den 28 dec.
Vi kommer stanna för att äta både på upp- och nervägen, så glöm inte 
pengar till detta!pengar till detta! Vi bor på en lägergård 100 meter från backen, så vi
kan lätt komma till backen på morgonen.

Du som ska hyra skidor/snowboard behöver anmäla detta direkt i
anmälan till lägret, då vi bokar detta innan resan. 
Uppge ålder, längd och vikt, samt vad du önskar hyra. 
Kostnad för hyra i sex dagar är från 650 kr för skidor/snowboard 
upp t.o.m. 17 år, och från 750 kr för de som är över 18 år. 

KKostnad för lägret i övrigt är 4300 kr för de som är upp tom 17 år och
4650 kr för de som är över 18 år. Då ingår allt, utom mat på bussresan.
Anmälan sker genom att betala 1000 kr till BG 5633-6027, samt skicka
ett mail från målsmans mailadress med deltagarens namn, telefon + 
målsmans namn och telefon till anmalan@sionforsamlingen.se.
Har du frågor är du välkommen att maila fotoung@sionforsamlingen.se,
eller ringa Marcus på 0706-970505. 
Amälan är öppen från t.Amälan är öppen från t.o.m 14 dec.

När vi äter frukost kommer det finnas möjlighet att göra mackor till 
backen, samt få fyllt sin termos med choklad.
 Vi kommer träffas på en bestämd plats varje dag för att äta våra 
mackor för de som vill.  
Det serveras middag på kvällen, och efter det blir det gött 
häng med spel och lek samt en obligatorisk samling där någon delar 
nånågot från Bibeln. Vi hoppas vi kommer få grymt gött tillsammans, och 
att alla visar den hänsyn till varandra som krävs för att alla ska har kul 
och känna sig inkluderade. Om detta förtroende missköts, eller andra
regler inte följs kan deltagaren komma att skickas hem på egen 
bekostnad. Ha gärna med egen högtalare till backen, men på bussen 
och gården är dessa inte tillåtna. 
Koffeintabletter eller liknande preparat får inte medföras på resan.

Om du har önsOm du har önskemål om vem du vill sova med har du möjlighet att
skicka ett önskemål med två kompisars namn, som vi kommer ha 
med i tanken när vi gör sovindelningen. Skriv dessa namn i anmälan.
Har du allergier är det också viktigt att du skickar detta till oss ihop
med anmälan.

Hoppas vi ses!
/Ledarna

Vårt läger är ett drog- och 
alkoholfritt läger

         FOTÖUNG

Halsduk/rånarluva
Matlåda (till backen)
Termos (OBS max 0,7 liter)
Ryggsäck
Fickpengar
Badkläder
HanHandduk

Sängkläder
Toalettartiklar
Underställ
Vantar + extravantar
Strumpor att ha i pjäxan
Bibel (om du har)
SkidglasöSkidglasögon

ATT HA MED!
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