
Anmälan:
Bokningen, Stiftsgården, Kyrkvägen 2, 795 32 RÄTTVIK,
tel: 010-160 80 01, e-post: bokningen@stiftsgarden.org

Övrig information:
Nicklas From, tel: 010-160 80 08, 
e-post: nicklas.from@svenskakyrkan.se

När bokningen är gjord skickar vi en bekräftelse och mer 
information om vad lägret innehåller, vad vi ska göra och 
vad du ska ha med dig.

Tänk på att du kan söka pengar ur Stiftsgårdens solidaritetsfond 
www.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik/fonder

Väl mött på Stiftsgården!   

Med reservation för förändringar.

Vid avbokning debiterar vi enligt nedanstående: Kost/logi
28-8 dagar före kursstart --
7-0 dagar före kursstart 50 %
Anmälningsavgift återbetalas ej.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående information kan förekomma vid
vissa arrangemang.
OBS! Vi tillämpar förskottsinbetalning.
Betalning ska vara Stiftsgården tillhanda senast en vecka innan
ankomst på Bg 470-0050. Vid utebliven betalning faktureras
beloppet och 75 kr tillkommer i administrationsavgift.

Sommarläger 

På Stiftsgården i Rättvik
Sommaren 2018

För dig som är född 2005-2007

Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32 RÄTTVIK

Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
info@stiftsgarden.org • www.stiftsgarden.org
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Välkommen till Stiftsgården på Sommarläger!

Här är möjligheten att få den första egna kontakten   
med barn- och ungdomsverksamheten på Stiftsgården.

Sommarlägret är ett litet läger med 10-15 deltagare  
och fyra ledare. Det innehåller bland annat funderingar 
om Gud och tro, relationer och livsfrågor – allt på ett 
mycket lekfullt sätt. Lägret är en del av Stiftsgårdens 
övriga sommarverksamhet och vi kommer att göra 
många saker tillsammans med andra barn- och 
ungdomsgrupper. Vi utgår från att det blir kanon-
väder i sommar så detta innebär självklart en massa 
utomhuslek och bad vid vår brygga. På Stiftsgården 
har vi även möjligheter att spela volleyboll, fotboll, 
paddla kanot och en massa annat. Om det mot 
förmodan inte skulle bli sol så finns det mycket att   
göra inomhus också.

På sommarlägret finns goda möjligheter att träffa 
nya vänner och även att få göra saker tillsammans 
med gårdens andra ungdomar som är här samtidigt   
– konfirmander, volontärer och många andra. Vi går 
på andakter och dansar på discot tillsammans bara 
för att nämna något.

För många är sommarlägret den första kontakten 
med Stiftsgården och alla som är här, så mycket 
fokus ligger på att lära känna varandra och 
omgivningarna.

Datum för sommarens läger är:

Sommarläger 1: 3 -7 juli 
 (tisdag kl. 16- lördag kl. 13)
 För barn födda 2006-2007

Sommarläger 2: 9-13 juli 
 (måndag kl. 16-fredag kl. 13)
 För barn födda 2005-2006

Sommarläger 3: 24-28 juli 
 (tisdag kl. 16- lördag kl. 13)
 För barn födda 2006-2007

Sommarläger 4: 30 juli-3 augusti
 (måndag kl. 16- fredag kl. 13)
 För barn födda 2005-2006

Gemensamt för alla läger är att:
Sista anmälningsdag är 9 mars, efteranmälan tas emot     
i mån av plats.
Kostnaden är 2525 kr varav 425 kr är en anmälnings-
avgift som ska betalas så fort bokningsbekräftelse kommit.
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