
 
 

VÄGBESKRIVNING: 
Kör igenom Falun, på 
Hanröleden mot 
Lugnetleden. Åk mot 
Grycksbo på väg 69, ca. 
700 m. Tag av höger mot 
Stennäset, Gamla 
Grycksbovägen. Efter 
1,4 km sväng höger in på 
Varpuddevägen (skyltat 
Sommargården NÄSET). 
Följ grusvägen 200 m, 
parkera på Näsets 
parkering. 

ANMÄLAN senast 16 juni till: 
Amanda Stevens:  
amanda@borlange.pingst.se,  
073-646 42 16 
Vid anmälan: ange namn, 
kontaktuppgifter, födelsedata (även 4 
sista), ev. allergier. Info om 
workshops kommer snart. Meddela 
även om det är ok att använda foton från 
lägret för församlingens hemsida, och/eller 
i annan information. 
 
 

Tel. till NÄSET under lägerdagarna: 
Amanda Stevens: 073-646 42 16, 
fler nr till ledare kommer även 
finnas. 

PRIS: 
700 kr 

Syskonrabatt  
50:-/barn 

Betala vid lägerstart,  
gärna med swish eller 

kontanter. 

www.borlange.pingst.se 

8-11 augusti 2019 



Pingstförsamlingen i Borlänge arrangerar varje år 
barnläger för barn 7-13 år Vi håller till på 
lägergården NÄSET, vid sjön Varpan i Falun.  
 

Torsdagen 8/8 startar lägret kl. 15.00 på NÄSET.  
Efter 4 dagars skoj & lek, på söndagen den  
11/8 kl. 15.00, hälsar vi föräldrar och syskon  
välkomna till Näset för en  liten avslutning. 
Lägret drivs på kristen grund och vi har samlingar och 
andakter där Bibeln har en central roll. 
ALLA barn är varmt välkomna!!! 

- Vad gör man då på läger? 
 

* Spelar brännboll & leker 
* Badar & solar 
* Har workshops (se nästa sida) 
* Sjunger och  
  får höra om Jesus 
* Sover i mysiga rum  
* Paddlar kanot, leker,  
  hoppar studsmatta 
* Har lägerbål 
* m.m... 

 
 

Även i år finns workshops att välja mellan och 
du gör ditt val i samband med anmälan. 
Workshops blir sedan någon timme varje 
förmiddag. Superduktiga ledare i alla 
grupperna!!! 

 
Du ska göra 2 val, där nr 1 är det du allra helst 
vill göra och antagligen det du får!   
-Du har samma workshop alla  dagar. 
 

Meddela dina val vid anmälan! 

 
 
      Här har du en chans att få 
        röra dig till  
   musik och lära     
        dig en dans eller 
    två. 

          
 
 

 
Tycker du om att  
sjunga? Passa på och 
testa sång tillsammans 
med Gunilla och Elin G.  

 
 

 
En workshop som passar dig som 
gillar pyssel och skapande  
av olika slag...  

 
,  
   
Har du något som du skulle vilja lära 
dig och bli riktigt skicklig på? Häng 
med på den här workshopen som 
formas utifrån deltagarna. Allt från 
Rubikskub till enhjuling, till att trixa 
med bollar! 

  
 
Lekar, tävlingar, äventyr,  
Här kan allt möjligt 
hända... Var med och utmana dina 
gränser! 


