
 
 

VÄGBESKRIVNING: 
Kör igenom Falun, på 
Hanröleden mot Lugnet-
leden. Åk mot Grycksbo 
på väg 69, ca. 700 m. 
Tag av höger mot Sten-
näset, Gamla Grycksbo-
vägen. Efter 1,4 km 
sväng höger in på Varp-
uddevägen (skyltat Som-
margården NÄSET). Följ 
grusvägen 200 m, par-
kera på Näsets parke-

ANMÄLAN senast 13 juni till: 
Amanda Stevens:  
amanda@borlange.pingst.se,  
073-646 42 16 
Vid anmälan: ange namn, kon-
taktuppgifter, födelsedata (även 4 
sista), ev. allergier., och val av 
workshops. 
Meddela även om det är ok att använda fo-
ton och video 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 fin-
nas. 

PRIS: 
700 kr 

Syskonrabatt  
50:-/barn 

Betala vid lägerstart,  
gärna med kort, 

el. swish 

www.borlange.pingst.se 

5-8 augusti 2021 

OBS!  
Det finns  
begränsat antal 
platser,  
anmäl barnen så 
fort ni har  
bestämt er. 



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

Torsdagen 5/8 startar lägret kl. 15.00 på NÄSET.  
Efter 4 dagars skoj & lek, på söndagen den  
8/8 kl. 15.00,  avslutar vi med en samling och 
hämtning. 
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  
* Sjunger och  
  får höra om Jesus 
* Sover i mysiga rum  
* Paddlar kanot, leker,  
  hoppar studsmatta 
* Har lägerbål 
* m.m... 

 
 

I år kommer vi att erbjuda en workshop—
Äventyr och Lek. 
Barnen har möjlighet att hitta på många andra 
roliga aktiviteter på ”fritiden”. 

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

OBS!!! 
COVID—19 info 

 
Precis som förra året så anpassar vi oss efter de 

restriktioner som gäller.  
Hör av er om ni har frågor. 

 
OM DITT BARN VISAR SYMPTOM AV 

SJUKDOM —VAR HEMMA! 


