
 
 

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-
ring. 

ANMÄLAN senast 12 juni till: 
Gunilla Sehlin:  
gunilla.sehlin@pingst.se,  
073-981 57 18 
Vid anmälan: ange namn, kon-
taktuppgifter, födelsedata (även 4 
sista), ev. allergier. Info om works-
hops kommer snart. GDPR: Vi för inte 
vidare personuppgifter, spar dem endas 
tillfälligt i egen databas, samt hos BILDA. 
För mer info kontakta Gunilla. 
 
 

Tel. till NÄSET under lägerdagarna: 
Gunilla Sehlin: 073-981 57 18, fler 
nr till ledare kommer även finnas. 
 

PRIS: 
700 kr 

Syskonrabatt  
50:-/barn 

Betala vid lägerstart,  
gärna med swish eller 

kontant. 

www.borlange.pingst.se 

4-7 augusti 2022 



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

Torsdagen 4/8 startar lägret kl. 15.00 på NÄSET.  
Efter 4 dagars skoj & lek, på söndagen den  
7/8 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!!! 
 

För mer information kontaktas Gunilla Sehlin  
gunilla.sehlin@pingst.se, 073-981 57 18 
 

Även www.borlange.pingst.se 

- 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... 

 
Vi har olika teman varje år, och både samlingar 
och aktiviteter speglas av det. I år blir det 
alltså L.I.T.A. och vi kommer ha roliga och spän-
nande  lekar och övningar där vi får utmanas i 
att lita på, att ta hjälp av, och att ge hjälp... 


