
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom och var med på barnläger i Cupolen! 

Sportlovsläger för dig  

som går i Förskoleklass till 6:e klass! 

 

  

Vad är en vägval? 



Nä r, vem och värfo r? 

Vi ska träffas och ha roligt. Dessutom lära känna varandra och Jesus ännu mer. 

På lägret kommer vi att prata om vår tro och hur vi kan hitta rätt väg i livet. Finns det några bra tips 

att få mid sig när man växer upp? 

Lägret har vi lagt i början av vecka 8 (sportlovsveckan) och vi tänker oss att lägret ska passa så många 

som möjligt. Vill man åka mycket skidor så har vi tänkt att man har veckoslutet till förfogande att själv ordna med en 

sådan aktivitet. 

Lägret startar måndag den 19 februari kl 9:00, men för dig som går i 3:an och äldre får du vara med på Tjuvstarten på 

söndagen den 18 februari kl 18:00 och då även sova över. Du som går i Förskoleklass till skolår 2 är välkommen på 

dagtid mellan kl 9 - 17:30. Vid behov kan du få komma redan till frukost kl 8. Då vill vi att du säger till i förväg så vi kan 

planera mängden frukost.  

Lägret kommer att avslutas med en dunderfest tisdag kväll den 20 februari  

och då är alla föräldrar också välkomna! Då blir det uppvisning, reportage och god mat. 

Dagarna kommer att starta med frukost kl 8. 

Sedan blir det morgonsamling kl. 9:00 (startsamlingen varje dag) med undervisning och bön, till den samlingen 

kommer du som går i Förskoleklass till skolår 2. 

Efter den samlingen kommer vi ha olika platser/stationer där du får prova på olika roliga saker, det kan vara pyssel, 

spel, lekar.  

Lunch äter vi kl. 12 och efter det öppnar vi en liten kiosk där du kan köpa lite godis. Kioskpengar kan vara bra att ha 

med sig men max 20 kr per dag. 

Hur och vär? 

Vi kommer för det mesta att vara i Cupolen! 

Du kommer att bli indelad i en grupp med en ledare så att du känner dig trygg.  

Då vet du vem du kan vända dig till om det är något du funderar på. 

På eftermiddagen startar vi med en temaworkshop där du får vara kreativ ihop med dagens 

tema. Kanske du vill sjunga eller skapa eller spela eller filma. 

Middag blir kl. 17:00 och sedan är det slut för dagen för de yngre (F-2:a klass.) 

Du som går i skolår 3 - 6 är kvar och vi har först en kvällssamling och bön, sedan blir det lite 

frivilliga aktiviteter och kl. 22 är det läggdags.  

På tisdagen kan de som vill, åka till Kisa. Där finns det en skidbacke för dem som vill och 

kan åka skidor. Vi behöver fler föräldrar som kan komma och vara med över dagen 

denna dag. Se till att ni fyller i alla fält i anmälningsformuläret. 

Till dig som ska sova över, ta med: 

Pyjamas, luftmadrass (eller liknande att ligga på), täcke, kudde och kanske gossedjur. 

Tandborste och andra toagrejer, handduk och klädombyten. 

Självklart kommer vi att passa på att vara ute mycket, särskilt om det är snö, och en av kvällarna blir det filmvisning 

med popcorn. Tävlingar och lekar ska vi också hinna med och en hel del fritid blir det också, då kan du spela spel eller 

leka en lek eller bara sitta o mysa med kompisarna. Så ta gärna med Pulka och hjälm, stjärtlapp eller snowracer, varma 

ytterkläder. Ficklampa, favoritspelet, och Bibeln.  



Anmä län och kostnäd 

Anmäl dig till lägret på vår hemsida, www.pingstlinkoping.se 

Där klickar du vidare på ”Läger” och på ”Cupolenläger” sedan på knappen ”anmäl dig här.” Du kan också klicka på 

eventet ”cupolenläger”. 

 Anmäl dig senast den 4 februari!!! 

De uppgifter du behöver ge oss är bla: 

Namn, adress, telefon till anhörig och om du har någon intolerans. 

Väljer du att även följa med till Kisa och vill hyra utrustning, så ska du även fylla i din längd, din vikt och din fotstorlek, 

detta för att de ska kunna förbereda utrustningen i Kisa åt dig. Vi vill även veta om du kan åka skidor. 

Vi räknar med att flera föräldrar hjälper till att skjutsa oss dit. 

Lägret kostar 350:- per person och sedan tillkommer kostnad enligt nedan om du vill följa med till Kisa för att åka 

skidor. 

Skidåkning i Kisa med egen utrustning 50:- (för barn som inte fyllt 7 år) 

Skidåkning i Kisa med egen utrustning 170:- (för barn 7-15 år) 

Skidåkning i Kisa med hyrd utrustning 210:- (för barn som inte fyllt 7 år) 

Skidåkning i Kisa med hyrd utrustning 370:- (för barn 7-15 år) 

För medföljande vuxen som ska åka skidor i Kisa tillkommer 280:- för liftkort och ytterligare 230:- om du vill hyra 

skidutrustning. (barnens liftkort kostar 190 kr) 

Betala in den totala avgiften (lägeravgift plus kostnaden för Kisa om du vill åka skidor) till Bankgiro 5894-3150, märk 

betalningen med ”namn-Läger2018”. 

Har du frågor så hör av dig och  

behöver du hjälp med betalningen  

så finns det lite hjälp att få. 

Daniel Bergfors 

013253870 

daniel.bergfors@pingstlinkoping.se 

 
Figur 1 QR koden går till 
anmälningsformuläret 


