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 Åvikslägret

Välkommen till årets upplaga av vårt 
familjeläger!  Lägret riktar sig till barn 
och unga upp till 14 år. Arrangeras av 

Pingstkyrkan och Baptistkyrkan i Motala
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Välkommen på läger!

Tid: 9-12 Augusti. Lägret startar kl 17.30 kom gärna 
          innan och sätt upp ditt tält eller husvagn. Lägret 

avslutas med en gudstjänst på söndagen kl 10.30. 
Dit är alla välkomna.

Pris: För hela lägret 450:- per person. Familj hela lägret 
1400:-. En dag 200:- per person.

Logi: Eget tält eller husvagn.
Program: Barnsamlingar med drama, sång och undervisning. 

Bad, sport, god lägermat, lägerkisosk, lek, lägerbål, 
allt och lite till i en härlig blandning.

Ta med: Tält, sovsäck, liggunderlag/ luftmadrass, kläder för 
väder, ombyten, varm tröja, gympaskor, stövlar,
regnkläder, badkläder, handduk,ficklampa, 
toalettartiklar, tallrikar (djup och flat) mugg och 
bestick.

Hitta dit: Kör rikvsäg 50 norrut från Motala. Ta av vänster mot 
Lemunda. Efter 400 meter ligger Åvik, 
Baptistkyrkans lägergård på vänster sida.

Anmälan: Anmäl dig till lägret via en länk på hemsidan:
www.motalabaptist.se/avikslagret
Anmälan via telefon går också bra:
Petter 070 644 09 61  
Betalning för lägret till bankgiro 5611-8631

                  Eller swisha till  123 640 21 50
                  Märk betalningen med Åviksläger och ditt namn.

Det är först när du betalat för lägret som du blir 
anmäld.
Max antal på lägret är 100 pers så anmäl dig i tid!

Hoppas vi ses på Åvik i sommar det kommer bli ett  
toppenläger!
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