
 

Minior – och Juniorläger 2020 på Tallnäs 
        Följ med på en resa ut i världen på årets Minior- och Juniorläger!  

 
Under årets läger kommer du få uppleva världens alla kontinenter - mitt på Tallnäs. Upplev mat, 
natur och lär dig om hur vi människor lever runt om i världen. På lägret kommer vi att bland annat att 
leka, träffa nya och gamla vänner, pyssla, göra spännande aktiviteter och fira gudstjänst. Lägret är en 
fantastiskt rolig upplevelse där barn får lära känna andra barn i sin egen ålder, och ledarna får lära 
känna ledare från andra platser i stiftet, och vi tror att årets läger kommer bli fantastiskt kul! 
 
På grund av den rådande situationen har vi i år valt att dela upp helgen till två läger, där det första 
lägret är mellan fredag - lördag, och det andra lördag - söndag. Samma schema och tider gäller för 
båda grupperna. 
 
Lägret är för barn och ungdomar mellan 7 - 13 år, tillsammans med sina ledare. I år så kommer 
ledarna att få sova tillsammans (i anslutning till) med sin barngrupp. Vi kommer inte att ha samma 
möjlighet att ha nattvakter som tidigare år, då vi är färre funktionärer. Och de funktionärer vi har vill 
vi ska orka med hela helgen, vi hoppas att ni har förståelse för detta och att ni tar det ansvar som krävs 
även under nattetid.  
 
Starttid för det läger som börjar på fredagen samt lördagen är:  

- Drop in från 16.00, middag vid 17.00.  
 
Sluttid för det läger som börjar på fredagen samt lördagen är:  

- Vi avslutar med Gudstjänst 15.00. Man kan åka hem från och med 15.30.  
 
Kostnad: 400kr för den deltagare som är medlem i Svenska Kyrkans Unga. 600kr för den som inte är 
medlem. Det finns viss möjlighet för församlingar att söka bidrag. Vuxna ledare betalar 600kr.  
 
Anmälan: Görs av gruppledare på www.svenskakyrkansunga.com senast den 4 oktober. Man kan 
anmäla flera stycken samtidigt, hör av er vid frågetecken.  
Antalet platser är begränsat till 40 personer inkl.vuxna, först till kvarn gäller. Anmälningsavgiften 
ska betalas in till Bg 5096-0269 innan sista anmälningsdag för att anmälan ska vara giltig. 
 
Har du frågor om lägret? Kontakta någon i kommittén.  
Frågor om anmälan? Kontakta Ulrika på ulrika.u.karlsson@svenskakyrkan.se 
 
Lägrets Kommitté: 
Kajsa Andersson - 072-7472402 - Jönköpings Församling 
Gideon Claesson - 072-5250615 - Månsarps Församling 
Ebba Holmgren -  072-3259059 - Jönköpings Församling 
Jesper Letell - 072-5124024 - Växjö Församling 
 
Joh 3:16 
“Så älskade gud världen att han gav den sin ende son, för att 
de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv” 
 
 



 
 
 

Schema för lägret 
 

 
Dag 1  
 
17:00 Middag (incheckning före) 
 
18:00 Samling för info 
 
18:30 Aktivitet 
 
20:00 Kvällsandakt ute vid eldstaden 
 
 
Dag 2 
 
8:00 Frukost 
 
8:45 Morgonbön i kapellet 
 
9:30 Pass 1 
 
10.30 Fika/frukt  
 
11:00 Pass 2 
 
12:00 Lunch + Städ 
 
13:30 Poängjakt 
 
15:00 Gudstjänst 
 
15.30 Hemfärd  
 
 
Vi hoppas att vi kan genomföra samma läger i vår. Beroende på omständigheterna kan 
vi inte veta vad som kommer hända! Vi gör vårt bästa för att lägret ska kunna 
genomföras på ett säkert och bra sätt.  
 


