Informationsbrev angående SLEF:s läger för barn och unga
I det här brevet följer information om vad som är bra att tänka på när ditt barn kommer på
läger.

Hur ser programmet ut?
Kärnan i SLEF:s verksamhet är det glada budskapet om att Jesus, genom sin död och
uppståndelse, har öppnat vägen till gemenskap med Gud. Det här budskapet är synligt i olika
programpunkter under sommarlägren, i bibelundervisning, andakter och sångstunder. Vi
sysslar också med mycket annat som hör lägerlivet till – lek, simning, aktiviteter,
kvällsprogram m.m.

Vad ska man ha med sig?
Bibel (om man har), simkläder och handduk, underlakan, dynvar och sovsäck/påslakan,
toalettgrejer, glasspengar (kiosk finna endast vid Klippan) och kläder för alla väder. Sådant vi
önskar att man inte tar med sig är t.ex.: dator, energidrycker, stora mängder läsk/godis/chips.
På lägerområdena råder förbud mot rusmedel.
Till barnlägren (barnläger, minior- och juniorläger) ska barnen inte heller ha med sig
telefoner. Genom att inte ta med sig telefoner till lägret hoppas vi att barnen ska kunna njuta
av lägerlivet fullt ut och vara närvarande på både ordnat program och på fritiden. Om barnet
behöver ringa en förälder får det ringa från någon av ledarnas telefoner. Ni föräldrar kan
också kontakta ledarna på lägret om ni behöver få kontakt med ert barn.

Vem fungerar som ledare?
Som lägerledare fungerar i huvudsak SLEF:s lägerledare (ungdomar och unga vuxna som
under sommarmånaderna är anställda för att leda läger för barn och ungdomar). Frågor innan
lägren kan riktas direkt till lägerledarna.

Hur och när betalas lägeravgiften?
Lägeravgiften betalas när barnet anländer till lägret – antingen kontant eller med kort. (Obs!
Kort fungerar bara på de läger som hålls på Klippan, samt på daglägren.) Det är också möjligt
att få bankgiro. Ni kan höra er för med er hemförsamling eller SLEF:s lokalavdelning där ni
bor – eventuellt understöder de en del av lägeravgiften.

Vad behöver jag som målsman informera om?
Ifall ditt barn har någon diet, specialbehov, sjukdom eller annat som lägerledarna bör känna
till är det viktigt att den informationen kommer fram i samband med anmälan! Ni får gärna
kontakta lägerledarna på förhand också eller ta en pratstund med ledaren då du skjutsat barnet
till lägret. Meddela också vem ditt barn helst delar stuga och aktiviteter med vid
gruppindelning (ifall ni vet att någon bekant är på kommande till lägret).

Välkommen med på läger!
Med vänliga hälsningar från ungdomssekreterarna Martin Sandberg
(martin.sandberg@slef.fi, 040 150 5804, 050 432 0106), Tomas Karf (tomas.karf@slef.fi,
050 378 9654), Petra Snickars (petra.snickars@slef.fi, 044 296 5705) och lägerledarna
Petra Gripenberg (050 597 4703), Edith Klemets (044 083 0050), Alexandra Kvist (044
099 0325) och Mirjam Stenlund (050 306 0022).

