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Vemdalen
E T T  S K I D L Ä G E R  S O M  A R R A G E R A S  A V  

S L Ä T T E N K Y R K A N  O C H
T A B E R G S  M I S S I O N S K Y R K A

 

 All packning ska ske i mjuka väskor. 
Detta underlättar packningen av 

bussen.
 

 Märk ALL skidutrustning väl!
 Vi är tacksamma för allt kak- och 

bullbak – fyll i på talongen.
 

 Glöm inte matsäck till bussresan upp. 
Vi stannar och äter men innan dess 

kan det vara bra med lite fika!
 

 Föräldrainformation kommer att 
skickas ut via mejl.

 
OBS! Ta inte med några nötter!

Anteckningsblock, penna & bibel. (Har du 

ingen bibel kontakta oss så fixar vi det)

 Skidutrustning (helst i fodral), pjäxor i 

pjäxbag

 Kläder att åka skidor/snowboard i

 Skidglasögon & hjälm (hjälm är 

obligatorisk för ALLA på resan och går att 

hyra på plats)

 Liten ryggsäck, termos och matlåda som 

du kan ta med i backen.Termos och 

matlåda skall bära ditt namn (inklusive 

termoslocken).

 Eventuellt kudde att ha i bussen

 Egna lakan eller sovsäck. Underlakan och 

Örngott måste dock ALLA ha med sig

 Handduk, badlakan och toalettartiklar

 Ombyteskläder (tänk på att det är soft!)

 Inneskor (om du inte vill frysa om 

fötterna)

 Fickpengar till maten på dit- och hemresa

 Ev. medicin (vi har med en liten 

sjukvårdsväska)

PACKLISTA PRAKTISK
INFORMATION

KONTAKT 

Frågor  och  funderingar  innan  

och  under  lägret

Daniel  Arkbro  070-119  26  34

Joel  Skoglund  076-320  60  16

Hemsideadresser:
www.tabergsmissionskyrka.se 

www.slattenkyrkan.se
www.skistar.com/vemdalen

www.gestis.com
 



BETALNING & ANMÄLAN
Steg 1: Lämna in anmälningstalongen

Betalning av anmälningsavgiften på 
500 kr sker via faktura

Avgiften höjs vid anmälan efter 
9 december till 700 kr

 Steg 2 Betala in Lägeravgiften! 
En faktura med resterande lägeravgift och 
eventuell skidhyra skickas ut innan lägret

LÄGERAVGIFTEN
3115kr om du är under 18 år 

3425kr över 18 år 
(om du fyllt 18 innan lägret)

 
 
 
 
 

SYSKONRABATT 
Varje syskon som anmäler sig efter det 

första syskonet får 400 kr i rabatt. 
Anmälningsavgiften på 500kr per syskon 

ska betalas för var och en.
 

Alltså 1:a syskonet betalar fullpris 2:a och 
3:e osv. får rabatt på 400kr var på 

lägeravgiften.
Lägeravgiften och Anmälningsavgiften 

är separata avgifter
Totalt: under 18 år: 3615 kr (+ 200 kr)
             över 18 år: 3925 kr (+200 kr)

 
 

Bullar                       Kakor    
Pizzabullar

______________________________________
Namn

 
______________________________________

Personnummer (åå-mm-dd-xxxx)
 

______________________________________
Namn och telefon till närmast anhörig

 
______________________________________

Lägerdeltagarens mobiltelefonnr.
 

______________________________________
Ev. allergier, specialkost och sjukdom

 
______________________________________

Mailadress förälder (för information)
 

______________________________________
 

AMÄLNINGSTALONG - KLIPP UT
OBS: VAR GOD – TEXTA ÖVERTYDLIGT!

Jag önskar bo tillsammans med:
 

1._________________________
 

2._________________________
 

3._________________________
 

Vill du hyra utrustning genom oss?

Skidor/Snowboard?
____________________
Skostorlek, längd, vikt: 

____________________
 

 

Målsmans underskrift
 

Prisinformation: skistar.com/vemdalen
Vi får 25% rabatt om vi beställer i grupp

OBS! Utlämningsställe är Björnriket!

Endast fullt & tydligt ifyllda lappar godtas som anmälan.
 Lämna talongen senast 9 december till tonårsledarna.

 

Jag vill hjälpa till att baka

Jag har fyllt 18 år

VECKANS PROGRAM
SÖNDAG 10 februari

07.30 Samling vid Missionskyrkan
08.00 Avresa mot Vemdalen.

Vi stannar i Borlänge och äter lunch
18.00 Beräknad ankomst

 
MÅNDAG 11 februari 

På morgonen fixar vi skidutrustning till 
dem som behöver! Skidåkning i Björnrike.

 
TISDAG – FREDAG

Skidåkning i Björnrike, Klövsjö eller 
Vemdalsskalet.

 
LÖRDAG 16 februari

11.00 ca. Hemresa påbörjas
20.00 ca. Ankomst Taberg

DAGSPROGRAM (exempel)
 

07.20 Väckning
 

07.30 - 08.10 Frukost
 

08.30 Avresa till backen
 

15.30 Samling vid bussen – tillbaka till 
Gästis.

 
17.00 Middag och fritid

 
18.30 Bibelstudium

 
20.00 Lekar och annat

 
21.00 Andakt

 
21.30 Kvällsfika

 
23.00 Sova

 
OBS! Aktiviteterna är obligatoriska

 
 

BUSS
Vi kommer åka buss. Det är Z-buss från 

Bottnaryd som kör. Resan tar en stund så ta 
med dig bussunderhållning – lekar, spel, en 

bok och ett gott humör.
BOENDE

Vi bor på Vemdalens Gästis. Det är vanliga rum 
med sköna sängar och tillgång till toa, dusch 

och bastu. Alla kommer få bo med någon 
kompis!

MAT
Vi har ett gäng som kommer att fixa mat åt oss. 

Måltider en vanlig dag ser ut såhär:
Frukost: Gröt, fil, flingor, bröd och pålägg.

Matsäck i backen: Mackor, varm dricka, frukt.
Middag: Mycket god efter en dag i backen.

Kvällsfika: Saft, macka, bulle
 
 
.
 

FÖRTUR
Du som gått 7 gånger eller mer på 

Tonår/Sweet/Refill under hösten har 
förtur till platserna på lägret om din 

anmälan sker innan den 
9 december.

 
Du som inte gått 7 gånger på 

Tonår/Sweet/Refill anmäler dig, men 
får ett bekräftelsemejl och faktura 

med anmälningsavgiften först efter 
att du gått 7 gånger eller efter 

9 december. 
 

Vid sjukdom återbetalas alla avgifter mot 
uppvisning av läkarintyg.

 

Vad ingår i avgiften?
Mat, resa och boende 2350 kr
Liftkort: under 18 år 1265 kr

över 18 år 1575 kr
Inkl. 25% rabatt på liftkortet

 


