
13-19 Februari 2022 
 

Vemdalen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Vid frågor och funderingar innan 

och under lägret  

Karl Leander 072-301 19 79

  



Förtur 
Om du har gått 7 gånger på FF den här 

terminen så har du förtur till en plats på 

lägret om du anmäler dig innan 16 

December. 

Om du inte gått 7 gånger på FF den här 

terminen anmäler dig ändå. Då får du ett 

bekräftelsemail och faktura med 

anmälningsavgiften efter att du har gått 7 

gånger eller efter 16 December om du 

kommit med. 

Mat 
Vi har ett gäng som kommer att fixa mat åt 

oss. Måltider en vanlig dag ser ut så här: 

Frukost: Gröt, fil, flingor, bröd och 

pålägg 

Matsäck i backen: Mackor, frukt, 

varm dricka 

Middag: Mycket god mat efter en dag i 

backen 

Kvällsfika: Saft, macka, bulle 

Boende 
Vi bor på Vemdalens Gästis. Det är 

främst 2-3 bäddsrum med sköna sängar 

och tillgång till toa, dusch och bastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buss 
Vi kommer åka buss. På vägen dit och 

hem stannar vi för mat där ni betala 

själva. Resan tar en stund så ta med dig 

bussunderhållning – lekar, spel, en bok 

och ett glatt humör! 

Avgifter 

Anmälningsavgift (del av 

lägeravgiften): 500 kr  

Lägeravgift: 
Under 18: 3460 kr 

  Över 18: 3815 kr 

(om du fyllt 18 innan lägret) 

-ev. syskonrabatt 

Alla betalningar sker via faktura 

Syskonrabatt 
Efter att det första syskonet har anmält 

sig får syskonen efter 400 kr rabatt på 

lägeravgiften 

Vad ingår i avgiften? 
Mat, resa och boende 2550 kr 

Liftkort: under 18: 1410 kr 

             över 18: 1765 kr 

Inkl. 25% rabatt på liftkortet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Packlista 

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 sjukväska) 

Praktisk Information 

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! 

Föräldramöte (obligatoriskt för nya) kommer 

att ske och info kommer också ut via mail. 

Lägret är drog och alkoholfritt! 

OBS! Ta inte med några nötter! 

Hemsideadresser: 

www.tabergsmissionskyrka.se 

www.slattenkyrkan.se 

www.skistar.com/vemdalen 

www.gestis.com 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Anmälningstalong – Klipp ut 

OBS: Var god – Skriv övertydligt

Namn 

______________________________________________ 

Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) 

______________________________________________ 

Namn och tel till närmast anhörig 

______________________________________________ 

Deltagarens telefonnr 

______________________________________________ 

Ev. allergier, specialkost och sjukdom 

______________________________________________ 

Mailadress förälder (för information) 

______________________________________________ 

Målsmans underskrift 

______________________________________________ 
Endast fullt & tydligt ifyllda lappar godtas som anmälan. 

Lämna talongen senast 16 December till tonårsledarna 

Jag önskar att bo tillsammans med: 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

 

Vill du hyra utrustning genom oss? 

_______________________________ 

Skidor/Snowboard 

______________________________ 

Skostorlek, längd, vikt 

Jag vill hjälpa till att baka: 

Bullar       Kakor       Pizzabullar   

Jag har fyllt 18   

 



Dagsprogram (Exempel) 

7:30 – 08:10 Frukost 

8:30 Avresa till backen 

15.30 Samling vid bussen 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Veckans Program 

Söndag 13 Feb 

7:30 Samlig vid Missionskyrkan 

8:00 Avresa mot Vemdalen 

Vi stannar vid en restaurang  

och äter lunch 

18.00 Beräknad ankomst 

Måndag 14 Feb 

På morgonen fixar vi skidutrustning till 

dem som behöver! Skidåkning i 

Vemdalsskalet. 

Tisdag – Fredag 

Skidåkning i Björnrike, Klövsjö eller 

Vemdalsskalet 

Lördag 19 Feb 

ca. 11:00 Hemresa påbörjas 

ca. 20:00 Ankomst Taberg 


