Detta nyår kommer bli något alldeles särskilt.
Det kommer firas på Sundmans fjällgård, nära
Åre. Och det bästa är att DU hänger med!
Vi bjuder in till världens skönaste sätt att avsluta år 2017 och inleda år
2018. Detta görs under fem fina dagar i Årefjällen. Här får du underbar
gemenskap, nya vänner, tillfälle att möta Gud och grym skidåkning. Är
du ingen skidåkare? Oroa dig inte! Några av våra ledare kommer att
agera som skidlärare för dig.

NÄR?
Från den 28 december 2017 till den 3 januari 2018.

PRISER
Mat, resa och boende: 2 450 kr
Liftpass -16 år 5 dagar: ca 1316 kr
Liftpass +16 år 5 dagar: ca 1631 kr
Ta gärna med lite fickpengar!

ANMÄL DIG
SENAST 5/12

Vi kommer få fem underbara skiddagar i Åreområdet. Det är helt okej att
åka färre eller inga dagar alls. Vill man åka färre dagar köper du
dagspass på plats.
För er som önskar hyra skidutrustning/köpa liftkort kommer man i
anmälan att kunna fylla de uppgifter som behövs. Vi kommer att boka
liftpass och hyra utrustning genom Zebraski i Åre.

VAR?
Vi bor på Sundmans fjällgård som ligger i Järpen och åker skidor i
Åreregionen.

HUR?
Vi åker buss dit och hem och bor på Sundmans fjällgård. I korthet
kommer dagarna bestå av ett aktivitetspass då man glider i backen, följt
av middag och andakt på kvällen. Detaljerat program får du efter att du
anmält dig.

FÖR VEM?
Du som är 13 år eller äldre (födda senast 2004) är välkommen. Du
behöver varken kunna åka skidor eller snowboard, men om du vill lära
dig åka skidor så har vi några ledare som gärna hjälper dig. Hör av dig
för mer detaljer.

ANMÄLAN
http://www.equmenia.se/regioner/vast/anmalan/ Vi skickar fakturor för
lägret efter anmälningstiden gått ut. Anmälan öppnar 5/10 och stänger
5/12. Du får en bekräftelse att du är anmäld efter att du har skickat in
formuläret på hemsidan.
Vi har begränsat antal platser. Först till kvarn!
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