
Detta nyår kommer bli något 
alldeles särskilt.  
Det kommer firas i 
Tallåsstugan utanför Idre. 
Och det bästa är att DU 
hänger med!  

Och du, i år kostar lägret bara 
500 kr. Missa inte denna 
chansen! 

Vi bjuder in till världens skönaste sätt att avsluta år 
2021 och inleda år 2022. Detta görs under fem fina 
dagar i Idre. 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. 


Vill du veta mer?  

Kontakta Emil Kraft 
emil.kraft@icloud.com    
0730 58 75 40 

Lägret arrangeras av Equmeniakyrkorna i Borås och 
Ulricehamnsregionen. 
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Idre 21/22 
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Tallåsstugan

Idre Fjäll



ANMÄLAN  
http://www.equmenia.se/regioner/vast/anmalan/


Anmälan öppnar 1/11 och stänger 30/11, du har alltså 
november på dig att peppa kompisarna och skicka in 
anmälan. Vänta inte, lägret kommer bli fullt.


Du får en bekräftelse på att du är anmäld efter 
att du har skickat in formuläret på hemsidan. Vi 
skickar fakturor för lägret efter att anmälningstiden 
gått ut.	 	 


Vi har ett begränsat antal platser. Först till kvarn!          
Du som är aktiv i Tonår har förtur till lägret.

FÖR VEM? 

Du som är 13 år eller äldre (född senast 2008) är 
välkommen. Du behöver varken kunna åka skidor eller 
snowboard, men om du vill lära dig åka så har vi några 
ledare som gärna hjälper dig. Hör av dig för mer 
detaljer!

NÄR?  
Från den 28 december 2021 
till den 2 januari 2022. Vi 
åker hem på eftermiddagen 
den 2 januari.


VAR?  
Vi bor i Tallåsstugan ca 30 
min utanför Idre och åker 
skidor på Idre Fjäll.

HUR?  
Vi åker buss dit och hem och bor på en stor lägergård.    
I korthet kommer dagarna bestå av skidåkning som 
sedan efterföljs av middag och kvällsaktiviteter. 
Detaljerat program får du efter att du anmält dig. 

PRISER  
I år bidrar FSUF till vårt läger, vilket ger oss möjlighet att 
erbjuda hela lägret för endast 500 kr. Vi är otroligt glada 
över detta generösa bidrag!


RESA, BOENDE, MAT, LIFTKORT   

500 kr 
Lägret står för hyra av nybörjarpaket om du inte har egen 

utrustning. Kontakta Daniel Johansson 
nise.danne@hotmail.se
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