
 

 

 

 

 

 

 

ETT SKIDLÄGER  
FÖR ALLA ÅLDRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-13 FEBRUARI 2015 
 

Arr: Pingstkyrkan i Tenhult 



Välkommen med på ett  

familjevänligt skidläger för alla åldrar! 

 

NÄR:  Söndag kväll 8 feb – fredag förmiddag 13 feb 

 

ÅLDER:  Alla som vill! Vuxna tar hand om de barn man har med sig 

 

PRIS: Barn 0-1 år: Gratis 
Barn 2-6 år: 250 kr 
Barn 7-12 år: 800 kr 
Vuxen (13 år och uppåt): 1200 kr 

 I priset ingår: Boende och mat.  
Resa och liftkort tillkommer.  
För liftkortspriser se www.orsagronklitt.se 
Resan sker med egen bil eller samåkning (meddela på anmälnings-
talongen om du har plats över eller önskar plats i annans bil) 

 

 

PLATS: Vi bor på Trunnagården, en lägergård med självhushåll, i Orsa och 
åker skidor i Grönklitt, ca 20 minuters bilresa från Orsa. 

 

 

UPPLÄGG:  ORSA ´15 är ett familjevänligt skidläger för alla åldrar. Dagarna kom-
mer att fyllas av skidåkning, lekar, aktiviteter, gemenskap, god mat 
och samlingar med samtal, bön, Bibel och lovsång, både åldersindelat 
och alla tillsammans.  

 Alla samlingar är obligatoriska och det är det även för alla 
vuxna att vid några tillfällen under veckan hjälpa till med 
mat och städning. Slutstädningen hjälps vi alla åt med 
sista dagen. Det är tillsammans vi gör det möjligt! 

 

Vid anmälan efter 11 januari 
tillkommer 200 kr 



ANMÄLAN: 

Görs via mail senast söndagen den 11 januari 2015. Det går att anmäla sig se-
nare, men då följer du med i mån av plats och en förhöjd avgift på 200 kr. till-
kommer/person.  

 
Uppgifter som ska vara med i anmälan om varje deltagare är: 

 Namn 

 Adress 

 Postadress 

 Personnummer (alla 10 siffror) 

 Mobiltelefonnummer (till åtminstone en/familj) 

 Mailadress (till åtminstone en/familj) 

 Om du/ni behöver plats i annans bil 

 Om du/ni har plats över i din/er bil och hur många platser 

 Viktigt att veta (ex. allergier) 

 
Maila din/er anmälan till: linda.tornell@tenhult.pingst.se 

 
BEKRÄFTELSE på din anmälan kommer under vecka 4. Där går att läsa om hur du 
betalar in avgiften, vad du behöver ha med dig, mer detaljerat kring tider för start 
och slut och annan bra information. 

 

STIPENDIER finns att söka vid behov av ekonomiskt stöd. Maila eller ring Linda 
Tornell för information och för att göra en ansökan. 

 
FRÅGOR? Kontakta Linda Tornell: linda.tornell@tenhult.pingst.se  
                  eller 0739-847332 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


