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Arr. Pingstkyrkan i Tenhult 



Plats:  
Långserums lägergård 
 
För vem? 
Långserumslägret är för dig som ska börja åk. 2 till åk. 6.
 
När?  
Torsdag 7/8 till söndag 10
Avfärd från Pingstkyrkan torsdag 
Avslutningssamling på Långserum söndag kl. 
med flera varmt välkomna!  
 

Aktiviteter:  
Under dagarna kommer vi att ha bibelsamlingar, tävlingar, 
bad, intressegrupper 
kommer vi att äta en massa god mat!

 
Intressegrupperna väljer du när du anmäler dig. Rangordna ditt v
du helst vill ha) 2 och 3. Detta i
alldeles för många i en grupp så behöver vi vet
 
Pris: 450 kr t.o.m. 22 juni, sedan 550 kr
Om ni är flera syskon från samma familj på lägret får ni syskonrabatt. Rabatten 
är på 50 kr och fås av syskon två, tre osv. Alltså inte för den förste.
 

Lägeravgiften sätts in på församlingens lägerkonto: Plusgiro 468 27 56
Märk inbetalningen med deltagarens namn 
 

Stipendier: Vid behov av ekonomiskt stöd finns det stipendier att söka. 
Maila eller ring för mer information och för 

 
När din anmälan har kommit in, kommer vi att skicka ut ett bekräftelsebrev till 
dig med lite mer information 
skicka ut under vecka 30. 
 

 
Frågor? Ring Linda Tornell
              eller maila: 

Långserumslägret är för dig som ska börja åk. 2 till åk. 6. 

0/8. 
från Pingstkyrkan torsdag 7/8 kl. 9:00  

på Långserum söndag kl. 13:00 – Alla föräldrar 
 

Under dagarna kommer vi att ha bibelsamlingar, tävlingar, 
intressegrupper och mycket annat skoj! Dessutom 

kommer vi att äta en massa god mat!  

väljer du när du anmäler dig. Rangordna ditt v
. Detta ifall inte alla grupper blir av eller om det blir 

alldeles för många i en grupp så behöver vi veta vad du näst helst vill ha osv…

juni, sedan 550 kr 
Om ni är flera syskon från samma familj på lägret får ni syskonrabatt. Rabatten 
är på 50 kr och fås av syskon två, tre osv. Alltså inte för den förste.

Lägeravgiften sätts in på församlingens lägerkonto: Plusgiro 468 27 56
deltagarens namn och ”Långserum 201

Vid behov av ekonomiskt stöd finns det stipendier att söka. 
mer information och för att ansöka.

När din anmälan har kommit in, kommer vi att skicka ut ett bekräftelsebrev till 
dig med lite mer information om vad du ska ha med dig osv.

Ring Linda Tornell, mobil: 0739-847332 
ller maila: linda.tornell@tenhult.pingst.se

 

Alla föräldrar 

Under dagarna kommer vi att ha bibelsamlingar, tävlingar, 
Dessutom 

väljer du när du anmäler dig. Rangordna ditt val med 1 (det 
fall inte alla grupper blir av eller om det blir  

a vad du näst helst vill ha osv… 

Om ni är flera syskon från samma familj på lägret får ni syskonrabatt. Rabatten 
är på 50 kr och fås av syskon två, tre osv. Alltså inte för den förste.  

Lägeravgiften sätts in på församlingens lägerkonto: Plusgiro 468 27 56-4.  
Långserum 2014”! 

Vid behov av ekonomiskt stöd finns det stipendier att söka. 
att ansöka. 

När din anmälan har kommit in, kommer vi att skicka ut ett bekräftelsebrev till 
osv. Dessa börjar vi 

 
linda.tornell@tenhult.pingst.se 



ANMÄLAN TILL 
 
Namn:_____________________________________________

Adress:____________________________________________

Postadress:__________________________

Personnummer (10 siffror)

Bra att veta om mig (allergier, mediciner

___________________________________________________________

Intressegruppsval: (Rangordna d

Drama 

Dans 

Sport & Lek 

 

Målsmans namn:______________________

Målsmans mobilnummer:________________________________

Vi behöver hjälp med lite praktiska saker. Dels med att skjutsa till lägret torsdagen den 
och dels med att städa lägergården under söndagsförmiddagen.
med något av detta: 

Jag kan vara med och skjutsa till lägret 

Jag kan vara med och städa under söndagen kl. 10

(därefter bjuds du på middag, så meddela om du behöver någon form av specialkost…
 
Namn + Telefon:__________________________

 Linda Tornell, Pingstkyrkan,
Västra vägen 2

Eller via mail: linda.tornell@tenhult.pingst.se 
(se bara till att få med alla uppgifter som finns här ovan 

senast söndagen den 
(OBS: För det billigare priset 

ANMÄLAN TILL LÅNGSERUMSLÄGRET 201

_____________________________________________

____________________________________________

_________________________ Telefonnr._______________

):_____________________________

Bra att veta om mig (allergier, mediciner, simkunnighet…) 

___________________________________________________________

(Rangordna ditt val 1, det du helst vill ha, 2 och 3) 

Pyssel 

Äventyr 

______________________________________

________________________________

hjälp med lite praktiska saker. Dels med att skjutsa till lägret torsdagen den 
och dels med att städa lägergården under söndagsförmiddagen. Skriv upp dig här om du kan 

Jag kan vara med och skjutsa till lägret   � 

Jag kan vara med och städa under söndagen kl. 10-12 � 
därefter bjuds du på middag, så meddela om du behöver någon form av specialkost…

:_________________________________________________
 

Skickas eller lämnas till: 

Linda Tornell, Pingstkyrkan, 
Västra vägen 2b, 560 29 Tenhult 

Eller via mail: linda.tornell@tenhult.pingst.se 
(se bara till att få med alla uppgifter som finns här ovan om du väljer att maila din anmälan!)

senast söndagen den 20 juli  
(OBS: För det billigare priset senast söndagen den 

 

SLÄGRET 2014 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_______________ 

__________________________________  

 ______________    

___________________________________________________________ 

 

________________ 

________________________________ 

hjälp med lite praktiska saker. Dels med att skjutsa till lägret torsdagen den 7:e augusti, 
Skriv upp dig här om du kan hjälpa oss 

 
därefter bjuds du på middag, så meddela om du behöver någon form av specialkost…) 

_______________________ 

 
Eller via mail: linda.tornell@tenhult.pingst.se  

om du väljer att maila din anmälan!) 

 
senast söndagen den 22 juni!) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plats för  

frimärke… 
 
 
 
 
 

Pingstkyrkan 
Västra vägen 2b 
560 29 TENHULT 

 
 
 


