
Lilla Bjärkalägret 
 

Lägret börjar mån 5 juli kl. 10 och avslu-

tas ons 7 juli kl. 11. Vi önskar att en an-

hörig per lägerdeltagare/familj hjälper till 

med städningen kl. 10 på onsdagen. Vi 

bor på Annexet vid Bjärka Säby Slott 20 

km söder om Linköping. 

 

Vi riktar oss främst till barn och ungdo-

mar i Åkerbo, därför har de företräde vid 

anmälan. 

 

Lägret kostar 550 kr. Se betalningsinfo. 

 
Medtag: Sängkläder, kläder och skor för 

alla väder, badkläder, sportkläder, bibel, 

flytväst (om du har och vill åka kanot), 

tvål till handtvätt, pengar till kiosk och 

insamling (obs inga kontanter!) och så 

klart ett glatt humör  

En dag på lägret 
 

8.00 Frukost 

9:15  Samling i tältet. Grupper och frukt 

10:30 Valbara aktiviteter 

12.30  Lunch i matsalen 

13.00  Kiosk. Lekar, fritid & bad 

15.00  Mellis i matsalen 

15.30  Lek/aktivitet 

17.30  Kvällsmat 

18.30 Lägerbål och kvällsandakt 

20:30  Kvällsmacka  

21:00 Läggdags yngre/Aktivitet äldre 

22:00 Läggdags äldre 

 

Anmälan 
Du anmäler dig på www.elim.se  

 

Har du särskilda kostbehov eller annat som 

är viktigt för ledarna att veta om dig, med-

dela detta vid din anmälan så att vi kan göra 

vårt bästa för dig.  

 

P g a det osäkra läget kommer vi även i år 
först ta in en intresseanmälan. I slutet på maj 

beslutas om/hur lägret kan genomföras. Efter 

det får du slutgiltig info och bekräftar din de-

finitiva anmälan. Efter det ska du betala läger-

avgiften. Obs! betala inte innan du fått bekräf-

telse på att lägret blir av. Betalning sker till 

Elimförsamlingens Pg 55 11 72-0.  Märk med 

Lilla/Stora Bjärka21 och ditt namn. Sista an-

mälningsdag är den 13 juni.  

Även i år kan vi behöva begränsa deltagarantalet. 

Om vi får fler anmälningar än antalet platser 

kommer vi att göra ett urval enligt: 1. Deltagare i 

våra verksamheter. 2. Barn/tonåringar från Åker-

bo samt kompisar till dem. 3. De som var med 

på lägret förra året. 4. De som anmält sig först.  

Frågor? 
 

Vid frågor kontakta 

johanna.elander@elim.se, 0739-012949   

maja.persson@elim.se, 0729-811032 

 
Lägret är alkohol- och drogfritt och arrange-

ras av Elimförsamlingen i Askeby/Örtomta 

och Verkstan Ung. 
 

Vilka är vi? Läs mer på: www.elim.se 

http://www.elim.se/


Stora Bjärkalägret 
 

Lägret börjar ons 7 juli kl. 17 och avslutas sön 

11 juli kl. 12. En anhörig per lägerdeltagare har 

till uppgift att hjälpa till med städningen kl. 

10:30 på söndagen.  

 

Vi riktar oss främst till barn och ungdomar i 

Åkerbo, därför har de företräde vid anmälan. 

 

Lägret kostar 1100 kr. Se betalningsuppgiter. 

 
Medtag: Sängkläder, kläder och skor för alla 

väder, badkläder, sportkläder, bibel, anteck-

ningsblock och penna, flytväst (om du har och 

vill kanota), tvål till handtvätt, pengar till kiosk 

och insamling (obs inga kontanter!) och så klart 

ett glatt humör  

En dag på lägret 
 

8.30  Frukost 

9.30  Samling med bibel och samtal. Frukt. 

11.00  Valbara aktiviteter (t. ex. sport, skapa, ka-

 not, bad) 

12.30  Lunch och kiosk 

14.30  Lekar/tävlingar i lagen och fika. Efter det 

 fritid/bad. 

17.30  Kvällsmat 

19.00  Kvällssamling med dagens film, lek, vittnes-

 börd, bön & lovsång. Den första stunden är 

 gemensam därefter är det frivilligt om man 

 vill delta eller inte. 

21:00  Kvällsfika 

23.00 God natt på rummen! 

 

 
 

Välkommen till Bjärka! 
 

Sommarens Bjärkaläger går av stapeln 
vecka 27 (5-11 juli). Vi följer såklart rå-

dande restriktioner men hoppas på att 

kunna att genomföra två mindre läger 

som förra året. Går inte det försöker vi 

att anordna dagsaktiviteter under veckan. 
 

”Lilla Bjärka” 5-7 juli för dig född 2009-

2012.  

”Stora Bjärka” 7-11 juli för dig född 

2002-2008. 

 
Ett Bjärkaläger innehåller dagar fyllda av 

roliga aktiviteter som bad, lek, tävlingar, 

sport, skapande, samlingar och härlig ge-

menskap!  

 
Vi bor på Annexet till Nya slottet på 

Bjärka Säby i rum om 2-6 personer. Vi 

sprider ut oss och sover färre i rummen 

om smittläget kräver det. Uppge i anmä-

lan om det är någon/några kompisar du 

vill bo och vara tillsammans med så för-
söker vi ledare ordna det.  

 

Vi som är  ledare på lägret har en per-

sonlig tro på  Jesus och en stund på för-

middagen och på kvällen berättar vi mer 
om vad tron på Jesus innebär. Alla barn 

och ungdomar är välkomna på Bjärkaläg-

ret, oavsett vad man själv tror eller inte 

tror på. 
 


