
Nu blåser vi liv i deN gamla traditioNeN 
med Nyarpsläger! 

Du är inbjuden!
lägret vänder sig till barn och ungdomar, kom själv eller ta med dig dina föräldrar. 
det kostar 200 kr/person eller 500 kr för en hel familj, all mat ingår. 
lägret anordnas av långaryd och landeryd i samverkan. 

Lägerstart fredag 16/8 kl 17
vi börjar med att sätta upp tält, äta och leka. Kvällen fortsätter runt lägerelden. 

Lördag 17/8
på lägret kommer vi att göra aktiviteter och lekar i skog och mark. vi kommer bygga 
vindskydd, lära oss göra upp eld och hantera en kniv. det finns också möjlighet att 
bada, paddla kanot och mycket mycket mer! på kvällarna myser vi kring lägerelden. 

Lägerslut söndag18/8 kl 11-12 
alla föräldrar bjuds in till en gemensam avslutning kl 11-12 på söndagen 
den 18 augusti. 
  

välKommeN på Nyarpsläger 
16-18 augusti 2013!
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aNmäl dig idag!
Namn på alla som vill delta i lägret:

allergier (mat, getingstick mm):

Namn/adress/telefonnummer/mailadress till målsman:

Jag/vi vill sova i militärtält      Jag kan låna ut ett tält 
vill sova i eget tält
  

Senast 24 juni vill vi ha din anmälan! 
skicka anmälan till anna.roos@langaryd.nu. anmälningsavgiften betalar du 
till bg: 5400-3819. Kom ihåg att skriva ditt namn. 

Vad ska jag packa?
vi skickar ut en packningslista till alla som har anmält sig. 

Jag vill hjälpa till! 
Nyarpslägret bygger på ideella krafter och att vi är många som hjälps åt. 
vill du vara ledare eller vara med i matlaget? Kryssa i rutan så kontaktar vi dig.  

Kontakt och frågor: sofia.lindstedt@langaryd.se, 070-616 36 82. 
Mer info: www.langaryd.se/langaryd eller www.facebook.com/langaryd
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