
VINTERSALT    
2020

 SPORTLOVSLÄGRET

efsvast.se/vintersalt

För dig i 2:an-8:an  
9-12 februari
På hjälmared

Info och anmälan:  Anmälan är öppen  
1/12 till 20/1
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VINTERSALT
Var? Hjälmared Folkhögskola, Alingsås

När börjar det? Söndagen den 9 februari kl 15:00

När är det slut? Onsdagen den 12 februari kl 13:00 

Vem får komma? Du som går i 2:an till 8:an

 

Vi kommer ha lekar, utetävlingar, bibeltimma, 

andakter och mycket mer! 

De äldsta på lägret (6:an-8:an) har ett eget spår: VinterSalt Plus.

Det finns också ett ledarspår för dig som går i nian eller på

gymnasiet.
 

Kostnad: 670 kr, 

syskonrabatt på 100 kr för nästkommande syskon.  

Anmälan: Öppnar den 1:e dec på vår hemsida, 

sista anmälningsdag är den 20 januari.

Mer info: www.efsvast.se/vintersalt

Vid frågor hör av dig till Elin Wikström, elin.wikstrom@efs.nu

HÄNG MED PÅ

I lägerpriset ingår 

mat, logi och

aktiviteter 

men ta gärna med 

kollektpengar till

BIAL 

”Barn I Alla

Länder”.

Bekräftelse på din anmälan, information och packningslista får du efter sista anmälningsdagen.

~
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