
Insamling och kiosk 
Det kommer att finnas en lägerkiosk 

(max 25 kr/dag). Vi kommer ha mobilfritt 

dagtid vissa dagar så ta med kontanter. 

 

Vi kommer också att göra en insamling 

till efifadder.se som varje sommar anord-

nar läger för fattiga barn och ungdomar i 

och runt staden Marghita i Rumänien. En 
hundralapp räcker till en lägerdag för en 

person och tillsammans hoppas vi kunna 

ge ett helt gäng barn fina lägerdagar i 

sommar. 

 

Kristen? 
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.  

 

Övrigt 
Vi förväntar oss att du som deltagare föl-

jer lägerreglerna och deltar i aktiviteter 

och samlingar. Lägret är alkohol- och 

drogfritt.  

 
Under lägret fotar och filmar vi och visar 

på kvällssamlingen. Om du inte vill finnas 

med i @verkstanungs sociala medier 

anger du detta i anmälan. 

Vi samarbetar med studieförbundet Bilda 

och ber därför om personnummer i an-

mälan. Dina personuppgifter behandlas 

enligt GDPR. Läs mer om det på elim.se. 

Reducerad kostnad 
Vi har fått höja priset på lägret på grund av 

att Bjärka höjt sina priser och ökade mat-

kostnader. För att mildra detta kommer vi i 

år att subventionera medlemmar i Verkstan 

Ung med 100 kr. Om ekonomin hindrar dig 

att åka på Bjärka så finns det möjlighet att 

söka stipendie eller fondmedel.  Mer info på 

elim.se eller kontakta oss.  
 

Anmälan 
Hoppas att du nu är sugen på läger!! 

Du anmäler dig via länken på www.elim.se  

Sista anmälningsdag är den 19 juni.  

Betalning sker till Elimförsamlingens Pg 55 11 

72-0 senast en vecka innan lägerstart. Märk 

med Bjärka22 och ditt namn.  

 

Vi bor på Annexet till Nya slottet på Bjärka 

Säby 20 km söder om Linköping i rum om 2-

6 personer. Uppge därför i anmälan om det 

är någon/några kompisar som du vill bo och 

vara tillsammans med så försöker vi ledare 

ordna det.  

Viktigt! Har du särskilda kostbehov eller an-

nat som ledarna behöver veta om dig, med-

dela detta i din anmälan så att vi kan göra 

vårt bästa för dig.  

 

Vi riktar oss främst till barn och ungdomar i 

Åkerbo, därför har de företräde vid anmälan 

Frågor? 

Vid frågor kontakta 

johanna.elander@elim.se, 0739-012949   

maja.persson@elim.se,  

0729-811032 

http://www.elim.se/


Vad gör man på Bjärka? 
 

Ett Bjärkaläger innehåller dagar fyllda av roliga 

aktiviteter som bad, lekar och tävlingar, sport 

och skapande, samlingar och härlig gemenskap!  

 

En dag på lägret ser ungefär ut så-

här: 
 

8.30 Frukost 

9:30  Bibelsamling. Grupper och frukt 

11.00 Valbara aktiviteter (t ex sport, 

 skapande/spa, kanot) 
12.30  Lunch i matsalen 

13.00  Kiosk, fritid & bad 

14.30  Lekar/tävlingar i familjerna. Fika.

 Fritid/bad. 

17.30  Kvällsmat 

19.00  Kvällssamling med dagens film, lekar, 
 vittnesbörd, bön & lovsång. Den 

 första stunden är gemensam däref

 ter är det frivilligt om man vill delta 

 eller inte. 

20:30  Kvällsmacka 
21:30 Tyst på logementet  

22:00  Sov gott 2011-12 

23:00 Sov gott 2010 och uppåt. 
 

Packlista  

Sängkläder, kläder och skor för alla väder, bad-

kläder, sportkläder, bibel och klocka (om du 

har), flytväst (om du har och vill åka kanot), 

kontanter till kiosk och insamling och så klart 

ett glatt humör  

Välkommen till Bjärka! 
 

Sommarens Bjärkaläger går av stapeln vecka 

28. Vi har haft två mindre läger under pan-

demiåren. I år återgår vi till att ha ett stort 

Bjärkaläger, men provar istället att göra ett 

kortare läger i lägret. 
 

”Korta Bjärka”  
12-14 juli för dig född 2011-12 och för 

dig som helt enkelt gillar ett kortare lä-

ger. Kostnad 750 kr (650 kr för medlem) 
 

Korta Bjärka börjar tis 12 juli kl. 14 med in-

checkning vid Annexet. Lägret avslutas kl. 21 

på torsdagen 14 juli. Barnen packar ihop 

själv, men kl. 20 vill vi att en anhörig per lä-

gerdeltagare/familj kommer och hjälper till 

med städningen av barnens rum och andra 

lägerlokaler. 
 

”Långa Bjärka”  
12-17 juli för dig född 2010-2003. Kost-

nad 1625 kr (1525 kr för medlem) 
 

Långa Bjärka börjar också tis 12 juli kl. 14, 

men avslutas på sön 17 juli kl. 12. En anhörig 

per lägerdeltagare/familj har till uppgift att 

checka av rumsstädningen och hjälpa till med 

städningen av övriga lokaler kl. 10:30 på sön-

dagen.  

 

Dopgudstjänst 
Direkt efter lägeravslutningen på söndagen 

har vi dopgudstjänst ute på Udden vid bad-

platsen. Alla är välkomna att stanna kvar el-

ler komma ut och vara med på den! 


