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Välkommen med på läger 2022!  
 
Nu närmar sig lägret med stormsteg!!! Vi ledare hoppas på att du skall få det trevligt och att vi alla kommer att trivas 
tillsammans under några dagar.  
Här kommer också en liten minneslista och lite information, som du och dina föräldrar kan ha nytta av. Läs därför 
igenom de här sidorna tillsammans, så sparar ni en massa arbete. Är det något du vill fråga om innan lägret kan du 
ringa David Vindlycke 070-4075890 eller Hanna Bäckvall 073-3790727. 
 

 

Start 

Torsdag den 18 augusti kl. 18.00, men du bör vara på plats från 17.00 för att skriva in dig, och få en plats 
att sova på, kom gärna i tid. 

Avgiften betalas på plats, via swish eller med kontanter. 

Fickpengar 
Rekommenderat är max 100 kronor. Det räcker länge i vår billiga kiosk. Ta gärna med växel! Även swish 
går bra. 

Utrustning Titta på checklistan på nästa sida 

Märkning 
Vi rekommenderar starkt att du märker alla saker med ditt namn! Kvarglömda saker sparas i två veckor 
och ges sedan till secondhand. 

Logi 
På Segolstorp sover man på logement inomhus eller i tält och ihop med minst en ledare. Det finns ingen 
värme, så tänk på vad du sover i. Platsen får du reda på när du skriver in dig. 

Vägbeskrivning 

Åk vägen mot Torsö, men ta till höger mot HEMMINGSTORP och EKENÄS ca 500 meter före bron.  
Efter ca 1 km syns lägergården på VÄNSTER sida nere vid sjön. Sväng vid skylten SEGOLSTORP. 

Du kan också söka på google-maps efter Segolstorp (observera att det ska ligga i närheten av Torsöbron 
om det är rätt då det finns fler platser med detta namn.) 

Telefon 

Kontaktperson på lägret är David Vindlycke som kan nås på 0704-075890. Vi rekommenderar starkt att du 
lämnar din mobil hemma, vi kommer ha att göra ändå! =) Tar du ändå med den så får den ligga i väskan 
på logementet, vi ledare tar inte ansvar för telefonen ifall den kommer bort eller går sönder.  

Vill du ringa hem får du givetvis låna någon ledares mobil! 

Extra utrustning 
Ta med ditt goda humör - det är det viktigaste! Hela lägret är beroende av det. Du kommer att ha precis så 
trevligt som du själv vill ha det och kamraterna blir precis lika snälla som du själv är. 

Avslutning 
Till er föräldrar: Välkommen på vår gemensamma avslutning med Gudstjänst som börjar 10:30 på 
söndagen. Det kommer bli skoj, så kom hela familjen!! Efteråt bjuds det på grillad korv med bröd. 

 Genom att anmäla dig till detta läger godkänner du att administrativ personal och ledare får hantera de uppgifter du angett i anmälan. Namn, adressuppgifter 
samt födelsedata delas även med PingstUng, detta för att få bidrag och kunna göra lägret så billigt som möjligt. Du kan närsomhelst be att bli borttagen ur vårt 

register genom att kontakta någon av ledarna ovan. 



Checklista 
  

  
 

 

 

 
   

 

 

Det här är ett förslag till utrustningslista. Du behöver givetvis inte ha med dig allt, men det mesta som 
finns med på listan kan vara mycket bra att ha med. Med lite sunt förnuft brukar man veta vad som 
kan behövas.  
 

 

 
Luftmadrass och liggunderlag, eller enbart 
liggunderlag (max 80cm bred) 

Bara luftmadrass är kylande, så det är 
inte så bra. 

 Sovsäck 
Lakan och täcke är svårt att klara – och 
kallt. 

 
Toalettsaker: Tvål, tandborste, tandkräm, 
hårschampo, kam, småpengar till duschpolett mm 

Duschpolett- för några enkronor får du 
en varm dusch. 

 Handdukar: En för bad och en för hygien 
Den vanligaste kvarglömda saken.  
Märk med namn! 

 Regnkläder & Stövlar  
För att det skall bli sol, behöver du ha 
med regnkläder (!) Märk med namn! 

 Ficklampa Kan va smidigt på logementet ibland.  

 Sportkläder, solkläder, baddräkt eller badbyxor Solskyddsmedel och keps kanske? 

 Jacka, till en kylig promenad 
Vi är ute på kvällen också och det är ju 
onödigt att frysa. 

 Varm tröja, kan behövas på kvällen Märk med namn, så klart! 

 Oömma kläder för lägerliv Mycket gröna knän blir det… 

 Lite finare kläder att byta till ibland kanske 
Man kan vilja ha något fräscht efter en 
dusch. 

 Har du en flytväst? Märk upp och ta gärna med! Vi använder flytväst i kanoter och vid fiske. 

 Inneskor eller tofflor? I matsalen får man inte ha uteskor. 

 Du får gärna ta med en bibel, om du har Finns på lägret också. 

 
Om du vill: Max100 kr till godis, dricka, glass och 
annat onödigt 

Billig (!) kiosk. 

 Medicin och annat som är lika viktigt Medicin i kylskåp? Säg till i så fall. 

 


