
 

 
 

 
VÄLKOMMEN TILL MIDSOMMARLJUS 2016! 

 

Du som får det här brevet är anmäld till Midsommarljus på Heljarödsgården, och det är riktigt kul att 
hälsa dig välkommen dit! Vi hoppas på härliga dagar tillsammans och en gemenskap där du som 
ungdom blir utrustad för din vardag och får hjälp att leva ett helt liv med Jesus! 
 
Här följer lite information som kan vara bra för dig att veta innan lägret.  
 
Tider: Lägret börjar kl 16.30 torsdagen den 22 juni med incheckning och avslutas på söndagen den 
25 juni kl 17.00. 
 
Plats: På vackra Heljarödsgården. För att ta dig till Heljarödsgården kliver du på buss 225 mot 
Höganäs/Jonstorp från Ängelholm C och stiger av vid hållplats norra Heljaröd Östra. För 
beskrivning med bil kan du gå in på www.eniro.se och sök på Heljarödssgården.  
 
Packlista: 
Förutom dina personliga kläder för både ute och inomhusbruk och hygienartiklar rekommenderar vi 
följande. 

● Sängkläder/sovsäck till säng eller golv, (luftmadrass/liggunderlag om du valt att sova på 
golv). Du som valt tält, se till att du har ett tält att sova i (vi erbjuder inga tält) och ta 
med det som behövs för att sova där) 

● Anteckningsmaterial, bibel och penna 
● Inneskor 
● Sportkläder  
● Festkläder till midsommarafton 
● Pengar till kvällscafé och kollekt.  

 
På Midsommarafton anordnar gården midsommarfirande för alla som vill komma där även vi 
medverkar. Till kvällsgudstjänsterna och caféet på fredagen och lördagen kan du också bjuda med 
vänner som inte har möjlighet att vara med under lägret.  
 
Ledarna för Midsommarljus 2017 är Christoffer Lundahl, Rune Lindgren, Linnea Ingrup, Veronika 
Danielsson, Fredrik Jönsson, André Olofsson och Anne-Marie Öhman. De är alla grymt taggade på 
att få spendera denna maxade midsommarhelg med dig! 
 
Lägerchefer: Har du några frågor kring lägret i sig får du gärna kontakta lägercheferna Christoffer 
076-1278635 eller Rune 070-2376040.  

Betalning: Vi önskar att du betalar lägret innan det börjar. Det kan du göra på bankgiro 5275-8786 
eller Swisha 123 354 77 91. I medelandet skriv ”Ditt namn + Midsommarljus”. 
Pris: säng 740 kr, golv 590 kr, eget tält 490 kr. 
 
Gud välsigne dig!/Christoffer Lundahl, Rune Lindgren och Salt Sydsverige 


