
VÄLKOMMEN TILL LIVSKRAFT SYD 2017/2018! 

Det är riktigt kul för oss i planeringsgruppen att hälsa dig välkommen dit! Vi hoppas att det ska bli 
dagar fyllda med glädje, inspiration, gamla och nya vänner men också tid för att, vart du än är i din 
tro, komma närmare Jesus. Temat på årets läger är Levande Vatten - det kommer ni märka i teman 
på gudstjänster och även under andra samlingar!  
Här följer lite information som kan vara bra för dig att veta innan lägret.  

Tider: Lägret börjar kl 16:00 torsdagen 28 december med incheckning och 17:00 är första 
samlingen i Öresundsalen. Vi avslutar lägret på nyårsdagen med brunch och Gudstjänst. Hemfärd 
beräknas till 13:00 den 1 januari.   

Plats: För att ta dig till Sundsgården kliver du på buss 219 eller 220 mot Landskrona från 
Helsingborg C och stiger av vid hållplats ”Sundsgården”. Sedan följer du bara skyltarna längs vägen 
till höger som går ner mot havet. För beskrivning med bil kan du gå in på www.eniro.se och sök på 
Sundsgårdens Kurs & Konferens, Helsingborg.  

Packlista: 
Förutom dina personliga kläder och hygienartiklar rekommenderar vi följande. 
· Lakan (du sover i säng eller på madrass, sovsäck är inte tillåtet) 
· Anteckningsmaterial, bibel och penna. 
· Inneskor 
· Bra utekläder för en eventuell strandpromenad 
· Festkläder till nyårsafton 
· Ett gottebidrag till nyårsaftonens GODISBUFFÉ. Köp ditt favoritgodis eller en påse snacks 

och stoppa i vår stora insamlingssäck vid incheckningen! OBS får ej innehålla NÖTTER!  
· Pengar till café på kvällarna, missionsmarknaden och kollekt. Kommer även finnas 

möjlighet att swisha.  
· Bidrag till Missionsmarknaden om du vill (se särskilt blad)  
· Sportkläder om du valt KRIK- eller dansseminariet, eller vill vara lite sportig. 
· Har du valt Skapar-seminariet finns det en del material på plats men om du vill kan du ta 

med eget pysselmaterial också.    

Betalning:  
Om du inte redan har betalt för lägret så sätter du över pengarna till:  
Postgiro: 49 82 71-6 eller Swish: 123-463 02 40 Skriv: ”Namn, Livskraft Syd 2017”  
Pengarna ska finnas på kontot innan den 18 dec. Har du anmält dig innan 1 dec så är summan 
1050, efter det är det 1150 kr. Om du får förhinder att vara med på lägret meddela oss INNAN lägrets 
start. Sjukintyg krävs för att få tillbaka inbetald avgift. 

Din anmälan: 
De flesta kommer få sitt förstahandsval av seminarium, de som inte får det meddelas via mejl. 
Information till dig som ska vara bibelsamtalsledare skickas också i ett mejl från Frida Råkeberg 
som är ansvarig för dessa grupper. Vid frågor om anmälan, kontakta Frida Ewers. 
Vi finns på Facebook som evenemang (livskraft syd 17/18) och grupp (livskraft syd)  
och på Instagram finns vi på kontot livskraftsyd där kan du se uppdateringar och  
få pepp för lägret! 

Gud välsigne dig! Vi ses på Sundsgården! 
//Planeringsgruppen genom lägercheferna  Frida Ewers och Frida Råkeberg  
 frida.ewers@efssyd.org, 070-3388064 
frida@efsvast.se, 076-0192462
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