
Häng med på Jätterolig Superhelg! 
Jätterolig Superhelg är för alla barn som är mellan 7-12 år och som vill
vara med på två riktigt goa dagar. Helgen hålls på tre olika platser och
du och din kår åker helt enkelt på den som passar er bäst. Under helgen
kommer vi ha roligt tillsammans, få spännande undervisning, leka skojiga
lekar, äta god mat och mycket mer. Visst låter det najs? Temat är
“PAPPA GUD” och vi vill med det temat bland annat berätta mer om vem
Gud är och att pappa Gud alltid är en god och rättvis far. Helgen består
av en natt som man sover borta, från lördag förmiddag till söndag
förmiddag. Anmälan är öppen nu på hemsidan, så sprid ordet! Affisch att
ladda ner och annat bra att ha finns också där och här nedan. Det här
blir skoj! Nedan ser du datum, plats och sista anmälningsdag för
respektive helg. Hoppas vi ses där!  

Umeå 22-23/10 (sista anmälan 8 oktober) 
Templet Östermalm, Stockholm 12-13/11 (sista anmälan 29 oktober) 
Nässjö 19-20/11 (sista anmälan 5 november) 

Start & slut: Helgen startar på Frälsningsarmén kl.10.30 på lördagen och
slutar 12.00 med lunch efter Gudstjänsten på söndagen. 

Adresser: 
Frälsningsarmén i Umeå, Kungsgatan 47
Frälsningsarmén Templet Östermalm/Sthlm, Östermalmsgatan 69
Frälsningsarmén i Nässjö, Kapellgatan 14

Frågor: sara.kilagard@fralsningsarmen.se eller
lina.ragnar@fralsningsarmen.se

Varmt välkomna på Jätterolig Superhelg
med temat PAPPA GUD!



Forts.

Packningslista: 
sovsäck
liggunderlag/luftmadrass
kudde
necessär
handduk
oömma kläder för ev utomhusaktiviteter/sportaktivitet
underkläder och kläder för helgen

När du som ledare anmäler din grupp på hemsidan behöver 
vi även ditt namn och mail. 

I år kommer det inte vara något ledarspår på Js-helgerna. Men vi
uppmuntrar till och ser gärna att ledare under 18 år är med som 
hjälpledare under helgen. Om ni har många i den åldern så vill 
vi också i detta utskick påminna om att det blir Wintercamp för 
åldern 13 år och uppåt i början av januari! Välkomna även då!

Kostnaden för lägret är 450 kr, men vi ansöker om bidrag och blir 
det beviljat landar kostnaden på 180 kr istället. 


