
29 juli - 1 augusti 2019

ostergotland.junis.org

Junis – en förening för dig upp till 15 år. Massor av aktiviteter. 
En hel del äventyr. Och du får vara med och bestämma.

lägerJunis-

Lilla Lövhälla 



Välkommen på ett fartfyllt, spännande och roligt sommarläger på  
Lilla Lövhälla med Junis Östergötland. Vi kommer att sova i tält, paddla 
kanot, bada flera gånger varje dag och träffa nya och gamla Junis- 
kompisar. Ett riktigt sommarläger, helt enkelt!

Sommarens

STÖRSTA
ÄVENTYR



STÖRSTA
ÄVENTYR

Hoppas att vi 
ses på lägret!

29 juli - 1 aug 2019
på Lilla Lövhälla



När är lägret?
Måndag – torsdag den 29 juli – 1 augusti 2019.

Var är lägret?
Lägret är på lägergården Lilla Lövhälla, norr  
om Norrköping. 

Vad kostar det?
600 kronor.  

Hur reser jag dit?
Du tar dig till lägerplatsen på egen hand.   

Vem får komma?
Alla Junis-medlemmar som har fyllt 7 år. Du som 
ännu inte är medlem kan enkelt bli det i samband 
med lägret.

Över 13 år? 
Du som är över 13 år kan välja att vara byledare. 
Då är man ledare för den by man bor i på lägret. 
Är du intresserad av det anmäler du det i for-
muläret när du anmäler dig till lägret. Lägret för 
byledare börjar en dag tidigare, dvs 28 juli.

Anmälan
Senast den 16 juni på ostergotland.junis.org.  
Där kan du också läsa mer om förra årets läger.
Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Mer info
Utrustningslista, tider mm skickas i slutet av 
juni till dig som är anmäld. För att komma med 
till lägret ska din lägeravgift vara betald i god 
tid före lägerstarten. Mer information om detta 
kommer i bekräftelsebrevet.

Frågor?
Gunnevi Lehtinen Johansson
nunne@junis.org, 0730-483198

Lägerfakta!

ARRANGÖR 
Junis Östegötland
Norra promenaden 108
602 18 Norrköping 

HEMSIDA
ostergotland.junis.org

KONTAKTPERSON  
Gunnevi Lehtinen  
Johansson

TELEFON
0730-483198

E-POST
nunne@junis.org  

lägerJunis-

på             Lilla
       Lövhälla
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