
I början av augusti, strax innan skolan sätter 
igång, inbjuder Pingstkyrkan i Norrtälje till 
sommarläger och ungdomshelg i Åkerö, 
Rådmansö.  

 

Sommarlägret 2022 för åldrarna 7 år (född 2015) och 
uppåt kommer hållas på Åkerögården från måndag 8/8 till 
onsdag 10/8 i vecka 32. Det kommer bli mycket lek och skoj, 
bad och aktiviteter och även samlingar och sång. 

På Åkerögården serveras frukost, lunch, fika och middag. 
Logirummen har sängar. 

Ungdomshelgen för åldrarna 13år (född 2009) och uppåt 
blir i närheten av Åkerögården där vi bor i militärtält, lagar vår 
mat ute och bara har det bra i friluftsanda. Det blir bad, lek, 
skoj och samlingar kring lägerelden. 

Vi hoppas att flera från ungdomshelgen också vill fortsätta och 
vara med på sommarlägret och hjälpa till som miniledare eller 
bara vara med. Också det kommer vi gå igenom och planera 
under helgen. 

 

Anmälan: 
Anmäl er via Google Forms, länken till formuläret: 

https://forms.gle/ZMj73hUm3VULi6ucA 

Sista anmälningsdag är 15 juli, men du som redan nu vet 
att du vill vara med – anmäl dig IDAG! 

 

 

Varmt välkomna med! 

Hälsar alla ledare genom Elias Pennström, ansvarig barn- och 
ungdomsledare Pingstkyrkan Norrtälje 

Praktisk information 
Tider: 
8-10 augusti Sommarläger.  
Start 09.00 på måndagen. 
Avslutning 18.00 med 
föräldrar, syskon eller de som 
vill. 

6-8 augusti Ungdomshelg.  
Start 14:00 på lördagen. 
Avslutas 08.00 på måndag 
morgon då alla som vill 
fortsätta på lägret går till 
Åkerögården och möter upp 
resten av deltagarna. 

Åldersgränser:  
Födda år 2009 och tidigare för 
ungdomshelgen. Födda år 
2015 och tidigare för 
sommarlägret. 

Priser: 
700 kr per barn upp till 12 år 
för sommarlägret. 
900 kr per person från 13 år 
för sommarlägret samt med 
eller utan ungdomshelg. 
200 kr per person för bara 
ungdomshelgen. 

Kyrkan hjälper till med betalning 
för dem som behöver. 

 

 

Mer information om lägret, 
packningslista, detaljer och 
betalningsinfo kommer i 
början av sommaren. 

 


