
 

CAH SOMMARLÄGER 2019 

  

VÄLKOMNA TILL ÅRETS SOMMARLÄGER! 
Den 1-4 augusti 2019 – Strandhem i Örkelljunga, Skåne. 

 

  
 
Strandhem är en missionsgård som ligger vid en sjö. Bra boende, föreläsningssalar, matsal, 
fotbollsplan och andra aktiviteter finns inom ett och samma överskådliga område. Vi kommer 
dessutom ha platsen för oss själva. Vi hade läger här 2017 och de som deltog då, ville gärna att 
vi skulle komma hit snart igen. 
 

                     
 
 

STRANDHEM 

Adress: Smålandsvägen 48, 286 35 Örkelljunga 
För mer information om Strandhem: www.strandhem.nu 

  



PRELIMINÄRT PROGRAM Ett mer detaljerat program kommer. 

Torsdag 1/8 Inkvartering & fotografering. Fika/mat. Presentation av programmet, 
deltagarna & gruppfoto. Gemensam aktivitet. 

   
Fredag 2/8 Föreläsningar samt aktiviteter för barn/ungdomar (förmiddag och 

eftermiddag). 5-kamp (kväll). 
   
Lördag 3/8 Årsmöte (förmiddag). Gemensam eftermiddagsaktivitet. Om du inte vill delta 

i lördagens gemensamma utflykt, vänligen meddela detta i ditt anmälningsmail! 
Gemensam middag. 

   
Söndag 4/8 Utvärdering, planering, avslutning. Hemfärd. 
   

BOENDE & MAT 
Vi kommer att bo i längor eller i lägenheter i ett separat hus. Några större rum finns för de som 
har behov av extra utrymme för t ex rullstol. Ett fåtal platser finns för husvagn/husbil. Säg till 
om det är intressant. 
 
Maten ingår i anmälningsavgiften. Specialkost? Meddelas i mailet vid anmälan. Om du inte önskar 
lunch på lördagen meddelas även detta i mailet vid anmälan.  
 

KOSTNAD 
Vuxen: 1 000 kr 
Ung, 9-18 år: 700 kr 
Barn, 3-8 år: 500 kr 
Barn, 0-2 år: 0 kr 
  

ANMÄLAN – SISTA ANMÄLNINGSDAG 31 MAJ! 
Anmälan görs i två steg: inbetalning av anmälningsavgift och mail. 
Inbetalning görs genom att betala in anmälningsavgift till kontonummer: 45 08 15 – 6. Kom 
ihåg att skriva vem betalningen gäller. 
Mail skickas till lagervistelse2019@outlook.com och innehåller följande information: 

- Namn på deltagarna. 
- Födelseår för de barn som är med. 
- Vem/vilka som har CAH. 
- Mobiltelefonnummer. 
- Specialkost. 
- Om ni avser att endast delta någon av dagarna och i så fall vilken/vilka. 
- Eventuella andra behov. 

 

ARRANGÖRER 2019 

Caroline Jonsson 0760-386977 & Martin Jonsson 070-3927455 

Marie Löfvendahl 0703-573022 & Marcus Löfvendahl 0768-288884 

Julia Andersson & Peter Korn 0703-716771  
 

VARMT VÄLKOMNA! 


