LÄGERGÅRDEN I SOLBERG
Vid foten av Solberget, nära kyrkan, ligger den pampiga
före detta prästgården med utsikt över Solberg, byn som
verkligen gör skäl för sitt namn.
Liggande på sydsluttningen lyser solen in genom
lägergårdens höga fönster och fyller rummen med ljus.
Numera används den före detta prästgården bland annat
som lägergård och drivs av Örnsköldsviks södra pastorat.
Lägergården är perfekt till konfirmandläger, miniorläger,
familjeläger, retreater, högtidsdagar m.m.
LÄGERGÅRDEN
Lägergården kan ta emot upp till 32 personer och är rök-,
alkohol-, drog- och djurfri.
Kök med standardutrustning (husgeråd, dubbla spisar, mikro,
snabb diskmaskin), matsal/lektionssal, toalett med dusch,
”ledarrum” samt allrum/andaktsrum ligger i markplanet.
Övervåningen har fem rum, 32 bäddar (våningssängar
med tillhörande täcken och kuddar) och två badrum.
KYRKAN
Närheten till en av Sveriges vackraste kyrkor gör att det går att fira
gudstjänster och andakter där, efter överenskommelse vid bokning av
lägergården.
Solbergs kyrka, som byggdes 1917, är en timrad kyrka i gammal samisk
stil.

VAD FINNS DET ATT GÖRA?
DJUR OCH NATUR
I Anundsjö vildmark finns fyra naturreservat.
Stockholmsgatorna ligger cirka 20 km från Solberg. Där
har istiden satt djupa spår i naturen. De lodräta bergväggarna, blockgrottorna och jättegrytorna vittnar om att
stora vattenmassor en gång forsade fram och formade
berget.
Vid Trolltjärnens svarta vatten och Vändåtberget finns en urskog som är 250-360 år gammal.
Du som är intresserad av fåglar och vilda djur gör ett besök i Käl. Med sitt viltvatten med
utsiktstorn och dammvaktskoja finns möjligheten att studera djurlivet på nära håll.
Den som gillar att fiska har många möjligheter till både sommar- och vinterfiske. Fiskekort
krävs dock.
För dig som tycker om att ströva i naturen finns under barmarkstid flera vandringsleder att
välja bland. En stig börjar vid lägergården och leder upp på Solberget, ”Västernorrlands tak”
(594 m.ö.h.), till en grillplats där utsikten över bygden är fantastisk.
SLALOM, SNOWBOARD OCH LÄNGDSKIDÅKNING
Cirka 300 m från lägergården ligger slalombacken med sina sex nedfarter i söderläge, längd
1200-1600 m, fallhöjd 220 m, och de flesta av nedfarterna är barnvänliga. Barnbacken nås
med en egen knapplift och övriga nedfarter med två bygelliftar. Solberget är mycket
snösäkert.
Fina och varierande längdskidspår finns som går att kombinera med varandra på många sätt,
ett elljusspår på upp till 8 km, ”mormorsspåret” 10 km och ”Brännaslingan” 15 km.
SKOTER
Flera kartlagda skoterleder finns i närheten.
LIVSMEDEL, BRÄNSLE, M.M.
I Solberg finns Handlar’n där du kan köpa livsmedel, bränsle, apoteksvaror och mycket mer.

Upplysningar och bokningar:
Pastorsexpedition Bredbyn (Örnsköldsviks södra pastorat)
Telefon: 0660-594 00
E-post: anundsjo.skorped.expedition@svenskakyrkan.se
Vaktmästare Solberg (Anundsjö församling)
Telefon: 0661-65 40 72
Ring eller maila så får du veta mer!
Med reservation för eventuella ändringar eller felaktigheter.

VÄLKOMMEN!
hälsar Örnsköldsviks södra pastorat
ornskoldsviks.sodra.pastorat@svenskakyrkan.se

För mer information om Solberg
www.solbergsbacken.se
www.nolaskogsskoterklubb.com
Handlar’n Solberg 0661-500 10

Välkommen till

Lägergården i
Solberg

