
 

  

 
 

Påsklägret är för många unga i Karlstads stift en av de viktigaste höjdpunkterna på året. 

Här möter man gamla och nya vänner och knyter vänskapsband inför  

framtiden. Vi möts i lek, gudstjänst, musik, måltider, fördjupning och samtal. 

  

I årets upplaga lägger vi fokus på mänskliga rättigheter. Vad är det för dig och för mig? Vad 

har vi för ansvar och hur kan vi tillsammans hjälpa människorna i vår värld? Under helgen 

kommer vi att ha olika workshops som pyssel, musik, bild och mycket annat!  

  

Påsksupé 

Som alltid kommer vi att ha en påsksupé på påskdagens kväll då vi äter god mat och 

givetvis har vi ett tema för årets klädsel: HJÄLTAR.  

Det kan vara allt från Stålmannen till Wonder Woman, men tänk också på att alla hjältar 

inte bär mantlar. Så ta på dig din brandmanshjälm, läkaruniform eller din finaste mantel, 

förbered ett härligt spex med din lokalavdelning och gör dig redo för en fantastisk supé!  

 

Ålder och ledare 

Som deltagare på lägret kommer du tillsammans med andra deltagare från din  

församling samt en församlingsledare. För att delta i lägret ser vi gärna att du är 

konfirmerad eller fyller 15 år eller mer i år. 

  

Lägerband 

Om det är så att du tycker det är kul att spela och vill spela under våra gudstjänster får du 

gärna anmäla dig till vårt lägerband. Lägerbandet kommer att arbeta med musiken som 

gruppaktivitet så det kommer att finnas gott om tid att öva. Ta gärna med instrument.  

Anmäl detta redan i lägeranmälan och vilket instrument du använder. 

 

Fotografering 

Under lägret kommer vi att fotografera och dokumentera. Dessa bilder skickar vi sedan till 

deltagande lokalavdelningar/församlingar. Vi kan inte garantera att bilder som deltagare tar 

under lägret inte hamnar på nätet. Dock kommer vi att påminna om vikten av att fråga den 

man tar kort på. I och med anmälan utgår vi ifrån att ni som lokalavdelning/församling 

informerar era deltagare om detta och eventuellt målsman i förekommande fall.  

  

Drogpolicy 

På våra arrangemang gäller distriktets drogpolicy som finns att ladda ner på vår hemsida. I 

korthet gäller totalt förbud mot alkohol, tobak (är du över 18 år brukas tobak diskret) och 

andra droger. Vid överträdelser kommer åtgärd att ske som kan omfatta att man får åka hem, 

kontakt med föräldrar/polis/sociala myndigheter m.m. 

  

Tid och plats 



Sandvikengården  9-13 April 

Inkvartering   torsdag kl. 17.30 

Hemfärd   måndag kl. 14.00 

  

Kostnad 

2 100 kr/medlem och 2 300 kr/icke medlem.  

  

Anmälan 

Sista anmälningsdatum är 15 mars. För anmälningar som kommer in efter det  

tillkommer en kostnad på 200 kr per deltagare. Det är heller inte garanterat att man får plats 

om man anmäler för sent eftersom påsklägret är ett populärt läger.  

Nyanmälningar som kommer in samma vecka som lägret börjar tas inte emot.  

Dock är det möjligt att byta namn och så ifall någon blir sjuk eller annat förhinder. 

  

Anmälan görs via Svenska kyrkans anmälningssystem. Länk hittar du här nedan:  
https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=11244 

 

Karlstads stift avbokningspolicy gäller.  
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