
Kom hem till den Gud som längtar efter dig  

Kom hem till den Gud som vill bära dig 

Kom hem till den Gud som ger dig liv 

Kom till bibelcampingen 2022

Vår bön är att du där ska få möta Gud och lära känna honom ännu mer.

BREANÄS BIBELCAMPING

PÅ FÖRMIDDAGARNA SAMLAS BARNEN I ÅLDRARNA 4-13 ÅR TILL UNDERVISNING I ÅLDERSINDELADE 
GRUPPER. FÖR DE ALLRA MINSTA BARNEN 1-3 ÅR SÅ ORDNAS BARNPASSNING.

18–23 juli 2022

TEMA: KOM HEM



TALARE/MUSIKER

PROGRAM

FREDRIK CARLSSON – kyrkoherde Knislinge pastorat, Hanaskog

GÖRAN LANDGREN – präst, Örby

ANTON FLOOD – skolpräst Glimåkra FHS, Knislinge

MIRJAM FLOOD – biolog, Knislinge

TALARE FRÅN ST:A CLARA – medarbetare i Sankta Clara församling, Stockholm

JENNY LUNDQVIST – präst, blivande Örebroare

MICHAEL JEFF JOHNSON – musiker, låtskrivare, författare, Sävedalen 

MAGDALENA REDEGAARD – kantor Knislinge pastorat, Hanaskog

VICTORA JÄMSTORP – kyrkomusiker Knislinge pastorat, Isgrannatorp

Måndag 18 juli

9.00 Gemensamma förberedelser inför veckan 
Drop-in och incheckning

16.00 Välkomsthälsning & 
samling på fotbollsplanen

17.30 Korv, bröd & senap och gemenskap
18.30 Kvällsmöte för barn och vuxna, musikalen 

”Kom hem”, nattvard 



Tisdag 19 juli

9.15 Morgonbön och information om 
bl.a. barngrupperna

10.00 Bibelstudium, Fredrik Carlsson
18.30 Kvällsmöte, Anton & Mirjam Flood, barnmöte

Onsdag 20 juli

9.30 Morgonbön
10.00 Bibelstudium, Fredrik Carlsson
15.00 Workshop – Anton & Mirjam Flood
18.30 Kvällsmöte, Talare från Sankta Clara, barnmöte

Torsdag 21 juli

9.30 Morgonbön
10.00 Bibelstudium, Göran Landgren
18.30 Kvällsmöte, Jenny Lundqvist, 

barnmöte Cirkus Mie

Fredag 22 juli

9.30 Morgonbön
10.00 Bibelstudium, Göran Landgren
18.30 Kvällsmöte, Michael Jeff Johnson, 

barnmöte
21.00 Partaj

Lördag 23 juli

9.30 Morgonbön
10.00 Bibelstudium, Göran Landgren
 Gemensam avslutning, tältrivning, städning m.m.



Anmälan

Anmälan görs via hemsidan www.breanas.se, 

eller mail bibelcamping.breanas@gmail.com. 

Bekräftelse kommer inom en vecka. Begrän-

sat deltagarantal, företräde ges för dig som 

deltar hela veckan.

Sista anmälningsdag: 19 juni

Kommer du enstaka dagar och önskar plats 

i någon barngrupp ordnar vi det i mån av 

plats. Även detta behöver anmälas.*

Följande info önskas i samband med anmälan:

· Namn på samtliga deltagare

· Vilka dagar man anmäler sig till

· Telefonnummer

· Hemadress

· Födelseår på ev barn

· Önskat boende: husvagn, tält, rum

· Om man vill äta lunch, anmäl isf vilka 

dagar (pris för vuxen ca 100kr/portion, 

barn 0-11 år halva priset)

Undrar du över något går det bra att maila 

frågor till adressen ovan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Campingveckan är utformad för självhushåll. Man 

står för sin egen mat men har tillgång till kyl, 

frys och micro. I år har vi samarbete med Breanäs 

hotell, för de som önskar kan lunch köpas där. 

I lägeravgiften ingår korv på måndagskvällen 

samt förmiddags- och kvällsfika.

Barn 1–13 år

För barnen kommer det att finnas barnsamlingar 

under förmiddagarna med olika dagstema, sång/

musik, rörelse, scouting, kreativt skapande

Ungdomar 14 år och uppåt

Konfirmerade ungdomar är välkomna även utan 

sina föräldrar. 

Lägeravgift

Vuxna 700 kr/vecka alt. 200 kr/dygn 

Ungdom 13–20 år 350 kr/vecka alt. 95 kr/dygn 

Barn 5–12 år 250 kr/vecka alt. 80 kr/dygn 

Barn under 5 år gratis

Campingavgift

Husvagnsplats ink el: 900 kr/vecka alt. 

250 kr/dygn 

Tält inkl el: 650 kr/vecka alt. 180 kr/dygn 

Säng i huset: 1200 kr/vecka alt. 300 kr/dygn, 

barn 5–12 år 600 kr 

Helpension hela veckan (endast för boende i hu-

set): Barn 5–12 år 600 kr, 13 år och uppåt 1100 kr

Vid boende i huset gäller endast helpension.

Lägret betalas i förskott. Info om betalningen 

skickas ut i god tid före lägret. 

OBS! 10 % påslag vid betalning under lägret.
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* Behövs för att inte grupperna skall bli för stora i 

förhållande till lokaler och antal ledare. Vi vill att 

grupperna ska fungera och barnen ha det bra!


