
 
 

VÄLKOMMEN TILL SEGOLSTORP YOUTH 2022 

Vi har den stora glädjen att hälsa dig välkommen till Segolstorp  2-6 augusti 2022. Dagarna kommer 
innehålla bad, turneringar, gött häng, workshops, tribal wars, morgonsoffa, undervisning om Jesus, 
kvällsmöten och många andra roliga aktiviteter. Vi tror på en härlig vecka tillsammans! Ser man tillbaka 
i tiden kan många ungdomar berätta hur Segolstorpslägret förvandlat deras liv och vi tror inte att det 
kommer bli sämre i år utan givetvis ännu bättre. Kom med en stor förväntan så gör vi detta läger till 
det bästa hittills! 

 

VIKTIG INFO 

• Incheckning börjar kl 16:00 tisdagen den 2 augusti.  
Klockan 17:45 börjar lägret i mötestältet och då ska du ska vara inkvarterad och klar. 

• Det finns fika vid ankomst för både deltagare och föräldrar. För föräldrarna till en kostnad av 20 
kronor/st. 

• Lägret slutar lördag 6 augusti klockan 12.00, då föräldrar och syskon är välkomna för gemensam 
fika till en kostnad av 20 kronor/st. 

• OBS! Är det så att du varit magsjuk eller liknande ska du ha varit symptomfri i minst  48 timmar för 
att följa med på lägret på grund av smittorisken. 

• OBS! Det finns tyvärr ingen tillgång till el för husvagnar eller tält. 
• Om du inte har möjlighet att köra ut husvagnen på tisdagen så har vi drop-in tid mellan 18:00 och 

20:00 måndagen 1 augusti. Då finns ledare på plats som visar var du ställer er husvagn. 
(Övernattning innan lägret börjar är ej tillåten.) 

• Området runt Vänern är ett riskområde för TBE som sprids via fästingar. Det är därför en bra idé att 
vaccinera sig. Kika in sista punkten på frågor o svar på vår hemsida www.segolstorp.se för mer 
information. 

 

UTRUSTNINGSLISTA 

• Kläder för alla väder 

• En t-shirt (och eventuellt andra plagg/grejer om du har) i din tribes färg. Du får ett separat mail 
längre fram med info om vilken tribe du är med i!  

• Sportkläder 

• Toalettartiklar 
• Handduk, badkläder och solskyddsfaktor. 
• Bibel, anteckningsblock och pennor 

• Ska du bo på logement: Ta med luftmadrass/liggunderlag, sovsäck och kudde 

• Varma kläder att sova i, det kan bli kallt på nätterna. 
• Myggmedel kan vara bra att ha, likaså öronproppar! 
• Ta med fickpengar, vi kommer att ha godisförsäljning på plats. Swish och kort funkar också.  
• För att duscha behöver du poletter som går att köpa i kiosken. Ett tips är att bada istället!  

 

KORT VÄGBESKRIVNING FRÅN MARIESTAD TILL LÄGERGÅRDEN SEGOLSTORP 

• Kör på E20 några km mot Örebro. 
• Sväng vänster vid skylten ”Torsö”. 

http://www.segolstorp/


• Fortsätt cirka 8 km mot Torsöbron och sväng höger vid skylten ”Segolstorp”. 
• Efter drygt 1 km kommer du till lägergården som ligger på vänster sida. 

 

REGLER 

En del enkla regler som gäller för alla som är med på lägret: 
• Lägret är helt alkohol‐ och drogfritt. 
• Vad gäller elektronik får ni lämna bergsprängare, tv, datorer och paddor hemma. 
• Alla samlingar är obligatoriska. 
• All form av mobbning är helt oacceptabel. 
• Under lägerveckan räknar vi med att alla deltagare stannar på lägergården, behöver man lämna 

området så ber vi er att prata med lägerchefen i god tid. 
• Lägret ansvarar ej för värdesaker. 
 

 
 
VID EVENTUELL AVANMÄLAN 

Om du avanmäler dig med läkarintyg så får du alltid tillbaka hela avgiften förutom 100 kr som vi tar i 
administrationsavgift.  
 

Om du avanmäler dig utan läkarintyg så gäller följande: 
• Avanmälan före 1/7. 600 kr betalas tillbaka. 
• Avanmälan 1/7 eller efter det. Inget betalas tillbaka. 

Avanmälan görs till mirjam.nordstrom@pingstlidkoping.se, glöm inte att ange “avanmälan Segolstorp” i 
ämnesraden. 

  
HAR DU FRÅGOR? 

Kontakta din lokala ungdomspastor/ledare i första hand och i andra hand vår lägerchef 
Simon Holst, simon.holst@skovdepingst.se 0500-74 58 42 
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