
 
 
Kornhillsläger 
Två dagar med fokus på gemenskap och Jesus. För alla åldrar!! 
 
När: 5-6 september 
Tid: lördag 9:00 – söndag 16:00 
Var: Efs-gården i Åsljunga 
Adress: Ånhultsvägen 31, 286 72 Åsljunga 
Resa: Vi samlas på plats i Åsljunga. Var och en ansvarar för att ta sig dit. Har du extra 
plats i bil eller är behov av bilplats meddela detta vid anmälan så ska vi försöka hjälpa till 
med samåkning.  
Pris vuxen och barn över 12 år:  900 kr  
Pris barn 12 år och under som sover på madrass: Gratis 
Pris barn 12 år och under som sover i säng: 350 kr 
Vi tillämpar dock en flexibel deltagaravgift på 400 kr och uppåt. Det innebär att alla som 
är 12 år och över minst betalar 400 kr. Den som vill får gärna betala mer än 900 kr.  
Betalning: Till bankgiro 5423-5023 eller Swish 1235700539, märk med Kh läger, samt 
namn och summa för respektive person, senast den 14 juni 2020. 
Anmälan: Senast den 14 juni 2020. Skicka ett mail till lager@kornhill.se . Ange antal 
deltagare, namn, ålder, telefonnummer, eventuell allergi. För barn 12 år och under ange 
om de önskar sova på madrass eller säng. Anmälan är bindande och du är anmäld när 
betalningen är genomförd och du fått ett bekräftande mail. 
Mat: Middag lördag och söndag, kvällsmat lördag, frukost söndag och en massa fika där 
emellan. Allt ingår i priset men vi ordnar fikorna tillsammans.  
Boende: Det finns allt från tvåbäddsrum till flerbäddsrum med 10 sängar. Vi kan inte 
garantera något men ange eventuella önskemål om boende i anmälan.  
Hjälpa till: Vill du hjälpa till t.ex. med att baka, koka kaffe, anordna lekar, hjälpa till med 
barnsamling eller något annat trevligt hör gärna av dig till Cornelia eller Svante. 
Kontakt: Cornelia 0739-98 27 19, cornelialnilsson@gmail.com.  
                   Svante 0703 62 86 97, svante_nilsson@yahoo.se  
         Varmt välkommen med en förhoppning om härliga dagar tillsammans! 

	


