
Av och för Equmeniaförsamlingen Hemsjö, Equmenia Hemsjö och våra vänner

Kort fakta  När: 1-3 september Var: Bobergsgården Kostnad: från 200 kr 
Anmälan: via länk senast  

den 1 augusti, glöm inte att betala!

INFORMATION  
INNEHÅLL 
Vi kommer under två dygn umgås, samtala, röra på 
oss, ha andakter och äta god mat. 
Temat kommer att vara:  
Att hitta glädjen i Gud och tjäna Honom  
Vi kommer att bl.a. prata om nådegåvor, önskningar 
och tankar om verksamheten som vi bedriver. Det 
kommer finnas aktiviteter för alla åldrar.  
 
PLATS 
Vi kommer att vara på Bobergsgården i närheten av 
Skrea strand, några km söder om Falkenberg. Vi 
startar under fredag kväll klockan 19 med något  
ätbart och avslutar klockan 14 på söndag efter 
lunch och städning. Vi samåker till lägret, när  
anmälningstiden gått ut återkommer planerings-
gruppen om hur vi åker. 
 
BOENDE  
Vi bor inomhus i sängar eller utomhus i tält eller 
husvagn. Du tar med dig egna lakan om du bor  
inomhus.   
 
KOSTNAD 
Barn 4-11 år: 200 kr 
Ungdom 12-18 år: 300 kr  
Studenter: 350 kr 
Vuxen: 500 kr 
Sover du i tält eller husvagn minskar avgiften med 
100 kr/vuxen och 50 kr för övriga. 
Avgiften betalas senast 1 augusti till församlingens 
PG: 198399-8 eller swish 123 467 64 33.  
Du är inte anmäld förrän du betalat. 

1-3 september 2017

TILLSAMMANSLÄGER

Tillsammans  
Vi kommer att hjälpas åt med  

matlagningen och aktiviteterna, både 
på plats och inför. 

Efter anmälningstiden så kommer du 
få ansvar för något av följande: 
Laga mat (du får också recept) 
Baka (bröd alt. fika) 
Handla (du får också inköpslista) 
Kvällsaktivitet till lördagen, 
knappt 1 timme. 

Har du önskemål (vill eller inte vill 
göra) på vilket sätt du ska bidra så 
skriver du det i anmälan. Vi försöker 
fördela uppgifterna efter  
önskemål så långt som det är möjligt.

  Frågor besvaras gärna av: Ellinor Järleborg, Bea och Sussi Herngren och Teresia Lenngren  

ANMÄLAN 
Du anmäler dig genom följande länk  
https://goo.gl/forms/J4SzyOquSFNdPILw1  
eller prata med: Teresia - 070-2332393 samt betalar 
avgiften. Gör det så snart som möjligt men senast 1 
augusti. Så slipper vi planera på vår semester!

https://goo.gl/forms/J4SzyOquSFNdPILw1
https://goo.gl/forms/J4SzyOquSFNdPILw1

