
Vinterhelg / familjeläger

Equmenia i Hemsjö och Equmeniakyrkan i Hemjsö bjuder in

till en trevlig helg med gemenskap, skidåkning utför och på

längden eller bara njuta av vintern. Vi bjuder in alla som vill

åka med från liten till stor, barn under 18 år reser i vuxens

sällskap. Resan arrangeras helt till självkostnadspris.

Var?

Vi bor på Vägsjöfors Herrgård som ligger norr om Torsby och

rakt nedanför Hovfjället. Vägsjöfors Herrgård är Equmenia

och Equmeniakyrkans gård i Värmland. Herrgården är fint

belägen och har fina gemensamhetsutrymmen för trevligt

umgänge.

Hur?

Vi åker på torsdag eftermiddag kl 16:30 från Alingsås och åker

hem söndag eftermiddag ca kl 16. Detta ger 3 dagars

skidåkning. Resan sker i gemensam buss som också kör till

backen och längdspåren.

Boende

Det finns tre alternativ till boende

Alt 1 . Vandrarhemsstandard (olika rum och storlekar, lakan

och handukar får du ta med)

Alt 2. Hotellstandard med dusch/toalett i korridor (del i

dubbelrum, lakan och handukar ingår)

Alt 3. Hotellstandard med dusch/toalett på rummet (del i

dubbelrum, lakan och handukar ingår)

I boendet ingår helpension (frukost, lunch-paket i backen,

middag och kvällsfika) från fredag morgon till söndag middag,

oavsett boendeform. På resan upp stannar vi för att äta vilket

man betalar själv. Vandrarhemsplatserna ligger utanför

herrgården. Barnfamiljer samt tidig anmälan ger boende

närmare herrgården.

Kostnad

Alt 1 . Vuxen 1900 kr, barn 1450 kr

Alt 2. Vuxen 2290 kr, barn 1725 kr

Alt 3. Vuxen 2475 kr, barn 1850 kr

(barn 4-11 år)

Kostnad för liftkort tillkommer. Det finns även möjlighet att

hyra skidor på plats. Skidåkning sker på Hovfjället alt. Branäs

beroende på snötillgång.

Anmälan

Tycker du att detta låter intressant gör då en anmälan senast

den 30:e november till vinterhelg@equmeniakyrkanhemsjo.se.

Ange namn, telefonnummer, antal personer samt boendeform.

Anmälningsavgift på 500:-/person sätts in på bankgiro

5233-4703, alternativt swisha till 123 467 64 33 märk med

vinterhelg och namn. Anmälningsavgift återbetalas ej.

Kontakt och frågor

Svante Larsson 0705-911898, svante.larsson@best.se

Andreas Wikberger 0733-988880, andreas@blink.se
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