Tillsammansläger

På Flahults ungdomsgård
27-29 augusti 2021
Gnosjö
Missionsförsamling

Gemenskap och fest

Vi kommer samman efter en lång tid då vi inte har kunnat
träffas som vanligt. Det blir tillsammansaktiviteter för alla
åldrar, andakter, barnsamlingar, tonårshäng, undervisning,
samtal, gudstjänst och mycket mer.
En viktig helg så gör vad du kan för att vara med.

Fredag 27 augusti
18.00 Grillning. Alla tar med egen mat och dryck.
20.00 Bön, lovsång och nattvard.
20.45 After Preach. Alla tar med eget snacks.

Lördag 28 augusti
Frukost för övernattande.
Helgen startar fredag 27/8 18.00 och avslutas på söndag 09.30. Gemensam bön & lovsång
29/8. Har du inte möjlighet att vara med hela helgen, kom 10.00 – 12.00 Samtal och undervisning. Fika.
10.00 – 12.00 Barnsamling med Sandra och Joachim Ling
gärna på de samlingar som passar.
13.00 Lunch
15.30 Tillsammansaktiviteter, fika.
Undervisningen
18.00 Kvällsgrill.
Hålls i år av Andreas Grumsén, Sandra och
19.30 Kvällsprogram.
Joachim Ling.
21.00 Bön, lovsång och nattvard.
Kiosk och hoppborg kommer finnas under dagen.
Barn– och tonårsprogram
Särskilda barn– och tonårsprogram kommer att finnas.
Söndag 29 augusti

Start och avslutning

Logi

Det finns möjlighet att bo i stugor och flerbäddsrum på
Flahultsgården. Det finns även möjlighet att bo i egen
husvagn eller tält.

Kostnad övernattning
Vuxen (fr. 13 år) 400 kr
Barn 5-12 år
200 kr
Barn 0-4 år
Gratis
Kostnad ej övernattning
Vuxen (fr. 13 år) 340 kr
Barn 5-12 år
170 kr
Barn 0-4 år
Gratis
Kostnad enbart lördag
Vuxen (fr. 13 år) 300 kr
Barn 5-12 år
150 kr
Barn 0-4 år
Gratis
Mer information
Andreas Grumsén 070-6092870
andreas@gnosjomk.se

Anmälan

Program

Frukost för övernattande
10.00 Gudstjänst för alla åldrar med Sandra och Joachim Ling.
Servering
Städning

Senast 15 augusti.
Namn:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
E-mejl:_________________________
Antal vuxna (fr.13 år):_________________________
Antal barn (5-12 år):__________________________
Antal barn (0-4 år):____________________________
Hela helgen

Enbart lördag

Önskar boende:_____________________
Har husvagn/tält:____________________
Önskar samåka:_______________________________
Kan ta _____ st. extra i vår bil
Specialkost: __________________________________
Anmälan postas till expeditionen eller
mejlas till andreas@gnosjomk.se
Obs! Om du anmäler dig via mejl, ta då
med all info under anmälan

