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SOMMARLÄGER
på Björkenäsgården
28 juli - 3 augusti 2018

Furuhöjdskyrkan
Alunda

Sommarläger - var, när, hur?
Var?

Furuhöjdskyrkan arrangerar sommarläger. I år bär det av till Björkenäsgården i Hampetorp, som ligger 3
mil utanför Örebro. Hampetorp ligger
naturskönt vid sjön Hjälmaren och
på gården finns det stora ytor med
grönområden att sätta upp tält och
husvagnar. Det finns också fotboll- och
beachsvolleyplaner för den som gillar
att röra på sig och ha kul. Ett trevligt
bad med brygga finns på gården.

När?

Sommarlägret är v.31, den 28 juli - den
3 augusti 2018 Vi vill inbjuda alla att
komma med på en härlig sommarvecka med god gemenskap. Ta med din
familj, en vän eller kom med själv. Här
får du möjlighet att vara tillsammans
med barn, ungdomar, medelålders
och pensionärer – allt i en härlig
gemenskap. Om du inte kan vara med
hela veckan går det att komma några
dagar, men för att du ska få ut bästa
möjliga av veckan så uppmuntrar vi att
du är med hela veckan.

Hur?

Sommarlägret arrangeras av Furuhöjdskyrkan i Alunda. Vi hoppas att alla ska
känna sig välkomna att åka med, ung som gammal, lägervan eller du som åker
med för första gången. Dagarna ramas in med gemensamma aktiviteter så som
sport och lek för alla åldrar, bibelstudium och samtal, bön och lovsångsstunder.
För alla barnen och ungdomar ordnas det speciella samlingar och aktiviteter.
Under veckan kan man också åka på utflykter eller bara ta det lugnt, läsa en bok
eller bada och sola.

Frågor?

Har du några frågor angående lägret är du välkommen att ringa till Gustav Ek
0704-38 71 18 eller Torsten Wahlund 0707-88 28 04.

Priser & anmälan
Priser

Alla priser för boende är inkl. frukost, lunchpaket, middag och kvällsfika.
Boende i eget tält eller
husvagn exkl. el:
1 pers. 		
870 kr
fam. 2 pers.
1705 kr
fam. 3 pers.
2440 kr
fam. 4 pers.
3025 kr
fam. 5. pers.
3610 kr
fam. 6. pers.
3920 kr
Bussresa tur och retur: 300 kr
El: 60 kr /dygn

Boende inomhus i rum:
1 pers. 		
1545 kr
fam. 2 pers
2805 kr
fam. 3 pers.
3590 kr
fam. 4 pers.
4275 kr
fam. 5. pers.
4810 kr
fam. 6. pers.
5245 kr
Barn under 1 år: 200 kr

Anmäl dig!

Gå in på Furuhöjdens hemsida www.furuhojdskyrkan.se
Klicka på anmälningslänken. Fyll i alla fält.

Varmt VÄLKOMMEN på sommarläger!
Har du frågor om anmälningen - ring till Anders Viklund 072 141 71 42.
När lägret närmar sigfår du som anmält dig mer information ang. lägret. Boende
i olandsbygden har förtur fram till 1 juni. Sista anmälningsdag är den 15 juni.
Hela deltagaravgiften ska vara betald senast den 30 juni till plusgiro: 75991-0,
ange namn.

Furuhöjdskyrkans församling Torpvägen 9, 747 30 Alunda Telefon 0174 100 27 www.furuhojdskyrkan.se

Sommar

UNGDOMSLÄGER
på Björkenäsgården
28 juli - 3 augusti 2018
Ett läger i lägret!
Samtidigt som stora sommarlägret har vi ungdomar vårt eget undomsläger.
Vi sover i tält på Björkenäsgården och har egna aktiviteter. På ungdomslägret
blir det massor med bad, gemenskap, utflykter, beachvolleyboll och fotboll och
annat bra, - som Jesus, Bibeln, och lovsång. Prata med ungdomsledarna om du har
några frågor, så berättar vi mer.

Anmäl dig!
Anmäl dig via Furuhöjdens hemsida www.furuhojdskyrkan.se
Klicka på anmälningslänken. Fyll i alla fält. I priset ingår mat, resa och logi i tält
samt kostnader för ungdomslägrets utflykter.

Pris:

1135 kr/studerande

1385 kr/arbetande

