
Församlingslägret 26-28 augusti!

Snart är det äntligen dags!
En hel helgs semester tillsammans  med församlingsfamiljen i underbar 
natur på Vägsjöfors Herrgård.

Under helgen får vi många tillfällen att lära känna varandra i 
församlingsfamiljen. Vi umgås, äter god mat och slappnar av i solstolarna 
på  lagårdsbacken.

Det kommer att finnas möjlighet till bön och undervisning samt olika 
aktiviteter som sport, bad, kanotpaddling, musik, promenader och fika
i massor.

Praktisk info
Vägsjöfors Herrgård ligger ca 20 km norr om Torsby. Körtid 1:30 h från 
Karlstad. På fredag har vi drop-in med inkvartering från kl. 16 och middag 
kl. 18. Söndagen avslutas med gudstjänst och fika, slut ca kl. 15. Vi kommer 
att laga all mat gemensamt och hjälpas åt med disk och städning, det 
kommer att finnas listor att skriva upp sig på för detta.

Olika boendealternativ
Priserna är per person/natt, förutom för tält och husvagn som bara är per natt.

Tält 60 kr

Husvagn 150 kr

Husvagn
m. el 190 kr

Rum med
dusch 335 kr

Barn 4-12 år
292 kr

Under 4 år
gratis

Rum utan
dusch 290 kr

Barn 4-12 år
212 kr

Under 4 år
gratis

Extra säng 160 kr

Stugor =
vandrarhe
m 160 kr



Lakan 60 kr

Matkostnader:

Bara Bara

Hel helg 2 dagar lördag
fredag eller
söndag

0-5 år 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

6-12 år 120 kr 90 kr 60 kr 30 kr

13-19 år 180 kr 120 kr 90 kr 60 kr

Vuxen 300 kr 240 kr 180 kr 90 kr

Betalning
Betalning sker på plats med swish, kort. Vi vill att alla ska  ha möjlighet att
vara med, oavsett livssituation. Vill du vara med och  sponsra någon som
behöver lite ekonomisk hjälp?  Hör av dig! Du som behöver ekonomisk
hjälp. Hör av dig!
OBS! Vi tar inte emot kontanter!

VÄLKOMNA!

För frågor och information hör av er till:
Barbro Johansson, barbro@korskyrkan.com, 0707-564562
Olivia Sandberg, olivia@korskyrkan.com, 070-5271756
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