Nu är snön på väg och vi har planerat
för ett gemenskapsläger i Vemdalen!
Ett läger gemensamt för Hagakyrkan
och Elimkyrkan, där alla åldrar är
tillsammans.
Vi har bokat in en härlig
vårvinterhelg 22 – 25 mars 2018,
torsdag em. till söndag. Det går bra
att komma senare under helgen,
men priset är detsamma.

Tanken är att vi ska kunna umgås
tillsammans i en avkopplande miljö
och därför blir det självhushåll, där vi
hjälps åt med inköp och att laga
maten tillsammans, info återkommer
vi med längre fram.
Resa
Var och en får även själv ordna resa
och eventuell samåkning till och från
Vemdalen och till de aktiviteter man
vill göra.
Boende
Vi bor på Vandrarhemmet Gästis i
Vemdalsbyn. Vandrarhemmet
rymmer 52 personer uppdelat på 3
lägenheter och 19 rum. Där finns
stort fint kök, stor matsal, gillestuga
med TV, bastu med dusch m.m.

Aktiviteter
I Vemdalen finns flera skidsystem
både för längdskidåkning och för
utförsåkning. Det finns pulkabackar
och nybörjarbackar i både Björnrike
och Vemdalsskalet, fina värmestugor
med micro och det går att åka vessla
till olika stugor och att promenera!
Efter middag och bastu finns tid för
gemenskap. Förutom spontana
aktiviteter som snöbollskrig, samtal
över en kopp kaffe eller att läsa en
god bok, samlas vi till lekar, film och
spel. Kvällarna avslutas med
kvällsandakt.

Pris & anmälan
Priset för helgen blir 550 kr/person
för boendet. Barn 0-4 år bor gratis i
förälders säng.
Anmäl dig så fort som möjligt då
antalet platser är begränsade. Först
till kvarn... Anmälan är bindande och
görs genom att maila: namn, ålder,
mobil samt mailadress till:
henrik@hagakyrkan.nu
Betalning för boendet ska ske senast
den 27 februari på bankgiro 3262706, Elimkyrkans barn och ungdom.
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Frågor?!
Henrik Åkesson
070-820 21 30
henrik@hagakyrkan.nu
Sven-Erik Karlsson
070-234 48 85
sven-erik@elimkyrkansundsvall.se

22 – 25 mars
Gemenskapsläger
med Hagakyrkan
& Elimkyrkan

