INBJUDAN TILL
GEMENSKAPSLÄGER

HITTA TILL GÅRDEN
Föreningen Munkaskog
Munkaskog 6, 56622 Habo

Välkommen att vara med på Sionförsamlingen
Stöpens församlingensläger.
Detta året kommer vi att träffast på
Munkaskogsgården som ligger naturskönt vid
Vätterstranden, strax utanför Habo.

KONTAKTA

Gården vill vara en resurs för människor i alla
åldrar, för en positiv utveckling av kropp,själ
och ande på en kristen värdegrund

Kurt Ellström för mer info 0709-164452

Gården drivs av en förening med medlemmar
från de olika församlingarna i Habo.

eller
info@stopenpingst.se

www.stopenpingst.se

VÄLKOMMEN 25-27 MAJ 2022

MUNKASKOGS
GÅRDEN
TILLSAMMANS
LÄGER

ANMÄLAN
Anmälan till Tillsammanslägret på Munkaskogsgården 25 – 27 maj 2022

Anmäl ditt deltagande senast 8:e Maj, via denna talong,
eller via mail med motsvarande information till: INFO@STOPENPINGST.SE

Namn: ______________________

Mailadress: _____________________________

_________________________________
_________________________________

Boende:

I rum på gården

Husvagn / Husbil

_________________________________
_________________________________
_________________________________

ev. Allergier:_____________________________

TILLSAMMANS
HÅLLTIDER
Incheckning Onsdag kl 16.00-18:00
Avslutning Fredag kl 18:00

KOSTNADER
Vuxen

600kr

Barn 6-12år

400kr

Maxpris familj

1,800kr

Hela familjen, gammal som ung är välkomna att
vara med och dela denna Kristi
himmelsfärdshelg med oss. Det är här vi skapar
tillfällen för bl.a goda samtal kring fikabordet. Lek
och skratt, En promenad utmed vattnet för att
ladda batterierna, studera bibelordet, äta god
mat tillsammans, bön & lovsång, aktiviteter för
barnen och tid att umgås och lära känna
varandra lite mer.

•

Vi vill lägga vikt på undervisning kring cell /
hemgruppens funktion och betydelse.
Inspereras och utmanas i bibelstudie och
personliga vitnesbörd. Även vikten av
gemenskapen och omsorgen i en församling.

Vid deltagande under en dag är priset 250:-.

BOENDE
Vi bor i trevliga små rum i gårdens
huvudbyggnad. Den som vill bor i
egen husvagn eller husbil. Vi har
tillgång till ett flertal platser för husvagn eller
husbil, inkl. el. Viss rabatt kan fås vid boende i
husvagn eller husbil.

TEMA

•

FRITID OCH AKTIVITER
Under lägret kommer vi att ha gemensamma
aktiviteter. Det kommer att vara aktiviteter för
och med barnen, ungdomarna kommer att ha
aktiviteter tillsammans med övriga lägret.

”Känn glädje i
er gemenskap
med Herren
Jesus!”
- Filipperbrevet 4:4 -

