
Följ med på årets församlingshelg på Hjälmargården! Det blir en härlig, rolig 
och avslappnad helg för alla åldrar med gemenskap i fokus. Vi får tillfälle att 
både lära känna Gud och varandra bättre.

Helgen drar igång fredagen den 19 september med startsamling kl 20.00 och 
avslutas på söndagen med lunch och efterföljande städning kl 13.00. 

Under helgen kommer samlingar hållas för alla åldrar - separata samlingar för barn, 
tonåringar respektive vuxna, men vissa samlingar blir också för alla åldrar! Mer 
utförligt program samt annan bra information skickas ut per mail till de anmälda när 
helgen närmar sig. Niclas Ljung kommer att undervisa på de vuxnas samlinga utifrån 
temat “att följa Jesus hela livet, i alla åldrar och i olika livsfaser”. Det kommer också 
att vara uppstart för konfirmanderna under helgen. 

Sista anmälningsdag är den 7 september.
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Bussresa
Även i år ordnar vi bussresa tur och retur för de som önskar. Detta kräver dock till-
räckligt med intresse, så om ni är intresserade av bussresan anger ni det vid anmälan. 
Vi meddelar samtliga i god tid om bussresan blir av eller ej. Det går också att ta sig till 
Hjälmargården med bil, vilket tar ungefär två timmar från Stockholm.

priser (inkl boende, mat och undervisning)

Pris
Vuxna 850 kr
Studerande/arbetssökande 600 kr
Tonåringar 13-19 år 400 kr
Barn 5-12 år 200 kr
Barn 0-4 år Gratis!
Bussresa tur och retur
Betalas separat senare

250 kr Vuxen/tonåring 
50 kr Barn

Barn- & tonårspriserna är reducerade tack vare sponsring från stiftelsen Makarna Malmqvist.

Boendet kommer i år (så långt det är möjligt) fördelas utifrån följande prioriteringar:
•	 Familjer	med	barn	i	rum	med	tillgång	till	dusch	och	toalett	
•	 Särskilda	önskemål	och	behov	(anges	vid	anmälan)

På gården finns täcken, kuddar och sängar/madrasser, men ta med egna sängkläder och handduk.

en för alla - alla för en
Visst vore det fantastisk om alla följde med på vår församlingshelg! Det finns därför 
möjlighet att ge 200 kr extra eller ta emot sponsring på 200 kr, beroende på behov och 
möjligheter. Läs mer vid anmälan.

anmälan
Du anmäler dig genom att fylla i ett formulär på  
www.soderhojdskyrkan.se/anmalan 

I samband med anmälan betalar du även in avgiften på Söderhöjdskyrkans bankgiro 
5422-7913. Märk din betalning med “Anmälan Namn” t.ex. “Anmälan Anna Josefs-
son”. Har du inte tillgång till internet går det även bra att anmäla sig genom att ringa 
Anna Josefsson på 070-36 33 994.

frågor
Anna Josefsson: josefsson.anna@hotmail.com, 070-36 33 994  
Caroline Voxenhaag: carolinevoxenhaag@gmail.com, 070-210 80 54


