
 

VÄLKOMNA MED PÅ GEMENSKAPSLÄGER! 
 
 

1-2 september, Sjöhaga Skövde 
 
 
1-2 september åker vi tillsammans till Sjöhaga lägergård utanför Skövde för att umgås med Gud 
och varandra. Vi startar helgen på lördagen med drop-in incheckning och fika med egen fikakorg 
mellan 9.30-11. Helgen avslutas med gemensam lunch på söndagen. Där emellan kommer vi ha 
samlingar för stora och små, roliga aktiviteter och go gemenskap. Lägergården ligger i närheten av 
en sjö så medtag gärna badkläder. 
 
Samlingarna kommer ha två olika teman. Det blir dels en uppstart för höstens tema ”Frid i själen” 
och sedan en samling med det spännande temat ”Hur vill jag att vår kyrka ska vara år 2025 och vad 
ska vi och jag göra för att nå dit?” 
 
Alla ni som känner er som ungdomar är välkomna till Sjöhaga redan fredag kväll under Sofias 
ledning, mer information om detta kommer separat.  
 
På Sjöhaga ingår inte någon som lagar mat till oss, därför kommer vi alla tillsammans att hjälpas åt 
med det.  
 
Det finns två alternativ för boende, rum i lägergården (medtag sänglinne) eller med egen 
husvagn/husbil/tält (el ingår ej). Priset blir dock detsamma. 
 
Kostnader för helgen 
Vuxen 500 kronor/person 
Ungdom (13-18 år) 300 kronor/person 
Barn 4-12 år 200 kronor/person 
Barn under 4 år gratis 
 
Familjepris 1000 kronor 
 
Anmälan sker via denna talong eller till sofia@pingstkyrkanhabo.se senast 31/5. Om ni mailar 
anmälan, ange samma information som efterfrågas på talongen. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANMÄLNINGSTALONG 
 
Namn: 

 

Antal vuxna/ungdomar/barn (Ange ålder på barnen): 

 

 

Ev specialkost: 

 

 

Telefonnummer och mailadress: 

 

 

Sätt ett kryss: 

Jag/Vi vill bo i rum:  � 

Jag/Vi har egen husvagn/husbil/tält: � 

Jag/vi behöver skjuts:  � 

Jag/Vi har plats över i bilen: � Antal platser:________ 

Övriga önskemål: 

 

 

 
Talongen lämnas till någon av församlingens anställda,  

Christine Rommedahl, Anna-Carin Andregård eller Frida och Tobias Engström 
 
 
Vid frågor kontakta:  
 
Mikael Klingberg, pastor 
Sofia Carlsson, ungdomsledare 
Elisabeth Ahlgren Barn- och familjeansvarig 
Lägerfixare:  
Christine Rommedahl 
Frida och Tobias Engström 
AnnaCarin Andregård 
 
 
 


