KOSTNAD
Helpension/person

Flerbäddsrum
Enkelrum (i mån av plats)
Barn 0-12 år
Ungdomar 13-19 år golvlogi
Ungdomar 20-25 år, golvlogi

700:950:Utan kostnad!
100:300:-

Avgiften är subventionerad av EFS missionsförening i Södertälje.
OBS - Avgiften sätts in på EFS Bankgiro 487-9797 eller Swish 1230810762
innan församlingshelgen. Ange Åkerö 19 och namn på dem som inbetalningen
avser.
Ange ”Åkerö 19” samt de namn som inbetalningen avser!

Församlingshelg på
Åkerögården
7-8 september 2019

Kan Gud hela idag?

TA MED
Sänglinne och handduk, bibel samt oömma kläder och skor, badkläder och
gärna inneskor m.m.
För logi på golv måste även liggunderlag och sovsäck tas med.
Gärna egen kaffe-/temugg så sparar vi på miljön! (engångs är alternativet)
ANMÄLAN
Använd gärna talongen på föreningens hemsida www.hagaberg.nu
för anmälan.
Du kan även lämna talongen nedan ifylld till Kristina Rönnmark.
Frågor kan ställas till Kristina Rönnmark 070-683 27 18 eller
Marit Mossberg 070-299 29 18
Anmäl dig snarast för att underlätta vår planering, dock senast
söndagen den 25 augusti
Jag/vi kommer:
Vuxna ……st med namn:…………………………………… Tfn: ..........................
Samt ………st barn med namn och ålder:..........……………………………………
………………………………………………………………………………………..
Har bil…….. Antal lediga platser i bil: ..................... Önskar skjuts: .........................
Önskemål om boendet: ................................................... Specialkost:………………

Helgen är ett arrangemang från EFS i Södertälje.
Inbjudan vänder sig till alla intresserade i Östertälje
församling

Välkommen till årets församlingshelg för alla åldrar på
Åkerögården i Roslagen!
Årets tema är - Kan Gud hela idag?
Vuxna och ungdomar deltar i två seminarier med Micael Grenholm
och samtal i mindre grupper på lördagen.
Micael är pastor, teolog och författare. Läs gärna mer om honom på
www.micaelgrenholm.com
För barn 4–12 ordnas eget program vid dessa båda tillfällen.

ÅKERÖGÅRDEN
Gården ägs av EFS Mittsverige och används som kursgård, såväl för egna
aktiviteter som för retreater, konfirmationsläger och församlingshelger. Även
externa organisationer och företag är frekventa gäster på anläggningen.
Gården ligger naturskönt i Roslagen strax väster om Kapellskär. Här finns
stora ytor för lek och sport, fina grönområden att ströva i samt möjlighet till
bad i en närbelägen havsvik.
Förläggning sker i 1-5-bäddsrum, i småstugor och i logement.

Lördag
09.45
10.15

12.30
13.30
15.00
15.30

17.00
18.00
19.00
20.30
Söndag
08.15
09.45
11.15
12.30

Incheckning och fika
Uppstart med information och presentation, alla!
”Kan mirakler dokumenteras?” Micael Grenholm
Barnaktiviteter
Lunch
Fotografering och fritid
Fika
”Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön
(VOTEB)” Micael Grenholm
Barnaktiviteter
Middag
Lägerbål
Lördag kl 7. Karen m. fl.
Kvällsfika
Flagghissning, morgonbön och frukost
Styrelsens timme/ förberedelser för gudstjänsten
Familjemässa
Lunch / utvärdering
Rummen ska vara städade och nycklar återlämnade i
samband med lunchen.

ADRESS
Åkerögården, Pl 9300, 761 94 Norrtälje. Tfn 0176-410 62
Webbplats www.akerogarden.com

VÄGBESKRIVNING
Kör E 18 mot Norrtälje, strax söder om Norrtälje tar du höger mot Kapellskär.
Efter c:a 17 km svänger du vänster vid skylt Åkerö och kör c:a 2 km till skylt
Åkerögården.
Ungefärlig restid från Södertälje, 1 ½ timme

Foto: Anders Olofsson från Åkeröhelgen 2018

