
KOSTNAD
Vuxna: 400 kr
Barn/ungdomar (under 20 år): 100 kr

Avgiften sätts in på EFS bankgiro 487-9797 eller Swish 123 081 07 62
före helgen. Ange Alphyddan 2022 samt namn på dem som betalningen
avser.

ANMÄLAN SENAST 21 AUG!
Anmälan bör helst ske genom föreningens hemsida www.hagaberg.nu
Du kan även lämna talongen nedan till Ingegerd Nydevik 070-736 90 84
Ungdomsgruppen kan också anmäla sig till sin ungdomsledare Wilma.

TRANSPORT
Du som inte kan ta dig till Alphyddan i egen regi, rekommenderas att
fråga vänner som ska dit om skjuts.
Kontakta gärna Sara Edlund 073-639 26 31, om du har frågor.

Välkommen till församlingshelg
på ALPHYDDAN!

10-11 sept 2022
Tema:  Att mötas

Föreläsare: Hans-Erik Nordin

Södertälje

http://www.hagaberg.nu/


Helgens tema är Att mötas, Samtal om tro och liv. Det är oändligt
värdefullt men kan ibland vara svårt.
Hans Erik Nordin har varit biskop i Strängnäs stift och har skrivit
två böcker. Att mötas i ögonhöjd och Mötas längs vägen. Han
kommer att berätta om dessa och leda oss i samtal i grupper.
Barn och ungdomar får ett eget program under ledning av Wilma
Johansson.

Alphyddan ligger naturskönt belägen vid sjön Yngern sydväst om Nykvarn, en dryg
halvtimmes bilfärd från Södertälje. Övernattning sker i flerbäddsrum eller i tält. Det
går såklart bra att åka hem och sova i egen säng om man föredrar det.

Vägbeskrivning för dem som inte använder Google Maps:
1. Från Nykvarns centrum, ta vänster vid

Hökmossbadet!
2. Följ Hökmossevägen 1,2 km
3. Håll vänster på Lövnäsberg 880 m
4. Sväng höger, fortsätt på Lövnäsberg 720 m
5. Fortsätt vänster på Byrsta 1,9 km
6. Sväng höger, fortsätt 2,5 km - framme!

Ovan: Huvudbyggnaden c:a 1935

Lördag

10.00 Samtal om ”Mötas i ögonhöjd”. Barnen går iväg på eget program.

11:30 Lunch

13:00 Fotografering
Fritid med t ex fotboll, volleyboll, tipspromenad vuxna och barn

14:00 Samtal om ”Mötas längs vägen” resp. barnaktiviteter

15:30 Fritid

17:30 Middag

19:00 Lägerbål

20.30  Kvällsfika

Hemfärd för dem som inte övernattar

Söndag
08:30 Morgonandakt följt av frukost.

11:00 Familjemässa med Fredrik S

12:15 Lunch med anslutande kort information från styrelsen samt utvärdering
av helgen.


