
Aktivitets-

dagar på  

Solviken 
27-28 juni 2017 

 
Under ett antal år har Equmenia Fristad bjudit in låg- 
och mellanstadiebarn till några dagar av lek och aktivitet på 
vår sommargård Solviken, så även i år.  Tisdagen den 27 
och onsdagen den 28 juni är det återigen dags för 
sommarens höjdpunkt, Aktivitetsdagar på Solviken.  
Förmiddagarna har en mer uppstyrd karaktär där deltagarna 
väljer en av aktiviteterna. Eftermiddagarna är mer fria där 
deltagarna gör vad de känner för.  
 
Kostnad och anmälan 

Anmälan är ej nödvändig. Det är bara att komma. Men för 
att förenkla vid incheckningen får du gärna anmäla dig i 
förväg på vår hemsida under ”Barn & ungdom” och 
”Anmälan”.  
Kommer du så vill vi att du är med hela dagen. Kostnaden är 
100 kr per dag, då ingår lunch, fika, aktivitetsmaterial och en 
olycksfallsförsäkring. 

Dagsprogram 

11:00 Deltagarna anländer, checkar in och väljer någon  
            av förmiddagsaktiviteterna. 
11:30 Inledning och välkommen. 
11:45 Förmiddagsaktiviteterna drar igång. 
12:45 Lunch 
13:30 Eftermiddagsaktiviteterna drar igång. 
15:00 Fika 
15:30 Avslutning med prisutdelning  
16:00 Hemfärd 
  
 Solviken 

Solviken är Fristads Missionskyrkas 
sommargård som ligger 5 km utanför Fristad mot Trollhättan 
(skylt finns utmed Rv 42) Gården ligger naturskönt vid sjön 
Ärtingen med en fin badplats med bryggor, gräsytor, gungor, 
grillplats och promenadstigar. 
 
Mer information, kontakt 

Mer information om aktivitetsdagarna och vår förening 
hittar du på vår hemsida: 
http://fristadsmissionskyrka.se/barn-och-ungdom/ 
 
Du kan även ringa vår diakon Per Ringbo på 0702-49 11 40 
om det är något särskilt du undrar över. 
 
Välkommen! 
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