
8-10 SEPTEMBER 2017
GEMENSKAPSLÄGER GETTERÖGÅRDEN

LEDA
VIDARE



Att känna gemenskap betyder mycket och det är viktigt för oss männi-

skor att ha relationer. På ett läger ”tvingas” vi närmare varandra och vi 

får möjlighet att nära våra gamla relationer och odla nya.  

Vi vill att denna helg ska vara öppen för dig som vill dela vår gemenskap, 

det har ingen betydelse om du är medlem i Equmeniakyrkan Fristad el-

ler inte. Vi hälsar alla välkomna!  

 

För dig som är lite yngre finns särskilda aktiviteter. Men temat är 

samma som för de vuxna. Du som är upp till 12 år kan räkna dig som 

barn. Kom och ha kul med oss! 

 
 

Barn 0 - 6 år: 0:-  Barn 7 - 120 år: 450:-   Familjepris: 1600:- 
 

Vi vill att alla som vill ska kunna följa med på vårt läger oavsett hur eko-
nomin ser ut. Ovanstående ska därför betraktas som en rekommen-
dation. Har du inte råd med det så betalar du det du har råd med. Du 
som har råd får gärna betala mer. Det bästa sättet att betala lägerav-
giften är att sätta in den på församlingens bankgiro 809-0052.  

 

• Något att äta till fredagskvällen 

• Lakan 

• Promenadvänliga skor och kläder efter väder 

• Ett gott humör 

• Ta gärna med kläder som passar för att utöva motion eller frisk-
vårdsaktivitet. 

• Anteckningsmaterial. 



18.00 Ankomst, medhavd mat intages 

19.00 Välkommen, miniföreläsningar utifrån temat. 

20.30 Info, andakt, kvällsfika 
 

08:00  Frukost 

09:30  Morgonbön, miniföreläsningar utifrån temat. 

11:00  Introduktion Tyst timma 

11:30  Tyst timma 

13:00  Lunch 

15:00  Vandring i smågrupp 

17:00  Fika 

17:30  Friskvårdstimma 

18:30  Storsamling ”Leda vidare”  

19:00  Kvällsmat 

20:00  Lägerbål, andakt, fika 
 

08:00  Frukost 

10:00  Verkstadsgudstjänst ”Leda vidare” 

  Kyrkkaffe, städning, hemresa 

 

 

 

 

 

Equmeniakyrkan Fristad 

  Stora Vägen 44 

  513 33 Fristad 

Plats  
för  

porto 



Det är viktigt att alla som vill ska få följa med, oavsett om man har eget 
transportmedel eller inte. Har du ingen egen bil eller av någon anled-
ning inte vill köra så finns möjligheten att resa gemensamt. Glöm inte 
notera detta på anmälningstalongen! 

Det tar c:a 1,5 timme att ta sig från Fristad till Getterögården utanför 
Varberg. Kör Rv 41 från Borås till Varberg. När du kommer in i Varberg, 
ta höger i första rondellen (vid Mc Donalds) in på Getterövägen. När du 
passerat Varbergs flyggklubb, sväng vänster in på Hattviksvägen. Vid 
Hattviksvägen 17 hittar du Getterögården. 

å

Getterögården ägs av Equ-
meniakyrkan Varberg. Gården 
har 68 bäddar i vandrarhems-
standard fördelat på 2 till 4-
bäddsrum plus 2 större loge-
ment. De har även14 husvagns-
platser och ett antal tältplatser. 

via denna talong eller mail med samma uppgifter till 

per.ringbo@fristadsmissionskyrka.se senast den 27 augusti. 

Namn: _____________________________________________________  

Antal vuxna: __________  Antal barn: __________ 

Eventuella allergier: __________________________________________ 

Vi bor i husvagn: ____  Vi/Jag önskar ____st bäddar 

Vi/Jag önskar plats i bil____ Vi/Jag har ___ st extra platser i bilen 

Övrigt: _____________________________________________________ 


