
Vad är 

Hönökonferensen? 

Hönökonferensen är en 
kristen konferens på Hönö 
utanför Göteborg som årligen 
anordnas av Hönö 
missionskyrka. Det är en 
fullspäckad vecka med 
bibelstudium, gudstjänster, sol 
och bad!  
 

Datum 

Konferensen äger rum 6-14 
juli. 
 

En vanlig dag på 

konferensen med 

equmenia fristad 

· Vakna 
· Valfritt* 
· Gemensam morgonsamling 
med bön 
· Bibelstudium för den som vill 
11:00-12:00 
· Valfritt* 
· Ungdomsmöte ca 22:00-
00:00 
· Valfritt*/Sova 
 
*Under dessa stunder tar du 
själv ansvar för att äta.  
 
 
 

 

 

Viktigt 

Vi tonårsledare samordnar 
samåkning, ordnar tält och 
håller i ett par gemensamma 
samlingar under dagen. Hela 
gruppen har ett ansvar för att 
ingen är ensam, men i övrigt 
har du fullt ansvar för dig själv. 
Lägret är för dig som är 13 
minst år och uppåt. 
 

Boende 

Vi bor i tält på tältängen, det 
vill säga den äng som 
mötestältet står på. Det finns 
tillgång till dusch för 20 kr, och 
toaletter finns att tillgå gratis. 
 

Mat 

Mat ansvarar du själv för att 
köpa. Det finns ett mattält som 
konferensen anordnar där 
man kan köpa frukost, lunch 
och middag varje dag, men 
det finns även Ica och 
pizzerior m.m. på ön. 
 

Bra saker att Ta 

med 

Bibel, anteckningsmaterial, 
sovsäck, liggunderlag, 
badkläder, schampo och 
duschtvål, fickpengar,  
cykel/longboard. 
 
 

Anmälan & Pris 

Anmälan görs senast den 20:e 
juni på 
http://equmeniakyrkanfristad. 
se/barn-och-
ungdom/anmalan/. Det kostar 
300 kr/person för hela veckan, 
eller 50 kr per dygn om man 
bara är med några dagar. 
Detta betalas in i samband 
med anmälan på bankgiro 
819-0357. Märk betalningen 
med ditt namn och Hönö 
 

Mer info… 

... om samåkning, tider och 
annat kommer senare till de 
som anmäler sig. Övrig info 
om själva konferensen kan 
hittas på 
http://www.honokonferensen.se  
 

Kontakta oss 

Har du något som du undrar 
över? Hör av dig till någon 
utav oss; Per Lundin 0702-
415776 eller Cajsa Carlsson 
0722-229739 
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