
...men hur är det nu? 

 

En helg om  

hållbarhet 
_______ 

 

 

 

 

 

 

GEMENSKAPSLÄGER  

BOBERGSGÅRDEN 

6 –8 SEPTEMBER 2019 



Denna helg kommer vi att fokusera på hur vi kan ta hand om Guds skap-

else på bästa sätt. När är det bättre att äta Fairtade än att äta närodlat? 

Hjälper det miljön om jag ställer bilen, slutar äta kött och duschar 

mindre? Kan lilla jag göra någon skillnad i det stora? 

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!  

 

å

Chipsbaren öppnar klockan 23:00. 

 

För dig som är lite yngre finns särskilda aktiviteter under tiden de äldre 

pratar. 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: 650:-   Familjepris: 1700:- 
 

Bussresan ingår i priset. Vill du åka bil drar du av 100 kr på priset. Vi vill 
att alla som vill ska kunna följa med på vårt läger oavsett hur ekonomin 
ser ut. Ovanstående ska därför betraktas som en rekommendation. 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 lägeravgiften är att sätta 
in den på församlingens bankgiro 809-0052.  
 

• Sänglinne 

• Promenadvänliga skor och kläder efter väder 

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

• Anteckningsmaterial. 



18:30 Kvällsmat med Fairtradebuffé 

19:30 ”Hur äter vi rätt” Anders Hjort 

20:30 Information, Andakt, Kvällsmacka 

 
 

07:00 MorgonPuls promenad/jogging 

08:00  Frukost 

09:15  Morgonsamling 

09:30  Vi smakar på dagen 

  Påverkanstorg 

  ”Gud såg att det var gott” Lennart Renöfält 

  ”Vi får göra så gott vi kan” Josefine Norresjö 

13:00  Lunch, kaffe på maten 

14:15 Aktivitetstorg med gemensam inledning 

16:00  Fika 

16:30 Torg i korg - vad tar vi med oss? 

17:30  Hantverkstorg—Returen 

19:00 Kvällsmat  

20:00  Hantverkstorg—Returen 

21:00 Andakt 

21:30  Nattmacka 
 

08:00  Gemensam  frukost 

09:00 Städning 

10:00  Gudstjänst, Per L 

  Kyrkkaffe 



å

I år åker vi till Bobergsgården, Falkenberg. Det är en gård med gott om 
plats för husvagnar, samtal, strandpromenader och god gemenskap.  

För att göra klimatavtrycket så litet som möjligt åker vi gemensam buss 
från kyrkan på fredagen klockan 16:30. På söndagen beräknas bussen 
vara tillbaka i Fristad runt klockan 14:00. 
 

 Anders Hjorth, ordförare i 
  Fair Trade Shop Borås. 

 

    Lennart Renöfält, handläggare klimat/hållbarhet  
      i Equmeniakyrkan. 

 

     Josefine Norresjö, energicontroller  
       på AB Bostäder. 

Skicka denna talong till Equmeniakyrkan Fristad, Stora vägen 44,  

513 33 Fristad eller mail med samma uppgifter till 
per.lundin@equmeniakyrkanfristad.se senast den 25 augusti. 

 

Namn: ____________________________ Vi åker:  buss,  annat sätt 

Antal vuxna: __________  Antal barn: __________ 

Behov av specialkost: __________________________________________ 

Vi bor i husvagn/tält: ____ Vi/Jag önskar ____st bäddar på gården. 

Övrigt: _____________________________________________________ 


