
Anmäl dig senast onsdagen
den 1 september til l
helg@filadelfiaorebro.se

Nu är det äntligen dags för
Filadelfiakyrkans församlingshelg! 

Årets tema är

a n m ä l a nl ä n g t a n

LÄNGTAN

"Min själ längtar och trängtar til l
Herrens gårdar" (Psalm 84:3)

... om du inte har möjlighet
att maila så ring til l Noomie
Hallberg, 073-560 54 44

b o e n d e  &  m a t

För dig som vill sova över mellan lördag
och söndag (och det hoppas vi att du
vill!) finns några olika alternativ. 

Pris per person och natt: 

Ta med egna lakan och handdukar. För 
dig som bor i något av Hjälmargårdens 
rum finns madrass, täcke och kuddar.  
Du som vill bo i militärtältet tar med 
egen luftmadrass eller liknande. Om du 
inte har en egen, säg til l så fixar vi! 
Dessutom finns ett antal spjälsängar, 
hojta til l vid anmälan om du vill låna! 

Stuga/rum med dusch 185 kr

Stuga/flerbäddsrum ej dusch 165 kr
Dubbelrum med dusch 270 kr

Enkelrum med dusch

Husvagn med el

390 kr
280 kr

Mat hela helgen (inkl frukost & kvällsmacka)

Alla som vill ska kunna följa med på
församlingshelgen. Därför vädjar vi til l
dig som anmäler dig att fundera på om
du kan betala en halv eller en hel extra
lägeravgift. Detta möjliggör för oss att
bjuda med människor som inte har råd
att betala själva. 

Mat bara lördag

340 kr (vuxen)
180 kr (barn 4-15 år)
0 kr (barn 0-3 år)

220 kr (vuxen)
90 kr (barn 4-15 år)
0 kr (barn 0-3 år)

Betalning av mat och boende sker till
bankgiro 319-4909 senast den 17 sep.
Vid frågor: helg@filadelfiaorebro.se

namn på vuxna samt namn och ålder
på ev barn
hur/om ni/du vill bo 
specialkost resp. allergier
din e-post o telefon 
hur många som får plats i din bil ut
til l Hjälmargården
om du kan tänka dig betala en halv
eller hel extra lägeravgift

Vid anmälan skriver du:

Tältplats med el 200 kr

Husvagn utan el 230 kr

Tältplats utan el 150 kr

Mat bara söndag
140 kr (vuxen)
70 kr (barn 4-15 år)
0 kr (barn 0-3 år)

(fika, lunch, em-fika, middag)

 (fika, lunch)

Efter en lång tid i förskingring så
längtar vi efter att få mötas igen. 
Vi får tid att söka oss närmare Gud i
ordet och bönen, umgås med vänner
som vi inte sett på länge, lära känna
nya människor i församlingen och
samtidigt njuta av den fantastiska
naturen på Hjälmargården.

Det blir aktiviteter för såväl barn som
tonåringar under helgen. After9 och
tonåringar kommer dessutom att få en
separat inbjudan til l en egen kickoff
fredag kväll med övernattning.

Familjen Hyllerud som har
söndagsskola-play besöker oss och har
barnmöte på lördag em samt
familjegudstjänst söndag fm. 

Helgen börjar med drop in-fika med
egen medhavd kaffekorg lördagen den
18 sep kl. 9.00 och avslutas med lunch
kl. 13.00 på söndagen. Ett detaljerat
schema för helgen kommer senare.
Antalet deltagare är begränsat til l 150
pers/dag. Vi kommer i övrigt att göra
helgen så Covidsäker som möjligt.

Militärtält 20 kr

Barn bor gratis!


