
Försam� ngshelg
PÅ HJÄLMARGÅRDEN

24-25 SEPTEMBER 2022



En helg fylld med gemenskap, 
samtal, undervisning och bön.

Dessutom lite underhållning för 
barnen, god mat och lite fi ka.

Välkommen!



Victor & Solevi Urban & Jörgen

Välkomna med på församlingshelg på Hjälmargården
Vår längtan med helgen är att vi ska få 
fördjupa vår relation med Gud och med 
varandra. Undervisningen på årets försam-
lingshelg kommer utgå från Victor och 
Solevi Johns långa erfarenhet av att sprida 
evangeliet och träna lärjungar. Vi tror att det 
fi nns mycket i deras erfarenhet som vi kan 
utmanas och inspireras av i vårt eget liv och 
i församlingens liv. 

Lunch och fi ka kommer serveras under da-
gen och framåt kvällen kommer vi samlas 
för lägerbål utomhus. Kvällen kommer av-
slutas med bön och tillbedjan. 

Urban Hussmo och Jörgen Lithell kom-
mer hålla i en samling med barnen under 
lördagen. Med humor, musik och drama 
kommer de berätta om Bibeln och tron på 
Jesus på ett enkelt och lättillgängligt sätt. 

På söndagen avslutar vi med en gemensam 
gudstjänst där hela församlingen möts. 
Barnen kommer vara med i början och i 
slutet men ha sina egna aktiviteter under 
predikan. 

Hoppas du vill vara med på årets försam-
lingshelg! 



Läs mer om församlingshelgen och anmäl dig 
på vår hemsida – scanna koden eller gå in på 

filadelfiaorebro.se

PRISER
BOENDE
Enkelrum  390 kr 
Dubbelrum  270 kr 

Stuga, WC/dusch 
Vuxen   240 kr 
Barn 4–15 år  120 kr 

4-bäddsrum, WC/dusch 
Vuxen   220 kr 
Barn 4–15 år 110 kr
Barn 0–3 år bor gratis 

Stuga/flerbäddsrum 
utan WC/dusch 
Vuxen   180 kr 
Barn 4–15 år    90 kr 

Husvagn med el  320 kr
Husvagn utan el 230 kr
Tältplats med el 240 kr
Tältplats utan el 185 kr
Militärtält    20 kr

MAT
Hela helgen 
Vuxen   430 kr 
Barn 4–15 år 215 kr
Barn 0–3 år  gratis

Endast lördag 
Vuxen  250 kr
Barn 4–15 år  125 kr
Barn 0–3 år  gratis

Endast söndag lunch
Vuxen   100 kr
Barn 4–15 år        50 kr
Barn 0–3 år  gratis

Vi vill att alla ska ha möjlighet att följa med denna helg. 
Om du eller någon du känner behöver ekonomiskt stöd från 
församlingen för att kunna följa med mailar du till:
maria.enell@filadelfiaorebro.se

ANMÄL DIG 

SENAST DEN 

31 AUG!


