Pingstkyrkans

består av tre delar:

SAMLING I PINGSTKYRKAN
varje tisdag kl. 15.00 den 11 juni – 13 augusti
UTFLYKT MED BUSS
28 JUNI KL. 11.00 till Restaurangen på Ombergs
Golf Resort och Narr konfektyr i Ödeshög (lunch)
12 JULI KL. 10.00 till Flättinge Gårdscafé utanför
Skärstad (förmiddagsfika)
26 JULI KL. 09.00 till industri-, nostalgi-, musik- och
instrumentmuséet i Ekenässjön och Hannas
Restaurang i Björköby (förmiddagsfika och lunch)

SENIOR LÄGER
SOMMAREN 2019
ONSDAG-FREDAG
31 JULI - 2 AUGUSTI

STIFTSGÅRDEN TALLNÄS

SENIORVERKSAMHET
SENIORLÄGER PÅ STIFTSGÅRDEN TALLNÄS
31 juli – 2 augusti
Ytterligare information finns i foldrar och
på vår hemsida www.pingstjonkoping.se

I PINGSTKYRKAN

Välkomna till Seniorläger på Stiftsgården Tallnäs
utanför Vaggerd onsdag-fredag den 31 juli - 2 augusti!
Seniorledningsteamet
Bernth Antonsson, koordinator för församlingens seniorarbete
0739-864 000
bernth.antonsson@pingstjonkoping.se

På baksidan finns information om ytterligare två delar
av Pingstkyrkans Torget 60+ Sommar-projekt

Välkomna till

SENIOR LÄG ER PÅ S TIFTS G ÅR DEN TALLN ÄS
utanför Vaggeryd
onsdag-fredag den 31 juli - 2 augusti

med trivsam gemenskap, enkelt program, god mat, boende i enkelrum i
markplan eller tillgängliga med hiss (för den som önskar finns tillgång till
dubbelrum) och resa till och från lägret i buss!
Ansvarig ledare: Bernth Antonsson
Gästande medverkande
Sjuksköterska finns med på lägret
Avresa: kl. 09.00 på onsdagen från Västra Torget
Hemkomst: kl. 16.30 på fredagen till Västra Torget
Kostnad: 1100 kronor inklusive helpension, sänglinne, handduk
och bussresor.

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - Jag anmäler mig till Seniorlägret 31 juli - 2 aug 2019
Namn: ................................................................................................................
Telefonnummer: ............................................................................................
Adress: ..............................................................................................................
Behov av specialkost: ..................................................................................
Önskemål: ……………………..................................................................................
Jag önskar dubbelrum: ……………………..........................................................

Anmälan senast: Söndagen den 30 juni 2019
helst med talongen som lämnas till Bernth Antonsson eller till Bernth på
tel. 0739-864 000 eller med mejl till bernth.antonsson@pingstjonkoping.se
Med anledning av det stora intresset för lägret gör du väl i att anmäla dig så
snart som möjligt. Antalet platser är begränsat.

