SENIOR LÄGER
SOMMAREN 2022
ONSDAG-FREDAG
10 - 12 AUGUSTI

STIFTSGÅRDEN TALLNÄS
MISSA INTE:
SAMLING I PINGSTKYRKAN
varje onsdag kl. 14.00 den 29 juni – 3 augusti
Ytterligare information ﬁnns i foldrar och
på vår hemsida www.pingstjonkoping.se

SENIORVERKSAMHET
I PINGSTKYRKAN

Välkomna till

SE NIO R LÄGER PÅ S TI FTS GÅ RDEN TA LLNÄ S
utanför Vaggeryd
onsdag-fredag den 10 - 12 augusti

Tre dagar med härlig gemenskap vid Linnesjöns strand. Rekreation, god
mat, sång och musik, andakter, undervisning ”hjärngympa”, enkla
lagtävlingar och mycket mer!

Välkomna till Seniorläger på Stiftsgården Tallnäs
utanför Vaggeryd onsdag-fredag den
10 augusti - 12 augusti!

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - Jag anmäler mig till Seniorlägret 10 - 12 aug 2022
Namn: ................................................................................................................
Telefonnummer: ............................................................................................
Adress: ..............................................................................................................
Behov av specialkost: ..................................................................................
Önskemål: ……………………..................................................................................
Jag önskar dubbelrum: ……………………..........................................................
Önskar dela rum med: …………………….................(behöver också anmäla sig)

Vi reser till och från lägret med buss. Du bor i enkelrum i markplan
eller i rum tillgängligt med hiss. För dem som önskar ﬁnns det även
dubbelrum.
Ansvarig ledare: Susanna Reinhard
Medverkande: Gästtalare
Avresa: kl. 09.00 på onsdagen från Västra Torget
Hemkomst: kl. 16.30 på fredagen till Västra Torget
Kostnad: 1500 kronor inklusive helpension, sänglinne, handduk
och bussresor.
Obs! Kostnaden är suventionerad för att alla ska ha råd att följa med.
Har du ändå frågor kring ekonomiskt stöd: kontakta Susanna Reinhard.
Har du möjlighet att betala mer, så är detta välkommet.
Anmälan senast: Onsdagen den 29 juni 2022
helst med talongen som lämnas till infodisken eller till Susanna Reinhard
på tel. 036 19 64 09 / 079 006 82 28 eller via mail till
susanna.reinhard@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.

