Kostnader för boende och mat
❖ Alt 1 Boende i rum med egen toalett/dusch
800kr/pers
❖ Alt 2 Boende i rum med toalett/dusch i korridoren
700kr/pers
❖ Alt 3 Boende i vandrarhem 600kr/pers
❖ Alt 4 Barn 400kr, Barn under 2 år gratis
❖ Alt 5 Tonåringar bor i vandrarhem 300kr/pers
(ej lunch o mat lördag)

Alla tar med egna lakan och handduk
Anmälan till carina.haglund@skarekyrkan.se eller
lämna denna folder ifylld vid kyrkans expedition.
Senast 6 oktober

Församlingshelg
18-19 oktober

Ja! Jag vill med
Namn:……………………………………………
Medföljande barn:……………………………….
Telefonnummer:………………………………..
Jag vill bo i alternativ :………………………..





Jag åker bil och har plats för _______personer
Jag åker gärna med någon som har plats i bilen
Jag åker kollektivt ända fram (avg Karlstad 13.45)
Jag åker kollektivt och vill bli hämtad i Torsby (avg
Karlstad 16.27)

Önskan om specialkost eller allergier
……………………………………………………..

Har du frågor!
Hör av dig till Carina Haglund 070-3356353 eller
carina.haglund@skarekyrkan.se

En helg om
livets mening
och glädje

En helg om livets
mening och glädje
Livet är en gåva som vi får ta vara på. Det finns
mycket som är svårt och tynger. Men vad är det då
som bär, lyfter och stöttar våra liv?
Var finns glädjen och hoppet? Vad är egentligen det
allra mest glädjefulla och meningsskapande i livet –
och var hittar vi det
Välkommen till en helg på Vägsjöfors
herrgård i glädjens och det goda
samtalets tecken.
Vi får tid att möta Gud, oss själva och varandra i
samtal, bön, gemenskap, vandring, skapande och
sång. Barnaktiviteter för de mindre, kvällshäng och
äventyrsbad för alla tonåringar.
Under helgen får vi glädjen att gå till dukade bord och
äta god mat tillsammans.
Per-Inge Liden, pastor, Ingegerd Karlsson, diakon,
Andreas Tidberger, ungdomsledare och Carina
Haglund, församlingssamordare, håller samman
helgen.

Program
Fredag
❖ Drop-in under kvällen – kom när du kan!
(Vill du åka kollektivt så finns alternativen:
tåg 13.45 från Karlstad och buss 207 fr
Torsby framme Vägsjöfors 16.50 eller tåg
16.27 fr Karlstad och vi ordnar hämtning i
Torsby)
❖ 18.00-20.00 Kvällsmat
❖ Fyra berättelser om livets mening och glädje
❖ Kvällsmacka
❖ Aftonbön
❖ Kvällshäng för alla som vill/ tonårsnatt på
Vägsjöfors

Lördag
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

8.00 morgonbön
8.30 frukost
Goda samtal
Så kan vi ta vara på våra relationer, vår
livslängtan , vår tid och vår livsmening.
Vi samtalar tillsammans/egen
tonårsgrupp/barnaktivitet
Förmiddagsfika
Skapande på olika sätt i valfri grupp.
Sjung för livet.
Skapa naturligt kring glädje.
Heta stenar och djupa texter.
Måla din dröm.
Lunch
Pilgrimsvandring i Vägsjöfors
Nattvardsandakt och den glädjefyllda
berättelsen om Den barmhärtige samariern
16.00 Mat och hemfärd
(skjuts till tåget 16.49 för den som önskar)

