
INFO & PROGRAM 
Johan Einarsson, regional församlings- 
utvecklare Equmeniakyrkan region Öst.
Ida-Maria Brängesjö, evangelist  
Equmeniakyrkan.
Michael Jeff Johnsson, sångare.

Aktiviteter för barn kommer pågå  
parallellt med de andra aktiviteterna. 

PROGRAM 
Fredag 
18.00 Kvällsmat & incheck 
19.30 Kvällsgudstjänst, Johan Einarsson 
21.00 Gemenskap & kaffe

Lördag 
08.00 Frukost 
09.30 Morgonbön 
10.00 Förmiddagsfika - Uppstart för alla 
11.00 Johan Einarsson & Ida-Maria 
Brengesjö - Tema: Varför församling? 
13.00 Lunch
14.00 Michael Jeff Johnsson - Musiken 
som redskap att nå djupare…
15.30 Eftermiddagsfika 
18.00 Kvällsmat 
19.00 Gudstjänst - Michael Jeff Johnsson 
& Ida-Maria Brengesjö 
21.00 Kaffe 

Söndag 
08.00 Frukost 
10.00 Gudstjänst - Johan Einarsson 
12.00 Lunch 

AVGIFT
Deltagaravgiften är 690 kr, 450 kr för 
4-12 år. I den ingår 2 frukost, 2 lunch, 2 
middag samt fika vid flera tillfällen. Du 
väljer sedan själv ditt boende och betalar 
för den standard som du vill ha. Först till 
kvarn gäller då det inte finns obegränsat 
antal av en del av boendealternativen.
- Del i dubbelrum med dusch och toalett 
på rummet: 410 kr/person
och dygn (lakan, handdukar och städ 
ingår).
- Del i dubbelrum/enkelrum med dusch 
och toalett i korridoren: 260
kr /person och dygn.
- Vandrarhemsboende: 120 kr/person, 60 
kr/ 4-12 år och dygn.
- Stuga: 550-800 kr/dygn/stuga beroen-
de på antal bäddar och
standarden på stugan.
- Ställplats: 260 kr/dygn.

Anmälan sker direkt till Klintagården. 
Klintagarden.se 
0485-722 40

FÖRSAMLINGSLÄGER 
PÅ KLINTAGÅRDEN
6-8 september 2019 bjuder vi in till ett församlingsläger på Klintagården. 
Detta riktar sig främst till de församlingar som just nu går församlings- 
utveckling men även andra nyfikna. Gudstjänster, undervisning och gott 
om tid att umgås står på schemat. VARMT VÄLKOMMEN!
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