
Jag/vi anmäler oss! 

 

Namn: 

 

E-post: 

Telefon: 

 Vuxen Stud/arbetssök/ 

pensionär 

Barn 

(ange ålder) 

Fr – Sö     

Lö – Sö     

Lö    

 

Särskilda önskemål: 

Kost:  ……………………………………………………………… 

Boende:  ……………………………………………………………… 

 

Jag/vi kör bil och har plats för ytterligare ……. personer. 

Jag/vi har inte tillgång till bil och önskar få åka med någon 

annan. 

Anmäl dig så snart som möjligt. Dock senast den 23 augusti. 

Betalning görs senast en vecka innan helgen. 

 

Anmälan och frågor: 
Katarina Alexandersson: 070 – 867 13 14 

katarina.alexandersson@andreaskyrkan.se 

 

Elisabet Ravelojaona: 070 – 758 55 61 

elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se  

mailto:katarina.alexandersson@andreaskyrkan.se
mailto:elisabet.ravelojaona@andreaskyrkan.se


 

 

 

Gemenskapshelg på 

Björkögården  

2 - 4 september 2016 

 

 



Välkommen med på en helg för och med alla åldrar. Vi erbjuder aktiviteter som 

kanot, dans, bibelsamtal, bakning. Det blir även lägerbål, andakter och på 

söndagen firar vi gudstjänst tillsammans.  

Du är med på det du kan och vill. Tillsammans gör vi en helg som får gå i både 

takt och otakt. En helg där det finns utrymme både för vila, tid att bara vara och 

tid att fylla på med inspiration och glädje. 

Det finns möjlighet till enkelrum, att dela med någon eller bo en hel familj 

tillsammans. Vi lagar mat och diskar tillsammans. Resan sker i egen bil (hör av 

dig så kan vi hjälpa till att samordna bilskjutsar) eller kommunalt. 

 

Fredag:  Drop in från 18.00. Möjlighet finns att värma egen 

kvällsmat. Det finns aktiviteter på plats: sällskapsspel, fotboll, pyssel. 

Startsamling hålls ca 19.00. Kvällen avslutas med andakt och 

kvällsfika. 

 

Lördag:  Frukost mellan 8.00 – 9.00. Därefter gemensamma och egna 

aktiviteter under dagen.  

 

Söndag:  Efter frukost firar vi gudstjänst och avslutar med lunch. Alla 

städar sina egna rum.  



Vägbeskrivning 

Med bil: 

Åk E20 mot Norrtälje. Följ väg 76 mot 

Älmsta. Efter ca 15 km fortsätt på väg 283. 

Kör drygt 9 km, sväng höger mot Björkö-

Arholma. 3 km efter lanthandeln i Backa, 

sväng höger mot Björkögården. 

Kommunalt: 

Buss från Tekniska Högskolan till 

Björkögården/Västra Edsvik. Se www.sl.se 

för tider. 

 

Kostnad 

 Vuxen Stud/arbetssökande/ 

pensionär 

Barn 

2-13 år 

Fr - Sö 600 kr 300 kr 200 kr 

Lö - Sö 500 kr 300 kr 150 kr 

Lö 300 kr 150 kr 50 kr 

    
 

Betalning sker till BG 5052-8041. Priset är subventionerat av 

församlingen. Du som har möjlighet är välkommen att betala mer.  

Är priset ett hinder för dig?  Prata med Katarina Alexandersson.  

 

  

http://www.sl.se/

