
Bra a  veta om CAMP22 
Barnfamiljer får 10% raba  på avgi en. 
Tonåringar får 20% raba  på avgi en. 

Avgi er SovaÊpå SovaÊoÊfru- 
inklÊmatÊochÊhyraÊavÊlokaler gården kostÊhemma 

Barn 0-5 år ..............................  0 kr 0 kr 

Barn/ungdom 6-17 år 
Fredag .....................................  20 kr 20 kr 
Lördag .....................................  280 kr 90 kr 
Söndag ....................................  250 kr 50 kr 
HelaÊhelgen ...........................  550Êkr 160Êkr 

Vuxen 18 år - 
Fredag .....................................  125 kr 125 kr 
Lördag .....................................  465 kr 260 kr 
Söndag ....................................  355 kr 150 kr 
HelaÊhelgen ...........................  945Êkr 535Êkr 
 

SovaÊiÊhusvagnÊellerÊtält: 
Samma avgi  som ”Sova o frukost hemma” med  
följande llägg: 
Husvagn med el/na  ....................................... 265 kr 
Tält utan el/na  ............................................... 180 kr 
Frukost/person/dag för barn/ungdom .............. 15 kr 
 vuxen .............. 25 kr 
 

LunchenÊserveras på Hjälmargården, vill man göra sin 
egen lunch lördag och/eller söndag sänks avgi en med 50 
kr för barn/ungdom och 94 kr för vuxen per dag. 
 
Exempel på avgi er för familjer  
2 vuxna och 2 barn som deltar hela helgen med 10% 
raba : 
Logi på gården ............................................... 2 710 kr 
Logi i husvagn ................................................ 1 890 kr 
Sover och äter frukost hemma ..................... 1 270 kr 

AnmälÊdigÊsenastÊ3ÊaugÊgenomÊwebb-formuläret.ÊLänkenÊfinnsÊiÊsenasteÊ 
veckornasÊBetaniany ÊellerÊ llÊkent@betaniakyrkan.nuÊ070-558Ê28Ê19. 

OBS! 
AnmälanÊsenastÊ 

3Êaugus Ê 
för a  kunna be-

ställa lunchÊlördag 
och söndag på  

Hjälmargården! 

E erÊanmälanÊ 
får du e  med-

delande om den 
avgi  du/ni skall 

betala. 



MotÊslutetÊavÊsommarenÊärÊdetÊdagsÊförÊvårÊförsamlingsÊårligaÊhelgÊavÊgemen-
skap,ÊgodaÊsamtalÊochÊenÊchansÊa ÊfåÊmötasÊliteÊmerÊänÊvanligt! 

Denna gång ses vi på härliga Hjälmargården. Kanske du varit där på läger, konsert 
eller gudstjänst? Här finns fina grönområden för promenader och lek och är man 
sugen på e  dopp finns sandstrand vid Hjälmaren. Vi hoppas på fint väder för ute-
liv, grillkvällar och ak viteter för alla åldrar.     

Varmt välkommen med – oavse  om du känner dig ny i vår kyrka eller är med i vår 
gemenskap sedan länge. A  få vara llsammans gör något med en gemenskap. Vi 
lär känna varandra i olika åldrar och vi får värdefull d med både Gud och 
varandra.  

En bärande vision i vår församling är a  vara en växande gemenskap med Gud, 
varandra och andra – det vill vi ska få prägla vår helg llsammans. I samtal, under-
visning och olika samlingar vill denna gång få chans a  både uppleva och tänka ll 
på vad det betyder. Hur är vi en bra församling där man trivs och är växer i tro oav-
se  ålder? Hur kan spelar vi roll var och en och llsammans? Hur skapas förutsä -
ningar för delak ghet och engagemang? Och hur är vi en gemenskap som fler vill 
vara en del av?  

Gör di  bästa för a  prioritera a  vara med denna helg. Låt oss se fram emot som-
marhelg llsammans! 

UnderÊlördagenÊkommerÊviÊtaÊ
hjälpÊavÊnågraÊgästerÊsomÊ 

hjälperÊossÊpåÊvägen. 

Välkommen ll Camp22 
Församlingshelgen 19-21 augus  är en vik gt uppstart inför hösten verksamhet.  

I år är helgen förlagd ll Hjälmargården, ca 46 km resväg från Åbytorp. Vi behöver 
din anmälan före 3 augus . Anmäl dig helst via länken som du få  i Betaniany  
eller direkt ll Kent, kontaktuppgi erna finns på nästa sida.  

Hjälmargården har god standard och därför blir avgi erna högre än förra året. Ge-
nom bland annat raba  ll familjer och tonåringar samt möjlighet a  välja olika 
boenden räknar vi med a  prisbilden skall passa så många som möjligt. Lunchen 
äter vi på Hjälmargården. Den ingår i avgi en. Man kan välja a  laga egen lunch på 
dagarna och då blir det prisavdrag för det, se nästa sida ”Lunchen …”. 

Vill du komma med, men behöver hjälp med avgi en, kontaktar du vår förestån-
dare David Axelsson david@betaniakyrkan.nu eller på mobilen 070-856 15 35. 

ViÊhjälpsÊåt 

Frukost, fikor och kvällsmat kommer vi a  hjälpas åt med (och givetvis mycket an-
nat). Innan församlingshelgen kommer du därför a  få meddelande om din upp-
gi . Har du andra uppgi er under helgen tar vi hänsyn ll det.  

Bor du på gården städar du givetvis din boplats innan du åker hem. 

Dagarnas star der 
Fredag kl 15.00 Drop in (för husvagnar, tältare m fl) 

Fredag kl 17.00 Incheckningen öppnar 

Lördag kl 10.00 Programmet startar 

Söndag kl 10.00 Programmet startar 

Mer detaljerat program kommer senare. 

Den nya  
Församlings-
ordningenÊ 

fa ar vi beslut om  
på söndag  
förmiddag! 


