
Segla med 
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Sol & badSeglingNya vänner Andakter

Jag anmäler mig till evangelisationsvecka  ____________________       

Namn __________________________________Ålder _____

Postadress _______________________________________  

Telefonnummer__________________ Mobil ________________

E-postadress ______________________________________

Eventuell specialkost _________________________________
Skickas till Villa Shalom, Homhällev 39, 57240 Oskarshamn

Du kan också anmäla dig till info@shalommission.se eller genom att ringa 0491-770 99. 
OBS! Du är inte anmäld förrän du betalat anmälningsavgiften på 500 kr till bg. 420-52 74.
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Segla med oss i sommar!
Ålder: 15 år och uppåt 
Avgift: 1700 kr för en vecka, varav 500 kr i anmälningsavgift.  
V.27 Kortveckan kostar 950 kr. 
V.30 Bornholmsveckan kostar 1850 kr. 
(Två veckor eller mer kostar 1500 kr per vecka).
Anmäl dig på info@shalommission.se eller använd anmälningstalongen på 
baksidan. Du kan också ringa till Villa Shalom, tel. 0491-77099 eller under 
sommarperioden Birger Borgemo tel. 070-7346890. Du är inte anmäld förrän du 
betalat anmälningsavgiften på 500 kr till Shaloms bankgiro 420-5274. Max antal 
deltagare per vecka är 30 st.

Vilken vecka kommer Du?
St.Annas och Gryts skärgård
Vecka 24 15-19 juni (Segling för daglediga)
När sommaren är som vackrast och natten som ljusast så seglar vi genom en 
fantastisk skärgård. Vi passerar det populära utfl yktsmålet ”Stendörren” och 
lägger till vid olika bryggor och stränder för aktiviteter, bad och bryggmöten. Vi 
har bibelstudium, sång och musik, segling och gör utfl ykter i en salig blandning. 
Påmönstringen är i Trosa och veckan avslutas vid Stegeborgs slottsruin i närheten 
av Söderköping.

Göta kanal och Vättern
Vecka 25, 21-26 juni
Ett av sommarens seglingsläventyr startar i Söderköping vid Göta kanals 
mynning.  Vi sjunger och spelar för alla som fi nns utmed vår väg. I Vättern fi nns 
möjligheter till härlig segling, friska bad och många variationsrika strandhugg. Vi 
fi rar en traditionell midsommar på någon mysig plats utmed Vätterns stränder. 
Ombord fi nns också tio ungdomar från en bibelskola i USA som bidrar till en 
internationellt färgstark upplevelse. Veckan avslutas med ett besök på Visingsö och 
framåt kvällen blir det sång och musik i Jönköping.

Vättern  
Vecka 26, 26-30 juni
En sommarvecka som börjar bland ängar, hagar då vi glider fram på Vätterns 
kristallklara vatten. Vi seglar till fl era hamnar utmed Vätterns stränder så som 
mysiga Hästholmen med sina klippor och Vadstena med sitt slott. Även den 
här veckan har vi med oss tio ungdomar från en bibelskola i USA som ger oss 
möjlighet att skapa internationella kontakter. En variationsrik vecka som sätter 
spår i ditt liv. Veckan börjar i Jönköping och avslutas i Karlsborg

St.Annas och Misterhults skärgård
Vecka 27, 3-5 juli (Kortvecka)
Vi besöker fl era semesterpärlor utmed Ostkusten, alltifrån små fi skelägen till 
större gästhamnar. Fantastisk skärgård blandas med öppet hav. Segling, sol, bad, 
undervisning, bryggmöten och härlig gemenskap. Några dagar för alla åldrar och 
med tid för avkoppling. Veckan börjar i Mem och slutar i Oskarshamn

Kalmarsund-Öland
Vecka 29, 19-24 juli
Vi börjar vår seglats i hemmahamnen Oskarshamn och tar oss därifrån över 
till Byxelkrok på norra Öland. Här är ofta hamnen full av båtar och turistande 
människor. Sen seglar vi vidare till Borgholm där vi bjuder på sång och musik i 
gästhamnen. Här fi nns möjlighet att spela beachvolleyboll, bada och handla glass.  
I slutet av veckan lägger vi till i den pittoreska hamnen Kristianopel, som klassas 
som en av ostkustens mysigaste hamnar. Bryggmötet brukar vara välbesökt och 
stämningen på topp.

Södra Kalmarsund-Blekinge-Bornholm
Vecka 30-31, 25 juni-1 augusti
Vi börjar veckan med ett besök i Karlskrona skärgård. Sedan seglar vi 
över till Christiansö och Bornholm där vi möter Tyska missionsbåten 
”Elida”. Under några dagar kommer vi att tillsamman med den 
Tyska besättningen ha sång och musik, öppet skepp, möta 
människor på gator och torg med evangelium. Vi kommer 
även att ha tid för gemenskap, bibelstudium, bad och 
sol.  Du får också möjlighet att göra egna strövtåg och 
utfl ykter. Under den sista sommarveckan besöker vi 
fl era semesterpärlor på Bornholm innan vi seglar 
tillbaka till Sverige igen

Blekinge-Kalmarsund
Vecka 31-32, 2—8 augusti (Apg 29 ledarskola)

Vi börjar veckan med ett besök i Karlskrona skärgård. Sedan seglar vi 
över till Christiansö och Bornholm där vi möter Tyska missionsbåten 
”Elida”. Under några dagar kommer vi att tillsamman med den 
Tyska besättningen ha sång och musik, öppet skepp, möta 
människor på gator och torg med evangelium. Vi kommer 
även att ha tid för gemenskap, bibelstudium, bad och 
sol.  Du får också möjlighet att göra egna strövtåg och 
utfl ykter. Under den sista sommarveckan besöker vi 
fl era semesterpärlor på Bornholm innan vi seglar 

Vecka 31-32, 2—8 augusti (Apg 29 ledarskola)


