
Segla med oss i sommar!

Anmälan
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, 0491-770 99 

eller 070-734 68 90.  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: 1750 kr för en vecka, varav 500 kr i anmälningsavgift (två veckor eller mer 
kostar 1550 kr/vecka). Kortveckan kostar 1200 kr.

Anmäl dig på info@shalommission.se eller använd anmälningstalongen på baksidan. 
Du kan också ringa till Villa Shalom, tel. 0491-770 99 eller till Birger Borgemo 
tel.070-7346890. Du är inte anmäld förrän du har betalat anmälningsavgiften på 500 
kr till bankgironummer 420-52 74. Max antal deltagare per vecka är 30 personer.

Vilken vecka kommer Du?
Misterhults skärgård – St.Annas skärgård
Vecka 24, 13-18  juni  (Segling för daglediga och andra)
Sommarens seglingsäventyr börjar i Misterhults skärgård. Vi tar oss fram genom 
trånga passager mellan öar och skär.  Vi sjunger och spelar för alla som finns utmed 
vår väg. Längs med kusten finns möjligheter till härlig segling, bad, grillkvällar och 
många variationsrika strandhugg. Vi har några traditionella bryggmöten utmed 
den vackra kusten  Under veckan hinner vi med att besöka flera populära öar för 
strövtåg och spännande upplevelser.

St.Annas skärgård – Misterhults skärgård
Vecka 25, 20-25 juni (Midsommarvecka)
Under några dagar besöker vi flera av skärgårdens verkliga pärlor.  Vi lägger till vid 
olika bryggor bland klippor och skär och vi får möjlighet att spela beachvolleyboll 
och bada. Glassen och bryggmötet i Nyköping hör till en av sommarens höjdpunkter. 
Vi firar en traditionell midsommar på Stegeborgsgården med både midsommarstång 
och möten. I slutet av veckan angör vi några av ostkustens semesterpärlor, Vinö och 
Klintemåla.

Oskarshamns skärgård – Öland
Vecka 26, 29 juni - 2 juli (Kortvecka)
En vecka för dig som vill vara med några dagar och uppleva försommaren på havet, 
möta människor med evangelium och få dela en unik gemenskap. Seglingen börjar 
i hemmahamnen Oskarshamn och därifrån beger vi oss till den välkända orten 
Mönsterås, platsen där sången ”O store Gud” skrevs av Carl Boberg. Vi gör en 
avstickare till Sandvik på Öland och får njuta av ”solen och vindarnas ö”. Bad, segling 
och härliga bryggmöten ger minnen för livet. Seglatsen avslutas i Påskallavik där vi 
under våren har varit engagerade i ett pionjärprojekt.

Kalmarsund – Blekinge skärgård
Vecka 28, 11-16 juli
Efter påmönstringen i Oskarshamn seglar vi söderut genom Kalmarsund och vårt 
första hamnbesök blir i Timmernabben.  Vi passerar under Ölandsbron på vår resa 
genom sundet och lägger till i Kalmar där vi har bryggmöte med mycket sång och 
musik. Sommar, hav och salta vindar lockar till många bad och härlig gemenskap. Vi 
besöker några Blekingehamnar och avslutar veckan i Karlskrona. 

Blekinge skärgård – Kalmarsund
Vecka 29, 18-23 juli
Vi börjar vår seglats i Blekinge skärgård där vårt första besök blir på Aspö, en 
av öarna i Karlskrona skärgård. Det blir ett flertal bryggmöten på öarna runt 
Karlskrona och vid fint väder en visit på den säregna ön Utklippan. Vidare så seglar 
vi genom Kalmarsund norrut där vi lägger till i den pittoreska hamnen Kritianopel. 
En av ostkustens mysigaste hamnar där vi både kan spela beachvolleyboll, bada 
och handla glass. Bryggmötet brukar var välbesökt och stämningen på topp. Vi 
angör eldoradot Borgholm där vi under några dagar bjuder på sång och musik på 
Klintagården och i hamnen. Veckans sista bryggmöte blir i idylliska Figeholm där 
Shalom blivit en tradition och samlar mycket folk.

Öland – Gotland
Vecka 30, 24-30 juli
Vi börjar veckan med ett besök på norra Öland i Byxelkrok. Den här tiden på året 
är hamnen full av vackra segelbåtar och gatorna myllrar av glada semesterfirare. 
Efter en dag i Byxelkrok blir det nattsegling över till Visby på Gotland. Under några 
dagar kommer vi att ha sång, musik, öppet skepp och evanglisation på gator och 
torg. Det blir också tid för egna strövtåg och utflykter samt naturligtvis också 
segling, bad och andra aktiviteter. I slutet av veckan seglar vi tillbaka till norra Öland 
där vi  återigen lägger till i Byxelkroks hamn för ett bryggmöte. Sommarens sista 
bryggmöte blir i hemmahamnen Oskarshamn och där mönstrar vi också av efter en 
underbar vecka.

Se hela sommarprogrammet på www.shalommission.se


