med

sommaren 2015

Vättern - Göta kanal - Kalmarsund
Mälaren - Öland - Gotland - Blekinge

Segla med oss i sommar!
Ålder: 15 år och uppåt (Ungdomsveckan gäller 14 år och uppåt).
Avgift: 1650 kr för en vecka, varav 500 kr i anmälningsavgift. (Två veckor eller
mer kostar 1400 kr per vecka). Pris för ungdomsveckan är 1500 kr.
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?
Ungdomssegling i Vättern (14 år och uppåt)
Vecka 24-25, 14-17 juni
Den här seglingen är speciellt inriktad på tonåringar, därför sänker vi till
14 år. Vi lägger till vid olika bryggor och stränder för aktiviteter och bad.
Beachvolleyboll, bibelstudium, lägerbål, sång och musik, segling och
äventyr i en salig blandning. Påmönstringen är i Askersund och lägret
avslutas i mysiga Vadstena.

Vättern
Vecka 25, 17-21 juni
Sommarens seglingsäventyr börjar i Vadstena invid Vätterns härliga
vatten. Vi sjunger och spelar för alla som finns utmed vår väg. I Vättern
finns möjligheter till härlig segling, friska bad och många variationsrika
strandhugg. Vi firar en traditionell midsommar på någon mysig plats
utmed Vätterns stränder. Veckan avslutas med ett besök på Visingsö och
framåt kvällen blir det sång och musik i Jönköping.

Vättern – Göta Kanal – St. Annas skärgård
Vecka 26, 23-28 juni
Försommarvecka som börjar bland ängar, hagar och sjöar. Vi tar
oss fram genom trånga passager och åtskilliga slussar innan vi når
Östersjöns salta vatten. Kanalveckorna inbjuder till mycket sång
och musik, fest och stämning. Smultronstället i Söderköping
lockar de flesta till en glassupplevelse utöver det vanliga. Vi
fortsätter vår seglats genom en fantastisk skärgård fylld av
kobbar och skär. En variationsrik vecka som sätter spår i ditt liv.

St.Annas och Misterhults skärgård-Kalmarsund
Vecka 27, 29 juni-4 juli
Vi besöker flera semesterpärlor utmed Ostkusten, alltifrån små fiskelägen
till större gästhamnar. Fantastisk skärgård blandas med öppet hav. Segling,
sol, bad, undervisning, bryggmöten och härlig gemenskap. En vecka för alla
åldrar och med tid för avkoppling.

Kalmarsund - Öland
Vecka 29, 14-19 juli
Vi börjar vår seglats i hemmahamnen Oskarshamn och tar oss därifrån över
till Borgholm på Öland. Vi bjuder på sång och musik i hamnen och på
Klintagården. I Borgholm passar vi på att spela beachvolleyboll, bada och
handla glass. Under några dagar besöker vi Grönhögen på södra Öland för
att genom olika program presentera evangelium. 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.

Gotland-Kalmarsund-Öland
Vecka 30, 20-26 juli
Vi börjar veckan med en nattsegling över till Visby. Under några dagar
kommer vi ha sång och musik, öppet skepp, möta människor på gator och
torg med evangelium. Det blir också tid för egna strövtåg och utflykter.
Under den sista sommarveckan besöker vi flera semesterpärlor utmed
Ostkusten. Vi seglar ner genom södra Kalmarsund och gör strandhugg på
många olika platser. Under veckan besöker vi även Byxelkrok på norra
Öland, där hamnen är full av båtar och turistande människor. Vi deltar även
i en sjöfartshelg i Oskarshamn. Veckans sista bryggmöte blir i
semesteridyllen, Figeholm.

Se hela sommarprogrammet på

www.shalommission.se

Jag anmäler mig till evangelisationsvecka __________________________________
Namn ______________________________________________________ Ålder ________________
Postadress ________________________________________________________________________
Telefonnummer _________________________ Mobil ________________________________
E-postadress _____________________________________________________________________
Eventuell specialkost ___________________________________________________________
Skickas till Villa Shalom, Homhällevägen 39, 572 40 Oskarshamn
Du kan också anmäla dig till info@shalommission.se
eller genom att ringa 0491 77099.
OBS! Du är inte anmäld förrän du betalat anmälnings
avgiften på 500 kr till Bg. 420-5274.

