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VÄTTERN • GÖTA KANAL • KALMARSUND • MÄLAREN • ÖLAND • DANMARK • BLEKINGE

Segla med oss i sommar!
Ålder: 15 år och uppåt
Avgift: 1775 kr för en vecka, varav 500 kr i anmälningsavgift (två veckor eller mer kostar 1575 kr/
vecka). Barn under 15 år tillsammans med vuxen halva priset.
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.

Göta Kanal och Vättern
Vecka 23, 6-10 juni (Segling för daglediga och andra)
När sommaren är som vackrast och natten som ljusast börjar vår spännande sommarseglats. Vi startar
i Mem vid Göta Kanals mynning som för oss fram genom slussar och trånga passager. Vi sjunger och
spelar för alla som finns utmed vår väg. I Vättern finns möjligheter till härlig segling, friska bad och många
variationsrika strandhugg.

Vättern
Vecka 24, 11-16 juni
Vi börjar veckan med ett besök i pittoreska Hästholmen intill Omberg. I Vättern finns möjligheter till härlig
segling, friska bad och många variationsrika strandhugg. Vi lägger till i flera av Vätterns mysiga hamnar
såsom Karlsborg och Vadstena. Vi avslutar veckan med två dagars hamnfest i Askersund då det blir
både konserter och bryggmöten.

Göta Kanal - St.Annas skärgård – Misterhults skärgård
Vecka 25, 20-24 juni (Midsommarvecka)
Försommarvecka som börjar bland ängar, hagar och sjöar. Vi tar oss fram genom trånga passager och
åtskilliga slussar innan vi når östersjöns salta vatten. Smultronstället i Söderköping lockar de flesta till en
glassupplevelse utöver det vanliga. Under några dagar besöker vi flera av skärgårdens verkliga pärlor.
Vi lägger till vid olika bryggor, klippor och skär och vi får möjlighet att bada och sola. Vi firar midsommar
i skärgården med både midsommarstång och möten. I slutet av veckan angör vi några av ostkustens
semesterpärlor, Vinö, Klintemåla och sedan avslutas veckan i Oskarshamn.

Oskarshamns skärgård – Öland – Misterhults skärgård
Vecka 28, 11-15 juli
En vecka för dig som vill vara med några dagar och uppleva sommaren med mycket sång och musik,
möta människor med evangelium och få dela en unik gemenskap. Seglingen börjar i hemmahamnen
Oskarshamn och därifrån beger vi oss över till Sandvik på Öland ”Solen och vindarnas ö”. Vi deltar i den
mycket populära ”Visfestivalen”i Västervik under några dagar. Vi kommer göra utflykter, arrangera
konserter från däck och naturligtvis ha våra vanliga bryggmöten. Bad, segling, undervisning och evangelisation i en härlig blandning. Veckans sista bryggmöte blir i semesteridyllen, Figeholm.

Kalmarsund – Öland - Blekinge
Vecka 29, 17-22 juli
Efter påmönstringen i Oskarshamn seglar vi söderut ner genom skärgården och vårt första hamnbesök
blir i Påskallavik. Vi besöker flera hamnar på Öland där vi kan spela beachvolleyboll, bada och äta glass.
Våra bryggmöten brukar vara välbesökta och många turister passar på att vara med i sången och
musiken. Vi passerar under Ölandsbron på vår resa genom sundet och lägger till i Bergkvara där vi har
bryggmöte tillsammans med hamnkyrkan. Sommar, hav och salta vindar lockar till många bad och
härlig gemenskap. I slutet av veckan lägger vi till i en av ostkustens mysigaste hamnar, Kristianopel.
Bryggmötet brukar vara välbesökt och stämningen på topp.

Blekinge – Skåne – Västkusten – (Danmark)
Vecka 30, 31, 23-31 juli
Vi besöker flera semesterpärlor under vår seglats till Västkusten Skärgård och öppet hav blandas i en
härlig mix. Segling, sol, bad, undervisning, bryggmöten och härlig gemenskap. Under två dagar kommer
vi att medverka under ”Oasrörelsens” årskonferens i Varberg. Vi kommer att ha seminarium ombord
och medverka med bryggmöten. Vid bra väder seglar vi över till Danmark innan vi påbörjar vår seglats
tillbaka mot ostkusten. Veckan blir lite längre än vanligt och blir med all säkerhet variationsrik. En vecka
som förhoppningsvis sätter oförglömliga spår i ditt liv och ger inspiration inför framtiden.

Skåne - Blekinge - Kalmarsund
Vecka 31, 1-5 augusti
Sista sommarveckan börjar i Åhus och fortsätter sedan upp till Kalmar. Härlig segling, ljumma vindar och
skönt badvatten. Veckan innehåller både undervisning och praktisk evangelisation. Vi besöker Karlskrona
i Blekinges fantastiska skärgård och får uppleva hela kustremsans variationsrika miljöer. En vecka för alla
åldrar med tid för både avkoppling och aktiviteter.

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 0491-770 99.
OBS! Du är inte anmäld förrän du har betalat
anmälningsavgiften på 500 kr till Bg. 420-5274.

www.shalommission.se

www.shalommission.se

