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Segling
Sång & Musik
Bad • Bibelsamling
Volleyboll • Gemenskap
och mycket mer...

Segla med oss i sommar!
Bråviken – Göta Kanal – Vättern

Misterhults skärgård – Kalmarsund – Öland

Sommarens seglingsäventyr börjar i Bråviken
med besök i några välkomnande hamnar.
Sedan beger vi oss ner till Göta kanal där vi tar
oss fram genom trånga passager och åtskilliga

Vi börjar vår seglats i vackra Klintemåla mitt i
Misterhults skärgård och tar oss därifrån söder
ut mot Påskallavik. Vi bjuder på sång och
musik i olika hamnar både på fastlandet och
på Öland. I Borgholm passar vi på att både
spela beachvolleyboll, bada och handla glass.
Vi gör ett besök på Klintagården och medverkar i ett sång och musikmöte. I slutet av

Vecka 24, 15-19 juni

Vecka 29, 19-21 juli

slussar innan vi når Vätterns härliga vatten.
Vi sjunger och spelar för alla utmed vår väg.
En speciell vecka med många härliga upplevelser som ger minnen för livet.

Vättern – Göta Kanal
Vecka 25, 21-26 juni

I Vättern finns möjligheter till härlig segling,
friska bad och många variationsrika strandhugg. Vi lägger till vid Hästholmens brygga
bland klippor och skär och vi får möjlighet att
spela minigolf eller beachvolleyboll bland
polkagrisarna i Gränna. Glassen och brygg-

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.
Segling, sol och saltstänkta vindar kan vi räkna
med under den här veckan.

mötet i Askersunds härliga skärgård hör till en
av sommarens höjdpunkter. Vi firar en traditionell midsommar på någon utvald plats. Vi har
sång och musik i många härliga hamnar med
fest och glädje.

Kalmarsund – Öland
Vecka 30, 26-31 juli

Under den sista sommarveckan besöker vi
flera semesterpärlor utmed Ostkusten.
Vi seglar upp genom Kalmarsund och gör
strandhugg på många olika platser. Under
veckan besöker vi även Sandviks hamn på
Öland, där hamnen är full av båtar och turistande människor. Vi besöker semesteridyllen
Figeholm, som är en fantastisk pärla mitt i

högsommaren och även sommarstaden
Västervik med sin charm. Vi möter människor i
olika sammanhang och delar vår tro genom
sång, musik och drama. Vi avslutar veckan och
sommarens bryggmöten i vår hemmahamn
Oskarshamn.

Se hela sommarprogrammet på www.shalommission.se

Ålder:
Avgift:

15 år och uppåt
1 950 kr för en vecka, varav 500 kr i anmälningsavgift.
(Två veckor eller mer kostar 1 800 kr/vecka).
Anmälan: Anmäl dig på info@shalommission.se eller använd
anmälningstalongen på baksidan. Du kan också ringa till
Villa Shalom, tel. 0491-770 99 eller under sommarperioden
till Birger Borgemo tel. 070-734 68 90. Du är inte anmäld
förrän du har betalat anmälningsavgiften på 500 kr till
bankgironummer 420-5274. Märk inbetalningen med den
veckan du ska med. Max antal deltagare per vecka är 30
personer.

Jag anmäler mig till evangelisationsvecka:.........................................................................................
Namn........................................................................................................................... Ålder................................
Postadress................................................................................................................................................................
Telefon........................................................................... 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 eller 070-734 68 90. OBS! Du är inte anmäld förrän
du har betalat anmälningsavgiften på 500 kr till BG 420-5274.

www.shalommission.se

