


Välkommen till Gemenskapshelg  

för alla åldrar! 
Gålögården 27-28 april 2013 

Anmälan 
Gemenskapshelg 27-28 april 2013 

Jag/vi önskar 

 □ vara med hela helgen och övernatta 

 □ vara med endast på lördagen 

 □ vara med endast på söndagen 
Namn: _______________________________________________ 

Adress eller e-postadress: _________________________________ 

____________________________________________________ 

 □ Jag/vi kör bil och har plats för ___ andra personer 

 □ Jag/vi kör inte bil men önskar få plats i någon annans bil  

Övrigt (t ex önskemål om särskild kost): 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Anmäl dig senast 12 april till Elisabet Ravelojaona,  

08-54 54 71 40 eller elisabet@norrmalmskyrkan.se, eller skicka anmä-

lan till Norrmalmskyrkan, Norrtullsg. 37, 113 27 Stockholm 

Tid att umgås, leka, dansa, samtala och bara vara. 

 

Lägergården ligger på halvön Gålö i Stockholms södra skärgård, 35 km 

från Stockholm C. Besök gärna www.klubbensborg.com/galo.html 

Rummen håller vandrarhemsstandard och vi tar med egna lakan. 

Startsamlingen på lördagen hålls kl 11.00. En halvtimme innan dess finns 

kaffe och fika uppdukat och det är möjligt att ”checka in”. Vi avslutar ca 

kl 14.00 på söndagen, efter lunchen som följer på gudstjänsten. 

Möjlighet finns till båda inne– och uteaktiviteter. Ett viktigt samtalsämne 

blir hur vi ska fortsätta utveckla församlingens sociala engagemang.  

Programmet anpassas efter gruppens sammansättning, och detalj-

program skickas ut till de anmälda en vecka innan Gemenskapshelgen 

äger rum. 

Kostnad: 

200 kr för vuxna (18 år och uppåt) 

100 kr för barn/ungdom (12-17 år) 

Gratis för barn under 12 år 

Priset är subventionerat av församlingen. Vill du vara med och bidra ekono-

miskt till helgen är det fullt möjligt att betala mer 

 
Hitta till Gålögården: 

Med SL, ta pendeltåg till Västerhaninge, därefter buss 845 mot Västra Bondäng 

till hållplats Dyvik. Det kommer fram en buss ca kl 10.20 på lördagen. Hem går 

bussar kl 12.24 och 15.24. 

Med bil, kör väg 73 mot Nynäshamn, ta avfart Dalarö och därefter avfart Gålö. 

Kör 6 km rakt fram, sväng sedan vid en äldre gul skylt mot ’Gålögården SMU’. 


