
Välkommen till församlingsdag på Storsjöstrand!

Även i år inbjuder Equmeniakyrkan Sävedalen till församlingsdag på 
sommarhemmet och kyrkan Storsjöstrand i Horla, Vårgårda kommun. Vi inbjuder till en heldag, 
lördagen den 8 sep 2018 (boka in och anmäl på en gång), när vi umgås tillsammans med 
varandra och med Gud. Under förmiddagen blir det gudtjänst och tillfälle till fördjupning i 

församlingens aktuella frågor medan det blir andra skojigheter för de yngre. På eftermiddagen blir 
det sedan aktiviteter tillsammans för alla åldrar.

Till Storsjöstrand hittar du genom att köra E20 förbi Alingsås 

mot Vårgårda.  

Strax efter Alingsås kommer man till Bälinge och Bälinge 

Kyrka. Precis efter kyrkan är det en sträcka med 60km/h och 

ett krön. På detta krön svänger man höger, skyltat Ljurhalla. 

Efter ca 6km kommer man till ett fyrvägskors och där man 

kör till vänster på ”Horla 4”. Följ sedan vägen tills ni ser 

anläggningen på vänster hand. 

Eller så kör man på gps... 

Under dagen så bjuds du på två fika, lunch och middag. Personal finns även i år på plats som

lagar mat och diskar. Det kommer att finnas stora möjligheter att umgås, prata med människor som 

man både känner väl och andra som man inte känner så väl. 

Priser där fika, lunch  

och kvällsmåltid ingår: 

Vuxen  200 kr 

Tonåring  100 kr 

Barn (5-12)  50   kr 

Familjepris  500 kr 

Betalning görs via församlingens bankgiro: 

782-2109 eller Swish: 1235881214. Skriv 

tydligt namn på den som betalar samt 

FÖRSAMLINGSDAG2018.

För anmälan, följ länken 

Vi behöver din anmälan senast 2 september.
Vi hoppas på en skön dag med mycket värme, kärlek och gemenskap. 
Frida och John Markusson, Ulrica och Lars Kjellgren

 Preliminärt program 

09:30 Förmiddagsfika börjar... 

10:15 Förmiddagsmöte med kul för de yngre 

12:30 Lunch 

14:00 Gemensamma aktiviteter för alla åldrar. 

16:00 Eftermiddagsfika

16:30 Program

18:00 Middag

20:00 Andakt och avslut.

Några bilder från förra året:

http://bit.ly/fdag2018

http://bit.ly/fdag2017
http://bit.ly/fdag2018



