Dagläger och resa till Kolmården
för barn och föräldrar 25-28 juni & 10 juli 2019

Här är det!

danderyds församling
box 2021, 182 02 danderyd
växel: 08-568 957 00
besöksadress: angantyrvägen 39, djursholm
www.danderydsforsamling.se
facebook.com/danderydsforsamling

Sätraängskyrkan
Sjöbergsvägen 32
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sätraäng och edsviken

Dagläger för små och stora 25-28/6

Följ med till Kolmården 10/7

Danderyds församling erbjuder fyra dagar fyllda av aktiviteter för familjer
med barn upp till 13 år. Det kommer att vara lek, bad, utflykter och samtal
som passar för såväl barn som föräldrar. Du, tillsammans med dina barn
och ansvariga för lägret, skapar fina sommarminne tillsammans.

Älg, lejon, gråsäl och elefanter. På Kolmårdens djurpark finns både nordiska
djur och djur från andra världsdelar. Detta är en familjeresa och alla föräldrar
ansvarar för sina barn. Begränsat antal platser.

Så här går det till
Vi ses på dagtid i Sätraängskyrkan mellan 09:30 och 16:00, alla dagar
utom sista dagen som avslutas efter lunch cirka kl 13:00. På nätterna sover
alla hemma för att orka med nästa fartfyllda dag. Varje dag börjar
och avslutas med fika och samling/andakt. En av dagarna gör vi en utflykt till
Skansen. Förutsättningen för lägret är att både barn och föräldrar medverkar alla
dagar. Vi bygger gruppen och lägret tillsammans.
Tid: Tisdag 25 juni – fredag 28 juni.
Plats: Sätraängskyrkan, Sjöbergsvägen 32, Danderyd.
Du tar dig enkelt till Sätraängskyrkan med buss 607 från Mörby centrum.
Se kartan på sista sidan.
Förträff: Torsdagen 5 juni kl 18.00 i Sätraängskyrkan.
Vi bjuder på enklare måltid (anmälan senast 3 maj) och eventuell specialkost
anmäls till Elisabet Munro: elisabet.munro@svenskakyrkan.se).

Avgift och anmälan - senast 3 maj
Lägret kostar 100 kr per familj.
Välkomna att anmäla er senast fredagen den 3 maj till:
Elisabet Munro, telefon: 070–644 10 99,
e-post: elisabet.munro@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/danderyd

Tid: Onsdag 10 juli. Avresa med buss kl. 9.00 från Danderyds kyrka
och beräknad återkomst kl. 20.00.

Avgift och anmälan
I resans pris, 100 kr/familj, ingår transport med buss, entré, mellanmål,
lunch och fika. Har man bilstol så kan man ta med det, i annat fall får barn
sitta med bussens passagerarbälte.
Välkommen att anmäla er till Estelle Wiesel, telefon: 070–600 08 93
e-post: estelle.wiesel@svenskakyrkan.se

