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FÖR ALLA ÅLDRAR!

www.equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens17

B J U D  I N  T I L L 
” H E M M A  H O S  B O E N D E ” 

TA CHANSEN att knyta nya kontakter och få vara ambassadör för din försam-
ling och Vårgårda! Det finns ett stort värde i att Equmeniakyrkans medlemmar får 
chansen att träffas även utanför själva konferensprogrammet.
EQUMENIAKYRKANS KANSLI hjälper till att förmedla kontakten och du gör sedan 
upp detaljer med din gäst gällande tider m.m. Erbjudandet är tänkt att se liknande 
ut för alla de gäster som önskar bo ”Hemma-hos”. Vi vill därför att du minst kan  
erbjuda det som ingår i ”Hemma hos-paketet”.

Har du ett extra rum, en husvagn på tomten  
eller liknande att låna ut under Equmenia-
kyrkans kyrkokonferens 2017?

HEMMA HOS-PAKET:
• Sovplats 24–28 maj, inkl. frukost.  
• Transport till och från Tånga, om behov finns.  
• Ev. upphämtning vid ankommande tåg.  

Kostnaden per gäst är satt till 
250 kr/natt för vuxna, 100 kr 
för barn under 12 år, gratis för 
barn under 3 år. Du är givetvis 
fri att ta emot pengarna själv 
eller skänka dem vidare till 
konferensen.

DU KAN ÄVEN HYRA UT HUSVAGN, 
parkerad och klar för boende på Tånga 
camping. Konferensdeltagare som se-
dan vill hyra husvagn anmäler sig via 
Equmenia kyrkans hemsida och kontakten 
förmedlas till dig när intresse finns. 

ÄR DET HÄR NÅGOT FÖR DIG?
Anmäl dig genom att skicka ett mail till: 
boende@equmeniakyrkan.se
Beskriv gärna kort om dig själv och det  
boende du erbjuder, eller om du vill hyra ut 
din husvagn. Du blir sedan kontaktad för  
ytterligare detaljer. Du kan även anmäla dig 
genom att skriva upp dig på listan.


