
Äntligen får vi vara Tillsammans på Östgötagården 
igen! 

Församlingens gemenskapshelg är ett värdefullt tillfälle där vi får 
lära känna varandra mera och växa tillsammans. Vi får tid att 
komma varandra närmare än vad vi har möjlighet till under de 
korta stunderna i kyrkan. Nya kontakter kan knytas och gamla 
relationer fördjupas med samtal där vi får möjlighet att prata – ett 
litet tag till. Under helgen kommer det att avsättas tid för 
undervisning, gudstjänst, lovsång och samtalsgrupper. 

Temat för helgen är "Tillsammans" Vi vill mötas i samtal och 
undervisning kring det som är viktig för oss: Nära relationer, med 
varandra och Jesus. Vi ber med Paulus att vi tillsammans med alla 
de heliga skulle förmår fatta bredden och längden och höjden och 
djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, 
tills hela Guds fullhet uppfyller oss Ef 3:18-19. 

Barnsamlingar: Det kommer att vara barnsamlingar för 4–12-
åringar på lördag, både på för- och eftermiddag. 

Ingen är perfekt – Kom som du är! Du behöver inte heller vara 
medlem för att vara med under helgen. Även du som bara är 
nyfiken på vilka vi är och vill ha gemenskap är välkommen. 

Tillsammans tar vi ansvar för disk, städ och ekonomi. Under 
helgen kommer ni att vara indelade i servicegrupper. En gång under 
helgen behöver ni göra en gemensam insats i disken och en gång 
med städning under söndagen. 

Vi räknar med att vi kan klara alla kostnader om vi i genomsnitt 
betalar 600 kr per vuxen. Du som kan betala lite mer gör det. Ingen 
ska stanna hemma på grund av att man inte känner sig ha råd. 

Program 
Fredag 

18:00-19:30  Reception/Mottagning 
18.30-19.30  Kvällsmat 

20:00  Uppstart med lek och andakt 
21:30  Nattmacka 

21:00-22:00  Extra reception hålls öppen 
22:00  Tonårsmys 

Lördag 
8:00-9:00 Frukost 

9:30 Morgonbön i kyrkan 
10:00 Temasamling: Tillsammans  

- Parallellt Barnsamling 
- Samtalsgrupper med fika 

12:00 Lunch  
Därefter öppnar kiosken 

13:30 Tillsammansaktiviteter 
15:00 Fika 
16:00 Temasamling: Tillsammans  

- Parallellt Barnsamling 
17:30 Kvällsmat 
19.30 Nattvard 
22:00 Nattmacka 
23:00 Tonårsmys 

Söndag 
8:00-9:00  Frukost 

10:00  Gudstjänst: Björn, barnen, lovsång och 
vittnesbörd 

12:00  Lunch  
13:00  Auktion där vi köper den mat som blivit över 

 

 



Anmälan: Anmäl dig så snart som möjligt, men senast söndag 4/9 
via Korskyrkans webbplats www.korskyrkan.se, först till kvarn. 
Om du behöver hjälp med anmälan kontakta någon av dessa 
personer: Karin Fyhr 070-3996835, Volda Stenback 070-4421934, 
Johan Sverlander 070-2084013. Om du har frågor eller behöver 
ändra något i din anmälan kan du maila på 
gemenskapshelg@korskyrkan.se.  

- Specialkost: Om du behöver specialkost måste du ange 
det i din anmälan. 

- Skjuts: Du kan ange om du kan ge skjuts eller önskar 
skjuts i din anmälan. (Ingen tillgång till buss denna gång) 

Boende: På Östgötagården finns begränsat antal bäddar – därför 
är det bra om du anmäler dej så fort som möjligt! Särskilda behov 
angående boendet noterar du under "övrigt" i anmälan. Har du/ni 
husvagn är det toppen om du/ni kan ta med den. 

Detta behövs i din packning: Sängkläder (påslakan/lakan, 
underlakan och örngott). Handduk, badkläder för badsugna, 
kläder att kunna vara ute i (även om det kommer lite regn)   

Kostnad: Som vanligt tar vi ett gemensamt ansvar för kostnaden 
denna helg och var och en betalar efter sin förmåga. Detta för att 
så många som möjligt ska kunna följa med. Som riktlinje för 
betalning 600 kr/vuxen (Helpension i två dygn) och betalas helst i 
samband med din anmälan. Du kan betala via: 

● Bankgiro: 313-7817 

● Plusgiro: 8 72 56-4 

● Swish: 123 396 82 03 

● Kollektomat - både innan och under helgen 

 

Korskyrkans 
gemenskapshelg 2022 

 
 

”Tillsammans” 
16-18 september på 

Östgötagården 
gemenskapshelg@korskyrkan.se 

Märk 
inbetalningen 
med ”gem. helg”.    

 


