
Ta chansen att ha en fin helg med familj, scoutkompisar, vänner i 

kör, församling och ungdomsgrupper. Upplev lägerbål, sång och 

musik, gudstjänster och spännande möten i en underbar 

skärgårdsmiljö. Gålögården erbjuder såväl boende med bra 

standard som gräsmattor för våra tält. Det är bara att välja.  

 

Bilder från gården: http://www.klubbensborg.se/pdf/galo.pdf 

 

Vi samlas för avfärd till Gålögården kl 09.00 på lördagen vid 

Centrumkyrkan. För den som vill åka direkt till Gålögården samlas 

vi där kl 10.00. Se till så att du har full bil när du åker dit.  

 

På söndagen äter vi frukost kl 8.30 för att sedan fira gudstjänst kl 

10.30 då du som inte kan vara med på lördagen är hjärtligt 

välkommen att vara med. Då ingår en lunch för 75 kr.  

 

Det kommer att finnas möjlighet till en rad aktiviteter: 

Paddling, fiske, akvarellmålning, hantverk, scoutbyggen, roddbåt, 

lära sig spela ett instrument, svampplockning, samtal m.m. 

På lördagkvällen har vi ett sedvanligt lägerbål som vi hjälps åt att 

göra och det finns också möjligheter att vara med och utforma 

gudstjänsten.   

 

Vi hjälps åt med att laga mat under vistelsen och att städa efter 

oss. Vi hjälps också åt att ta oss till och från gården så se till att 

fylla i om du har plats över i din bil eller om du behöver en plats 

för att komma ut. 

 

 

 

 

 

Boende: vi bor på fina Gålögården och delar rum med någon 

eller några andra.  

 

Priser:  Sova ute  Sova inne 

0-6   Gratis  Gratis 

7-18  200 kr  350 kr  

Vuxen  300 kr  450 kr  

Max. pris/familj 800 kr  1000 kr 

Söndagslunch 75 kr 

 

Behöver du hjälp med betalning, har önskemål eller frågor om 

helgen, t.ex. boendet, hör av dig till oss i kyrkan tel. 94 48 95.  

Fredrik Södertun 073-33 898 56 eller Lars Liljemark 072-311 44 

66.  

 

Anmälan, klipps ut och skickas eller lämnas till någon ansvarig i 

kyrkan. Senast 14 september. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Namn på och antal barn/vuxna samt vilket boende du/ni vill ha 

på Gålö: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Adress______________________Mail _______________________ 

Telefon_____________________________________ 

Specialkost__________________________________ 

Jag kör, har plats för ytterligare ____ personer i bilen.  

Jag/vi behöver skjuts till ___ personer. 

 

 

 

 

 

 

http://www.klubbensborg.se/pdf/galo.pdf


Körbeskrivning:  

Kör väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn, kör av mot 

Dalarö.  Sväng höger mot Gålö, strax efter en lanthandel. 

Kör 6 km på kurvig väg. Avfart höger vid en gammal gul vägskylt: 

Gålögården SMU.  

 

Resa med SL:  

Lördag och Söndag 

09.07 Farsta, linje 18 mot Farsta strand. Från Farsta strand 09.19 

Pendeltåg 35 och kliv av i Västerhaninge (riktning Nynäshamn) 

Från Västerhaninge, buss 845 kl.09:43 mot Gålö, av vid hpl 

Dyvik 10:18. 

 

 

  

 

 
 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA MED! 

CENTRUMKYRKAN, FARSTA BJUDER IN TILL: 

GEMENSKAPSHELG, GÅLÖGÅRDEN  

20-21 SEPTEMBER 2014 

 

 

  
 

Scouthajk, församlingsläger, tonårshelg tillsammans!!!! 


