Välkomna till årets familjeläger på Ekerö!
Snart är det äntligen dags för årets familjeläger. I år kommer vi att ses på stiftsgården
Marielund på Ekerö, Stockholm den 25-28 maj.

Tider att ha koll på:
Ankomst: Nyckelutdelning till rummen kommer att ske mellan 14-16 på torsdagen. Efter det
bli det samling och sedan gemensam middag vid 18-tiden.
Fredag: På fredag förmiddag kommer vi att åka till Birka, som ligger ungefär en halvtimme
med båt från gården. Vi tar med oss lunch och kommer bland annat att besöka museet. Vi är
tillbaka på gården runt 16-tiden.
Lördag: Lördagen tillbringar vi på gården med olika aktiviteter som kommer att anpassas
efter vädret. Självklart avslutas kvällen med ett disco!
Eventuellt kommer även Lilla Aktuellt att besöka oss på lördagen, för att göra ett inslag om
lägret och alopecia. (Om ni inte vill bli filmade, säg till, så ordnar vi det).
Avfärd: På söndagen erbjuds frukost på morgonen och sedan bör vi ha lämnat gården senast
1030. (Klockan 11 är det mässa.)

Att ta med sig:
Alla måste ta med sig egna lakan och handdukar. Och så klart – kläder efter väder. Ta
dessutom gärna med gympaskor och oömma kläder till lördagen!

Bra att känna till
Lägret är jättepopulärt och vi har verkligen ansträngt oss för att så många som möjligt ska
kunna komma. Det betyder dock i de flesta familjer kommer någon eller några få sova på en
madrass istället för en säng. Om ingen i er familj absolut inte klarar av det – hör av er så
försöker vi lösa det i den mån det går.

Hur tar vi oss dit?
Med bil: Adressen är: Stiftsgårdsvägen 21, 178 53 Ekerö. Koordinater för GPS: WGS 84 (lat, lon):
N 59° 16.701', E 17° 43.092'.

Kommunalt: Det går att åka kommunalt nästan ända fram till gården. Bland annat går buss
311 till Nyckelby eller buss 309 till Älby. Men efter det är det mellan 1-1,5 kilometer att gå –
så ring så ser vi till att någon hämtar upp er!
Om ni kommer senare, eller har andra frågor när det närmar sig kan ni antingen ringa Ulrika,
070-5849909 eller Laurence, 070-8726063. Ni kan också maila ulrika@zaccheus.se,
laurence@zaccheus.se.

