Tredje benet 2022
Därför gör vi service!
Anmälan och praktisk information
Vi vill stimulera nya medlemmar, särskilt dem som inte har varit med oss så länge att vara med på
denna helg. Vi hoppas att de som har gått före också kommer och att de tar med sig dem som har
mindre erfarenhet. Du som vill delta men som för tillfället har ekonomiska problem kan tala med din
GSR eller din krets om ekonomiskt stöd till anmälningsavgiften.
När?
Var?
Vad?

16–18 september 2022
EFS-Gården i Åsljunga, 5 mil norr om Helsingborg
Talare, gruppaktiviteter, diskussioner och möten

Max antal deltagare är ca 100. Rummen på kursgården är av
varierande storlek. De flesta är dubbelrum men det finns också
ett begränsat antal enkelrum samt ett 5-bäddsrum. Ta med dig
några kompisar och dela rum eller hör av dig till oss så hittar vi
bra rumskamrater.
För helpension från fredag kväll till söndag lunch och två nätter
kostar det endast 1 350 kronor per person.
Kostnad för bäddset och badlakan tillkommer med 120 kr per person (det går bra att i stället medta
egna).
Om man väljer att inte bo och äta på EFS-Gården är helgen gratis, men vi rekommenderar i så fall en
donation om 100 kronor. De som bor med helpension har förtur till de 100 platserna.

Programmet finns i separat folder och kommer att delas ut vid ankomsten till Åsljunga.
Anmälan görs till e-postadressen aatredjebenet@gmail.com. Vänligen uppge för och efternamn,
när betalning skett och eventuella kostallergier. Betalningen om 1 350 kr görs till Ulf Persson på
bankkonto; Handelsbanken, 6233–950895768. Uppge namn och märk betalningen Tredje benet. Vi
bekräftar anmälan efter betalning.
Går även att Swisha på 0702-502713 till Ulf Persson. Märk betalningen Tredje benet.
Besökare är välkomna att besöka Tredje benet på lördagen. För dig som tänker besöka oss
rekommenderar vi att du anländer senast 09.30. Vi kommer att erbjuda lunch till självkostnadspris.
Kostnad för avbokning gäller 30 dagar före ankomst = 15 %, 29–15 dagar = 50 %, 14–0 dagar 100
% av beräknad avgift.
Tips vi ber alla deltagare att ta med inneskor.

