
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi åker buss från Pingst Tenhult lördag kl. 9:00  

hemma igen söndag 16:00 
 

Ur innehållet: 
Vi tar med egen fikakorg och pausar på vägen 

upp. När vi kommer fram så kommer vi att äta 

tacobuffé på Bodaborgs restaurang. Sedan 

under eftermiddagen så finns det olika alternativ 

av aktiviteter. (Se rutan) 

  

Middagen äter vi i Pingstkyrkan och sedan har vi 

ett eget kvällsmöte, fortsatt gemenskap och 

mysigt!! 

 

Frukost på söndagen äter vi alla på Bodaborg. 

Sedan åker vi mot Kristinehamn för att bese lite 

skärgårdsidyll och Picassostaty och ta en fika. 

Efter det så åker vi mot Tenhult och kommer 

stanna på vägen för att äta middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OBS!! Sista anmälan söndag 27 april.  
Maila eller ring din anmälan till: 

linda.sundman@tenhult.pingst.se el 

expeditionen 036-911 96.  

Uppge ev. specialkost, hur du vill bo och 

även vilken aktivitet du väljer under 

lördagen. 

 

Betalning sker till vårt lägerkonto plusgiro 

468 27 56-4. Ange vem/vilka betalningen 

avser. 

till 

Aktiviteter lördag eftermiddag: 
Här finns det lite olika valmöjligheter: 

 Bodaborgs Äventyrshus 120kr/pers. 

för 4 timmar (Finns 30 platser så 

först till kvarn) 

 Alfred Nobels muséum och 

laboratorium, 120 kr för 1,5 timma 

med dramatiserad guidning, barn 

under 10 år gratis 

 Fiffiga huset – ett science center 

på samma ställe som muséet för 

barn i alla åldrar där du leker att 

du är nyfikne uppfinnaren Alfred 

Nobel, 50 kr, barn under 6 år gratis. 

 Tur med bussen till närliggande 

naturskönt område, Lunedet, med 

sluss, hantverksbodar, café, 

lekplats, minigolf (badplats finns!) 

 Eller att själv vandra i Karlskoga 

stad… 

Boende: 
Finns olika möjligheter: 

 Sova på luftmadrass i kyrkans 

lokaler (gratis) 

 Själv boka rum på hotell eller 

vandrarhem, vi hjälper till med 

info. 

Kostnad för bussresa och mat 
(1 lunch, 1 middag, 1 frukost) 

 0-3 år gratis!  

 4-12 år 250 kr.  

 13 år och uppåt 350 kr. 

Tillkommer gör din valda aktivitet på 

lördagen, din övernattning(om du inte 

bor gratis på golvet) och fika och mat 

på hemresan. 

 


