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Vi avslutar vårterminen av 

med en rolig och fräsig
FREDAGSMIXFREDAGSMIX

Fre-lördag, 17-18 maj.
Samling vid Missionshuset kl. 19:00 för avfärd.

Vi bor i militärtält på en öde ö, grillar, tävlar, badar(?!) 
går på spårning och har trevligt tillsammans runt lägerelden. 

Vi är tillbaka vid Missionshuset ca. kl. 13:00 på lördagen. 

WWW.FREDAGSMIX.SEWWW.FREDAGSMIX.SE

Anmäl Dig till hajken senast onsdag 15/5 till 
Mathias på 0739-593 716 eller matman@email.com
  För mer info, ring Mathias eller kolla in hemsidan:

Ta med Dig:
• Liggunderlag / luftmadrass • Sovsäck • Ficklampa 
• Flytväst • Varma & oömma kläder • Badkläder? 
• Något att grilla på kvällen • Hajkavgiften, 50:-

Häng på!Häng på!
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