
     
    2020-05-27 
 
 
Information om sommarens UK-resa – Viktigt att du tar dig tid att läsa detta 
 
 
Som säkert framgått av olika sorters information kan tyvärr inte sommarens UK-resa 
genomföras som planerat. 
 
Ledningsgruppen har diskuterat detta och vi tycker inte det är lämpligt att åka iväg till 
gården Segolstorp utanför Mariestad. Dels för att vi kanske blir för många, dels för att 
rekommendationen är att inte åka så långt och dels för att det skulle bli svårt att hantera om 
någon eller några blir sjuka. 
 
Vi håller dock på att titta på alternativa platser på närmare håll och räknar med att kunna 
genomföra resan i någon form vecka 29 (13 – 19 juli, eller möjligen något kortare). 
 
Vi vill absolut ha med alla omtyckta ingredienser i resorna – samling vid flaggan, morgonbön, 
gruppaktiviteter, bibelstudier, sångövningar, mat, fika, volleyboll, fotboll, bad, tid för vila 
med mycket mera. 
 
När vi diskuterade i onsdags tyckte vi att det ska gå att övernatta, men att de som inte vill 
det ska ha möjlighet att sova hemma. 
 
En sak vi var överens om är att vi som är med på resan verkligen är med hela tiden. Man kan 
alltså inte komma och gå som man tycker är lämpligt på dagarna, utan man är med från 
samlingen vid flaggan på morgonen till aftonbönen på kvällen. Däremot bör man kunna, som 
tidigare, anmäla innan att man bara kan vara med en viss del av veckan. 
 
Tyvärr måste vi begränsa resan till oss som brukar vara med i kören/på resorna och 
naturligtvis de nya. Det går alltså inte att bjuda in några kompisar den här gången. 
 
För att vi ska kunna fortsätta planeringen bestämde vi att skicka ut denna information och 
be er som vill vara med att (preliminär-)anmäla er redan nu. Det kommer att gå bra att boka 
av sig när den definitiva informationen kommer, men bara de som preliminär-anmält sig nu 
får möjlighet att definitivboka sig så småningom. 
 
Anmäl ditt intresse att vara med på sommarens UK-resa genom att skicka ett sms till 
Ingemar (0730-23 35 02) senast 10 juni, gärna tidigare. 
Ange om du räknar med att vara med hela veckan eller bara en del av den. 
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