Himmelske Dage på Heden
- i Herning fra torsdag d. 30. maj - søndag d. 2. juni 2019

Vil du tilbyde privat indkvartering til deltagere?
Lokalkomitéen for Himmelske Dage på Heden ønsker, at deltagelse i og oplevelser
på de Himmelske Dage skal tilføjes det særlige, at man kommer til at bo sammen
med andre kirkeligt engagerede mennesker under private former.
Det kan være indkvartering på værelse, campingvogn i indkørslen, telt i haven!
Overvej om du kan og vil være vært. Afsæt dagene i kalenderen.
Send mail, hvis du har spørgsmål; hvis du er interesseret, men endnu ikke ved, om
du kan; og hvis du ved, at du vil være vært. Ret henvendelse til undertegnede og
meget gerne her i september-oktober. Fra 1. november udbydes privat overnatning.
Retningslinjer for privat indkvartering:
Kun hvis man har gyldigt deltagerbevis vil man blive tilbudt privat indkvartering.
Det er ikke et krav, at de som tilbyder privat overnatning selv er deltagere.
Overnatningen er gratis; deltagere opfordres dog til at give værterne en gave.
Der skal være adgang til toilet og bad.
Det vil være fint, hvis der også kan være adgang til køkken og køleskab, så gæsterne
som minimum kan lave morgenmad.
Værter og gæster aftaler selv ankomst- og afgangstider, udlevering / aflevering af
nøgler etc.
Ønsket er, at det vil blive en god og givende oplevelse for både gæster og værter.
At man benytter anledningen til at lære hinanden at kende. Måske deltage i et
arrangement sammen? Måske aftale at spise måltider sammen? Måske runde dagen
af sammen under lidt afslappede former? Der er ikke en bestemt måde ... gør det,
som I har lyst til og mulighed for ... det står Jer frit for!
Arbejdsgruppen for privat indkvartering sørger for "at sætte værter og gæster
sammen". Jeres navn og andre oplysninger vil ikke fremgå på nogen hjemmesider.
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