
 
 

FUB presenterar 2015 års sommarläger  

 

På FUB:s lägergård i Stenestad vill vi ge deltagarna 

möjlighet att prova olika gemensamma aktiviteter och 

att tillsammans få minnesvärda upplevelser och 

erfarenheter. 

 

Vara tillsammans, ha kul, träffa nya och gamla vänner 

och få umgås i en vacker, skogsmiljö på Söderåsen det 

är ett riktigt läger. 

 

På lägergården finns en pool, en stor studsmatta och 

det finns möjlighet att prova på en rad olika sporter. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se bifogat blad för respektive läger 



 

Inbjudan till Miniorläger i Stenestad  

 
Ålder: ca 8-15 år 

 
Lägret börjar måndagen den 15 juni klockan 14.00 och slutar torsdagen 

den 18 juni klockan 17.00. 
 

Tillsammans kommer vi att leka 

roliga lekar, bada, pyssla och givetvis kommer vi att grilla korv och sjunga 
sånger kring lägerelden. 

 
Precis som ett riktigt läger ska vara! 

 

Tillsammans anordnar vi ”Lägrets eget ” Fångarna på fortet”, vi provar på 
olika idrotter och för de som vill kommer det också erbjudas möjlighet att 

rida. Vi trycker lägertröjor att ha med oss hem. 
 

Sista kvällen kommer vi att ha disco. På lägret kommer det att finnas gott 
om ledare som har massor av roliga idéer. 

 
Ledarna brinner för att göra lägret till en fantastisk upplevelse och 

tillsammans formar du och ledarna ett så bra läger som möjligt, utifrån 
dina önskemål och förutsättningar. 

 
Om man inte vill eller kan vara med hela lägret går det också bra. 

Meddela i anmälan vilka dagar du vill delta.  
 

Det går också bra att delta utan att sova över. Även detta 

meddelas i anmälan. 
 

Egenavgift till miniorlägret är 500:-.  

 



 

 
Inbjudan till Juniorläger i Stenestad  

 
Ålder: 15 – ca 30 år 

 
Lägret börjar söndagen den 21 juni klockan 14.00 och slutar lördagen den 

27 juni klockan 14.00. 
 

Tillsammans provar vi på olika sporter, anordnar turneringar och tävlin-
gar, vi åker på utflykt till Tosselilla, badar i poolen, grillar korv kring 

lägerelden, har filmkväll och lägerdisco.  En del överraskningar står på 
schemat. Vi trycker läger-tröjor att ha med oss hem. 

 

På lägret kommer det att finnas gott om ledare som har massor av roliga 
idéer. 

 
Ledarna brinner för att göra lägret till en fantastisk upplevelse och 

tillsammans formar du och ledarna ett så bra läger som möjligt, utifrån 
dina önskemål och förutsättningar. 

 
Egenavgiften till juniorlägret är 1200: - vilket även inkluderar ev. 

inträden. 
 

 
 



 
 
 
 

Inbjudan till Seniorläger i Stenestad  

 

Ålder: ca 30 år och uppåt 
 

Lägret börjar måndagen den 29 juni klockan 14.00 och slutar söndagen 
den 12 juli klockan 14.00. 

 
Tillsammans njuter vi av naturen i och runt Stenestad. Vi promenerar i 

närområdet och fikar. Ibland tar vi picnickorgen med oss ut i naturen. Vi 
besöker någon marknad och spelar minigolf på någon trevlig bana. För de 

som vill finns vår pool att simma i.  
 

Vi grillar runt lägerelden och berättar historier för varandra medan elden 

falnar. Vi har filmkvällar och allsångskväll. Detta är lägret för dig som vill 
ha miljöombyte och en chans att ha semester från vardagens rutiner. 

  
På lägret kommer det att finnas gott om ledare som kan ge omvårdnad 

och hjälpa dig utifrån dina önskemål och förutsättningar med sådant du 
inte kan själv.   

 
Egenavgiften till seniorlägret är 3000: - vilket även inkluderar ev. inträ-

den. 
 

 
 



 
 

 
 

 

Fakta om ansökan till läger 
 
Deltagare bosatta i Helsingborgs kommun behöver inte göra någon 

ansökan till sin LSS-handläggare. 
 

För deltagare från övriga kommuner gäller att Ni söker korttidsvistelse 
hos din LSS-handläggare i din kommun. För att få komma på lägret måste 

din korttidsvistelse vara beviljad. Gör en skriftlig ansökan redan nu. 
 

FUB har personal som ansvarar för deltagarnas omvårdnad och övriga 
behov.  

 
All mat lagas på plats av ansvarig kock.  

 
På lägret finns ansvarig lägerchef. 

 

Lägergården är FUB:s egen som ligger på Söderåsen i Stenestad.  
Alla deltagarna är försäkrade under lägervistelsen! 

För mer information eller anmälan kontakta kansliet tfn 042-21 02 61. 

 
Anmälan vill vi ha skriftligen el. per mail på adress:  

FUB, Kurirgatan 1, 254 53 Helsing-borg.  
Mailadress till FUB är: kansli@fubhbg.se 

 
Anmälan senast den 15/5 2015 
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Anmälningstalong sommarläger 2015 

 
□Minior □Junior □Senior 

 

Namn:……………………………………………………………………………………………………………. 

Adress:……………………………..…….……………..……………………………………………………… 

Personnummer:……………………..………..Telefon (dagtid):..……………………….……. 

E-post:.............................................................................................  

Närmast anhörig/målsman: 

………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Jag gillar/gillar inte: .......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Funktionsnedsättning kort beskrivning: 

…………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ev. allergier/övriga upplysningar: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 


