
SOMMAR 

PROGRAM 

2013 veckorna 27, 28, 29 

   

• Här finns tips för dig på din semester. 

• Annevik är öppet 10.00—16.00 varje vardag. 

 

VUXNA 

Härliga veckor på 

Annevik, vårt 

semester paradis ! 
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Sommar programmet 2013 från OMS-fritid  

 
Nu är äntligen sommaren snart här! 

Här kommer OMS-fritids sommarprogram för dig som är över 18 år. 

Hoppas du hittar många aktiviteter som du vill vara med på. 

Vi öppnar Annevik måndagen den 1 juli. 

Under veckorna 27, 28 och 29 finns det massor av aktiviteter att välja på. 

Caféet är öppet 10.00-16.00. 

Till Annevik kan du komma varje dag. 

Du behöver inte vara med på någon aktivitet för att komma till Annevik. 

Vi har personal som jobbar varje dag. 

Vi är där måndag till fredag 10.00-16.00. 

Det finns symboler vid varje aktivitet.  

De är till för att hjälpa dig i valet av din aktivitet. 

På så sätt kan du se om det är något som passar dig. 

 

Här ser du vad de olika symbolerna betyder: 

# För oss som behöver extra stöd och hjälp 

¤  För oss som behöver mindre stöd och hjälp 

* För oss som klarar det mesta självständigt 

>  För oss som är äldre 

Du som har autism får själv bedöma vilka aktiviteter du ska anmäla dig till. 

Hör gärna av dig om du är osäker. 

Vill du vara med på någon eller några aktiviteter? 

Fyll i anmälningsblanketten. 

 

Anmälan ska vara inne senast 24 maj, gärna tidigare. 

Anmälan är bindande. 
Skicka den till OMS-fritid: 

Omsorg -funktionsnedsättning 
OMS-fritid 

Box 1222 

351 12 Växjö 

 

Vi tar inte emot anmälan på telefon, men har du frågor så ring oss gärna: 

0470-43021, 0470-796046, 0470-43997 

 

Programmet finns även på vår hemsida: 

 

www.vaxjo.se/oms-fritid                       
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CAFÈ ANNEVIK 

 

TRANSPORTER 

 

Öppet  1 juli – 19 juli      

 

Måndag till fredag 10.00-16.00 

 Kaffe och våffla        20 kronor 

 

 Kaffe och kaka   10 kronor 

 

 Kaffe, the, saft   5 kronor 

 

 Korv med bröd   10 kronor 

 

 

   VAD KAN DU GÖRA PÅ ANNEVIK 
 

Utomhus        Inomhus 

Stor gräsyta      Kök, gemensamhetsutrymme 

Badplats                                                     Sovplatser (handikapp) 

Bada med flytväst     Lift, duschsäng 

Båt med motor      Köksutrustning 

Kanot med pontoner (O-vältbar)   Tvättmaskin, torktumlare 

Flotte för rullstolar     Köksutrustning 

Rullstolsramp i vattnet för bad   Micro, mixer  

Utomhusspel       

Fiskeredskap, flytvästar 

Uppsatta partytält 

Kryddträdgård  

Vedeldad badtunna  
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Alla utflyktsresor utgår från bussterminalen vid 

Tegnerkyrkogårdens mur.  

 

 

 

Till vissa utflykter får man  ta sig till själv. 

Du måste meddela oss på OMS-fritid om du inte kan ta dig till din 

aktivitet. Vi kör med vår minibuss så mycket vi kan , enligt 

färdtjänsttaxa. 

 

  TIDER SOM FLEXBUSS KÖR TILL ANNEVIK !   

        
Extra transport till och från Annevik kostnadsfritt och med 

rullstolsmöjlighet under veckorna 27, 28, 29. 

1.I första hand för dig som ej har färdtjänst .                   

2.I andra hand för alla som vill komma till Annevik.             

Ring och se om den har lediga platser. 

För att få den transporten måste det meddelas till OMS-fritid 

minst en dag före på Tfn:  0470-621 42 Annevik, 43021, 070-5321611   

       

 

Taxin kör två turer per dag. 

Tur 1  kl. 10.00-10.30 

Tur 2 kl. 12.30-13.00 

Hem tider:13.00 och 16.00  

Länstrafiken buss nr 7 och 5 är också ett alternativ. 

 

Torsdagar från Ingelstad till Annevik.   (v 27, 28, 29  )

Upphämtningsplats är Tallskogens dc 

Hämtning 9.30 Hemfärd 13.45  

         

TRANSPORTER 

HAR DU SVÅRT ATT TA DIG TILL ANNEVIK ? 
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MUSIK FESTIVAL PÅ HAGAPARKEN 

Massor av musik blir det när det är dags för festival.          

Det blir rockband, trubadurer, kända artister och 

mycket mera.                                        

Fika finns att köpa. 

 

Dag:  Lördagen den 1 juni 

Tid:   15.00-18.00   

Var:   Hagaparken i Alvesta 

Kostnad: 50 kr som du har med dig. 

 

 

Bussen avgår från Tegnerkyrkogårdens grind. 

OBS. Till bussen måste du anmäla dig ! 

Avfärd:   14.10 

Hemkomst.  18.00 

Kostnad: 50 kr som du har med dig. 

 

 

Anmälan: Senast  24 maj 

    OMS-fritid 

796046, 43997, 43021 

Extra bajamaja finns. 



Sida 7 

 

Tisdagen den 18 juni 

KL. 18.30-19.30 

Konserten varar en timme 

Välj sedan hemfärd själva 

 

Vinbärsvägen 1 & 3 öppnar sin trädgård för konsert 

 

Medtag gärna egen fikakorg 

Natur och väderlagen gäller! 

 

Entré 40 kr   40 kr 

Betalas till FUB på plats 

 

 

Anmäl på anmälningsblanketten 

eller ring Oms-fritid. 

 

X-BEST PÅ PLATTAN 
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TRÄDGÅRDSFEST PÅ HAGALYCKAN 

 

 Den 22:e augusti 

 

 

Dragspelarna kommer igen! 

Värends Dragspelslag och pick nick i gröngräset. 

 

Filten eller stolen under armen och kläder för väder. 

Natur och väderlagen gäller! 

 

 Inträde: 40 kr , personal 0kr 

 Tid: 18.00-19.30 

 Plats: Hagalyckevägen 4                        

 Medtag egen fika och filt eller stol. 

 

 

 VÄLKOMNA ! 

 

 

 

 

Anmälan till Oms-fritid senast 19 augusti 

eller på anmälningsblanketten 
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EXEMPEL 

FULLSTÄNNDIG ADRESS. ( Detta är ett fakturaunderlag ) 

 

Namn……Kalle Karlsson……………………………………..Telefon:…12345 

Adress……Tevägen…………35236Växjö………………………………………………… 

Person nr…………78-07-10-1001 

Kontakta mig eller skriv på anmälan om du har svårt att ta dig till aktiviteten: ex ……Sikabacken, 

Kronoberg, Grillkväll Annevik . 

Vi tar färdtjänst taxa 70 kr tur o retur inom Växjö stad. 

 

Alla anmälningar är bindande, om inte någon annan kan ta din plats. 

 

Anmälan vill vi ha in senast den 24 maj, gärna tidigare! 

 

Tänk på att det finns många goa händer på Annevik om dagarna och på utflykter. 

Om du är osäker på om du kan komma själv eller att åka på någon utflykt själv, vill vi att ni  

kontaktar oss. 

 

 

Skicka till OMS-fritid så fort du är klar med din anmälan. 

När vi har fått in alla anmälningar skickar vi din kopia tillbaka till dig. 

Vi meddelar då ev. ändringar eller ringer upp dig. 

Belopp upp till 200 kr på din anmälan kommer på faktura. 

Mindre än 200 kr betalas kontant på plats. 

 

 

Vi försöker så mycket som möjligt se till att du kommer med på det du valt men ibland blir 

aktiviteten fullsatt. 

 

FÖRST TILL KVARN finns på vissa aktiviteter. 

 

Tänk även på att du kan ta dig ut till Annevik själv med hjälp av Gratis taxi två gånger om dagen 

Se sid 5. 

 

Det går att efter anmäla sig om det finns platser. 

 

PERSOLAL/ASSISTENTER/MEDHJÄLPARE. 

Du kan använda intern/extern inbetalnings blankett där vi markerat det med  

Finns det ingen kostnad med aktiviteten står det personal 0 kr 
 

NÄR DU ANMÄLER DIG, TÄNK PÅ ! 

Datum Aktivitet Anmälan Personal stöd Faktura Rullstol Special kost 

1/7 Häst och vagn x 1 100 kr x  

2/7 Grill kväll x 1 170 kr  Laktos/gluten/

vegetariskt 

Skall räkning gå till God man.. 

 

…Namn………………………………………………………………… 

 

Adress……………………………………………………………… 

 

Postnr……………………………………………………………… 
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Medtag dina fiske redskap och något att grilla  

eller äta när hungern  faller på. 

Vi fixar eld 

 

 

CAFÈ ANNEVIK 

 

 
I dag öppnar vi cafét med härligt hemma 

bakat och underhållning så klart ! 

Välkomna. 

Som första gäst artist i sommar är 

Michael Fredriksson. 

Välkomna! 

 

FISKE 

 
Detta är något för den fiske intresserade. 

Johan åker till sandbanksdammarna  

i Hovmantorp. 

TID: 14.00-16.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 60 kr, personal 0 kr 

TID: 16.30-21.00 

PLATS: Bussterminalen tegner kyrkogården (minibuss) 

KOSTNAD:  150 kr,  personal 0 kr 

 

För: # ¤ > * 

För: * 

 

 

 

MÅNDAG 1/7 

MÅNDAG 1/7 
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BESÖK HOS BONDEN OCH TRAKTOR TUR 

 

 
I dag besöker vi bonden på Kungsgården. 

På gården finns det kor, hästar, grisar ,får ,höns, kaniner 

katter. 

Vi får höra lite om varje djur om hur  

de lever och har det på gården.          

Traktorn kör en runda vid två tillfällen. 

Fritt att bara gå omkring. 

 

 

FLOTTE TURER 

 
Flotte turer med Karl-Gustav. 

Vi kör ut på sjön och stannar vid något trevligt 

ställe. 

Vi sjunger och fikar.  

Packa med dig lite fika och kläder för väder. 

TUR 1: 10.30-12.00 eller TUR 2 13.30-15.00 

Först till kvarn ! 

TID:  10.30-12.00 eller 13.30-15.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 60 kr, personal 0 kr 

TID: 14.00-16.30 

PLATS: Kungsgården, Kronoberg 

KOSTNAD: 50 kr, personal 0 kr 

 

  

 
 

 

TISDAGEN DEN 2/7 

TISDAGEN DEN 2/7 

För:#¤>* 

För: # ¤ >* 
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Glöm inte att meddela specialkost ! 

OBS ! Tiden kan komma att ändras pga.ledarens egna 

semester planer. Vi hör av oss om det blir några 

förändringar.  

 

SOMMARGRILL VID SJÖN 
 
 

Sakta sänker solen sina strålar över  

Helgasjön och Anneviks sandstrand. 

Ljuvligt är det att sitta där med musik och 

något grillat. 

 

TID: 10.30-12.30 

PLATS: Hollstorp Södraholm, 5 km från centrum 

KOSTNAD: 70 kr fika ingår            20 kr fika 

 

TID: 17.00-19.30 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 70 kr          40 kr 

 

För: * 

För:: # ¤ 

 

 

 

Onsdagen 3/7 

Onsdagen 3/7 

SKYTTECENTRUM 
 

I Hollstorp får vi skjuta med hjälp av en in-

omhus simulator på storbildsduk. 

Man skjuter på rörliga bilder . 

Bakgrunden är natur landskap. 

Ledaren heter Arne Jönsson. 
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Medtag fika på vägen upp  och extra pengar till mat 

och annat. 

Åkband 70 kr Åkbiljett 20 kr  Ponnyridning 10 kr   

Turistridning 50 kr  Museum 50 kr 

HALLÅ, CHAPARALL. 
 

Vi åker en tur till Vilda Västern. 

Här bjuds det på upplevelser mellan cowbojsare  

och indianer. 

Området har fullt av aktiviteter, lite för var 

och en. 

 

 

SOMMAR LÄSNING MED KARIN 
 

 

Vi samlas kring hängmattan. 

Karin läser lättläst. 

Vi pratar och målar efter. 

Fika finns att köpa ! 

 

TID: 10.30-12.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 30 kr, personal 0 kr 

TID: 10.00-19.00 

PLATS: Bussterminalen,Tegnerkyrkogården 

KOSTNAD: 300 kr entré/ånglok/resa                       100: resa 

  

 

  

 
 

 

Torsdagen 4/7 

Torsdagen 4/7 

För:#¤>* 

För :#¤ 
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Med tag fika eller fika/glass pengar om så 

önskas. 

 

BANGOLF 

 
 

Vi träffas på Spetsamossen för att spela 

bangolf. 

Vi delar in oss i grupper efter antal deltagare. 

 

 

GRILLKVÄLL PÅ ANNEVIK 
 

Första veckan är avklarad och vi avslutar med  

dans och enkel grill. 

I kväll kommer MONA G !! 

 

 

TID: 10.00-12.00 

PLATS: Golfbanan vid Spetsamassen 

KOSTNAD: entré 40 kr                40 kr 

TID: 18.00-21.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 100:kr         40 kr 

 

För ¤ * 

För: # ¤ > 

 

 

 

FREDAGEN 5/7 

FREDAGEN 5/7 
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TUR 1  10.30-12.00 eller TUR 2 13.30-15.00 

Först till kvarn ! 

FLOTTE TURER 

 
Flotte turer med Karl-Gustav. 

Vi kör ut på sjön och stannar vid något trevligt 

ställe. 

Vi sjunger och fikar.  

Packa med dig lite fika och kläder för väder. 

 

 

 

SOMMARLÄSNING MED KARIN 
 

Vi samlas kring hängmattan. 

Karin läser lättlästa böcker . 

Temat i eftermiddag är KÄRLEK ! 

Vi pratar och målar efter. 

Paus för fika. 

Fika finns att köpa i fiket. 

TID: 10.30-12.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 30 kr , personal 0 kr 

TID: 10.30-12.00 och 13.30-15.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 60 kr,  personal 0 kr 

 

  

 
 

 

MÅNDAGEN  8/7 

MÅNDAGEN  8/7 

För: # ¤ > * 

 

 

För: ¤ * 
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Fika får du vid den öppna elden. 

Fri entré, gruppen går in gratis. Ledsagare 

hämtar friband vid Gästservice. 

Medtag pengar till mat och fickpengar. 

Ta med eget fika på vägen upp och hem. 

 

HALLÅ, LISEBERG ! 
 

Det är populärt med Liseberg ! 

Så det är bäst att åka i år igen. 

Karuseller, lotter, popcorn och kletig 

sockervadd. 

 
HÄNG MED UT I SKOGEN ! 
 

Idag kommer vi att möta skogsmulla. 

Allt kan hända. 

Kom så får du vara med om allt spännande vi 

hittar och möter på vägen. 
 

 

 

TID: 9.30-24.00 

PLATS:Bussterminalen ,Tegnerkyrkogården 

KOSTNAD: 200 kr resa, 310 kr åk pass ,290 häfte 

200 kr resa                                                

TID: 14.00-16.30 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 60 kr           20 kr 

 

För: ¤ * 

För:# ¤ 

 

 

 

TISDAGEN 9/7 

TISDAGEN 9/7 
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Filten ,stolen under armen och kläder för väder!  

SIKABACKEN  
 

Vad är grejen med Sikabacken? 

Jo det är en dansbana utomhus friskt och skönt. 

Björn Molin spelar och sjunger.                                 

Man har egen picknick med sig. 

 

OLLES ONSDAG 
 

Bilar, bilar, gamla bilar ,kaffe, hänga, kolla  

snacka.  

På Tyrolen samlas de som vill visa upp sin bil 

eller titta på andras. 

Trevlig liten kvällstur för bil intresserade! 

Fika finns att köpa. Du kan också ta med eget. 

TID: 18.00-20.30 

PLATS: Bussterminalen Tegnerkyrkogården 

KOSTNAD: 20 kr entré/ 120 kr resa (mini buss). 

Eller beställ egen bil ut. 20 kr entré kontant personal. 

 

TID: 14.00-16.00 

PLATS: Sikabackens gamla dansbana i Ingelstad. 

KOSTNAD: 60 kr,  personal 0 kr 

 

  

 
 

 

ONSDAGEN  10/7 

ONSDAGEN 10/7 

För:# ¤ > * 

För: ¤ * 
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Medtag handduk och dusch tvål. 

TUR 1 10.30-12.00 eller TUR 2 13.30-15.00 

Först till kvarn ! 

 

FLOTTE TURER 

 
Flotte turer med Karl-Gustav. 

Vi kör ut på sjön och stannar vid något trevligt 

ställe. 

Vi sjunger och fikar.  

Packa med dig lite fika och kläder för väder. 

 

 

SPA ALÀ PANNKAKA 
 

Tänk, 4 ägg, 1l mjölk, 1 tsk vanilj, 1msk socker, 

5,5 dl mjöl, 0.5 tsk salt. 

och lite smör att steka i ! 

Detta blir SPA alà pannkaka. 

Badtunnan är varm för hela kroppen, fötterna får  

fotbalja, och kvällen är avslappnad och kul. 

TID: 10.30-12.00 och 13.30– 15.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 60 kr, personal 0 kr 

TID: 17.30-20.30 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 80kr      20 kr 

 

För: #  ¤  > 

För: ¤ * 

 

 

 

TORSDAGEN 11/7 

TORSDAGEN 11/7 
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UTSTÄLLNINGEN BLOD          

     – vampyrer och varulvar ! 

  

 

 

Hur är blod? 

Hör Karin Nilsson på Smålands museum berätta. 

Det lär vara en spännande utställning. 

 

 

 

GRILL KVÄLL  

 
 

Så var det fredag igen och vi träffas för att 

grilla lite enkelt och dansa. 

I kväll kommer ett bandet Airwaves. 

 

Glöm inte meddela special kost ! 

TID: 18.00-21.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 100kr 40kr  

TID: 10.30-12.00 

PLATS: Smålands museum 

KOSTNAD: 40 kr , personal 0 kr 

 

  

 
 

 

FREDAGEN 12/7 

FREDAGEN 12/7 

För:# ¤ > * 

För: # ¤ > * 
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Tur 1 10.30-12.00 Tur 2 13.30-15.00 

Först till kvarn! 

Medtag eget att äta för dagen eller köp i deras restaurang, 

medtag då pengar till det. 

 

BODA BORG  
 

Ett hus fullt av utmanande aktiviteter. 

Låt kreativitet och idérikedom flöda då ert lag 

tar sig an de olika rummen. 

Varje rum har en uppgift och den ska lösas på 

tid. 

Man får hålla på tills laget klara uppgiften. 

Sen går man vidare. 

TID: 9.00– 16.00 ca 

PLATS: Boda Borg ,Sävsjö ( ev mini bussar)  

KOSTNAD: 270 kr               170 kr 

TID: 10.30-12.00 och  13.30-15.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 60 kr,  personal 0 kr 

 

För: ¤ * 

För: # ¤ > * 

 

 

 

MÅNDAGEN 15/7 

MÅNDAGEN 15/7 

FLOTTE TURER 

 
Flotte turer med Karl-Gustav. 

Vi kör ut på sjön och stannar vid något trevligt 

ställe. 

Vi sjunger och fikar.  

Packa med dig lite fika och kläder för väder. 
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ÖVERNATTNING I GULA VILLAN 
 

Packa väskan för en natt i Gula Villan. 

Det blir grill, bad, vedeldad badtunna, flotte 

och annat kul som Annevik har att erbjuda. 

 

Medtag: Kläder för väder, tandborsten, tvålen, 

handduk stor och liten, badkläder, lakan.  

 

TID: 15.00-12.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 160 kr             160 kr 

TID: 14.00-16.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 60 kr, personal 0 kr 

 

  

 
 

 

TISDAGEN 16/7 

TISDAGEN 16/7 

För:# ¤ > * 

För:¤ * 

CAFÈ – Vad kan du om låten? 
 

NU är det dags att tänka till !  

I dag kommer det frågor till musiken. 

Vi får testa vår kunskap. 

Alla kan vara med. 

Det blir kul. 

Andreas Kandenäs spelar och sjunger. 
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Korv med mos  20 kr !! 

Medtag gympa  eller lätta sköna kläder. Handduk, 

Du måste meddela om du har rullstol. 

Glöm inte fikakorg ! 

Först till kvarn ! 

HÄST OCH VAGN VID STALL BJURNÄSET. 
 

I dag åker vi till Jerry Freij i Rottne för att åka 

häst och vagn. 

Vi åker en runda i den trakten.  

Vi fikar efter turen. 

Här finns det Nordsvenska hästar och gamla vagnar 

att titta på. 

 

 

TID: 10.00-12.00 och 14.00-16.00 

PLATS: Bjurnäset, Rottne 

KOSTNAD: 75 kr, personal 0 kr 

TID: 10.00-12.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 0 kr 

För: # ¤ > 

För:# ¤ < * 

 

 

 

ONSDAGEN 17/7 

ONSDAGEN 17/7 

SITTGYMPA, LÄTTGYMPA MED ANNELI. 
 

I dag ska vi sträcka på oss till musik. 

Prova sittgympa och lättgympa. 

Efter passen är det fritt fram för bad. 

Prova gärna att simma och flyta med flytväst. 

Sen finns det korv med mos om så önskas att köpa ! 
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Fika finns att köpa ! 

TRÄDGÅRDSKONST 
 

Vi målar och sågar, putsar, slipar, lackar. 

Det vi tillverkar blir trevliga saker i din 

trädgård, balkong, blomkruka eller vad du vill. 

 

 

 

VISST NAPPAR DET ! 
 

Varje år har vi en tävling på Annevik. 

Vem fångar STÖRSTA fisken. 

Vem fångar MINSTA fisken. 

Vem fångar MEST fisk. 

Ta med något att äta, vi tänder grillen. 

Medtag metspö om du har eget. 

Vi har tillgång till en flotte ,en båt och fiske från land. 

TID: 17.00-20.30 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 0 kr 

TID: 10.00-13.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 80 kr, personal 0 kr 

 

  

 
 

 

TORSDAG 18/7 

TORSDAG 18/7 

För:#¤>* 

För: # ¤ > 
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Glöm inte meddela special kost. 

Du väljer hemfärd själv, det är en vacker miljö . 

 

SPÄNNANDE SAGOSTUND PÅ SLOTTET 
 

Följ med på en rundvandring och lyssna till berättelsen 

om slottsspökena Tulle och Tjita. 

Under en timme får ni upptäcka slottet och besöket 

avslutas med en fika 

 

 
 

 

 

SISTA KVÄLLEN  
 

Tre härliga veckor har gått med många roliga 

händelser som vi kan bära med oss långt in på 

höst kanten. 

Som vanligt blir det mat, musik och dans. 

Ikväll kommer Andreas Kautz 

TID: 10.30.12.00 ca 

PLATS: Teleborgs Slott 

KOSTNAD: 50 kr  ink fika, personal  0 kr 

TID: 18.00-21.00 

PLATS: Annevik 

KOSTNAD: 180 kr         110 kr 

 

För: # ¤ >*  

För: # ¤ < * 

 

 

 

FREDAG 19/7 

FREDAG 19/7 
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BILDER FRÅN ANNEVIK: 
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Sida 27 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

  
 

 Kursanmälan 

 
Kurs: Handikappidrott i Höganäs 

Kursdatum: 20 aug – 23 aug 2013 

 

Födelsedata (6 siffror):__________________________________________________ 

 

Namn:_______________________________________________________________ 

 

Adress:______________________________________________________________ 

 

Postadress:___________________________________________________________ 

 

Telefon:_____________________________________________________________ 

 

Föreningstillhörighet om det finns:________________________________________ 

 

Län:________________________________________________________________ 

 

Logi:enkelrum_________ dubbelrum_________ Vegetarisk mat________________ 

 

Allergi/ mediciner:_____________________________________________________ 

 

Assistent:____________________________________________________________ 

 

Om räkningen ska skickas någon annan stans skriv adressen här: 

 

     Samåkning från Växjö till idrottsläger. 

 
 Du som vill samåka med ledaren Ann-Katrin Karlsson ringer till 

 OMS-Fritid  och meddelar detta samtidigt som du skickar in  

 kursanmälan  till HIF. 

 

 Kostnad för resan tur och retur: 500 kr 

 

 Vi hör av oss om hämtning och tider. 

 Oms-fritid 0470-43021 

 

—————————————————————————————————— 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 29 

 

 

Du anmäler dig senast  den 19/8, gärna tidigare. 

Oms-fritid 0470-43021 eller 070-5321611 

Camilla.davidsson@vaxjo.se 

 

FISKE 
 

Fiska med Johan Lihnè den 31 augusti. 

  

 
 

 

Vi åker till Kalvsjön som ligger i Värnamo.              

Det finns bra bryggor att fiska ifrån. 

Medtag spö, drag, kläder för väder. 

Ta med dig egen mat för dagen och fika. 

Vi tar med grillkol om du vill grilla. 

 

 

 

 

Avresa: 9.00( bussterminalen Tegnerkyrkogården) 

Hemkomst: 20.00 

Datum:31 augusti 

Kostnad:270 kr (resa och fiskekort) 

 

 



 

Kontaktperson 

Telefon: 0470-43021, 070-5321611 

E-post: camilla.davidsson@vaxjo.se 

Oms-Fritid   

Storgatan 52 

35231 Växjö 

 

For
tsa

tt 
tre

vlig
 

Som
mar 

! 


