
Välkomna till läger på Hjälmargården
Vid Hjälmarens södra sida
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söndag.

Lägergården som ligger ca. 5 mil från Örebro kan ta emot ca. 100 personer
som kan sova över.
Ni som behöver hjälp får ordna Iedsagare själva.
Ni på gruppboende kanske kan ordnf personal/ledsagare som följer med.

Helpension: Hjälmargårdens personal ordnar all mat m.m.
Fritidsaktiviteter kommer att finnas hela hetgen och personer från
Sydnärkes FUB kommer att finnas där for att hjälpa till med olika aktiviteter
u nder helgen .

Program för fredagen och söndagen kommer att finnas på lägret,

Någon gång under lördag kvält så kommer vi att ha ett fyrverkeri.
Vi firar att vi har varit på nialmargården i 75 år,

Förskottsbetalning på Sydnärke Fll B:s bankgirokonto:
496-5208 senast 37juli 2079.

Anmälan är bindande,
Glöm inte att skriva ditt namn, du som vill vara med på lägret när
du betalar in avgiften.

Du som är med hela heloen från fredag-söndaq och är medlem betalar I.OOO kr.
Du som är med hela heloen och inte är medlem betalar 1.2OO kr.
Du som är med lördao och söndao och är medlem betalar 9OO kr.
Du som är med lördag och söndao och inte är medlem betalar 1.2OO kr.
Du som är med bara över daoen på lördaq och är medlem betalar 3OO kr.
Du som är med bara över daqen på lördaq och inte är medlem betalar 4OO kr.
Personal/ledsagare och hjälpare betalar 4OO kr oavsett hur länge man är med.

Ni som är intresserade att vara med då skall anmäl er till Militza på
LFUB maila på: orebrolan@fub.se eller tel: O19-1O 35 61 måndag-
torsdag mellan 8 - 12 senast 27 iuni.
Efter den 27 junt anmäl er till Eva på hennes mailadress:
eva. I u ndg ren@syd na rke-hal lsberg.fub.se
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Vägbeskrivning: Ni åker mot Katrineholm sväng vid Läppe mot Julita och
kör ca. 300 mäter. Sväng vänster där det står Hjälmargården.

Program: För lördagens aktiviteter och tider kommer ni att få på
plats,

Fredag: Vi tar emot er från kl. t7.00 ni som ska sova över i helgen.

Lördag: Kom gärna vid 10 tiden.
Kommer ni senare och inte vill ha lunch eller åker ni hem tidigare och i-nte vill
ha kvällsmaten på lördagen så säg till vid bokningen. Säger ni inte till så

beställs mat till båda gångerna.

Aktiviteter som kommer att finnas under helgen:
bad - minigolf - flotte - fiske - skytte - raggarbilar - sumobrottning -
para-judo m.m. under lördagen.
Under lördags kvällen kommer vi att ha ett fyrverkeri.

Aktivitet under söndagen: Tipspromenad - flotte - fiske - minigolf -
samling.

Tider for mat och fika pauser:

Lördag: fika när ni kommer på Formiddagen, lunch 12.00, fika 15.00,
kvällsmat 17.00.

Söndag: frukost 8.00 - 9.30, lunch 12.30.

Klockan 14.OO avslutar vi lägret på söndag och då räknar vi med att
alla far hem efter ett par härliga dagar.

Vi hoppas på ett riktigt fint väder den här helgen och alla i styrelsen
Sydnärke FUB önskar er en trevlig sommar.

OBS: Glöm inte: Sänglinne Badkläder Fickpengar - Kiosk
finns på anläggningen Fiskeutrustning - Oömma kläder,

Med vänliga hälsningar: Sydnärke FUB

ARRANGöRER: Sydnärkes FUB och Studieförbundet Vuxenskolan



Anmäl er till I|l{Jlitzapå LFUB
mail: orebrolan@,fub.se
tele: 019-10 35 61 måndag-torsdag 8 - 12

senast 27 juni.

Efter den 27 anmäl er till Eva på eva.lundgren@sydnarke-hallsberg.fub.se

Ni som mailar in anmälan vill jag ha in dessa uppgifter:

Om någon inte kan äta allt eller har allerqier
. Gluten
. Laktos
o Diabetiker
. Med mera

Vid anmälan så vill jag ha in
. Namn/namnen på person/personerna som vill med till lägret
. Antalet på personal/ledsagare.

Adress och telefonnummer.

Detta behöver jag få veta angående lördagen och söndagen:

Lördagen:
. Tala om ifall ni vill ha lunch som serveras cirka 12,0A
. Fika som serveras 15,00
o Kvällsmat som selveras 17,00
. Vill veta vilken tid ni tänker åka hem på Iördagen. Gäller inte ni

som sover över.

Söndagen:
. Tala om ifall ni stannaroch vill ha lunch som serveras 13.00.
. Avslut klockan 14,00.
o Aker ni hem tidigare så tala om detta vid anmälan.

Exempel på rum



r

Exempel på stuga med våningssängar

li":;;,§U;;.;.*L. -* *r'

'$eP§,ig;;


