Inbjudan till sommarläger
3 - 6 augusti 2017

Välkomna till årets sommarläger
I år anordnas sommarlägret på Missionsgården Strandhem i Örkelljunga i norra Skåne. Lägret är
öppet för alla medlemmar och deras familjer, och pågår torsdag den 3:e augusti till söndag den 6:e
augusti.

Vi kommer ha Strandhem helt för oss själva. Här finns fotbollsplan för barnen, stora gräsytor att
leka på och en sjö att bada i. Mer information kan man hitta på http://www.strandhem.nu/.

Preliminärt program
To 3/8 Incheckning och grillning på kvällen.
Fr 4/8 Föreläsningar, bl a en föreläsning som vänder sig direkt till ungdomarna, samt
gemensamma aktiviteter för barn/ungdomar. 5-kamp på kvällen.
Lö 5/8 Årsmöte och fria aktiviteter. Gemensam middag på kvällen.
Sö 6/8 Utvärdering och hemfärd.

Bra att veta
Boende
Vi kommer bo i rum i längor, eller i lägenheter i ett
separat hus. Några större rum finns för dem så har
behov av extra utrymme för t ex rullstol.
Det finns också ett fåtal platser för husvagn/husbil.
Säg till om det är intressant.

Mat
Maten ingår i anmälningsavgiften. Den som är i behov av specialkost meddelar det i sitt mail vid
anmälan.

Kostnad
Vuxen: 1000 kr
9-18 700 kr
3-8 500 kr

Hitta hit
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga
Länk till Google Maps:
https://www.google.com/maps/dir//56.284056,13.3124574/@56.283937,13.311599,14z?hl=sv-SE

Anmälan
Anmälan görs genom att betala in anmälningsavgiften till kontonummer 45 08 15 – 6. Kom ihåg att
skriva vem det är betalningen gäller.
Skicka även ett mail till cahlager2017@gmail.com som innehåller följande uppgifter:
●
●
●
●
●
●
●

Namn på deltagarna
Ålder på barnen som är med
Vem/vilka som har cah
Specialkost
Om ni avser att enbart delta någon av dagarna och i så fall vilken/vilka dagar.
Ni får även gärna ange om ni (t.ex. några av tonåringarna) vill dela rum med en kompis så ska
vi försöka tillgodose det.
Andra ev behov

