
Sommarläger 2019

INTRESSEANMÄLAN (ej bindande)

Årets sommarläger kommer att förläggas till Löftadalens folkhögskola i Asa (Halland), under

tiden den 17—21 juli 2019.

Programmet för sommarlägret är under utformning och kommer att innehålla intressanta

föreläsningar av läkare och terapeuter samt egna berättelser. Du får även möjlighet att delta i

mindre samtalsgrupper kring frågor om OCD, KBT-behandling, relationer m.m. En av dagarna

gör vi en gemensam utflykt (transport ingår men inte eventuella inträdesavgifter). All mat ingår i

priset. Badmöjligheter fmns alldeles intill i havet.

Tänkbara utflyktsmål är Göteborg med besök på Liseberg www.liseberg.se, Universeum
www.universeum. se. eller Varbergs fästning www.museumhalland. se /varbergs-fastning/

Kanske kan vi ordna ett besök på Gekås i Ullared, om intresse fmns för det?

Vi söker fondmedel för att möjliggöra för familjer med barn och ungdomar att delta till låg
kostnad. Inför en bindande anmälan har vi hunnit få svar på om det sökta bidraget är beviljat och

kan då ge besked om priser för barn och ungdomar upp till 1$ år. Givetvis kommer det att fmnas

ledare och aktiviteter för barn/ungdomar under föreläsningarna.

Förutsättningen för att kunna genomföra lägret är att vi får bidrag från SPSM, Specialpedagogiska

Skolmyndigheten. Bidraget medför att vi även kan hålla nere kostnaden för alla övriga deltagare.

Besked från SPSM kommer i slutet av april. Det prel. priset nu (beriknat på att vi får SPSM

bidrag) är 3.100 kr för enkelrum och 2.700 kr för del i dubbelrum. För att dessa priser ska gälla

bör ni ha anlänt till fo&högskolan senast klockan 14.00 den 17 juli. Ni är välkomna att komma
tidigare och då ingår även lunch som serveras mellan 12.00 och 13.00. Lägret avslutas på
söndagen den 21juli vid 14-tiden.

Tveka inte att anmäla er. Vi prioriterar efter det datum vi får in anmälningar.

Skriv gärna vad ni önskar på utflyktsdagen Göteborg eller Ullared?

Svenska OCD-färbundet

Vänd!



Jag anmäler mig/oss till sommarlägret på Löftadalens folkhögskola den 17—21 juli 2019.
Anmälan är inte bindande.

Namn

Under 1$ år? Nej/Ja år

Adress

Postadress

TeLnr

E-postadress

Familjemedlemmar:

Namn

Under 18 år? Nej/Ja år

Namn

Under 18 år? Nej/Ja år

Namn

Under 1$ år? Nej/Ja år

Namn

Under 18 år? Nej/Ja år

Önskemål utflyktsdagen Göteborg eller Ullared

Skicka din intresseanmälan (ej bindande) så fort som möjligt till
mats.skog(iiocdforbundet.se samt till sommarlager(iiocdforbundet.se eller via post.
Postadress: Paraplyet, OCDföreningen, Industrigatan 33, 212 28 Malmö

Alla som skickar intresseanmälan via e-post kommer att få en bekräftelse inom en vecka.

För ytterligare information: Kerstin Evesson 044-430 11 eller 070-384 20 35
e-post: kerstin.evesson@bredband.net eller Gunnel Gudbrand 070-695 91 11
e-post: gunneLgudbrand’iitelia.com

Ni som gör en intresseanmälan får ett brev via post tunt den 10 maj, med blankett för
bindande anmälan samt bestämd kostnad som ska vara oss tillhanda senast den 24 maj, adress
se ovan.


