Hallå där!
Nu börjar det dra ihop sig till läger! Hörseltjänst r.f. har enligt traditionen ordnat läger i
slutet av sommaren för barn och ungdomar med en hörselnedsättning. Lägret är
kostnadsfritt för deltagarna som bör vara under 18 år gamla, busstransport anordnas till
och från lägret med hållplats enligt behov. Detta år har vi två ansvariga lägerledare i
form av Emil Rönnberg och Victor Rehn.
Mera information kommer efter att anmälningstiden har gått ut.
Vi har redan tagit emot ett antal anmälningar, men önskar att alla kompletterar med
information om t.ex. allergier/dieter och kontaktuppgifter till föräldrar. Mer info längre
ner.
I år arrangeras lägret vid Solvalla Idrottsinstitut 1.8 - 6.8 2022

I Solvalla finns det oändliga möjligheter till aktiviteter, bland annat strandbastu,
klätterställning, crocket, mölkky, bollspel och sedan kan man förstås även spela kort,
läsa Kalle Anka eller pyssla. Vi kommer även under veckan att boka oss till en sportplan
där vi planerar olika aktiviteter, mer info kommer senare! Sen blir det givetvis en utflykt
också, till exempel så var vi till nöjesparken PowerPark år 2019.
Som vanligt består ledarkåren till stor del av gamla deltagare som nu blivit vuxna och
ännu trivs på lägren vi anordnar. Habiliteringsledaren Birgitta Autere samt ledaren från
Österbotten brukar vara med under veckan. Totalt brukar vi vara runt 12 vuxna som
ledare, samt även en teckenspråkstolk.
Om du fyller 17 år innan lägret så kan du kontakta oss ifall du är intresserad av att ställa
upp som hjälpledare, vi är kontaktbara per mail, och vi kan givetvis berätta mera om
vad det egentligen innebär. Fyll gärna i anmälningsblanketten även om du ämnar vara
hjälpledare på lägret.
Ifall du har fyllt 18 år finns en möjlighet att få ansöka om att arbeta som ledare på
lägret, kontakta då oss per SMS eller mail. Berätta gärna lite om dig själv och varför du
vill vara med som ledare, samt vad just du kan erbjuda som ledare.
Mera information om bussens tidtabeller och hållplatser, ledarkåren samt lägrets
program kommer senare i form av lägerbrev 2.
Deltagarna är försäkrade under lägret.

Detta läger kommer som alla tidigare år att bjuda in till glädje, spänning och mycket
skratt, hoppas vi ses!
Anmälningsblankett finns nedan på denna PDF, det går även bra att maila all information
till oss utan att fylla i själva blanketten. Ni kan även posta blanketten till Emil, hans
adress kommer nedan;
Emil Rönnberg
Riistatie 10 C
01820 Nurmijärvi
Ifall ni önskar skicka anmälningsblanketten per e-post är adressen följande;
horselsommar@outlook.com
Sista anmälningsdagen är 12.6.2022
Ifall ni har några frågor och funderingar, eller förslag på lägerprogram, får ni jättegärna
kontakta oss! Vi önskar främst att ni mailar, alternativt skickar SMS till oss.
Välkommen!
Emil Rönnberg

Victor Rehn

+358400929727

+358503558919

ronnberg@live.se

vicco_rehn@hotmail.com

