Makalöst sommarläger vecka 30

Sveriges Makalösa Föräldrar arrangerar 22-27 juli ett sommarläger på Västkusten för våra
medlemmar och deras barn. Nu finns det möjlighet att skicka in intresseanmälan.

Syfte med lägret:
Att stärka gemenskapen och stimulera erfarenhetsutbyte mellan ensamstående föräldrar och deras
barn och erbjuda några fina semesterdagar i en härlig miljö.
Var?
Löftadalens folkhögskola i Åsa, nära Kungsbacka, på Västkusten.
Folkhögskolan ligger i natursköna omgivningar, med närhet både till sandstrand, klippor och
glasskiosk.
När?
Lägret startar med fika kl 14.30 måndag 22 juli och avslutas med en brunch kl 9-11 på lördag 27 juli.
Det är alltså fem dygn totalt (sex dagar inklusive resor).
Hur?
Under lägerdagarna deltar alla vuxna i en studiecirkel som består av tre träffar på 1,5 timme vardera.
Under träffarna diskuterar vi texter i barnboken Skilda vägar, som alla deltagare i lägret får.
Gruppen delas in i två så att vi kan ta hand om varandras barn när studiecirkeln pågår.
I övrigt finns det möjlighet att tillbringa tiden som man vill, tillsammans med andra deltagare eller
enskilt. Vi träffas vid alla måltider och det går att göra mindre utflykter till ställen i närheten också.
På torsdagen finns det möjlighet att göra en utflykt till Göteborg för de som önskar.
Alla kommer att inkvarteras i tvåbäddsrum. Det finns möjlighet för extrasäng om du har två barn. Har
du fler än två barn får du två rum.
Frukost, lunch och middag samt fika serveras på folkhögskolan.
Antal deltagare:
Vi har plats för ca 15 familjer (förälder och barn). När vi har fått in intresseanmälningarna fattar vi
beslut om vilka som får platserna. Barn i alla åldrar är välkomna.

Kostnad:
Lägret kostar 1 000 kronor per vuxen deltagare inklusive två barn. Har du fler än två barn kostar det
500 kr per barn utöver de första två. Resten av kostnaden för lägret, dvs övernattning och mat, står
Sveriges Makalösa för.
Du behöver själv stå för resekostnaden till och från lägret. Det går buss mellan Kungsbacka och Åsa
och det finns även en tågstation i närheten.
Anmälan:
Skicka in din intresseanmälan senast 30 april till admin@makalosa.org.
Du behöver vara betalande medlem. Om vi får in många intresseanmälningar kommer vi att
prioritera medlemmar som saknar lokalförening på den ort de bor.
Efter 30 april kommer vi att meddela om du har fått plats eller ej. Deltagaravgiften på 1 000 kronor
(eller mer om du har fler än två barn) behöver du betala senast 31 maj.
I juni får deltagarna mer praktisk information om lägret.
Är du inte redan betalande medlem kan du bli det på makalosa.org.
Varmt välkommen med din intresseanmälan!
Christina Olsson, generalsekreterare
gs@makalosa.org
Tel 0702-02 30 10

