Inbjudan AMC läger 2019 -

Läger 2019
När : 1- 4 augusti
Var : Kurorten Mösseberg i Falköping
Lite inspiration...
Göran Davidsson, Sosso Milegrim, AMC- teamet, SPA, pyssel och kvällsunderhållning är
ett litet smakprov på vad helgen har att erbjuda.
I år är temat kärlek, sex och samlevnad samt välmående i fokus. Varför pratas det så lite
om sex och relationer i funkisrörelsen? Har du frågor och funderingar så kommer tillfället
helt klart ges. Självklart kommer också föräldraperspektivet tas upp då vi tror på att en
öppen och bred diskussion gynnar alla inblandade. En av våra föreläsare heter Sosso
Milegrim, utbildad socionom med kunskaper inom sexologi.
Självklart ska här pysslas i mängder! I år pysslar vi i regnbågens tecken och vi ser fram
emot att se vad ni, era barn och ungdomar kommer att skapa för fantastiska kreationer!

Påtal om välmående har Mösseberg ett eget spa som vi kommer få tillgång till. Låter Det
Stora blå, stillheten och bergkällorna intressant? Det tycker vi med!

”Kurorten Mösseberg var ett av de första företagen att bli diplomerade i Sverige i
Cittaslow-filosofin. Filosofin vilar på en rad grundstenar bland annat att man, så långt det
är möjligt, skall använda lokalt odlade livsmedel som har en klar ekologisk inriktning. ”
Har du allergier? Glöm inte att skriva det i din anmälan!

Kostnad :
- Vuxen 3835:- Ungdom 8-15 år 2400:- Barn 2-7 år 1840:- Barn 0-2 år som sover i vuxens säng 400:Anmälan sker till Karin på Mail :
carin.hager@kurortenmosseberg.se
Det som hon behöver veta är följande
- Hur många personer
- Ålder
- Allergier
- Permobil, kan inte ta några steg
- Permobil, kan ta några steg
- Rullstol, kan inte ta några steg
- Rullstol, kan ta några steg
- Gående
- Barn i extrasäng
- Barn sover i föräldrars säng
- Behov av anpassat rum
resesängar till barn kan medtagas
Alla gäster ska uppge koden : ” AMC-föreningen”
Bokningsregler :

Sista anmälningsdag 30 april

-1000 kr/ anmälan till AMC-föreningens swish eller plusgiro i anmälningsavgift.
- Vid sen avbokning ( 2 dagar innan lägrets start) debiteras 500 kr/ person . Läkarintyg behövs.
Plusgiro : 509124-4
Swish : 1232111003

Subventionering
Föreningen kommer att subventionera så mycket som möjligt men sök gärna fonder på egen hand
också! Ett tips är att gå in på www.arvsfonden.se eller ta kontakt med din kurator på habiliteringen.

Tips! :
Då det under lägret sker en del utbyte och testande av varandras hjälpmedel, ta gärna med
hjälpmedel som du tror någon annan skulle vilja testa på!

Frågor?
Har ni viktiga eller oviktiga frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna!
Tim palm
timpalm@kth.se
0768443890
Oliwia Pärsdotter
oliwia.parsdotter@hotmail.com
0702671201
Årets lägeransvariga hoppas att ni ser fram emot årets läger och anmäler er till sommarens
höjdpunkt! Med färgglada hälsningar,
Tim, Oliwia, Tore och Lisa

