Inbjudan till sommarläger för Dysmeliföreningen i
Skövde på First Hotel Billingehus söndag 1 juli –
lördag 7 juli 2018
Årets sommarläger i Skövde på First hotel Billingehus erbjuder en fantastisk utsikt och fina
grönområden med skog och sjöar.
Sommarlägret erbjuder dysmelister med familjer en unik möjlighet att prova på olika
aktiviteter, som man till följd av sitt funktionshinder inte tror sig kunna delta i. Lägret
erbjuder också en möjlighet att träffa andra barn, ungdomar och vuxna i samma situation
och se att man inte är ensam med sitt funktionshinder. Föräldrarna får möjlighet att
utbyta erfarenhet och få stöd från varandra och syskon som oftast följer med ser att de
inte är ensamma att ha ett syskon med dysmeli. Under veckan kommer experter också
komma till lägret och föreläsa om aktuella och intressanta ämnen kopplat till vår situation.
Anläggningen vi kommer till i år har en hisnande utsikt över hela stan och vi kommer ha fri
tillgång till ett stort utomhusbad och pingisbord för innelek, spa och gym och som vanligt
kommer det finnas en mängd aktiviteter på programmet för hela familjen. Utomhus finns
cykel- och vandringsleder.
Liksom tidigare år räknar vi med att alla som deltar rycker in och hjälper till under lägret tillsammans skapar vi en rolig och händelserik vecka! Vid ankomsten kommer
programmet vara uppsatt för att var och en skall boka upp sig på de aktiviteter som man
vill hjälpa till med.
Ungefär 400 personer brukar komma på våra sommarläger så det är full fart och
fantastiskt roligt!

Boende

Billingehus har totalt 550 bäddar och det finns olika rumstyper såsom enkelrum,
dubbelrum, både med och utan extrasäng och några familjerum med plats upp till fem
personer. De är dock rymliga så tex spjälsäng får också plats utan några problem.

Faddrar

Nya familjer erbjuds en fadderfamilj som svarar på frågor innan lägret och som fungerar
som stöd under lägret. Att vara fadder innebär att kontakta den nya familjen före lägret
och berätta lite mer och komma med tips. Att på bästa sätt ta hand om den nya familjen
under lägret, presentera för andra familjer med tex barn i samma ålder och umgås
tillsammans. Här finns stora möjligheter att få nya vänner för livet!
Ange på anmälningsblanketten om ni önskar en fadderfamilj eller vill vara fadder.

Ungdomar
Ungdomar födda 2006 eller tidigare har möjlighet att bo tillsammans med andra
ungdomar. Anmälan om detta görs på anmälningsblanketten.
Vid anmälan till ungdomsboendet ska både förälder och ungdom underteckna att man
tagit del och förstått innehållet av reglerna som finns på anmälningsblankettens sida 2.
Som vanligt ansvarar givetvis föräldrarna för sina minderåriga och vi har tillsammans med
våra ungdomsledare upprättat de regler som gäller för ungdomsboendet.
Ungdomar (under 18 år) som kommer utan föräldrar ska ha ordnat en vuxen/värdfamilj
som finns på plats under veckan.

Unga vuxna
För yngre vuxna som är 18+ och inte har egna barn kommer vi att försöka ordna ett
samlat boende.

Hitta hit
Till Skövde, Billingehus kan man resa med bil, buss eller tåg. Adressen är Alphyddevägen,
541 33 Skövde. Från tågstationen är det ca 2,5 km.

Veta mera
Hotellets hemsida: https://billingehus.se/
Har du frågor så får du gärna ringa till någon av oss lägeransvariga.

Välkomna önskar årets lägerledare
Lägerledare

Ann-Sofie Wulfsberg
Jelena Magnusson
Marcus Carlberg
Ann-Sofie Rexefjord
Richard Adelstam
Magnus Sävenhed
Hanna Meidler
Magdalena Kennedy

0739-021919
076-7844925
073-6553417
073-9870917
073-0744924
070-2480807
070-8964126
070-5251074

OBS! Kort tid efter anmälningstidens utgång måste vi ha boendeplaneringen klar.
Ni kan underlätta detta för oss genom att respektera sista datum för att posta er
anmälan som är 2018-05-01. Sänder ni in er anmälan tidigare så underlättar ni det
ytterligare för oss.

