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Vill ni åka på ett riktigt vinterläger i mars 2018?

Då är ni varmt välkomna till ett par trivsamma och händelserika dagar den 8-11 mars på
Gillersklacks fritidsanläggning. Klacken ligger 7 km norr om Kopparberg längs väg 50 mellan
Örebro och Borlänge. Läs mer om anläggningen på www.klacken.com.

Gillersklack har en skidanläggning med flera nedfarter där vi kommer att åka slalom. Det
finns också längdspår och möjlighet att eventuellt köra snöskoter, hillcart eller att fiska lax.
Det kommer också såklart att finnas inomhusaktiviteter och bad i anläggningens simbassäng.

En av dagarna kommer vi att få besök från någon av våra dysmelienheter för en kortare
föreläsning eller diskussionsgrupper. Som vanligt anordnar vi en festkväll och en mellokväll.

I lägeravgiften ingår boende med helpension, inträde till badet, liftkort, skidhyra och
längdspår. För ungdomarna anordnar vi även i år ett ungdomsboende där man får bo från det
år man fyller 12 år. Ungdomarna disponerar en egen del av anläggningen och de kommer
också ha några egna aktiviteter. Om man önskar en plats på ungdomsboendet kryssar man i
den särskilda rutan för det på anmälningsblanketten.

Vinterlägret vänder sig till hela familjen och till alla åldrar, inte bara till dysmelisten. Här får
alla chansen att träffa andra som är i en liknande situation under ett par dagar för att utbyta
erfarenheter och lära av varandra, både genom utmaningar och spridning av kreativa
lösningar på olika situationer. Vinterlägret är ett mycket bra första läger, där nya medlemmar
välkomnas in i föreningens gemenskap, samtidigt som det blir en efterlängtad återträff för
tidigare deltagare.

Som alltid finansieras en del av lägerverksamheten av våra egna lotterier. Därför ber vi er alla
att skänka ett par vinster till lotterierna. Vinsterna bör motsvara vad man själv kan tänka sig
att vinna. Ett tips är att fråga företag eller affärer ifall de kan tänka sig att skänka vinster till
vårt lotteri. Vi hoppas också på hjälp från er lägerdeltagare för att kunna genomföra alla
aktiviteter.

Sista dag för anmälan är den 18 januari.

Tveka inte att höra av er till lägerledarna vid eventuella frågor.

Vi hörs och syns i mars!

Med vänlig hälsning
Lägerledningen:

Annika Karlsson gamka@live.se 070-294 19 50
Sandra Bagge sandra.bagge@hotmail.com 072-728 22 60
Magdalena Kennedy magdalena@kennedy.se 070-525 10 74
Hanna Meidler hanna-meidler@live.se 070-896 41 26


