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Inbjudan till sommarläger för Dysmeliföreningen
på Ronneby Brunn söndag 3 juli – lördag 9 juli 2022
Äntligen, som vi alla har väntat och längtat!
Årets sommarläger på Ronneby Brunn erbjuder en härlig miljö med fantastiska
grönområden och parker runt om.
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 blir vårt tredje besök hos dem så för flera av oss blir det
ett välbekant återbesök. Vi har fri tillgång till Brunnsbadet med bland annat 170 meter
vattenrutschkanor och ett gym finns på nedre plan. I närheten finns både en vacker park
och minigolf. Som vanligt kommer det finnas en mängd aktiviteter på programmet för hela
familjen.
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

Vi kommer bo i Superiorrum vilka är belägna på Silverhill och rummen är på ca 38 kvm och
består av sovrumsdel, vardagsrumsdel, badrum med dusch samt TV och hårtork, litet
kylskåp och vattenkokare.

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 2010 eller tidigare har möjlighet att bo tillsammans med andra
ungdomar. Anmälan om detta görs på anmälningsblanketten.
I år har vi tyvärr bara hittat en ungdomsledare så här behöver vi hjälp! Det finns ett färdigt
aktivitetsschema men det saknas medhjälpare till att genomföra dem. Att hitta ett tiotal
ungdomar som hjälper till vid en aktivitet var under veckan räddar hela ungdomsboendet i
år, för vi vet att de helst vill vara självständiga utan sina föräldrar under lägerveckan. Så
kontakta Jelena eller Johan snarast om er ungdom vill hjälpa till!
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Ungdomar forts
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 anläggningen tar man sig med bil eller tåg.
Adressen är Ronneby Brunn Hotell AB, Reddvägen 2, Brunnsparken, 372 73 Ronneby

Veta mera

Hotellets hemsida: https://ronnebybrunn.se/
Har du frågor så får du gärna ringa till någon av oss lägeransvariga eller maila till
jelena.magnusson67@gmail.com .

Välkomna önskar årets lägerledare!
Jelena Magnusson, huvudansvarig
Johan Rannemo, Ungdomsansvarig
Niclas Larsson, pressansvarig
Eva Bistsjö, barnaktivitetsansvarig
Johanna Rander, barnaktivitetsansvarig
Christel Österlind Sartz, föreläsningsansvarig
Anette Gunder Nilsson, matansvarig

0702-924757
0707-541815
0793-582375
0735-447598
0705-955677
0735-206670
0735-048004

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 2022-05-01. Sänder ni in er anmälan tidigare så
underlättar ni det ytterligare för oss.
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