Höstläger
i
Småland 2020
För ungdomar med funktionsnedsättning

Tid:

Söndag 25/10 – lördag 31/10

Plats:

Salsnäs utanför Målilla och Åkarp i Lönneberga

Deltagare:

Ungdomar ca 12-25 år med lindrig/måttlig
intellektuell funktionsnedsättning.

På höstlägret får du träffa nya kompisar och göra en massa spännande och roliga
saker. Vi kommer att åka till ett äventyrsbad, spela bowling, spela in
egna filmer, ha spännande tävlingar, spela innebandy, pingis och teater.
Givetvis kommer vi att ha ett stort, spännande Halloweenparty med disco och
överraskningar. En dag besöker vi den härliga höstmarknaden på Astrid
Lindgrens Värld och får chans att träffa Pippi, Emil, Ronja med flera.
För dig som gillar att sjunga och spela finns gitarrer,
trummor, synth, bas och sånganläggning. Många
ledare är jätteduktiga på musik, teater och sport.
Kollogårdarna ligger precis vid sjön så den som vill
kan pröva fiskelyckan.
Salsnäs lägergård är en mysig gammal prästgård
som ligger vackert ute på landet alldeles vid sjön.
Åkarps gård är belägen i Lönneberga med vackra
omgivningar. Båda gårdarna är utrustade för både
inomhusaktiviteter och utomhusaktiviteter.
Ansökan:
Du ansöker om lägret som en korttidsvistelse enligt LSS. Ansökan hittar du på
vår hemsida www.leva.se. Under fliken Ansökan laddar du ner
ansökningsblanketten som du sedan skickar till både LSS-handläggaren i din
kommun och till oss på Leva Plus. Om kommunen beviljar korttidsvistelsen
brukar man bara få betala maten själv. Resan till kollo ansvarar föräldrarna för
men vi kan hämta upp i närbelägen stad.
På www.leva.se kan du också titta på fina kollobilder från tidigare läger.
Ring oss gärna om du vill veta mer!

Välkommen till jätteroliga läger!
Oskar Remnert: 070 – 75 77 267

Eva Remnert: 070 – 75 77 287

Leva plus AB/Sommarkollo i Småland

Mobil: 070 - 75 77 267

E-post: info@leva.se

Barbro Stigsdotters väg 116

Mobil: 070 - 75 77 287

Hemsida: www.leva.se

121 33 Enskededalen

Tel/Fax: 08 - 648 04 81

Org.nr 556631-0610

