Kära förälder!

VERKSAMHET:

I sommar arrangerar vi återigen sommarläger på Stensund.
Ända sedan förra året har vi längtat efter att få spendera sommaren med alla
underbara barn och ungdomar! Stensundslägret har funnits i tre år och vi ser
fram emot att träffa både gamla och nya ansikten i sommar!
Vi vill erbjuda era barn bad, sol, att sjunga och dansa, spela fotboll, göra
samarbetsövningar, klä ut sig, ha disco och allt annat som hör ett riktigt roligt
sommarläger till!

Vi använder oss både av traditionell lägerverksamhet och övningar som
hjälper barnen att få kontakt med känslor, tankar och behov. Balansen
mellan lek och att få uttrycka sina känslor, tankar och behov tror vi är viktig för
att bygga självkänsla, skapa trygghet och gemenskap både för barnen som
individer och för gruppen som helhet.
Våra gruppövningar bygger på modeller från Ersta Vändpunkten och övningar
särskilt framtagna för detta läger.
Däremellan har vi skådespel, uppträdanden, musikworkshops, bastu,
kanotpaddling, hajk, disco och andra roliga lägeraktiviteter.

SYFTE:
Ni får denna inbjudan eftersom ni och ert/era barn på ett eller annat sätt varit
i kontakt med Ersta Vändpunkten eller Socialtjänsten. Syftet med Stensundslägret är att skapa ett sammanhang för era barn där de kan finna trygghet,
gemenskap och glädje med andra barn som har liknande bakgrunder och
upplevelser. Till vårt läger kommer barn och ungdomar i åldrarna 8-14 år
som alla vuxit upp under utmanande familjeförhållanden. Det kan röra sig om
familjer med psykisk sjukdom, alkoholism, behov av ekonomiskt stöd eller
andra svårigheter. På Stensund bidrar vi till att barnen får uttrycka sina tankar
och känslor. Tillsammans med andra får de utrymme att bygga självkänsla och
skapa möjlighet att göra val som är bra för dem som individer.

LEDARTEAM:
Vi som arbetar med lägret är engagerade män och kvinnor i olika åldrar, från
olika länder med olika bakgrunder. Många av oss har särskild utbildning och
lång erfarenhet av arbete med barn som levt i en utsatt hemmiljö. Vi är engagerade, tydliga, trygga, positiva och vi älskar vårt arbete. Vi är övertygade om
att när barn får uppleva trygghet, gemenskap, glädje och får möta nya förebilder kan det så frön som räcker ett helt liv.

HUR, VAR & NÄR?
TID:
6 dagar mellan den 28 Juli - 3 Augusti, vecka 30-31 Sommaren 2012
KOSTNAD:
Lägret är kostnadsfritt för Ditt Barn. Under lägret ingår mat och logi för
6 dagar och bussresa till och från lägret. Avresa och hemresa sker från
Centraltstationen i Stockholm.

INTRESSEANMÄLAN:
Anmäl Ditt intresse senast 1

Maj.

Ju tidigare Er anmälan kommer in, desto bättre kan vi planera verksamheten
för barnen. Totalt tar vi emot ca 30 barn till Stensundslägret.
Vi hälsar Er varmt välkomna med Er intresseanmälan!
Anmäl Ert intresse på:
e-post: vandpunktenkollo@erstadiakoni.se
Alla frågor som har med lägret att göra besvaras av
Ulf Zetterman te: 08-7146268 eller 0701-610565
SENAST DEN 16

Inbjudan till
STENSUNSLÄGRET

Maj får DU/NI svar om ert barn fått plats!

I samband med det beskedet kommer vi att boka en träff med familjen en
gång enskilt först för att på så sätt kunna göra det allra bästa för just ditt barn.

Sommaren 2012

Lägret är religöst och politiskt obundet.
Med vänlig hälsning:
Arbetsutskottet för Stensundslägret 2012

Med finansiering av
Ersta Vändpunkten (Ulf Zetterman 08-7146268)
Spånga Blå Band (Kim Bergman 073-57 15 003)
MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Stockholms Läns Nykterhetsförbund (Gun-Lis Roos 0709488142)

28 Juli - 3 Augusti
TmT kdb 2012 kdb@kimwebb.se

Ulf Zetterman
Lägerchef

