Inbjudan till sommaraktivitet i Skåne för familjer/medlemmar
i EDS Riksförbund
Riksförbundets medlemmar är välkomna till Furuboda kursgård i Yngsjö
den 18 - 20 augusti 2018!
Under en helg får vi möjlighet att träffas, umgås och vara sällsynta tillsammans. Furuboda
kursgård är helt tillgänglighetscertifierad, ligger nära havet vid Östersjökusten, med underbara
stränder, ca 2,5 mil söder om Kristianstad.
Alla aktiviteter som bad, vattengympa, yoga, äventyrsgolf (-fotboll), tipsrunda samt grillning och
kväll i strandstugan nere vid havet ingår i egenavgiften. Likaså ingår lakan och handdukar samt
lunch, kvällsmat (lördag), frukost, lunch, kvällsmat (söndag) samt frukost (måndag). Det finns även
tid för egna aktiviteter allt efter ork och intresse. Kom ihåg att meddela om du har några allergier
och/eller behöver specialkost.
Under helgen kommer Eric Ronge att vara med, tidigare överläkare vid barnmedicinska kliniken i
Skövde samt styrelseledamot i förbundet.

Program under helgen:
Lördag 18 augusti
-

ankomst, lunchbuffé kl. 12-13 samt information om Furuboda mm
vattengympa (endast vuxna)
tillgång till eget bad i bassäng
kvällsmat och tipsrunda

Söndag 19 augusti
-

frukost
tillgång till fotbollsgolf och Furubodas cyklar - egen aktivitet
lunch
yoga/mind 2 pass (endast vuxna)
tillgång till eget bad i bassäng
kvällsmat/gemensam kväll i strandstugan – tema barn/tonåring

Måndag 20 augusti
-

frukost
utcheckning
Yngsjö/Åhus/Kristianstad på egen hand eller tillsammans med nya vänner
hemfärd

Kostnad/egenavgift per person:
Vuxen i dubbelrum/familjerum		
Barn i dubbelrum/familjerum		
Vuxen enkelrum 				

500 kr
500 kr
700 kr

Små barn som sover i vuxens säng, i barnvagn eller i egen småbarnsresesäng behöver inte
betala någon avgift. Ange i så fall detta på anmälningsblanketten.
OBS! Då ingår ej lakan och handduk.

Betala senast 18 maj i samband med anmälan till EDS Riksförbund.
PlusGiro 417 65 68-6
Swish till 123-059 42 34

Märk inbetalningen med ”Namn, medlemsnummer och Furuboda”
Egenavgiften är subventionerad av Lars Hiertas fond och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Det finns möjlighet att få resebidrag från SPSM, högst 810 kr. Ange avståndet mellan hemmet och Furuboda på anmälningsblanketten. Ansökan till SPSM görs sedan separat av Furuboda.

Anmälan

Anmälan görs till Jan Lindelöf: jan.lindelof@ehlers-danlos.se senast den 18 maj, se anmälningsblankett. Anmälan är bindande. Avbokning efter den 18 maj mot uppvisande av läkarintyg.
Begränsat antal platser. Kösystem sker i turordning efter anmälningsdatum.

Frågor

Jan Lindelöf, styrelseledamot i EDS Riksförbund
jan.lindelof@ehlers-danlos.se
mobil: 072 - 712 45 13
Besöksdress till Furuboda:
Furubodavägen 247, 296 72 Yngsjö
Du kan läsa mer på Furubodas hemsida: http://furuboda.org/yngsjo/

Varmt välkomna
önskar styrelsen i EDS Riksförbund

ANMÄLNINGSBLANKETT - familjeaktivitet på Furuboda kursgård
Mejlas SENAST 18 MAJ till jan.lindelof@ehlers-danlos.se Spara blanketten innan du mejlar den!
NAMN / KONTAKTPERSON
PERSONNUMMER
GATUADRESS
POSTNUMMER

ORT

E-POST
TELEFON/MOBIL
ÖVRIGA FAMILJEMEDLEMMAR
NAMN
PERSONNUMMER
NAMN
PERSONNUMMER
NAMN
PERSONNUMMER
Ange behov av hjälpmedel/gånghjälpmedel el dyl du tar med:

Ange specialkost/allergi:

Ange avståndet mellan bostaden och Furuboda för ev reseersättning: (Sök på hitta.se)
Övriga upplysningar/önskemål:

