Jontefondens syskonläger 2018
på
Ågrenska i Göteborg
25 - 28 september 2018
för dig mellan 14 - 19 år, som har ett syskon
som väntar på eller har genomfört en organtransplantation

Jontefonden bjuder in dig till syskonläger på Ågrenska, Lilla Amundön i
Göteborgs södra skärgård.
Det blir en rolig och spännande vecka tillsammans med andra syskon med
liknande erfarerheter.

Veckan kommer bland annat att innehålla:
•
•
•
•

Samtal om hur det är att ha ett syskon som väntar på eller har genomfört
organtransplantation.
Aktiviteter som tex att bada, paddla, segla, fiska, spela olika bollsporter,
kamratbana, strandaktiviteter eller bara njuta av sensommaren.
Garanterat - massor av annat kul och bus!
Skolarbete, med kompetenta lärare, kommer att göras varje dag och det finns
möjlighet att göra eventuella nationella prov. Räknas som vanligt skolarbete – du
behöver alltså inte vara lediga från skolan.

Lite mer fakta om lägret:
•
•

Startar tisdagen den 25 september kl 11.00 på Ågrenska.
Slutar fredagen den 28 september kl 13.30 på Ågrenska

Det kommer att finnas personal på plats dygnet runt.
Jontefonden betalar vistelsen och samtliga reskostnader till och från lägret.
Först till kvarn-principen gäller. Fyll i nedanstående ansökan och skicka in till Jontefonden.
Observera att absolut sista ansökningsdagen är den 22 augusti.

Syskonläger - för att känna gemenskap, utbyta erfarenheter med andra och att ha det riktigt
roligt!

Varmt välkommen!

Jontefondens Insamlingsstiftelse
Har du frågor om lägret kontakta:
Gunilla Ivarsson, gunilla@jontefonden.se: 0709-22 79 68
eller AnnCatrin Röjvik, AnnCatrin.Röjvik@agrenska.se; telefon: 0704-83 40 48
Vill du läsa mer om Jontefonden – gå in på www.jontefonden.se
Vill du läsa mer om Ågrenska – gå in på www.agrenska.se

ANSÖKAN TILL JONTEFONDENS SYSKONLÄGER PÅ ÅGRENSKA
Datum

Vecka År

25 – 28 september

Syskonläger

39

2018

Sista ansökningsdag

22 augusti

Personuppgifter
Förnamn

Född år

Mån

Dag

Efternamn
Adress
Postnr

Ort

Mobil

Tel bostad

E-post adress
Län
Vanlig kost

Vegetarisk kost

Annan kost

Specificera annan kost
Allergi
Grundskola

Åk

Annan skolform

Åk

Vårdnadshavare
Förnamn

Förnamn

Efternamn

Efternamn

Tel bostad

Mobil

Tel bostad

E-post adress

E-post adress

Syskonets diagnos

Anländer till Göteborg med

Mobil

Född år

Bil

Tåg

Flyg

Övrig information:
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Denna ansökan sändes till:
Jontefondens Insamlingsstiftelse
c/o Clarion Hotel Post, Box 11141 404 23 GÖTEBORG
eller maila den till gunilla@jontefonden.se
Sista ansökningsdag är 22 augusti 2018.

