INBJUDAN till FAMILJEHELG
i Mora 26-28 augusti
Hjärtebarnsfonden Mitt

Välkommen till en sensommarhelg med sol, aktiviteter,
fina samtal och ”varma kramar”
Årets familjehelg anordnas i Mora och vi bor på campingen First Camp Moraparken.
Vi kommer ha aktiviteter för hela familjen! Campingen har badplats, äventyrsgolf,
cykeluthyrning, lekplatser, hoppkudde, trampbilar och cykelbilar för både stora och små,
och mycket mer.
Vi bor i campingstugor. Några stugor är stora och några är mindre. Alla stugor har toalett
och dusch. Det går såklart att ha med egen husvagn också.

Program

Fredag 26 augusti
18:00 Incheckning på campingen. Ingen fast tid utan alla kommer när de kommer.
Var och en tar med egen mat för kvällen, vi äter/grillar tillsammans.
Lördag 27 augusti
8-9.00
Frukost på campingen
10.00Familjeaktivitet – Tomteland - www.tomteland.se
Lunch bekostas av respektive familj själv, varje familj får en rabattkupong på
10% för mat gällandes i hela parken.
Tillbaka på Moraparken finns aktiviteter att göra på egen hand på
campingen eller ha erfarenhetsutbyte och samtal kring livet med hjärtebarn.
17.30

Middag på campingen - Tacobuffe med glass till efterrätt

Söndag 28 augusti
8-9:00
Frukost på campingen
10.00
Helgen avslutas. Städning av stugor, fria aktiviteter på campingen samt
utcheckning från campingen

Kom ihåg!
● Ta med badkläder.
● Ta med lakan och handdukar till stugan
● Vi kommer vara ute mycket, kläder efter väder!
● Varje familj står för eget fika/mellis under helgen så glöm inte kaffet :)
● Varje familj står för egen kostnad för eventuell minigolf eller andra aktiviteter på
campingen.
● Alla städar ur sin egen stuga vid avfärd.

Kostnad för två nätter
Vuxen
Tonåring 13-18 år
Barn 0-12 år
Hjärtebarn oavsett ålder

Kostnad enbart lördag dag

Vuxen/Tonåring 13-18 år
Barn 0-12 år
Hjärtebarn

stuga
700 kr
300 kr
200 kr
gratis

husvagn/tält
500 kr
200 kr
150 kr
gratis

250 kr
100 kr
gratis

Ekonomiskt bidrag kan sökas från Hjärtebarnsfonden. Reseersättning betalas mot
reseräkning från föreningen med 10 kr/mil minus egenavgift på 250 kr. Reseräkning ska
ha inkommit senast 1 månad efter träffen.

Anmälan och betalning senast den 30 juni 2022!

Totala kostnaden betalas till bankgiro 5144-8017 eller plusgiro 410 04 05-2
senast 30 juni 2022.
Anmäl dig via denna länk: https://forms.gle/BiksUQTXNQhbezsV6
alternativt gå via hemsidan www.hjartebarnsfonden.se/mitt/
Vi behöver veta:
1 Antal personer som kommer, namn på er som kommer och ålder på barnen, samt
vilket barn som är hjärtebarn.
2 Allergier
3 Typ av boende ni önskar

Under familjeträffarna finns utrymme för många samtal och roliga upptåg. Har ni aldrig
åkt på träff förut? Har du frågor? Du är välkommen med alla funderingar, slå oss en
signal!
Tips på aktiviteter att göra på hemvägen på söndagen kommer senare.
PS. Det finns en privat grupp på Facebook för alla medlemmar i Hjärtebarnsfonden Mitt,
hör av dig ifall du vill vara med till mitt@hjartebarnsfonden.se. Där inne planerar vi
helgen, delger varandra tips, tankar mm
Vid frågor ring
Björn Bosbach 073-0975495 eller
Ann-Charlotte Staverfelt 073-180 35 35

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen i Hjärtebarnsfonden Mitt

