Hamregården
lägergård för ungdomar

Vill du bada varje dag, leka och hitta på roliga tävlingar
med dina kompisar? Vill du komma hemifrån några dagar
och få nya vänner i olika åldrar?
Då är Hamregården perfekt för dig!

Vad gör man på
Hamregården?
På Hamreläger får du vara med och bygga
och renovera gården. Du kommer få göra
sånt som behövs på riktigt, saker du inte visste
att barn och ungdomar klarar av. Arbetet
och skapandet tillsammans ger en särskild
gemenskap där alla behövs och kan bidra
efter sin förmåga. Självklart finns också tid för
äventyr i vildmarken, lekar, spel, sport och bad
i poolen.
Varje dag på Hamregården får du en perfekt
blandning av roliga aktiviteter, mysigt
stughäng och coola jobb. Tillsammans med
dina kompisar får du till exempel vara med
och diska och städa stugorna, saker som måste
göras för att Hamregården ska fungera.
Du och dina kompisar bor i en av Hamregårdens
stugor med en stugchef. Stugchefen har varit
med på många läger och ser till att alla i stugan
trivs.
För många har Hamregården blivit ett nytt
hem - ett ställe de kan åka till och bara vara sig
själva. Ett ställe där de både kan ha kul och ta
det lugnt. Där de kan slippa all press och stress
från skolan.
Låter det som något för dig?
Anmäl dig till nästa läger!

Vi ses på Hamre

Hamregården
- ett andra hem
Vad är Hamregården?
Hamregården är en lägergård nära Orsa i
Dalarna. Ungdomar i din ålder har byggt upp
Hamregården stuga efter stuga sedan 1949. Det
har blivit en hel by och den växer för varje år.

Vilka får komma med?
De flesta lägerdeltagarna är mellan 12 och 16
år, men alla ungdomar är välkomna. Vi har
en lägervecka för tjejer och en lägervecka för
alla, och som ickebinär eller transperson är du
välkommen på båda lägren.

När är det läger?
I sommar har vi läger på hamregården
två veckor, datumen finns på vår hemsida:
”hemsidan”

Hamregårdens idé

Alla ska få känna sig värdefulla och behövda på Hamregården. Det är en del av
den värdegrund som lägerverksamheten vilar på. Här får alla, tillsammans med
sina vänner, göra roliga saker och ta verkligt ansvar för riktiga och viktiga arbeten.

Så här anmäler du dig till lägren:
Skicka din anmälan via formuläret på

www.aktivungdom.se/forening/ungahamregardare
Har du svårt att betala lägeravgiften?
Hör av dig så ordnar det sig.
Vid nedsättning av lägeravgift hör av dig till oss på mail:
ungahamregardare@aktivungdom.se

Ingen skall behöva stanna hemma för pengarnas skull!
Vill du veta mer?
Kolla in oss på:
hamregarden
Lägret arrangeras av föreningarna Unga hamregårdare/
aktiv ungdom och Uppsala Hamregårdare

Hamregårdens
pojk- och flickby

