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Vi inbjuder till 

  

GEMENSKAPSVECKA 

Nya slottet Bjärka-Säby, Linköping 
 

för familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning  

samt unga vuxna med funktionsnedsättning 

 

 

 

Tid  Måndag den 3 juli kl 15.00 till lördagen den 8 juli ca kl 14.30.  

 

 

Plats  Nya slottet Bjärka-Säby, Linköping.  

  

 

Målgrupp  Vi inbjuder familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillsammans med 

syskon till gemenskapsveckan,  

samt Unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättning.  

 

  

 

Syfte  Att träffa andra i liknande situation.  

 

Att få tillfälle att samtala om livsfrågor och kristen tro.  

 

Att få uppleva gemenskap och ha trivsamt tillsammans.  

 

  

 

Innehåll  Morgon- och kvällsandakt.  

 

Bibelundervisning anpassad för olika åldrar och behov.  

 

Samtal om människosyn, attityder, relationer, kristen tro m.m.  

 

  Friluftsaktiviteter, skapande verksamhet, sång, musik, bad m.m.  

 

Förmiddagarna ägnas åt aktiviteter där föräldrar träffas i en grupp och  

övriga i olika grupper beroende på ålder och behov.  

På eftermiddagar och kvällar möts vi i olika aktiviteter.  

  

 

Program  Måndag den 3 juli börjar vi kl. 15.00.  

Hela programmet för gemenskapsveckan presenteras i samband med upptakten. 
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Kostnad  Vuxna (födda 1999 och äldre) 2 750 kr  

 

 Barn 13-17 år (födelseår 2000-2004) 1 650 kr  

 

 Barn 6-12 år (födelseår 2005-2011) 1 150 kr  

 

Barn upp t o m 5 år (födelseår 2012 och senare) gratis  

 

I avgiften ingår helinackordering med mat, logi och aktiviteter.  

 

Sänglinne och handdukar ingår ej.  

 

Högsta pris att betala för familj är 8 950 kr. OBS!  

Avgifter för medföljande assistenter ingår inte i högkostnadsskyddet för familj  

(även om familjemedlem jobbar som assistent) utan faktureras som egen post.  

Meddela på anmälningsblankett vart den fakturan skickas.  

  

June Folkhögskola kommer att skicka en faktura för betalning av  

avgiften, som ska vara betald innan lägret börjar.  

 

Ledare  Ansvarig under veckan är Kerstin Hagström, Ann-Katrin Olsson och Helena Sydvart, 

tillsammans med Lars Hermansson, huvudansvarig verksamhetsledare för PHV som 

kommer att vara på plats under veckan.  

 

Anmälan Sker endast genom anmälningsformuläret på hemsidan, www.phv.pingst.se.  
 

Deltagarantalet är begränsat. Anmälningarna antas i den ordning de  

registreras. Anmäl även medföljande assistenter.  

Ett meddelande skickas via mail efter att anmälan kommit in så var noga med att  

ange en aktuell mailadress. Om det är fullt blir man kontaktad via telefon.  

Deltagarbrev sänds ut i slutet av maj med närmare information om veckan.  

 

Stöd  PHV erbjuder alla deltagare stöd i form av ledsagare/guide/volontär.  

Ange i samband med anmälan vilka stödresurser som behövs. Observera att vi som 

arrangörer inte har möjligheter att ordna personliga assistenter. Därför ska assistent 

medfölja om man har det hemma. Likaså om man bor i gruppboende kan det vara befogat 

med att personlig assistent är med. Assistenter deltar i respektive aktivitetsgrupp.  

 

Övrigt  Notera i anmälan stödbehov och eventuella läkemedel, allergier,  

behov av omläggning etc.  

Vi vill att du även anger uppgifter på någon anhörig.  

  

Frågor /  Lars Hermansson, verksamhetsledare, PHV, mobil 0706-661747  

Samordnare  

Arrangörer  Pingstförsamlingarnas HandikappVerksamhet,  

Sionförsamlingen, Linköping och June Folkhögskola, Jönköping  
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