Välkommen på läger
med Svenska Blå Stjärnan 2019

LAMMLÄGER/PÅSKLÄGER APRIL 2 dagar
Under påsklovet vecka 16 har många av fåren på Massum Gård börjat 	
lamma och då anordnar vi ett lammläger för både vuxna och barn. 	
Ni får gosa och lära er massor om lammen. Har vi tur får vi kanske 	
vara med vid en lamning. Vi träffas tidig förmiddag och avslutar 	
dagen efter, sen eftermiddag. Vi sover tillsammans i en mysig sovlokal. Maten är hemlagad.
Plats:
Massum Gård, Norrtälje
Datum: 15–16 april
Boende: Flerbäddsrum (Kika på Massum gårds Facebooksida.)
Ålder:
Ingen åldersgräns
Antal:
Max 10 deltagare
Pris:
1 500 kr (inkl. kost, logi och aktiviteter) 		
Anmälan: Senast den 18 mars. *

HUNDLÄGER JUNI 4 dagar
Ta med dig din hund på fyra fullspäckade dagar där ni får träffa en 	
massa andra hundtokiga kompisar. Under lägret kommer ni att få 	
prova på bland annat agility, lydnad och spår med hjälp av duktiga 	
instruktörer. Vi kommer också att prata om första hjälpen för hundar,
träna tricks och mycket annat kul för både dig och din hund. Har 	
du ingen egen hund kan vi eventuellt erbjuda ett visst antal lånehundar, men behöver då få din anmälan med god marginal. Maten
är hemlagad.
Plats:
Horsfjärdens vandrarhem, Haninge
Datum: 16–19 juni
Boende: Tvåbäddsrum
Ålder:
12–16 år  
Pris:
3 800 kr (inkl. kost, logi och aktiviteter)
Antal:
Max 12 deltagare
Krav:
Hunden får inte väga mer än 20 kg, vara under 1 år eller 		
löpa. Hunden måste ha grundlydnad, i övrigt behövs inga 		
förkunskaper. Självklart ska hunden fungera bra med 		
andra hundar och barn. Skicka en kortare beskrivning av
din hund i samband med anmälan.
Anmälan: Senast den 19 maj. *

DJURLÄGER JUNI 4 dagar
Välkommen på djurläger – lägret för dig som älskar och vill lära dig mer
om olika djur. Varje dag kommer vi att fokusera på ett speciellt djur och
göra studiebesök på närliggande gårdar. Vi kommer att blanda teori och
praktiskt arbete med djuren. På gården som vi bor på finns hästar, får,
kaniner och marsvin. Självklart blir det också bad, lekar och annat skoj!
Maten är hemlagad.
Plats:
Massum Gård, Norrtälje
Datum: 25–28 juni
Boende: Flerbäddsrum
(Kika på Massum gårds Facebooksida.)
Ålder: 	 8–12 år
Pris: 	
4 800 kr
(inkl. kost, logi och aktiviteter)
Antal:
Max 12 deltagare
Anmälan: Senast den 28 maj. *

FAMILJEDJURLÄGER JULI 3 dagar

DJURLÄGER JULI 4 dagar

Välkommen till lägret för den djurälskande familjen eller för de
barn som inte vill sova borta själva. Varje dag kommer vi att fokusera på ett speciellt djur och göra studiebesök på närliggande
gårdar. Bland annat besök på mjölkgård, katthem och ridning
kommer vi hinna med. Vi kommer att blanda 	teori och praktiskt
arbete med djuren. På gården som vi bor på finns hästar, får,
kaniner och marsvin. Självklart blir det också bad, lekar och annat
skoj, så ta med mamma, pappa, farmor eller någon annan djurälskande vuxen! Maten är hemlagad.
Plats: 	
Massum Gård, Norrtälje
Datum: 1–3 juli
Boende: Flerbäddsrum
(Kika på Massum gårds Facebooksida.)
Ålder:
6–10 år
Pris:
2 500 kr/person (inkl. kost, logi och aktiviteter)
Antal:
Max 10 deltagare
Anmälan: Senast den 3 juni. *

Välkommen på djurläger – lägret för dig som älskar och
vill lära dig mer om olika djur. Varje dag kommer vi att
fokusera på ett speciellt djur och göra studiebesök på
närliggande gårdar. Vi kommer att blanda teori och praktiskt arbete med djuren. På gården som vi bor på finns 	
hästar, får, kaniner och marsvin. Självklart blir det också
bad, lekar och annat skoj! Maten är hemlagad.
Plats:
Massum Gård, Norrtälje
Datum: 10–14 juli
Boende: Flerbäddsrum
(Kika på Massum gårds Facebooksida.)
Ålder: 	 12–15 år
Pris: 	
4 800 kr (inkl. kost, logi och aktiviteter)
Antal:
Max 12 deltagare
Anmälan: Senast den 12 juni. *

FÅRLÄGER JULI 3 dagar
Välkommen på fårläger! Förutom att gosa med fåren kommer 	
vi bland annat att skilja av och väga lamm, kontrollera hagarna,
vara med vid klippning av fåren, pyssla med ullen och testa att
köra traktor. Självklart blir det också bad, lekar och annat skoj!
Maten är hemlagad.
Plats:
Massum Gård, Norrtälje
Datum: 5–7 juli
Boende: Flerbäddsrum
(Kika på Massum gårds Facebooksida.)
Ålder:
10–14 år
Pris:
2 800kr (inkl. kost, logi och aktiviteter)
Antal:
Max 12 deltagare
Anmälan: Senast den 7 juni. *

KOLÄGER JULI 3 dagar
Välkommen på koläger! Varje dag kommer vi besöka
familjen Reinssons mjölkgård. Det är en av fyra gårdar
som producerar Roslagsmjölk. Du kommer att få lära
dig mer om kor och om livet på gården. Vi kommer
också få se och komma nära kossorna och kalvarna.
Självklart blir det också bad, lekar och annat skoj!
Maten är hemlagad.
Plats:
Massum Gård och Hilariusgården
Datum: 17–19 juli
Boende: Flerbäddsrum
(Kika på Massum gårds Facebooksida.)
Ålder: 	 10–14 år
Pris: 	
3 500 kr (inkl. kost, logi och aktiviteter)
Antal:
Max 12 deltagare
Anmälan: Senast den 19 juni. *

* så här anmäler du dig: Mejla senast 4 veckor innan lägerstart till Sofie Åkerlund och Johanna Söderman Gal, sthlmungd@svenskablastjarnan.se
Ange vilket läger du har valt, namn, adress och telefonnummer. Glöm inte att meddela om du behöver specialkost. Behöver du extra stöd?
Se information på baksidan av foldern. OBS! Eftersom vi vill att du ska kunna läsa denna folder så tidigt på året som möjligt så kan kostnad, datum,
plats och annat komma att ändras innan programmet är helt fastställt. Gå därför in på vår hemsida eller Facebooksida för uppdateringar.

INTRESSERAD AV VÄRLDENS
ROLIGASTE SOMMARJOBB ?

BLI MEDLEM OCH LÄR
DIG MER OM DJUR

svenskablastjarnan.se
facebook.com/svenskablastjarnan
Där kommer vi att fylla på med
lokala läger och kurser under
2019. Många ungdomsavdelningar
har även egna sidor på Facebook.
Gilla gärna dessa för att snabbt få
ny information.

Då ska du bli lägerledare på något av Svenska
Blå Stjärnans ungdomsläger! Ett jobb som
jag kan rekommendera varmt utifrån egna erfarenheter. Att vara lägerledare är jättekul och
otroligt lärorikt. Du kommer att utveckla din
problemlösningsförmåga, ta ansvar, samarbeta och hänga med på allt skoj vi gör.
Du kommer också att erbjudas olika utbildningar och hänga med på en kickoff-helg!
Där kommer vi bland annat att få en HLR-utbildning inklusive hjärtstartare, lära oss mer
om Svenska Blå Stjärnan som organisation
och enklare ledarutbildning.
Låter detta intressant?
Då är du hjärtligt välkommen att mejla
mig en kort beskrivning av dig, dina erfarenheter och annat som kan vara av intresse!
Eller om du har några frågor.
Ser fram emot att höra av dig!
Sofie Åkerlund
sthlmungd@svenskablastjarnan.se

Syftet med vår verksamhet är att
utöva och sprida kunskap om god
djurhållning och samtidigt vara en
mötesplats för djurvänner i alla åldrar. Vi vänder oss både till vuxna,
ungdomar och barn, vilket ger hela
familjen möjlighet att tillsammans
utöva ett gemensamt intresse.
Du kan även utbilda dig för att
hjälpa till vid kriser i samhället
eller vara ledare för ungdomar och
vuxna.
Medlemsavgiften är 100 kr per
kalenderår för helbetalande medlem och 25 kr för familjemedlem.
I avgiften ingår vår centrala medlemstidning Blå Stjärnan med fyra
nummer per år och en olycksfallsförsäkring som gäller när du deltar
i vår verksamhet. Du kan ansöka
om medlemskap på vår hemsida.

EXTRA STÖD ?
Om du anser att ditt barn har
behov av extra stöd på lägret är
det viktigt att du anger detta i
ansökan så att ditt barn kan erbjudas en bra lägervistelse. Vid
behov av extra personal tillkommer en avgift utöver lägeravgiften.
Observera att många djurstallar
inte är handikappanpassde. Mejla
respektive lägers kontaktperson
om du har frågor kring detta.

sbs@svenskablastjarnan.se
Svenska Blå Stjärnan
Kungsholms hamnplan 7, BV
112 20 Stockholm
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