Välkommen på hivskola 29-30 oktober!
Både du som kommer för första gången och du som har varit med tidigare är
välkommen!
På lägret har vi kul! Vi kommer att göra roliga saker tillsammans som att spela
spel, skapa och ha disco. Vi kommer också att lära oss mer hiv. Du får gärna
komma med egna förslag på din anmälningsblankett! Tillsammans skapar vi
ett läger som förhoppningsvis blir ett minne för livet.
Lägret är dig som är mellan 10 och 12 år. Vi kommer att bo en natt på en
kursgård utanför Stockholm. Vi samlas kl 12:00 på lördagen och är tillbaka kl.
13:00 på söndagen. Samlingsplats är cityterminalen. Att vara med är gratis!
Anmäl dig genom att skicka in anmälan som är på nästa sida,
eller genom att ringa till oss. Vi vill ha din anmälan senast 16:e oktober
Vid frågor ring:
Vendela 070-001 71 88
Lina 070-001 19 96
Välkomna! Önskar Kristin, Lina och Vendela

Med anledning av covid-19 pandemin ber vi om extrauppmärksamhet. Om du har symtom som tex,
feber, snuva, hosta eller halsont kan du tyvärr inte följa med på lägret. Vi vill att du ska ha varit helt
frisk 24 timmar innan lägrets start för att medverka.

Skicka anmälan till:
Vendela Hagås
Barnmottagningen Albatross B57
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Jag heter:
____________________________________________________
Jag bor:
____________________________________________________
Det sjukhus jag går till heter:
____________________________________________________
Det här skulle jag vilja göra på lägret:
____________________________________________________
____________________________________________________
Mina mediciner:
____________________________________________________
Finns det något annat som vi behöver veta om dig?
____________________________________________________
____________________________________________________
Vårdnadshavare/förälder och telefonnummer:
____________________________________________________

❑Jag behöver hjälp att ordna resa till och från Stockholm Central
❑Jag ordnar resan själv till och från Stockholm Central

Med anledning av covid-19 pandemin ber vi om extrauppmärksamhet. Om du har symtom som tex,
feber, snuva, hosta eller halsont kan du tyvärr inte följa med på lägret. Vi vill att du ska ha varit helt
frisk 24 timmar innan lägrets start för att medverka.

