FEMTEKLASSARE
I JÖNKÖPINGS LÄN!
VARSÅGODA: EN INBJUDAN TILL SOMMARLÄGER 7–9 AUG

Du och dina kompisar är hjärtligt välkomna till Björkö på Småländska Höglandet
ett veckoslut i augusti 2020. Vi som bor här anordnar, på uppdrag av Jönköpings
Läns Hembygdsförbund, ett sommarläger för tjejer och killar, så att ungdomar
ska kunna uppleva lite av vår märkliga historia men också något om livet idag.
Jönköpings Län var en gång en stridszon när bland andra Danmark och Sverige
inte kunde hålla sams utan krigade med varandra. Då var Björkö en svensk militär
utpost mot söder. När Sverige erövrat de södra landskapen blev här ett ganska
vanligt ”bonnaland” tills järnvägen byggdes och ett industrisamhälle växte fram.
Sommarlägret arrangeras i tre dagar (7–9 augusti 2020) i Björköby.
Vi har plats för max 25 deltagare och det är ”först till kvarn” som gäller.
Vi kommer att bo på idrottsplatsen i Björköby och håller till i den intilliggande
hembygdsparken Sandholmen, som varit ett torp en gång i tiden. Mitt emot finns
Hanna’s Pub där vi får mat, utom när vi lagar den själva över öppen eld utomhus.
Vi kommer också att vandra till platser som vi vill visa er. Läs mer på nästa sida!
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PROGRAM

Fredagen den 7:e augusti är ni välkomna
och serveras lunch när ni anländer kl 13.00.
Sedan kan ni bekanta er lite med varandra,
chilla eller vara med i några bollspel och
tävlingar som vi förberett. Kl 15.00 samlas vi
för en gemensam information och inkvartering
i idrottspaviljongerna. Under kvällen tänder vi
ett lägerbål och grillar vår kvällsmat till sång
och musik.
Lördagen den 8:e augusti får vi frukost
klockan 08.00. Så blir det en kort bussresa
till Ekenäs Hembygdsgård, där vi får
se samlingarna de har byggt upp i sitt
industrimuseum med miniatyrmodeller,
musikinstrument och mycket mera. Vi
har blivit lovade en spännande visning.
Åter i Björkö äter vi lunch och prövar på
några gamla hantverk, smide, textil- och
mathantverk. På kvällen vandrar vi till
någon plats där det förgångna spökar.
Söndagen den 9:e augusti serverar
vi frukost klockan 08.00. Därefter går vi
ned till sjön Nömmen och badar om det är
badväder (medtag badkläder). Om det är
kallt eller regnigt hittar vi på något inomhus.
Tillbaka i Björkö förbereder vi för att ta emot
föräldrar och anhöriga som kommer och
hämtar. Tillsammans bjuder vi alla på en rejäl
eftermiddagsfika bland annat av sådant vi
framställt, och berättar om vad vi gjort under
helgen. Avslutning söndag kl 15.00.
Allt på lägret är GRATIS, men vi tar en
anmälningsavgift på 100 kr per deltagare.
Du eller dina föräldrar behöver inte vara med
i någon hembygdsförening, men du behöver
någon som hjälper dig med resan hit och
tillbaka.

Flygbild från Sandholmens
festplats i Björköby, där
sommarlägret arrangeras.

Om inte någon i familjen kan hjälpa dig med
detta så hör av dig så kanske vi kan ordna det
genom samåkning eller på något annat sätt.
Du behöver ha med dig luftmadrass, sovsäck,
toalettsaker, badkläder och oömma kläder
som passar i alla väder. Dessutom behöver
du en liten ryggsäck, sittunderlag, matlåda
och drickflaska för att ha med på utflykterna.
Anmäl dig senast 30 maj 2020
till Iréne Lindström
Telefon: 036 – 30 18 23
E-post: irene.lindstrom@jkpglm.se
V. g. meddela även eventuella allergier
och matrestriktioner vid anmälan.
Undrar du något i övrigt om lägret
så kontakta Joakim Freijd
Telefon: 070-672 31 85
E-post: freijd.joakim@gmail.com
Varmt välkommen att upptäcka vad vår
hembygd och historia kan erbjuda av
kunskap och upplevelser!

MED STÖD AV
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

