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Tänk dig att bara få hänga och ta det lugnt
i fyra dagar. Att inte behöva göra något
annat än att vara med på roliga aktiviteter
och hitta på spännande saker med dina
kompisar!
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Jullovsläger
Vad har hänt sen sist?
Konfirmation
Lägerkalender

> Läs mer på s. 3
Vet du några som behöver hyra en bra och
prisvärd gård att ordna läger på?

Vi ses på Hamre på jullovet och på sportlovet!

Tipsa dem om HAMREGÅRDEN!
Ring Ulla, tel. 070 -291 09 33 vid frågor.

Hamregården med en massa härlig snö. (Foto: Sara Fälting)

Klas-kalas x2
Skriven av Klas Gunnarsson

I mitten av maj anno 2016 samlades ett fyrtiotal
lägergrabbar i varierande ålder på Hamregården för
veteranläger, ett läger som kallades Klas-Kalas. Från min
synvinkel omgavs det hela av ett visst hemlighetsmakeri vad kunde det vara som väntade? En slags avtackning
kanske. Min hustru, Karin, hade något med "komplotten" att
göra förstod jag, men hade arbetat ytterst diskret.
Så var det då dags. Lägret visade sig vara befolkat av killar
från alla epoker i Hamres historia; några av mina egna
kompisar från 70-talet blandade med yngre årgångar av
hamregårdare. Efter mingel i Gillestugan följde middag med
god mat och fantastiska hyllningstal. I slutet av middagen
rullades en skottkärra in och Åsa Gylfe, som varit den
ledande initiativtagaren till jubellägret, förklarade att kärrans
innehåll var resultatet av många tjejer och killars arbete. Vad
kunde det vara? Senaste gången jag fick en hemlig gåva på
Hamregården var 23 år tidigare. Då fick jag en gris, men det
var det knappast denna gång.
Det var BOKEN! Den enastående boken där ett 80-tal tjejer
och killar berättar om sina känslor för och minnen från
Hamregården och därmed om Ulla och mig. En fantastisk
läsning med många människors vittnesbörd om den unika
plats Hamregärden är. Boken finns att köpa - gå in på
Hamregårdens webbplats och beställ ditt exemplar!

Klas och Ulla öppnar presenten. (Foto: Karin Wennås Gunnarsson)

Ja, det var en totalt oväntad gåva och en prestation av
redaktionen, av alla skribenter och av Frimurarebarnhuset
som bekostat trycket. Ja, sedan övergick dagen i kväll som
avslutades med spökhistoria av undertecknad i Gillestugan
och av kompletorium i Gårdskapellet. En perfekt dag!
Ett bra koncept tål att upprepas och detta skedde i början av
september då tjejveteranlägret gick av stapeln. Ett fyrtiotal
tjejer i olika åldrar som förutom mingel i Gillestugan även
hann med kapellvandring och lektimme. Så kom middagen
späckad med mat, många skratt och fina hyllningstal. Tänk
vad Hamre har betytt för så många!

Sedan kom åter skottkärran inrullande - var det fler böcker?
Det var en stol! Ja, inte bara en utan en massa stolar, stabila
plaststolar, perfekta för Oktogonen och köpta för pengar vi
fått in för boken. Vilket kretslopp! Även dessa går såklart att
köpa fler av.
Även här blev det kväll och
spöktimme, då jag fick äran att
berätta två historier. Det känns lite
vemodigt att det är slut på det
professionella berättandet. Vem
vet, kanske jag gör ett gästspel
någon gång framöver. Naturligtvis
avslutade också denna kväll med
ett fint kompletorium.
Tusen tack till alla er som var med
på läger - på veteranlägren och på
alla andra läger - ni har gjort mitt
yrkesliv till ett äventyr få förunnat!
Klas

Uppläsning ur ”Våra liv med
Hamregården” i gillestugan.
(Foto: Karin Wennås
Gunnarsson)

JULLOV PÅ HAMRE
Nu är det snart dags för jullov. Och vad är inte bättre än att
avsluta lovet med några sköna dagar på Hamregården? Med
en massa härlig snö och minusgrader är det perfekt väder för
några av de roligaste Hamreaktiviteterna: pulkarace och
gillemys. Det blir självklart också skidåkning i Orsa
Grönklitt för de som vill, och förhoppningsvis möjlighet att
bygga många fina snöfigurer (vad sägs om att göra hela
Hamregården i snö?). Det finns få saker som är så mysiga
som att värma sig vid brasan efter ett pulkarace och kanske
spela några spännande rundor supermaffia.
Avsluta lovet med en skön paus från allt där hemma. Åk upp
till Hamre, träffa kompisar och kom in i Hamrevärlden, där
alla bekymmer liksom krymper ner och hamnar i
bakgrunden. Tänk dig fyra dagar att bara få hänga och ta det
lugnt. Att inte behöva göra något annat än att vara med på
roliga aktiviteter och hitta på spännande saker med dina
kompisar.
Anmäl dig till jullovets roligaste läger!
Mer information om datum och anmälan finns på sista sidan.

Ett minne ur den nya Hamreboken
Av Jim Olander, aktiv 1977-80

En vinter på 1970-talet var otroligt kall, ner till -42 grader.
Efter att vi badat i poolen sprang jag utan mössa tvärs över
gården till Harpdalskojan. På 40 meters springande fick jag
istappar i håret.

tillverkades det också en mycket vacker och välfungerande
basketkorg utanför Östgården där de med mycket spratt i
benen kan springa av sig efter kvällsmålet vid grillen.
Ett annat stort renoveringsprojekt har varit Andersstugan.
Det gamla taket revs och vi la dit ett nytt, i sedvanlig
ordning. Under renoveringen passade vi också på att tilläggsisolera vinden. Panelen på stugans gavlar byttes också
ut, och nu ser stugan så gott som ny ut.

Ett av sommarens stora byggprojekt: upprustning av
fyrstugans veranda (Foto: Tulle Rönnmyr)

VAD HAR HÄNT SEN SIST?
I somras har det hänt mycket på gården. Andersstugan
har renoverats och Fyrstugans veranda har rustats upp.
Vi har rensat upp allvaret, skrotat gamla bilar och
installerat el i Oktogonen. Dessutom har vi byggt en ny
grill och en fantastisk basketkorg.
Fyrstugans veranda, som stått som skräpförråd i många år,
rensades nu under sommaren och rustades med ett nytt golv,
ett räcke och en trappa ner från fyrstugan ut till Östgården.
En mycket välkommen förändring för alla som jobbat under
sommaren och klättrat upp och ner på den en meterhöga
verandakanten. Räcket dekorerades med utskurna mönster
av olika verktyg - ett mycket Hamrigt konstverk. Den
färdiga verandan pyntades också med två nysnickrade bord
och bänkar.
Ett nytt plankförråd byggdes under våren av Åke och Mikael
Rosenson som leder bygg- och renoveringsarbetet på
Hamregården. Förrådet ligger precis bakom fyrstugan och
användes flitigt under sommarens snickerier. Inte minst till
alla myggfönster som häftades ihop och sattes upp i gårdens
stugor.
Nu i somras gjorde vi oss ett
tredje försök att bygga en grill.
Den här gången med en helt ny
metod: en gammal gjuten ring
ställdes upp på den gamla
grillplattan, och denna ring
fylldes med grus och sand. Det
hela toppades med ett runt
grillgaller och en pelare av
stenar för att hålla gallret uppe.
Grillen fungerade utmärkt och
korvarna vi åt fick både den
Renovering av Andersstugans tak. traditionella grillsmaken och
(Foto: Sara Fälting)
det rutiga mönstret från
gallret. För att riktigt kunna utnyttja grillningen byggde vi
också ett långbord med plats för minst tjugo personer, så att
hela lägret kunde njuta av korvgrillningen tillsammans. Det

Andra projekt som vi jobbat med under sommaren är att
uppgradera stugornas dränering för att skydda stuggrunden.
Till Storstugan grävdes långa diken som sedan kompletterades med egengjutna vattenavledningsrännor.
Det lilla arkivrummet under gamla biblioteket revs inför
framtida ombyggnation och den gamla datasalen har nu
iordningställts till arkiv.
Det har skett en storrensning på allvaret - alla gamla bilar är
bortflyttade, allt skräp är rensat och virkesförrådet är rivet.
Hela 15-20 rundor med släpvagnar med skräp har transporterats till återvinningsstationen i sommar från rivningar
och upprensningar. Planen är att vi på allvaret ska bygga en
carport med plats för 5-6 bilar. Men tyvärr inte för vår kära
transitbuss Transan som nu har rullat för sista gången. Vi
kommer sakna vår kära minibuss, men är glada att minibussersättaren Göranna fungerar utmärkt.
Oktogonen har äntligen blivit ljussatt! I somras grävdes en
kabel till Oktogonen, och sedan har Stefan Larnert
installerat el och satt upp mycket fin belysning. Nu går det
alltså bra att hänga i Oktogonen oavsett årstid och tidpunkt.
Som vanligt finns det många saker kvar att göra på gården
och vi ser fram emot ännu ett år med många spännande
byggprojekt.

VILL DU KONFIRMERA DIG I
SOMMAR?
Tre härliga sommarveckor med massa roliga utflykter,
badstunder och lek blandat med spännande byggarbeten
och intressanta konfirmationslektioner - kan sommaren bli
bättre? Ta chansen att träffa nya kompisar, lära dig en
massa om dig själv och skaffa minnen för livet.
Konfirmationen på Hamre är en fantastisk upplevelse som
du sent kommer att glömma!
Är du intresserad? Läs mer på hemsidan eller hör av dig
med frågor till info@hamregarden.se.

Har du läst den nya Hamreboken?
Boken ”Våra liv med Hamregården” byggdes
ihop av mer än 80 Hamregårdare. Det är en
samling berättelser och minnen från alla år som
Hamre har funnits.
För att köpa boken, skicka ett mejl till
info@hamregarden.se och ange det antal
exemplar du vill köpa, ditt namn och din adress
samt sätt in 150:- kr per bok på pg 647422-5
(Hamregården).
Genom att köpa boken för att läsa den själv eller
ge bort den som gåva stödjer du Hamregården
och dess verksamhet.

Ett sätt att stödja Hamregården är att bli MÅNADSGIVARE och automatiskt överföra
ett belopp – litet som stort – till Hamregården varje månad. Det är väl praktiskt?
Tala med din bank och ordna med överföring till Hamregårdens bank-giro 461-3154.
TACK FÖR DITT BIDRAG!

LÄGERKALENDER
vinter och vår 2017
Jullov - Flicklägret
Jullov - Pojklägret

1/1 - 5/1
5/1 - 9/1

Riktpris 1.200 kr
Riktpris 1.200 kr

Sport - Flicklägret
Sport - Pojklägret

17/2-21/2
21/2-26/2

Riktpris 1100 kr
Riktpris 1200 kr

Påsk - Pojklägret
Påsk - Flicklägret

8/4-12/4
12/4-17/4

Riktpris 1100 kr
Riktpris 1200 kr

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL LÄGREN
Skicka din anmälan via formuläret på www.hamregarden.se.
Har du svårt att betala lägeravgiften – hör av dig så ordnar det sig.
Hamregårdens motto är att ingen skall behöva stanna hemma för pengarnas skull!
Vid nedsättning av lägeravgift, ring Ulla Stenfelt tel. 070 – 291 09 33

