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VAD GÖR
DU I
SOMMAR ?
På byggläger finns jobb som passar alla. Du får bygga saker och ting,
men du får riva ett och annat oxå!

Det är viktigt att många får läsa denna tidning. Se
till att den ligger väl synlig så att familj, släkt och
vänner kan få syn på den!

Jo, på sommarlovet åker du
till Hamregården och är med
på ett eller flera byggläger!
Vi gör en massa kul saker.
Läs mer på sidan 3!

KONFLÄGRET IGÅNG
men det är inte försent att anmäla sig …

Har du flyttat eller bytt epostadress? Meddela oss din nya
adress så du får Hälsningar från
Hamregården även i fortsättningen.
Och är du lägerdeltagare vill vi ju
kunna skicka inbjudningar till läger
till dig.

Bli uppdaterad på
www.hamregarden.se

Under Påsklägret samlades en liten men naggande god grupp
tjejkonfirmander på Hamregården.
Du som är tjej och nyfiken på konfirmation – hör av dig till
Hamregården innan sommaren.
Det är inte försent att anmäla sig till konflägret som är
samtidigt med de tre bygglägren 11/6 – 3/7. Lärare är Sven
Bild som är präst i Svenska kyrkan och veteran på
Hamregården. Eftersom vi räknar med ett bidrag från
Svenska kyrkan kommer vi att kunna sätta lägeravgiften
något lägre än vad tre byggläger kostar. Bra, eller hur!
Själva konfirmationen äger rum i det vackra, genuina
Hornberga kapell, 1 km från Hamregården, lördagen 2 juli.
Givetvis är släkt och vänner välkomna att delta i
konfirmationshögtiden. Du som går i sjuan eller högre
klasser och vill vara med på det absolut bästa konflägret som
finns – hör av dig till hamregarden@bredband.net .

TVÅTUSENTIO
ännu ett år på Hamregården
Hamregården har funnits sedan 1949. Långt fler än tiotusen
tjejer och killar har varit med på läger genom åren. Vi har
alltid haft massor att göra men dåligt med pengar. Hur gick
det förra året?
I tabellen nedan kan du jämföra 2010 med året innan.
Deltagardagar (dd) är antalet deltagare på ett läger gånger
hur långt lägret är. Det är inte så stor skillnad från år till år.
Antalet lägerdagar har minskat men det har varit något fler
deltagare på lägren.
2010

2009

•

Antal läger
19
21
o Egna
15
17
o Övriga
4
4
• Lägerdagar
99
109
o Egna
82
91
o Övriga
17
18
• Deltagardagar (dd)
3879
3799
o Egna
3072
2937
o Övriga
807
862
o
Vår strategi de senaste åren har varit att dra ned på antalet
läger men å andra sidan se till att de blir välbefolkade. Även
om det kan vara trevligt med ett miniläger då och då är det
ändå de stora lägren som blir allra roligast. Ett litet läger
kostar dessutom mycket mer per deltagare än ett stort och
Hamre måste vara rädd om pengarna.
Ja, att Hamregården saknar pengar är väl ingen nyhet. Det
har jag säkert skrivit i varenda Hamretidning i snart tjugo år,
likaså Hampan i decennier före mig. Men det finns förstås
en anledning. Hamregården är inte ute efter att tjäna en
massa pengar. Lägeravgifterna är låga och dessutom beviljar
vi nedsättning till den som behöver. Avgifterna borde vara
dubbelt så höga, eller mer, men då skulle vi nog inte få med
alla deltagare vi har idag. Och ni som varit med några gånger och älskar Hamre, ja, ni skulle inte ha råd att komma
upp mer än någon gång per år och då skulle hela charmen
och vitsen med Hamregården försvinna!
Nej, så vill vi inte ha det. Hur har vi då klarat oss alla år? Vi
har fått gåvor och anslag. Gåvor från personer med någon
typ av relation till Hamre som skickar en slant då och då
eller anmäler sig till autogiro och automatiskt sänder ett
belopp varje månad. Anslag kommer från organisationer,
föreningar och stiftelser som anser att Hamregården uträttar
något stort och märkvärdigt och är viktig att stödja. Hamre
står och faller med dessa bidrag.

Om du tittar i tabellen till höger kan du se vår ekonomi 2009
och 2010. Intäkter är det vi tjänar och kostnader är allt vi
måste betala. Det är ju ganska mycket pengar som kommer
in, men som du ser går alltsammans åt. Det är så mycket
som kostar! 2010 gick vi med förlust och fick plocka från
vår reserv. Den är tyvärr inte särskilt stor och kommer inte
att räcka länge till om 2011 går på samma sätt.

Intäkter

2010

2009

Lägeravgifter

462.615

553.752

Gåvor från enskilda

149.786

185.122

Anslag till verksamhet

1.197.500

1.401.720

Anslag till renovering

1.190.925

415.344

3.000.826

2.555.938

-3.051.799

-2.310.163

-54.973

238.304

Kostnader
Resultat

Du kanske undrar vad ”anslag till renovering” är för något.
Det är en av de stora ljuspunkterna mitt i allt ekonomiskt
mörker. Stiftelsen Frimurarebarnhuset som är vår största
anslagsgivare har under de senaste åren bekostat en
renovering av gården, främst sådana saker som vi själva inte
klarar av att genomföra.
2010 har det handlat om en total ombyggnad av matsalens
ventilationssystem eftersom det gamla från sjuttiotalet inte
fungerade. Detta nya system tar tillvara värmen hos den
bortvädrade luften och överför den till den friska luften som
blåser in istället. Förutom att vi blir syresatta i matsalen,
spar vi på våra uppvärmningskostnader. Även andra
upprustningsarbeten har vi fått betalda, t.ex. nya fönster i
Arstugan samt nytt tak på Fyrstugans badrum och på
Tackåsstugan. Dessa arbeten har till stor del utförts av Kurt
Lindberg, vår förre granne som har haft del i det mesta som
byggts på Hamregården och av en annan trogen supporter
nämligen Åke Rosenson . Vissa reparationsarbeten har vi
kunnat utföra själva, t.ex. omläggningen av Lillstugans tak.
Det är förstås jätteviktigt att du och dina jämnåriga är med
och bygger på Hamregården. Det är vår grej!
Vi är mycket tacksamma gentemot Frimurarebarnhuset för
omsorgen om Hamregården som blir allt fräschare och
alltmer energisnål för varje år. Det känns tryggt för
framtiden. Till detta kommer att vi genom en generös
donation från Stiftelsen Sven Hörners skogar även har fått
en brunn borrad på Hornbergaberget. Nu hoppas vi att
vattentillgången är säkrad! Vi ser fram emot en midsommar
med fungerande duschar och toaletter.

MEN VI BEHÖVER PENGAR
Vi behöver fortfarande intäkter så att vi kan betala mat, el,
olja, bussar till lägren, löner till de anställda.
Det ser tyvärr lite mörkt ut just nu.
Men du kan göra en insats. Jag har några förslag; kom med
på läger, bli autogirogivare, kom med på läger, ordna ett
läger själv, kom med på läger, tipsa någon annan som
behöver en bra plats att ha läger på. Och slutligen – kom
med på läger…
Läs mer på sidan 4!

Hamregårdens krönika
Denna gång är det Anna Ödkvist som har fattat pennan
Det var av en slump min pappa fick höra talas om
Hamregården. Några bekantas bekanta berättade det för hans
mamma, så han tänkte att det var väl i alla fall värt att testa
på. Så upp bar det mot Dalarna och Hornberga med bussen
ett vinterläger 1966. Ett läger blev till två och två blev till
årtal av läger ända in till 70-talet. När han sedan träffade en
dalkulla som studerade i Uppsala så föll det sig väl ganska
naturligt att bröllopet blev i Hornberga kapell med Hampan
som präst.
Tjejläger sommaren 2010 framför Arthurstugan och Höghed

SOMMAREN ÄR HÄR
snart och då blir det BYGGLÄGER
På sommarlovet får du vara med och bygga vidare på
Hamregården. Nästan alla husen är byggda av ungdomar i
din ålder och vi verksamheten fortsätter…
Vårt stora bygge är Oktogonen som vi har arbetat med i tolv
år. Det har tagit lite tid, men det beror mest på att vi har brist
på pengar (se sidan 2) att köpa material för. Oktogonen är en
stor åttakantig teaterbyggnad som ser ut lite som ett cirkustält (fast i trä, betong och plåt). Golvytan är ungefär 130 m2
så det får plats rejält med folk. Nu i sommar är det tänkt att
vi skall få alla dörrar färdiga och att in- och utsida skall bli
helt färdiga. Sedan bör vi hinna med den täckta gången som
skall binda ihop huset med Höghedsstugan. Snart blir det
teaterläger:)
Sedan har vi ett nytt spännande projekt. Staffansgården Stillhetens gård – ligger lite avsides och är tänkt att vara en
lugn och tyst plats (en kontrast till övriga Hamregården?!).
Den flyttades till nuvarande läget för 30 år sedan och nu är
det dags igen. Vi vill ha huset närmare Hamre men ändå lite
avskilt. Var kommer den att hamna, tror du? Det får du veta
i sommar då du är med och gjuter grund på nya platsen.
Även i år kommer mycket att handla om renovering. Tak
står på schemat. Det är viktigt att ha bra tak – då håller
husen bättre. Riva bort gammalt och lägga dit nytt de dagar
då solen skiner kommer att vara ett återkommande jobb.
Sedan skall många stugor målas inuti och utanpå, t.ex.
Slöjstugan (TV-rum) som behöver en skönhetsbehandling.
Slutligen har vi en massa blandade uppgifter: nya fotbollsmål och förbättrad plan, modifiering av grillen till mysiga
kvällsmål, konstruktion av en altan, anläggning av mysig
gräsplätt, röjning i parken,
Och när vi inte bygger – ja, då är det tid för bad i Kulltjärn,
Orsasjön eller poolen och tid till spännande utfärder i Orsa
Finnmark eller slappande med kompisarna. Eller varför inte
en fotbollsmatch med siktet inställt på de nya målen.

KOM MED PÅ BYGGLÄGER I SOMMAR!
Läs mer på www.hamregarden.se

När det sedan blev dags att döpa första dottern 1980 så bar
det naturligtvis upp till Hornberga igen med hela släkten och
Hampan fick döpa en blivande lägertjej.
Dotter nummer två åkte även hon på flera läger. Det var på
hennes konfirmation som jag fick för första gången känna på
stämningen på Hamre. Jag var 9 år då och tyckte att det hela
var otroligt häftigt, eftersom jag hade hört så mycket om
stället. Mina systrar hade ju berättat om vad dom gjort på
deras läger och pappas historier från när han var där . Allt
från byggprojekt och utflykter till ”ambulansfärder” med
Hampan (då man målade ett rött kors på ett pingisracket och
höll ut genom fönstret och fräste på i full fart till Mora
lasarett).
Jag minns hur vi gick runt på gården och tittade på alla fina
stugor och utrymmen. Pappa visade vad han en gång vart
med och byggt på, min syster visade stolt upp svinstian hon
var byggledare på och det blev en härlig utflykt till kulltjärn.
Senare på kvällen blev det mys med fika och öppen eld i
Gillestugan. Nog var det någon speciell känsla med Hamre
alltid.
Vi fick ibland låna en stuga i byn av en gammal
hamrekompis till pappa, både på vintern och på sommaren.
Ibland var det läger när vi lånade stugan, så man hörde hur
det hamrades på somrarna och såg en del pulkarace på
vintrarna. Det var alltid liv och rörelse när det var läger.
Så nog var det en speciell känsla när jag äntligen fick åka på
läger för första gången. Det var ett höstläger-00 och jag
kände mig direkt som hemma. Visst kände jag igen mig,
men det var ju först nu jag fick vara med om det som Hamre
verkligen handlar om. Att det är vi ungdomar som ser till att
allt blir gjort. Att få ansvar att göra sådant man aldrig gör i
vanliga fall hemma . Bygga och måla, se till att allt hålls i
skick, reparera och städa. Odla potatis och gräva upp potatis,
laga mat i storkök, till ibland över 100 personer och diska.
Hamregården kan verkligen få människor att växa som
personer, genom att man får just det ansvar att klara av
sådant man inte gör i vanliga fall. Visst blir det fel ibland,
men man lär sig av det också. Otroligt mycket kunskap har
jag fått genom att vara på Hamre, att ständigt arbeta i grupp,
tro på mig själv och hjälpa andra. Jag tror inte jag hade varit
den jag är idag om det inte hade varit för Hamregården.
Jag åker fortfarande upp ibland, inte alls lika aktiv som förr.
Men jag vet att trots jag varit ute och rest ett tag, så finns
Hamre kvar där, lika välkomnande som alltid. Så i sommar
ses vi igen!!

Ett tårtläger kanske. Detta är ett av flera
delikata bakverk från Påsklägret 2011

VILL DU ORDNA ETT EGET LÄGER
I förra tidningen efterlyste vi dig som är intresserad av
att ordna ett eget läger på Hamregården. Vi anade ett
visst intresse…
Du kanske fortfarande är aktiv på Hamre eller har varit
tidigare och har ett brinnande intresse för t.ex. film,
innebandy, teater, fotboll, serier, musik, orientering,
fotografering, dataspel, simning, rollspel, schack,
meditation, bridge…
Vill du ordna en egen lägervecka eller helg parallellt
med ett av våra läger!

VET DU NÅGRA som behöver hyra en
bra och prisvärd gård att ordna läger på.
Tipsa dem om HAMREGÅRDEN.

Här är en unik chans att prova på att vara lägerchef!
Och du får också ett billigt boende för ett läger med din
grupp.
Hör av dig till hamregarden@bredband.net

Ett sätt att stödja Hamregården är att
bli AUTOGIROGIVARE och
automatiskt överföra ett belopp –
stort eller litet – till Hamregården
varje månad. Det är väl praktiskt?
Mejla hamregarden@bredband.net
så skickar vi dig den nödvändiga
blanketten.

Vill du läsa om hur allt startade?
Hampan skrev en bok som heter ”Mitt
liv med Hamregården”. Mejla
hamregarden@bredband.net
antal ex du vill köpa, ditt namn och din
adress samt sätt in 150:- kr på pg
647422-5 (Hamregården)
Genom att köpa boken - eller ge bort
till någon – stöder du Hamregården.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL LÄGER
Mejla din anmälan till hamregarden@bredband.net eller via hemsidan www.hamregarden.se.
Hamregårdens postadress är Nedre Hornbergavägen 26, 794 90 Orsa. Telefon 0250-47019.
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!

LÄGERKALENDER SOMMAREN 2011
OdlarPojkläger
2/6-5/6
Riktpris 850 kr
1 FlickBygglägret
11/6-19/6
Riktpris 1.400 kr
2 FlickBygglägret
19/6-26/6
Riktpris 1.400 kr
3 FlickBygglägret
26/6-3/7
Riktpris 1.400 kr
Konformationslägret för tjejer går parallellt med alla bygglägren
1 PojkBygglägret
24/7-31/7
Riktpris 1.400 kr
2 PojkBygglägret
31/7-7/8
Riktpris 1.400 kr
Två byggläger – 2.700 kr, tre byggläger – 4.000 kr

