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Foto: Embla Holmquist. Ett höstarbete på Oktogonverandan 2014.

”När du kommer in i gillestugan möts du av vär-
me. Elden i eldspisen som fladdrar rött och leen-
den från alla lägerdeltagare som myser i sofforna. ”

  > Läs mer på sid. 3
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Sommarens stora byggprojekt 
har varit att renovera Lillstugans 
fasad. Den kära lilla stugan har 
sedan länge varit i behov av en 
rejäl utvändig upprustning, och 
nu i somras blev det dags att sätta 
slag i saken. Alla ytterväggar har 
tilläggsisolerats och försetts med 
en ny fasad utanpå den gamla 
timmerstugan. De nya plankorna 
är vackert snidade så att de ser ut 
som en sorts timmervägg och det 
slutgiltiga resultatet kommer nog 
verkligen att lysa upp gården! I 
samband med den utvändiga re-
noveringen har stugan också fått 
bättre ventilation. Den gamla äls-
kade verandan till Lillstugan revs 
för att möjliggöra renoveringen av 
fasaden, och en tillfällig trapplåda 
har ställts i dess ställe. Framöver 
kommer det att byggas en ny ve-
randa en större och nyare där för-
hoppningsvis hela stugan ska kun-
na sitta och njuta av solen! Andra 
mindre projekt som har skett på 
gården är en renovering av det 
gamla arkivrummet väggen mot 
tvättstugan har rivits och en ny 
satts upp. Rummet ska även i fort-
sättningen vara ett arkivrum men 
ska förses med lås så att inga vik-

Vad har hänt på gården i år?
tiga papper försvinner där ska hela 
Hamregårdens historia förvaras! En 
gång för alla har det skett en riktig 
braktömning av boden. Två stora 
lass med skräp kördes till soptippen, 
och många andra saker förflyttades 
till mer passande ställen. Resulta-
tet är en bod där alla fyra väggar-
na syns, och kan användas för att 
hänga upp verktyg. Trallen utanför 
Oktogonen fick sig också en reno-
vering, liksom taket till kortgången 
som byttes ut. Sommarens tyngsta 
jobb var att gräva ner en kabel mel-
lan Lisastugan och Fyrstugan, ett 
jobb som lägerdeltagarna kämpade 
tappert med. Som vanligt rensades 
också gården upp från skräp gamla 
träplankor kördes till Foten och den 
gamla varmvattenberedaren släng-
des på tippen. Utöver jobben som 
skett under lägrena har även Åke 
och Mikael Rosenson, som leder 
bygg- och renoveringsarbetet på
Hamregården, bytt taket till mat-
salen under året. Något av de mest 
uppskattade jobben i somras var 
byggandet av den provisoriska trap-
pen till Lillstugan ett jobb som en-
gagerade hela tredje bygglägret un-
der två mycket soliga och fina dagar.

Visste du att du kan få uppdateringar om vad som händer på 
Hamregården via våra sociala medier? Följ oss på instagram och 
facebook och ta del av bilder och texter från våra senaste läger!

Se fler bilder från vår instagram på @hamregarden, i appen eller på instagrams hemsida!

Följ oss på Våra sociala medier! Hamregårdens 
pojk- och flickby

@hamregarden

Foto: Tobias Åresten. Isolering av 
Lillstugans framsida.

Foto: Embla Holmquist. Skruvning 
av takplåt på kortgången.

Foto: Sara Fälting. En nystädad 
Boden.



har klätt ut sig. Alla pustar ut, någon skrattar åt lätt-
naden att allt det farliga har försvunnit. Den utklädda 
tar sig lite kvällsmål och sätter sig med de andra, och 
plötsligt är det inte lika mörkt och kallt ute längre. 
Plötsligt är den där värmen tillbaka, och ni skrattar 
tillsammans, delar historier och fikar på kvällsmålet. 
Brasan brinner fortfarande mjukt i eldstaden, och ut-
anför Är det mörkt. Det är höstlovsläger på Hamre-
gården.

Vill du vara med och mysa i gillestugan, lyssna på 
läskiga spökhistorier eller bara hänga med dina kom-
pisar? Kom upp på Hamregårdens höstlovsläger! 

Killäger - 27-31e oktober
Tjejläger 31 oktober-5 november

Anmäl dig på www.hamregarden.se/anmalan

höstloV på hamregården

Det är mörkt, pumpaansikten lyser upp i mörkret, 
oranget ljus som visar vägen till gillestugan. Det är 
blött, och löven ligger klistrade mot vägen. Inomhus 
är det varmt, torrt. Ett tjugotal skor ligger utsprid-
da innanför dörren och du hör röster från det andra 
rummet, ser skuggor som fladdrar mot den öppna 
dörren. När du kommer in i gillestugan möts du av 
värme. Elden i eldspisen som fladdrar rött och leen-
den från alla lägerdeltagare som myser i sofforna. 
Kvällsmål är framdukat, spel och vattenfärger ligger 
framme på borden och i ett hörn har någon satt sig 

med en gitarr, vars ljud sprider sig över rummet. Ut-
anför är det kolsvart. Och trots att alla är där så hör 
ni något utifrån. Ett svagt bankande ljud? Eller var 
det bara inbillning. Ni fortsätter som om ingenting 
hänt, men en svag ilning av oro och rädsla sprider 
sig i kroppen. Någon samlar alla vid sofforna, sätter 
sig högtidligt i fotöljen och höjer rösten. Lamporna 
släcks, ett ensamt ljus bärs fram. Spökhistorien börjar, 
och ängslan sprider sig i gruppen. Det verkar som att 
det bara blir mörkare och mörkare utanför, och de 
inbillade ljuden blir högre och högre. Eller är de bara 
inbillade? Nu ser sig fler och fler personer omkring. 
Precis när berättaren avslutar historien med några 
skräckdrypande ord hör ni hur ena dörren smäller 
upp. Ett knarrande ljud från golvbrädorna och alla 
håller i varandra, kryper ihop. Dörren in till rummet 
öppnas och in kommer det där monstret från histori-
en! Men så tänder någon lampan, och det är ju inte 
ett monster, det är bara en av lägerdeltagarna som 



Höst - Killlägret
Höst - Tjejlägret 

Advent - Tjejlägret
Advent - Killägret

Jullov - Tjejlägret
Jullov - Killlägret

27/10 - 31/10
31/10 - 5/11

1/12-3/12
8/12-10/12

1/1 - 5/1
5/1 - 8/1

Riktpris 1.100 kr
Riktpris 1.200 kr

Riktpris 750 kr
Riktpris 750 kr

Riktpris 1200 kr
Riktpris 1100 kr

Så här anmäler du dig
Skicka din anmälan via formuläret på www.hamregarden.se

LÄGERKALENDER
 höst och vinter 2017

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

Har du läst den nya Hamreboken?
Boken ”Våra liv med Hamregården” byggdes ihop av mer än 80 Hamre-
gårdare. 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. 

Bli månadsgiVare

Ett sätt att stödja Hamregården är att bli må-
nadsgivare och automatiskt överföra ett belopp 
- litet som stort - till Hamregården varje månad. 
Det är väl praktiskt?

Bli månadsgivare enkelt via din internetbank. 
Skicka till Hamregårdens bankgiro 461-3154.

Tack för ditt bidrag!

Foto: Sara Fälting. Supermaffia inne i Storstugan.


