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Foto: Sara Fälting. Några lägerdeltagare målar en stor påsktavla 2017.

”Vill du ha fler kycklingar i ditt liv? 
Kanske skymta påskharen ur ögonvrån, 
pyssla, äta godis och påskmiddag?”

> Läs mer på sid. 2
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Påsklovsläger

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

Kill- och tjejläger: 4-8 april

SiSta anmälningSdag: 1 april

om kaffe men inte om te...”) supermaffia (”Jag anklagar dig!”) 
eller teaterkväll. Massvis med skratt, vänner att träffa och nos-
talgiska minnen att skaffa sig. Kom med du också!

Vi kommer ha medarbetarkurs där man får lära sig en massa 
bra saker (eller bli påmind om det en glömt bort!) spela spel i 
Gillet, bada i poolen och ha ett helt fantastiskt läger. 
Kanske blir det någon systemlek (”Kejsaren av Kina tycker 

Vill du ha fler kycklingar i ditt liv? 
Kanske skymta påskharen ur ögonvrån, pyssla, äta godis och påskmiddag? 
Är du inte redan inställd på att åka till Blåkulla så kom till Hamre istället! 



Mitt namn är Niclas Eriksson och jag har varit lägeraktiv mel-
lan åren 2002 och 2012. Jag vill här ta tillfället i akt och berätta 
lite om vad som händer bakom kulisserna, som ni säkert redan 
känner till så har antalet deltagare på lägren sakta dalat och är 
för tillfället på en mycket låg nivå. Detta är såklart väldigt trå-
kigt eftersom Hamre är ett sånt oerhört bra ställe för ungdomar 
och ingen borde missa chansen att få åka upp dit.

Det finns många orsaker till varför det ser ut som det gör med 
antalet lägerdeltagare men frågan man bör ställa sig är, vad går 
det att göra för att ändra på den nuvarande situationen? Och 
det är precis vad vi gjort! På förfrågan av Ulla arrangerades 
det ett medarbetarläger helgen den 19–21 januari med fokus 
på att diskutera kring Hamregårdens existens. Totalt samlades 
20st gamla hamregårdare i åldrarna 24–44 år. Under två dagar 
hölls diskussionsforum med fokus på rekrytering och marknads-
föring. Detta mynnade ut i en styrgrupp under arbetsnamnet 
’Hamregårdens resursnätvek’ (HR-gruppen). Denna grupps 

huvudsakliga uppgift är att stötta Tobias Åresten och Anna 
Åresten Rosenson i arbetet kring rekrytering och marknadsfö-
ring av Hamregården. Tack vare ett enormt förarbete av Sara 
Fälting (stor eloge till dig) är nu en ny hemsida på gång samt nya 
snygga foldrar upptryckta. Foldrarna eller broschyrerna har och 
ska vi i HR-gruppen dela ut på arbetsplatser och i skolor i hopp 
om att öka antalet lägerdeltagare till sommarlägren. Parallellt 
med detta har information spridits via hemsidan 
Kubikuppsala.se och den traditionell rekryteringen i skolor 
pågår för fullt.

Jag vill även passa på att rikta mig till dig som ännu åker upp 
på hamreläger, du har väl inte missat blandlägret i påsk? Detta 
är ett läger vi konstruerat för att få tillfälle att prata med er som 
åker upp till Hamregården dels för att hålla i en medarbetarkurs 
men framför allt få chansen att träffa er och prata med er om 
hur ni tror att lägren kan utvecklas för att locka fler ungdomar. 
Så ta tillfället i akt och åk upp på detta unika läger.

Hej kära läsare av Hamretidningen

Varma hälsningar från Niclas och övriga medlemmar i Hamregårdens resursnätverk

Foto: Sara Fälting. Tre lägerdeltagare solar sig på Harpdalstrappan, påsklovsläger 2011.



sommarläger

Byggläger

konFirmationsläger



Tre härliga sommarveckor med massa roliga ut-
flykter, 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 skaf-
fa minnen för livet. Konfirmationen på Hamre är en
fantastisk upplevelse som du sent kommer att glöm-
ma!

Är du intresserad? Läs mer på hemsidan eller hör av 
dig med frågor till info@hamregarden.se.

Sommarläger på Hamregården har något för alla. Gillar du att 
vara ute och leka och sporta? Då gillar du säkert våra utomhus-
lekar som femkamp, brännboll och vår stora fot-bollsplan. Eller 
tycker du mer om att vara ute i naturen, kanske gå på äventyr 
eller bada? Hamregården ligger mitt i en skog, och så fort vädret 
är bra passar vi på att gå till vår tjärn för ett dopp.  Vi ordnar 
även turer ut i vildmarken för att paddla kanot eller åka på spän-
nande djursafari. 

Om du hellre stannar inomhus för att baka eller laga mat el-
ler spela spel med kompisarna så blir det mycket av det med. 
Alla lägerdeltagare får hjälpa till med matlagningen, och kanske 
får du vara med och själv plocka rabarber till pajen som bakas! 
Vi har också en fin gillestuga med massor av roliga brädspel 
och kortlekar och avslutar ofta sommar-kvällarna med att mysa 
framför brasan. 

Vill du lära dig något häftigt och användbart, och få göra nå-
got som faktiskt spelar roll? Precis det får du göra under somm-
arens byggjobb, när vi renoverar gården och bygger nytt.

konFirmera dig På Hamre!

Snart är det äntligen sommar igen! Då är 
det självklart dags för tre Hamreveckor med 
roliga aktiviteter, byggprojekt och utflykter.



Välkommen på odlarläger med k-poptema  på 
Hamregården under Kristi himmelsfärdshel-
gen!

K-pop står för koreansk popmusik och genren har vux-
it sig mer populär runt om i världen de senaste åren.
Artisterna agerar ofta i band där de sjunger, dansar
och rappar. Exempel är grupper som EXO, Blackpink,
BTS och Red Velvet.

Vill du ta reda på mer om genren eller träffa andra 
som delar ditt intresse är du varmt välkommen på lä-
ger på Hamregården 10/5 - 14/5. Vi kommer lära ut 
olika k-popdanser, anordna tävlingar och annat som 

lägerdeltagarna bidrar med.
Är du inget k-popfan? 
Ingen fara, på Hamregråden finns det alltid massa ro-
liga saker att göra! Bad i vår inomhuspool, brännboll, 
kubb, volleyboll eller andra roliga lekar på fotbollspla-
nen. Du kommer också få möjlighet att ta hand om 
våra växter i grönsakslanden och odla nytt. Vi kommer 
att ordna aktiviteter för alla!

K-poplägret kostar 1000 kr och det riktar sig till ung-
domar 12 - 18 år. Sista anmälningsdag är 6/5. Ham-
regården ansvarar för transport till och från Uppsala. 
För mer information och anmälan besök vår hemsida: 
www.hamregarden.se/anmalan

k-PoP På Hamre, vad är det?

Påskläger med medarbetarkurs
Tjej- & killäger 
Sista anmälningsdag:

Odlarläger med k-poptema
Tjejläger -Sista anmälningsdag:

Byggläger 1 - Tjejläger
Byggläger 2 - Tjejäger
Byggläger 3 - Tjejläger

Byggläger 1 - Killläger
Byggläger 1 - Killläger
Byggläger 1 - Killäger

4/4 - 8/4

1 april

10/5-14/5
6 maj

15/6 - 24/6
24/6 - 1/7
1/7 - 8/7

8/7 - 15/7
12/7 - 22/7
22/7 - 29/7

Riktpris 1100 kr

Riktpris 1000 kr

Riktpris 1500 kr
Riktpris 1500 kr
Riktpris 1500 kr

Riktpris 1500 kr
Riktpris 1500 kr
Riktpris 1500 kr

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

LÄGERKALENDER
 vår och sommar 2018

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

För sommarlägren är sista anmälningsdag tre dagar innan lägerstart!


