Kunne du tænke dig at komme med på en
Lions Handicaplejr ?
Hvor !
Lions har hver sommer en handicaplejr på
Osted Fri- og Efterskole for fysisk handicappede
imellem 18 og 30 år .

Hvor længe !
Lejren varer en uge begyndende i en weekend
og slutter den efterfølgende weekend.

Aktiviteter !
I løbet af ugen er der forskellige aktiviteter, heraf kan der være
en Københavnertur med besøg på f.eks. Christiania, eller et
museum, der er måske også en tur på Dyrehavsbakken eller i
Tivoli, men programmet varieres fra år til år. Der er dage hvor
man hygger sig i lejren med musik, spil m.m.

Kravene !
Kravene for at deltage er følgende:
Du skal være fyldt 18.år når lejren starter.
Du må helst ikke være over 30 år.
Du skal have et fysisk handicap
Hvis du ikke er 100 % selvhjulpen skal
du have en hjælper med.

Hvem !
På lejren er der plads til omkring 30 deltagere. Det vil i praksis sige at der er omkring
15 fysisk handicappede samt 15 hjælpere.
Den enkelte sørger selv for at skaffe sin
hjælper. Hertil kommer vore ledere og naturligvis personalet i køkkenet.
Der kan komme deltagere fra alle egne af
landet.

Prisen !
Lions betaler for dig og din hjælpers ophold,
herunder også diverse udflugter, inklusive alle
måltider og alkoholfrie drikkevarer,

Det er Lions !

Hvordan !
Hvis du er interesseret i at komme i betragtning til en plads
på lejren, så send et par ord til nedenstående enten pr. mail
eller pr. brev,
Dit navn - adresse - mailadresse - telefonnummer
Din alder - Dit handicap
Om du har været med på lejren før og eventuelt andet,
du ønsker at oplyse os om.
Så hører du nærmere fra os.
Send til:

Bendt Ole Loike
Norddalen 9
4000 Roskilde
mail: bo.loike@gmail.com

Lions er en humanitær organisation. Faktisk
verdens største private organisation af den
type. Etableret i USA i 1917 og siden 1950 repræsenteret i Danmark, Grønland og på Færøerne.
Der er over 1,4 millioner lionsmedlemmer, kvinder og mænd i 190 lande i verden. Hvert år
omsættes mange millioner kroner til humanitært hjælpearbejde. Lions indsamler penge og
sørger for at de kommer videre til det bestemte
formål. Enten i lokalområdet eller ude i verden.
www.lions.dk

