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Läger för alla
Igen har tiden kommit då årets lägerbroschyr är här och det är dags att 
välja läger! Det finns många alternativ att välja mellan: Våra dagläger är 
för dig som vill vara med om roligt program nära ditt hem, men komma 
hem till natten. Övernattningsläger är för dig som tycker om att vara 
borta flera dagar i sträck och kanske träffa vänner från andra orter.  
Temaläger är för dig som har intresse för konst, hantverk, teater, musik 
eller dans. Läger för personer med stort stödbehov är för dig som vill 
komma på läger men som behöver extra hjälp för att få en bra läger- 
vistelse. Som du märker, tanken är att det finns något för alla! 

Nyhet för i år är att vi har fått STEA-finansiering för att utveckla vår  
lägerverksamhet. Det innebär också att vi har kunnat sänka priset på 
övernattningsläger. 

För att öka på valmöjligheterna ordnar vi också i år läger både på somma-
ren och under resten av året. Broschyren fokuserar på sommarens läger, 
men i slutet av broschyren på sidorna 20-21 hittar du mera information 
om våra övriga läger.  

Tema: Vänskap
Vänskap är det övergripande temat på alla årets läger. Det betyder att vi 
på alla läger tar upp temat vänskap på något sätt. Läger har i alla tider 
varit en mötesplats där vänner träffas och nya vänskaper föds.

Läs igenom broschyren, se vilket läger som passar bäst för dig och som du 
helst skulle fara på. Anmäl dig sedan senast den sista februari. 

Välkommen på läger!
Lägerteamet 

Har du frågor? Kontakta oss!
Filippa Sveholm 
lägerkoordinator i södra Finland  
lager@fduv.fi 
040 865 38 88

Lägerkoordinator i Österbotten
lager@fduv.fi
050 302 78 88 
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”Den perfekta lösningen”
Wilmer Nydahl (7 år) har deltagit i FDUV:s dagläger både på sommaren och 
under höstlovet. Enligt pappa Johan Nydahl har daglägren fungerat som en 
inkörsport till lägerverksamheten. Tack vare duktiga och bekanta ledare har 
Wilmer fått fina upplevelser och träning i social kompetens.

”
Dagläger har känts  
som den perfekta  
inkörsporten.

Familjen Nydahl, som också består av mamma 
Caroline och lillebror Walter, har tidigare del-
tagit i olika former av FDUV:s familjeverksam-
het. Barnen har då också haft eget program med 
hjälpledare, men förra sommarens dagläger var 
första gången Wilmer deltog helt själv, utan 
föräldrarna eller lillebror. 

Varför valde ni att Wilmer skulle delta i 
FDUV:s dagläger? 

– Vi båda föräldrar jobbar dagtid, och ibland 
på distans hemifrån. Att få föra Wilmer på läger 
på morgonen och sedan hämta honom på efter-
middagen har känts som den perfekta lösningen 
både på sommaren och på höstlovet, säger 
Johan.

Vad tycker ni är det bästa med lägren? 
– Wilmer klickar inte med alla, så det har 

känts som en stor trygghet att det funnits 
bekanta ledare som varit med på flera av eve-
nemangen. När vi har visat foto på någon av 
ledarna hemma före lägret har det minskat  
Wilmers nervositet och gjort det lättare för 
honom att åka på läger, säger Johan.

Han berättar att Wilmer trivs när det händer.  
Han tror Wilmer gillar lägren för att det är så 
många olika aktiviteter. Wilmer nickar och 
skrattar. Vi pratar om sommarens dagläger, dit 
Pettson kom på besök och ville ha hjälp med att 
baka pannkakstårta. 

– Ja alltså ni är nog jätteduktiga på att hitta 
på program, man blir förbluffad varje gång! 
säger Johan.

Han tycker också att daglägren är en bra möj-
lighet för Wilmer att träna social kompetens.  

Skulle det kännas som ett stort steg för er 
att anmäla Wilmer till ett övernattningsläger? 

– Absolut, det har han inte varit redo för 
ännu. Dagläger har känts som den perfekta 
inkörsporten.

Vad har ni för önskemål gällande framtida 
läger? 

– Fortsätt som ni gör bara. Wilmer kommer 
nog fler gånger, nu blir tröskeln att delta lägre 
och lägre för varje gång.

Text och foto: Daniela Mård
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Lägerprocessen

STEG 2: 28.2
Ansök vid behov om understöd av din hemkommun eller ditt välfärdsområde. 

Om Helsingfors, Vasa eller Vörå är din hemkommun ska du inte ansöka om un-
derstöd från kommunen. Läs mera på sidan 10.

STEG 1: 28.2
Ansök om en lägerplats. Ansökningsblanketten finns på fduv.fi/lageransokan. 
Kontakta lägerkoordinatorn i din region om du behöver en pappersblankett för 
ansökan. 

STEG 3: 7.4
Ansök vid behov om bidrag via FDUV senast 7.4. Läs mera på sidan 10. 

STEG 4: 21.4 
Vi ger besked per e-post om du har fått en lägerplats och om du fått under-
stöd från FDUV senast 21.4. 

STEG 5: 1.5 
Skicka in den ifyllda deltagarblanketten. En länk till blanketten finns med i 
beskedet om att du fått en lägerplats. Genom att skicka in blanketten bekräf-
tar du att du tar emot platsen. Meddela också om du inte tar emot platsen.

STEG 6: 
Några veckor innan lägret börjar får du ett lägerbrev per e-post. Brevet inne-
håller fakturan på lägeravgiften och information om lägret och transporten.

STEG 7: 
Betala fakturan innan du åker på läger.
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ÖVERNATTNINGSLÄGER

26–30.6

5. Läger för personer med stort  
    stödbehov:  
    Sommarskönt på Lehmiranta i Salo 

3–7.7

6. Läger för barn och unga:  
    Chill på Lojo Spa och Resort  
    i Karislojo 

10–14.7

7. Vuxenläger:  
    Teater på Lojo Spa och Resort  
    i Karislojo 

17–21.7

8. Barn- och ungdomsläger:  
    Action på Solvalla i Esbo 

9. Dans- och musikläger för vuxna:  
    Swing på Solvalla i Esbo

24–28.7

10. Konst- och naturläger för vuxna:  
      Cityläger i skärgårdsstad på  
      Hotel Kalkstrand i Pargas 

DAGLÄGER

26–29.6

1. Dagläger för vuxna:  
    Konst och musik i Borgå 

3–6.7

2. Dagläger för barn och unga:  
    Skratt och skoj i Esbo 

10–13.7

3. Dagläger för vuxna:  
    Konst- och hantverk i Kyrkslätt 

24–27.7

4. Dagläger för barn och unga:  
    Cityläger på Hotel Kalkstand i Pargas 

Läs mer om södra Finlands dagläger på sidan 12.
Läs mer om södra Finlands övernattningsläger på sidorna 13–14.

FDUV:s sommarläger 2023

Södra Finland
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DAGLÄGER

3–6.7

11. Dagläger för barn och unga  
      vid Evangeliska Folkhögskolan i Vasa 

10–13.7

12. Dagläger för vuxna:  
      Konst och hantverk på Kilen i Sideby 

17–20.7

13. Dagläger för barn och unga  
      i Jakobstad

31.7–3.8

14. Dagläger för vuxna:  
      Dans och musik på Kronoby  
      Folkhögskola 

ÖVERNATTNINGSLÄGER

26–30.6

15. Vuxenläger:  
      Musik på Kredu i Nykarleby 

3–7.7

16. Läger för personer med stort  
      stödbehov:  
      Må bra på Norrvalla i Vörå 

10–14.7

17. Barnläger:  
      Teaterlekar på Norrvalla i Vörå 

18. Ungdomsläger:  
      Dans och Musik på Norrvalla i Vörå 

17–21.7

19. Ungdomsläger:  
      Skärgårdskonst på Sälgrund utanför      
      Kaskö 

24–28.7

20. Vuxenläger:  
      Teater på Kilen i Sideby 

31.7–4.8

21. Läger för unga vuxna:  
      Naturäventyr på Villa Elba i Karleby 

Österbotten

Läs mer om Österbottens dagläger på sidan 15.
Läs mer om Österbottens övernattningsläger på sidorna 16–17.
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Anvisningar och information

Hur väljer jag ett lämpligt läger? 

Välj läger enligt intressen, önskemål, ålder och 
stödbehov. Fyll i två alternativ i ansöknings-
blanketten. Mera information om lägergårdarnas 
tillgänglighet finns i beskrivningarna om läger-
gårdarna på sidorna 18-19.

Hur ansöker jag om en plats på FDUV:s 
sommarläger? 
Fyll i ansökningsblanketten elektroniskt på 
FDUV:s webbplats: fduv.fi/lageransokan. Den  
sista ansökningsdagen är den 28 februari.  
Kontakta lägerkoordinatorn i din region om du 
behöver en pappersblankett. Kontaktuppgifter 
finns på sidan 3. 

Notera att ansökningsblanketten gäller för 
sommarens läger. Läs mera om vårens och 
höstens läger på sidorna 20-21. 

När meddelar FDUV vem som har fått 
lägerplats? 

Vi skickar meddelande om lägerplats senast den 
21 april till den e-postadress som du har uppgett 
i ansökningsblanketten. Där framgår om du får 
plats på läger. I meddelandet finns också en länk 
till en deltagarblankett som du ska fylla i  
elektroniskt. Du bekräftar att du tar emot läger-
platsen genom att fylla i blanketten och ladda 
upp ett foto på dig. Det ska du göra inom april. 
Bara en ifylld deltagarblankett garanterar en lä-
gerplats. Du ska också berätta om du inte vill ta 
emot lägerplatsen, så att vi kan erbjuda platsen 
åt någon annan i stället. 

Mer information om de praktiska detaljerna, 
övriga deltagare och ledare får du i lägerbrevet 
ett par veckor före lägret börjar. Nytt för i år är 
att lägerbrevet skickas per e-post.

FDUV ordnar även i sommar både dagläger och 
övernattningsläger. Det finns läger för vuxna, 
ungdomar och barn. Vi anpassar antalet  
ledare efter deltagarnas stödbehov. Vi har ett 
begränsat antal platser på våra läger och ofta 
fler sökande än platser. Vi gör vårt bästa för 
att så många som möjligt ska få delta i läger. 

Läs anvisningarna noga, välj läger och fyll 
efter det i ansökningsblanketten på FDUV:s 
webbplats: fduv.fi/lageransokan. 

För vem är FDUV:s läger? 

FDUV:s läger är för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning eller motsvarande stöd-
behov. Ingen specifik diagnos krävs för att delta. 

Vad är ett dagläger? 

Våra dagläger är fyra dagar långa, från måndag 
till torsdag kl. 9–15. Daglägren kostar 150 euro.  
I priset ingår lunch och mellanmål, assistans av 
lägerledare, program, material och försäkringar. 
Lägren har 5–10 deltagare. Deltagarna kommer 
till lägren på morgonen och åker hem till  
natten. FDUV ordnar inte transport till dag-
lägren. Mer information finns i beskrivningen av 
de enskilda lägren. 

Vad är ett övernattningsläger? 

Våra övernattningsläger är fem dagar och fyra 
nätter långa. De pågår från måndag till fredag.  
De kostar 250 euro. I priset ingår mat och  
boende, assistans av lägerledare dygnet runt, 
program, material och försäkringar. Lägren har 
5–15 deltagare. Deltagare och ledare sover på 
lägergården. Mer information finns i beskriv-
ningen av de enskilda lägren. 
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Hur kommer jag till lägret? 

I år ordnar FDUV ingen gemensam transport till 
och från våra läger. I första hand ska du ta dig 
till lägret på egen hand, till exempel med buss 
eller tåg, med skjuts av någon närstående eller 
med färdtjänst. Vi kan vid behov hjälpa med att 
ordna ledsagare. Vi ger mera information om 
detta i samband med besked om lägerplats.

Till övernattningsläger ordnar vi ändå gemen-
sam transport från den buss- eller tåghållplats 
som är nära lägergården. I lägerbrevet får du 
information om tidtabeller och hållplatser. 

Efter lägret kan du ansöka om bidrag för rese-
kostnader från FDUV.

Kan jag delta i ett läger i en annan  
region? 
Du kan ansöka till ett läger i vilken region som 
helst. Det finns möjlighet att ansöka om ekono-
miskt bidrag för resan från FDUV. 

Finns det hjälpmedel på lägret? 

På lägergårdarna finns det inga hjälpmedel och 
de har bara vanliga sängar. Det du behöver för 
att kunna delta i lägret ska du ta med själv. 
I lägeransökan är det viktigt att du meddelar 
vilka hjälpmedel du tar med dig, till exempel 
extra rullstol, lift, rullator eller wc-förhöjning. 
Vi måste försäkra oss om att det finns plats för 
dem på lägergården och i den gemensamma 
transporten. FDUV ansvarar inte för skador eller 
om hjälpmedel kommer bort.  

Vad händer om jag får förhinder  
eller blir sjuk? 

Meddela lägerkoordinatorn i din region så fort 
som möjligt om du inte kan delta i lägret. Då 
kan någon annan få din plats i stället. Beroende 
på orsaken till och när du meddelar om för-
hinder gäller olika villkor för om vi kan betala 
tillbaka lägeravgiften. 

Innan lägret börjar: Om du har tackat ja till att 
delta, men avbokar utan giltig orsak måste du 
betala hela avgiften för lägret. Blir du sjuk och 
har läkarintyg kan vi betala tillbaka hela avgif-
ten.  

Efter lägrets start: Om du blir sjuk under lägret 
och måste åka hem, kan vi betala tillbaka en del 
av avgiften. Då måste du skicka oss ett läkarin-
tyg. Om du inte alls kommer på lägret eller av-
bryter lägret utan giltig orsak, måste du betala 
hela avgiften.

Hur inverkar coronasituationen på 
lägren? 
Vi lever fortfarande i en oviss tid, men hoppas 
att vi kan ordna läger som planerat. Vi följer 
kontinuerligt med coronasituationen och gör 
nödvändiga anpassningar enligt rådande rekom-
mendationer. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
program eller ställa in läger om situationen så 
kräver och meddelar alla deltagare om eventu-
ella ändringar av planerna.  

Ansök senast 28.2 på 
fduv.fi/lageransokan
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Lägeravgift och ekonomiskt understöd

Vad kostar FDUV:s sommarläger? 

FDUV har fått ekonomiskt stöd från STEA till 
lägerverksamheten för år 2023. Det betyder att 
vi har kunnat sänka lägeravgiften. Övernatt-
ningslägren kostar i år därför bara 250 euro. 
Daglägren kostar 150 euro. 

Vi skickar en faktura tillsammans med läger-
brevet till den e-post som du har uppgett i 
anmälan ungefär två veckor före lägrets början. 
Betala avgiften innan du åker på läger. Det går 
bra att betala den i två rater. 

På en del läger åker vi på en utfärd. Oftast 
ingår inte kostnader för eventuella utfärder i 
lägeravgiften. Det kan handla om till exempel 
kostnaden för teater eller cafébesök. Du får 
information om en eventuell utfärd före lägret 
börjar. Det är frivilligt att delta i utfärden.

Ekonomiskt understöd för att kunna  
delta i läger 
Om du behöver ekonomiskt stöd för att delta i 
läger kan du ansöka om understöd för lägerav-
giften av din hemkommun eller ditt välfärdsom-
råde senast den 28 februari. 

Ansökan om understöd från kommunen eller 
välfärdsområdet
Ta kontakt med socialarbetaren inom din hem-
kommuns eller ditt välfärdsområdes funktions-
hinderservice. En ansökningsblankett för under-
stöd av hemkommunen eller välfärdsområdet 
finns i slutet av broschyren. Blanketten finns 
också elektroniskt och kan skrivas ut på  
fduv.fi/lageransokan. Vi rekommenderar att du 
ansöker om hela summan, det vill säga 250 euro 
för övernattningsläger och 150 euro för daglä-
ger. Be att få kommunens eller välfärdsområdets 
beslut senast i mars.

Ansökan om understöd via FDUV
Om kommunen eller välfärdsområdet inte 
beviljar understöd eller beviljar bara en del av 
summan kan du ansöka om understöd via FDUV. 

Blanketten för detta finns på vår webbplats: 
fduv.fi/understod.

FDUV administrerar understöd från några 
fonder, bland annat Desirée Grotenfelts fond, 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Ker-
stin och Ernst Ehrs stiftelse.

Ansök om understöd via FDUV senast 7.4. Till 
ansökan ska du bifoga en kopia av ditt senaste 
beskattningsintyg och beslutet från din hem-
kommun eller ditt välfärdsområde.

OBS! Notera att beskattningsintyg inte är 
detsamma som skattekort. Intyget kom med 
beskattningsbeslutet i våras. Det finns även på 
minskatt.fi. För att logga in på minskatt.fi behö-
ver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om 
du inte har det får du beskattningsintyget ge-
nom att vara i kontakt med Skatteförvaltningen. 
Var ute i god tid, så du hinner få intyget.  

För att få understöd via FDUV behöver du 
bifoga ett beslut från kommunen eller välfärds-
området till ansökan. Ansökningar som saknar 
beslut från kommunen eller välfärdsområdet 
eller där beskattningsintyg saknas kan inte be-
aktas.

 Beslut om annat understöd får du i samband 
med att du får beslut om lägerplats senast den 
21 april. 

Är Helsingfors, Vasa eller Vörå din  
hemkommun? 
Om Helsingfors, Vasa eller Vörå är din hem-
kommun ska du inte ansöka om understöd från 
kommunen. Helsingfors stad och Vasa stad beta-
lar en del av lägeravgiften direkt till FDUV. För 
personer med hemort Vörå ersätter Stiftelsen 
Kerstin och Ernst Ehrs en del av lägeravgiften.

Ansök om understöd via FDUV senast 
7.4 på fduv.fi/understod
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Personal
Vem arbetar på lägren? 

Varje läger har fyra till tolv ledare, beroende på 
antalet deltagare och deltagarnas stödbehov. En 
eller två av ledarna är ansvariga ledare. Många 
ledare har deltagit på våra läger förut. De 
flesta ledarna är studerande. Alla ledare deltar 
i FDUV:s lägerutbildning. Lägerverksamheten 
koordineras av två anställda på FDUV, en i södra 
Finland och en i Österbotten.  

Hur lär lägerledarna känna deltagarna? 

För att ledarna ska kunna beakta alla deltagares 
behov är det viktigt att du fyller noga i ansök-
ningsblanketten och deltagarblanketten. Det 
finns en länk till deltagarblanketten i e-post-
meddelandet om lägerplats. Kom ihåg att ladda 
upp ett foto på dig. Det underlättar det första 
mötet mellan dig och ledarna. Den ansvariga 
ledaren för ditt läger ringer och diskuterar med 
dig eller din kontaktperson på förhand. Om du 
använder hjälpmedel som kommunikationspärm 
eller –platta är det viktigt att du tar med dem 
till lägret. 

Kan jag ta med min egen assistent? 

Du får gärna ta med din egen assistent eller en 
annan trygg person till lägret. Berätta redan i 
lägeransökan om din kommun eller ditt välfärds-
område har beviljat dig en assistent eller om du 
har en annan person som du vill ha som ledare. 
Då kan vi se till att det finns mat och sovplats 
för hen och kanske till och med anställa perso-
nen som lägerledare. Om vi får informationen 
först i ett senare skede kan vi inte garantera att 
vi har plats för din assistent eller någon annan 
person du önskar ha med dig.
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Södra Finland

Dagläger sommaren 2023

2. Dagläger för barn och unga:  
Skratt och skoj i Esbo 3–6.7

Vill du få en rolig lägerupplevelse, men komma 
hem till kvällen? På det här lägret har vi tradi-
tionellt lägerprogram och har roligt ihop: vi  
leker utelekar, spelar sällskapsspel, målar, 
pysslar, sjunger, läser sagor och har en lekfull 
olympiad. Vi gör utfärder i närmiljön. Eftersom 
vi har många ledare kan vi ibland vara i mindre 
grupper och anpassa programmet enligt delta-
garnas ålder, intressen och stödbehov. 

3. Dagläger för vuxna:  
Konst- och hantverk i Kyrkslätt 10–13.7
Gillar du att måla eller skapa och göra saker 
med dina händer?  Tycker du om att sticka eller 
sy? På det här lägret får du prova på olika sätt 
att måla eller skapa konstverk med olika mate-
rial.  Du väljer själv hur och vad du vill skapa. 
Du gör det du själv tycker att är roligast. Du är 
konstnären och ledarna assistenter. På lägret 
finns också tid för sällskapspel, musik och annat 
som du och dina lägerkamrater tycker om. Exakt 
plats för lägrets meddelas senare. 

4. Dagläger för barn och unga:  
Cityläger på Hotel Kalkstand i Pargas 
24–27.7

Vill du få en rolig lägerupplevelse, men komma 
hem till kvällen? På det här lägret har vi tradi-
tionellt lägerprogram: vi leker utelekar, leker 
på stranden, spelar sällskapsspel, målar, pysslar, 
sjunger, läser sagor och har en lekfull olympiad. 
Vi gör utfärder i närmiljön. Eftersom vi har 
många ledare kan vi ibland vara i mindre grup-
per och anpassa programmet enligt deltagarnas 
ålder, intressen och stödbehov. 

1. Dagläger för vuxna:  
Konst och musik i Borgå 26–29.6

Gillar du att måla eller skapa och göra saker 
med dina händer? Tycker du om att sticka eller 
sy? På det här lägret får du prova på olika sätt 
att måla eller skapa konstverk med olika mate-
rial. Du väljer själv hur och vad du vill skapa. 
Du gör det du själv tycker att är roligast. Du är 
konstnären och ledarna assistenter. På lägret 
finns också tid för sällskapspel, musik och annat 
som du och dina lägerkamrater tycker om.   
Exakt plats för lägrets meddelas senare. 
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Övernattningsläger sommaren 2023

6. Läger för barn och unga:  
Chill på Lojo Spa och Resort i Karislojo 
3–7.7 
Är du taggad på att komma på läger men vill 
gärna ha ett lugnare tempo? På det här lägret 
får du umgås med de andra, lyssna på musik, se 
på film, ha disco och spela utomhus- och säll-
skapsspel. Du får också simma och bada bastu 
på hotellets badavdelning och besöka kondi-
tionssalen, om du så önskar. 

Vid behov delar vi in oss i mindre grupper 
för att på bästa sätt kunna beakta deltagarnas 
ålder, intressen eller stödbehov. Lägergården är 
tillgänglig för rullstolsburna.

5. Läger för personer med stort  
stödbehov: Sommarskönt på Lehmiranta 
i Salo 26–30.6
Ser du fram emot en skön lägervecka med av-
slappning och inga måsten? Vill du njuta av som-
mardagarna och ha ett lite långsammare tempo? 
Behöver du hjälp för att klara av de vardagliga 
sysslorna och för att få en bra lägervistelse? Då 
passar det här lägret bra för dig! Sommarskönt 
på Lehmiranta är ett må-bra läger där vi foku-
serar på sådant som gör gott för kropp och själ. 
Det finns möjlighet till simning, bastubad och 
avslappningsövningar. Dessutom har vi tid för 
sällskapsspel, högläsning och fritt umgänge. På 
det här lägret har vi extra många ledare så att 
aktiviteterna kan anpassas enligt ditt stödbehov. 
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7. Vuxenläger: Teater på Lojo Spa och 
Resort i Karislojo 10–14.7

Tycker du om att skapa berättelser tillsammans 
med andra och om att uppträda? Det här är 
rätta lägret för dig som tycker om teater! På  
teaterverkstäderna får kreativiteten flöda, du 
får prova det som finns i lägrets teatergarderob 
och hitta på olika rollfigurer. Du är konstnä-
ren och ledarna assistenter. Du behöver ingen 
tidigare erfarenhet av att spela teater, bara ett 
intresse att våga prova på något nytt. På lägret 
finns också tid för sällskapspel, trevligt um-
gänge, disco, simning och bastubad. Lägergår-
den är tillgänglig för rullstolsburna.

8. Barn- och ungdomsläger:  
Action på Solvalla i Esbo 17–21.7
Tycker du om att röra på dig och vara aktiv? Det 
här är ett passligt läger för dig som tycker om 
action och fartfyllt program. På lägret blir det 
mycket utomhusaktiviteter och bollspel. Det 
finns vandringsleder och äventyrbana på läger-
gården så det finns möjligheter till flera spän-
nande skogsäventyr. Ledarna ordnar också en 
olympiad. Det finns också tid för lugnare stunder 
med musik och sång, sällskapsspel och pyssel för 
den som vill. Dessutom blir det bastubad med 
korvgrillning och disco. 

9. Dans- och musikläger för vuxna: 
Swing på Solvalla i Esbo 17–21.7

Tycker du om att sjunga och dansa? Här är ett 
svängigt läger som kan passa dig! På lägret blir 
det mycket sång, musik och dans.  Under lägret 
får du skapa en lägersång, en danskoreografi 
eller varför inte en kort musikal tillsammans 
med de andra och med hjälp av ledarna. På  
programmet finns skivråd, allsång, musik-
frågesport och disco. Dessutom är det planerat 
bastubad, uteaktiviteter, trevlig samvaro med 
sällskapsspel och pyssel. 

10. Konst- och naturläger för vuxna: 
Cityläger i skärgårdsstad på Hotel  
Kalkstrand i Pargas 24–28.7

Tycker du om strandmiljö men njuter samtidigt 
av att vara där det händer? I år kan du testa på 
ett läger där du kan få båda delar. Det här läg-
ret ordnas vid vackra gästhamnen i Pargas. Du 
sover på hotell, med en strand rakt utanför. Det 
finns också caféer och till exempel bowling på 
promenadavstånd. Under lägret har du möjlig-
het att både uppleva strandliv och gå på stan 
och äta glass.

Lägrets tema är konst. Du får måla och skapa 
med händerna. Du kan ta inspiration av naturen 
och omgivningen i din konst. På programmet 
finns självklart också allsång, sällskapsspel,  
bastubad och disco. 

Om du vill kan du delta i det här lägret bara 
dagtid. Då tar du del av programmet under 
dagen men åker hem till kvällen. Hör i så fall 
av dig till lägerkoordinator Filippa Sveholm för 
mera information. 
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Österbotten

Dagläger sommaren 2023

14. Dagläger för vuxna: Dans och musik 
på Kronoby Folkhögskola 31.7–3.8

Tycker du om att sjunga och dansa? Vill du pröva 
på att tillverka något eget instrument att spela 
på? Gillar du att vara på läger men vill sova i din 
egen säng på natten? Då kan det här lägret  
passa dig! Under lägret sjunger vi allsång, pyss-
lar egna instrument och har skivråd. Om du vill 
kan du också öva in ett eget uppträdande till 
discot! På lägret finns det även tid för sällskaps-
spel, högläsning och utelekar. 

11. Dagläger för barn och unga vid 
Evangeliska Folkhögskolan i Vasa 3–6.7

Vill du få en rolig lägerupplevelse men komma 
hem till kvällen? På det här lägret har vi tradi-
tionellt lägerprogram: vi leker, spelar sällskaps-
spel, pysslar, sjunger, läser sagor och har disco. 
Vi gör även någon utfärd i närmiljön. Evang-
eliska Folkhögskolan är idealt belägen med både 
strand och Vasa centrum på några hundra  
meters avstånd. Vi har många ledare så ibland 
kan vi vara i mindre grupper och anpassa pro-
grammet enligt ålder, intressen och stödbehov. 

12. Dagläger för vuxna: Konst och  
hantverk på Kilen i Sideby 10–13.7
Gillar du att skapa och göra saker med dina 
händer? Tycker du om att vara på läger men vill 
sova i din egen säng på natten? Då kan det här 
lägret passa dig! Du får vara kreativ och skapa 
hantverk av olika slag. Du får testa på olika 
hantverkstekniker och inspireras av museimiljön 
på Kilens hembygdsgård. Under lägret väljer du 
själv hur och vad du vill skapa. Du gör det du 
själv tycker att är roligast. Du är konstnären och 
ledarna assistenter. På lägret finns också tid för 
sällskapspel, högläsning, allsång och disco. 

13. Dagläger för barn och unga i  
Jakobstad 17–20.7 
Vill du få en rolig lägerupplevelse men komma 
hem till kvällen? På det här lägret har vi  
traditionellt lägerprogram: vi leker, spelar  
sällskapsspel, pysslar, sjunger, läser sagor och 
har disco. Vi gör även någon utfärd i närmiljön. 
Vi har många ledare så vi kan ibland vara i 
mindre grupper och anpassa programmet enligt 
ålder, intressen och stödbehov. Exakt plats för 
lägret meddelas senare.
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Övernattningsläger sommaren 2023

17. Barnläger: Teaterlekar på Norrvalla 
i Vörå 10–14.7
Kom med på ett roligt läger med lek i fokus! 
Under lägret bekantar vi oss med teater på ett 
lekfullt sätt, via olika improvisationsövningar, 
fantasilekar och utklädningskläder. Du behöver 
ingen tidigare erfarenhet av teater för att delta. 
Även simning, pyssel, musik, högläsning och 
disco finns inplanerat. Du har din egen ledare så 
vi kan anpassa programmet enligt dina behov. 

18. Ungdomsläger: Dans och Musik på 
Norrvalla i Vörå 10–14.7
Tycker du om dans och musik? Då kan detta fart-
fyllda läger passa dig! På lägret blir det mycket 
musik, sång och dans. Under lägret får du skapa 
en gemensam lägersång med dina lägerkam-
rater, öva danskoreografier, sjunga allsång och 
delta i skivråd. Det finns även möjlighet till sim-
ning i terapibassäng, minigolf, gym och utelekar. 

15. Vuxenläger: Musik på Kredu i 
Nykarleby 26–30.6 
Tycker du om musik? Vill du pröva på att skriva 
egna låtar och spela i ett band tillsammans med 
andra? Vill du öva på att uttrycka dig och dina 
tankar med hjälp av musik? Då är det här lägret 
för dig. På lägret prövar vi på olika instrument, 
sjunger och skapar musik. Du behöver inte 
kunna spela något instrument för att delta. 
Det finns också tid för utelekar, sällskapspel, 
pyssel och självfallet disco. Lägret ordnas i 
samarbete med DUNK – De Ungas Musikförbund i 
Svenskfinland. 

16. Läger för personer med stort stödbe-
hov: Må bra på Norrvalla i Vörå 3–7.7
Ser du fram emot en skön lägervecka med 
avslappning och lugnt tempo? Då passar det här 
lägret bra för dig. Må bra på Norrvalla är ett 
läger där vi fokuserar på sådant som gör gott för 
kropp och själ. Det finns möjlighet till såväl sim-
ning i terapibassäng, bastubad och avslappnings-
stunder som musik, högläsning, utevistelse och 
fritt umgänge. På det här lägret finns det extra 
många ledare så att vi kan anpassa aktiviteterna 
enligt ditt stödbehov. 
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19. Ungdomsläger: Skärgårdskonst på 
Sälgrund utanför Kaskö 17–21.7

Detta är lägret för dig som tycker om skärgårds-
miljö, fyräventyr och att åka båt! På Sälgrund 
bor du i den gamla lotsstationen och får också 
besöka fyren. Under lägret kan du ta inspiration 
av den vackra miljön och måla och skapa konst 
med olika naturmaterial. Det finns även tid för 
utelekar, korvgrillning, allsång och olympiad. 

20. Vuxenläger: Teater på Kilen i Sideby 
24–28.7
Tycker du om att spela teater eller är det något 
som du skulle vilja pröva på? Då passar det här 
lägret för dig! Låt kreativiteten flöda, pröva det 
som finns i lägrets teatergarderob och hitta på 
olika rollfigurer. Du är konstnären och ledarna 
assistenter. Du behöver ingen tidigare erfaren-
het av att spela teater, bara ett intresse att 
våga prova på något nytt. På lägret finns också 
tid för sällskapspel, pyssel och allsång. Det finns 
även möjlighet att besöka museibyggnaderna på 
lägerområdet. 

21. Läger för unga vuxna: Naturäventyr 
på Villa Elba i Karleby 31.7–4.8

Trivs du i naturen och skulle vilja pröva på att 
gå naturstigar, besöka fågeltorn och grilla korv i 
en kåta i skogen? Har du kanske sett tv-program 
som Wild Kids eller Robinson och tänkt att det 
skulle vara spännande att pröva på sådana ut-
maningar? På Villa Elbas område finns både skog 
och strand där du har möjlighet att göra olika 
roliga aktiviteter – samtidigt som du bor be-
kvämt i mysiga stugor och äter i restaurangen. 
Under lägret finns även tid för bastubad, pyssel 
och högläsning. Lägerområdet och naturstigarna 
är tillgängliga för rullstolsburna. 
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Lägerplatser för övernattningsläger

Södra Finland

Hotel Kalkstrand

En ny lägerplats för i år är Hotel Kalkstrand i 
Pargas. Hotellet finns i centrum av skärgårds-
staden, bredvid småbåtshamnen. Strax intill 
hotellet finns även en simstrand. På kort pro-
menadavstånd finns caféer och småbutiker, som 
möjliggör dagsutfärder med roligt program. På 
hotellet kan man till exempel spela minigolf och 
biljard. Hotellrummen har inte inva-anpassade 
toaletter, men på varje våning finns en anpassad 
toalett i korridoren. 

strandbo.fi/hotel-kalkstrand_sve.html

Lehmiranta 

Lehmiranta ligger mellan Salo och Ekenäs natur-
skönt vid sjön Lemijärvi. Runt sjön finns det 
naturstigar att vandra längs. Det finns en spa-
avdelning med bassäng och bastu. Lehmiranta är 
tillgängligt för rullstolsburna. 

lehmiranta.fi

Lojo Spa och Resort 

Lojo Spa och Resort finns naturnära vid Karis-
lojofjärden i västra Nyland. Hotellet har en 
spaavdelning med bassäng och bastu. Det finns 
även ett gym. Lojo Spa och Resort är tillgängligt 
för rullstolsburna. 

lohjaspa.fi

Solvalla 

Solvalla idrottsinstitut finns vid Noux Långträsk i 
Esbo. Lägergården är belägen intill Noux natio-
nalpark som erbjuder möjligheter till vandring 
längs naturstigar i vacker miljö. På Solvalla kan 
man ta del av mångsidiga idrottsaktiviteter. 
Det finns bland annat en friidrottsplan och en 
inomhusarena till förfogande under lägren. Det 
finns en strandbastu och man kan simma i sjön. 
Eftersom stranden fort blir djup, är det viktigt 
att man i lägeranmälan berättar om man är sim-
kunnig eller inte. 

På grund av Solvallas kuperade miljö och av-
ståndet mellan övernattningshusen och restau-
rangen behöver deltagarna vara beredda på att 
ta sig upp och ner för branta backar flera gånger 
per dag. Bastun och stranden är ännu längre ner 
för backen. Toaletterna på rummen är inte inva-
anpassade. 

folkhalsan.fi/solvalla 
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Österbotten 

Kristliga folkhögskolan Kredu 

Kristliga folkhögskolan Kredu ligger nära cent-
rum i den idylliska staden Nykarleby. Lägerdel-
tagarna får njuta av kökets erkänt goda mat 
och övernatta på internatet. Lägergården är 
till största delen tillgänglig för rullstolsburna, 
men dörren vid ingången till internatet är smal 
och kan kräva att du behöver kunna gå en kort 
sträcka själv.

kredu.fi

Norrvalla 

Norrvalla ligger naturskönt på landsbygden i 
Vörå, 40 km från Vasa. Norrvalla har en egen 
simhall och en varm terapibassäng. På området 
finns även gym och minigolfbana. Lägerdelta-
garna övernattar på hotellet och får måltiderna 
från restaurangen Elsas kök. Norrvalla är till-
gängligt för rullstolsburna. Lägergården har dock 
vanliga sängar utan kant, även i inva-rummen.  

folkhalsan.fi/norrvalla 

Kilens Hembygdsgård

Kilens Hembygdsgård ligger i Sideby, 40 km sö-
der om Kristinestad. Kilen består av ett idylliskt 
musei- och kulturområde vid Bottenhavets kust. 
Museerna på området representerar bonde-, 
fiske- och allmogekultur och förmedlar kunskap 
om tidigare generationers liv och levnadssätt. 
Lägerdeltagarna bor i stugor med loft. I stu-
gorna finns både högsängar och vanliga sängar 
samt kök, wc och dusch. Kilen är tillgängligt för 
rullstolsburna. 

kilen.fi

Sälgrund

Ön Sälgrund ligger i en vacker skärgårdsnatur 
utanför Kaskö, en kilometer från Fiskehamnen. 
Vi åker med båt till Sälgrund. Flytvästar finns. 
För att komma till lägerhuset krävs en prome-
nad på några hundra meter längs skogsstig. På 
Sälgrund finns en ståtlig fyr. Lägerdeltagarna bor 
i den gamla lotsstationen och har en fin utsikt 
över det öppna havet. Lotsstationen är ett 
tvåvåningshus som saknar hiss, ramper och inva-
anpassade toaletter. På grund av öns läge är 
internet- och telefonkontakten ofta bristfällig. 

salgrund.fi/sv

Villa Elba 

Ungdomscentret Villa Elba är beläget vid havet, 
5 km utanför Karleby centrum. Naturskolan som 
verkar vid Villa Elba erbjuder program med 
naturen i fokus. På området finns även natur-
stigar och ett fågeltorn. Lägerdeltagarna bor i 
mysiga stugor med kök, tv och dusch. Stugorna 
har högsängar där de nedre sängarna har en 
kant. Villa Elba är tillgängligt för rullstolsburna. 

villaelba.fi
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Veckoslutsläger för vuxna 

I månadsskiftet mars-april ordnar vi två vecko-
slutsläger för vuxna med intellektuell funktions-
nedsättning. 

• I huvudstadsregionen fredag–söndag  
 31.3–2.4. Exakt plats meddelas senare.
• I Österbotten fredag–söndag 31.3–2.4.  
 Exakt plats meddelas senare.  

Lägret börjar på fredag kl. 16 och slutar på 
söndag kl. 15. På programmet finns bland annat 
utevistelse, pyssel, musik, filmkväll och disco. 

Läs mera på fduv.fi/kalender inom kort.

Sportlovsläger för barn 

Vi ordnar under sportlovet läger för barn med 
intellektuell funktionsnedsättning både i södra 
Finland och i Österbotten. 

• På Solvalla i Esbo måndag-onsdag 20–22.2.
• I Vasatrakten måndag–onsdag 27.2–1.3.  
 Exakt plats meddelas senare. 

Lägret börjar på måndag kl. 9 och slutar på 
onsdag efter mellanmål kl. 15. Vi är mycket ute, 
har en lekfull vinterolympiad, pysslar, spelar 
spel och ordnar filmkväll och disco.

Pris: 150 euro.

Det är frågan om övernattningsläger, men du 
kan välja att delta bara dagtid.

Läs mera på fduv.fi/kalender och anmäl dig 
senast den 30 januari. 
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Höstens läger 

Barn- och syskonläger 

I oktober är det dags för Barn- och syskonläger. 
Vi ordnar ett veckoslutsläger med aktiviteter, 
upplevelser och samvaro för barn och unga med 
funktionsnedsättning och för deras syskon. 

• I södra Finland 6–8.10 på Sopukka i Sibbo. 
• I Vasatrakten 29.9–1.10.2023.  
 Närmare plats meddelas senare.

Vi skräddarsyr lägret utgående från deltagarnas 
ålder, intressen och funktionsförmåga. Lägret 
ordnas av FDUV och är gratis för deltagarna. 

Samma veckoslut ordnas rekreationsdagar för 
föräldrarna på en lägerplats i närheten. Rekrea-
tionsdagarna är ett samarbete med Folkhälsan.

Läs mera på fduv.fi/kalender senare.

Veckoslutsläger på hösten

På hösten ordnar vi ett veckoslutsläger för 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning 
både i södra Finland och i Österbotten. 

Läs mera på fduv.fi/kalender senare.
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TILL HEMKOMMUNEN ELLER VÄLFÄRDSOMRÅDET

Ansökan om stöd från kommunen eller välfärdsområdet för deltagande i FDUV:s läger 2023 

Namn: ______________________________________________________________________________________

Adress: _____________________________________________________________________________________

Personbeteckning: _____________________________________________________________________________

Jag ansöker om understöd för deltagande i detta läger:

____________________________________________________________________________________________

Lägret är ett

   övernattningsläger (måndag-fredag, pris 250 euro)

 dagläger (4 dagar,  kl. 9-15, pris 150 euro)

Jag ansöker om följande summa: ______________________  €

I lägeravgiften för övernattningsläger ingår kost och logi för hela lägervistelsen, program samt grundläggan-
de assistans dygnet runt. Personer med särskilt stort stödbehov kan behöva tilläggsresurs (personlig assistans) 
från kommunen eller välfärdsområdet. I lägeravgiften för dagläger ingår lunch och mellanmål, assistans och 
försäkringar. 

Datum, underskrift och namnförtydligande

____________________________________________________________________________________________

FDUV har arrangerat lägerverksamhet sedan år 1971. Varje sommar ordnas dryga 20 läger runtom i Svensk-
finland. Årligen deltar kring 250 personer på FDUV:s sommarläger som riktar sig till barn, ungdomar och 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. På lägren får deltagarna vara med i olika kulturverkstäder, kopp-
la av, njuta av sommaren, träffa gamla vänner och hitta nya. FDUV ordnar både övernattnings- och dagläger. 

Anhöriga får tack vare lägren möjlighet till avlastning. FDUV anställer varje sommar omkring 100 läger-
ledare, som utbildas i bemötande, grundvård och alternativ kommunikation före lägren. Lägerverksamheten 
möjliggörs med hjälp av lägeravgifter, understöd från kommunerna, STEA och stöd från finlandssvenska 
stiftelser och fonder. 

Mera information: fduv.fi/lager 
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Ansökan till kommunen eller välfärdsområdet 



FDUV står för frihet, delaktighet,
utveckling och valmöjligheter för alla
– också för dem som behöver stöd

i vardagen.


