INBJUDAN till en helg i Stockholm med Njurförbundets
ungdomar fredag-söndag 24-26 november 2017
Njurförbundets ungdomsgrupp bjuder in till en helgträff som är riktad till ungdomar mellan 18-30
år. Träffen sträcker sig från fredag-söndag med incheckning på Hotell Park Inn i Solna från kl. 15 på
fredag. Fredag och söndag disponerar ni själva och lördag är det gemensamma aktiviteter.
Lördagen inleds med information från Njurförbundets verksamhetschef Sara Norman i ett
konferensrum på hotellet. Därefter tar ni er till city för en gemensam lunch och aktivitet.
Vi har bokat in http://activity.se/skola/city-mission/. ”En extremt viktig väska har stulits från
Stadsarkivet. Det är nu ert uppdrag som hemliga agenter att lägga beslag på denna innan spåret
svalnar. Förbered er på en spännande kamp mot varandra och tiden! Gruppen delas upp i lag med
4-10 deltagare i varje lag. Lagen briefas av våra instruktörer och utrustas med ryggsäckar
innehållande kommunikationsradio, kartor och annan utrustning som kan komma till hands under
aktiviteten.”
Lördagskvällen tillbringar ni med bowling och middag på O´Learys i Mall of Scandinavia.
Kostnaden är 300 kr. Då ingår hotell fredag-söndag med frukost, lunch lördag, City Mission,
bowling, middag lördag kväll, transporter och resekostnader med billigaste färdsätt, flyg, tåg eller
bilersättning f.n. 18,50:- per mil.
För att delta i Njurförbundets arrangemang krävs att du är medlem.
Helgen finansieras i huvudsak av fondmedel. Vi kan därför inte i skrivande stund säkert veta om alla
anmälda kommer att kunna delta. Om många är intresserade är det ”först till kvarn” som gäller.
Anmälan till helgträffen sker på anmälningsblanketten, via e-post eller via Njurförbundets hemsida
och skall vara Njurförbundets kansli tillhanda senast 7 november 2017. Se adress nedan. Om du
inte mottagit en bekräftelse på din ansökan senast den 13 november, kontakta kansliet.
Allt som har med arrangemanget att göra bokas av Njurförbundets kansli. Kontakta oss via mail
eller telefon om ni har frågor.
Varmt välkommen med din anmälan!

ANMÄLAN
till en helg i Stockholm med Njurförbundet, 18-30 år
fredag-söndag 24-26 november 2017
Namn:____________________________________________________________________
Personnr:_________________________________________________________________
Adress:___________________________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________________
Postnr:___________________________________________________________________
Postadress:_______________________________________________________________
E-post:____________________________________________________________________
Mobil:_____________________________________________________________________
Allergier eller specialkost:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Jag planerar att resa med:

☐ bil

☐ tåg

☐ flyg (efter särskild överenskommelse)

Vill du resa med tåg eller flyg, ange cirkatid när du önskar åka dit och hem samt avreseort:
________________________________________________________________________________________________
Alla biljetter bokas av Njurförbundets kansli.

Box 650
101 32 STOCKHOLM
08-546 405 00
info@njurforbundet.se
www.njurforbundet.se

