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Nyhetsbrev från Uddevalla med omnejd

Sköna maj – sommarens intåg.
Härligt med varmare tider och grönska, men
också en orostid för många med
skolavslutningar och lov…Här kommer senaste
medlemsbrevet med aktuella aktiviteter och
inbjudan till våra sommarläger! För 10:nde året
ordnar vi vuxenträff samt familjeläger – vi ses
väl på Sundsviksgården?
En fin sommar önskar vi er alla!
Styrelsen

Tjejträff för dig med NPF
som är 18 år och uppåt
Tid: Lördag 27/5 kl 15.00 – 18.00
Plats: Lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla
Vi äter god mat och har det trevligt.
Anmälan senast 23/5 på e-post: info@attention-uddevalla.se eller sms/tel 0730-556996.

Kill-/mansträff för dig med NPF
som är 18 år och uppåt.
Tid: Måndag 22/5 kl 17.30-19.30
Plats: Lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla

Varmt välkomna till årets fjärde och sista killträff innan vi tar sommaruppehåll. Vi möts i
Attentions lokaler Uddevalla där vi diskuterar allt mellan himmel och jord.

Vi bjuder på lättare förtäring. Väl mött och hjärtligt välkommen hälsar Robert och Lars.
Ring på ringklockan om ytterdörren är låst så kommer vi och öppnar.

Om ni ändrar adress, har en ny eller gammal mailadress dit vi kan skicka vårt
medlemsbrev skicka detta till info@attention-uddevalla.se
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Skolavslutning –
Välkomna till Attentions egen skolavslutning - vi
bjuder på glass/fika och välkomnar särskilt er som
av olika anledningar inte kan delta i skolans
avslutning.
Tid: Söndag 11 juni mellan kl 17.00-18.30.
Plats: Snäckans konditori, Gustafsberg, Uddevalla.
Meddela om ni kommer senast 9 juni via e-post: info@attention-uddevalla.se
eller sms 0730-556996.
VARMT VÄLKOMNA!

Din hjälp behövs - med ett ekonomiskt bidrag på SWISH 123 511 26 77, PG 411065-6
eller med praktisk hjälp vid aktiviteter.

Läger! Attention Uddevalla ordnar läger på Sundsviksgården.
Vuxenträffen blir 17-19/7 samt
Familjelägren 19/-21/7 respektive 21-23/7. Se separat inbjudan och anmälningsblankett!

Öppet i lokalen i Uddevalla
Vi har öppet i lokalen på Skansgatan 3, Uddevalla första tisdagen varje månad mellan kl
17.00-19.00. Välkommen in på en enkel fika, lite prat eller låna och lämna böcker.
Ring på vår ringklocka om det är låst! Kommande datum: 6/6, 4/7, 1/8 ……

Följ oss på Facebook Attention Uddevalla och på Instagram
@attentionuddevalla samt läs mer på vår hemsida
www.attention-uddevalla.se.
Lyssna också på Attentionpodden - sök på Youtube, Itunes
eller Soundcloud! Finns också på Instagram samt har nu en egen hemsida
www.attentionpodden.se
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VUXENTRÄFF - SOMMAREN 2017
Välkommen att anmäla dig!
Vi kommer att bada, umgås och äta god mat mm.
Plats: Sundsviksgården invid Byfjorden strax väster om Uddevalla.
Tid: Måndag 17 juli - Onsdag 19 juli
Kostnad: 100:-/vuxen. Då ingår kost och logi samt alla aktiviteter.
Lägret är öppet för våra medlemmar i Attention Uddevalla.
OBS! Kolla att ni som deltar är medlemmar i Attention annars täcker inte våra försäkringar.
Vi bor i 2-5 bäddsrum med egen ingång och egen toa. Ni kan också sova hemma och komma ut
på dagarna om så önskas. Du kan också ta med egen husvagn eller tält.
Mer information kommer per brev när ni har anmält er!
Har du frågor maila info@attention-uddevalla.se eller sms/ring mobil 0730-55 69 96.
Välkomna att anmäla er senast 25 juni genom att skicka in nedanstående talong till
Attention Uddevalla, Skansgatan 3, 45150 Uddevalla eller maila in uppgifterna.
OBS Maxantal är ca 30 personer.
************************************************************************************************
Jag anmäler mig till Vuxenträffen 17-19 juli 2017

Namn
.....................................................................................................................................
Adress, mail och telefonnummer:
.....................................................................................................................................
Ev. matallergi .................................................................................................................
Jag sover på Sundsviksgården…….

Jag sover hemma….

Jag har med husvagn/tält…..
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FAMILJELÄGER - SOMMAREN 2017
Välkommen att anmäla dig och familjen till vårt sommarläger för barnfamiljer.
Vi kommer att bada, umgås och äta god mat mm.
Tid: Onsdag 19 juli till fredag 21 juli ELLER fredag 21 juli till söndag 23 juli 2017.
Plats: Sundsviksgården invid Byfjorden strax väster om Uddevalla.
Kostnad: 100:-/vuxen (ingen avgift för barnen). Då ingår kost och logi samt alla aktiviteter.
Lägret är öppen för våra medlemsfamiljer i Attention Uddevalla.
OBS! Kolla att alla som deltar är medlemmar i Attention annars täcker inte våra försäkringar.
Vi bor i 2-5 bäddsrum med egen ingång och egen toa. Ni kan också sova hemma och komma ut
på dagarna om så önskas. Du kan också ta med egen husvagn eller tält.
Välkomna att anmäla er senast 25 juni genom att skicka in nedanstående talong till
Attention Uddevalla, Skansgatan 3, 45150 Uddevalla eller maila in uppgifterna.
Mer information kommer per brev när ni har anmält er.
Har du frågor maila info@attention-uddevalla.se eller sms/ring mobil 0730-55 69 96.
OBS Maxantal är ca 50 personer/lägerperiod. Vi kommer att ordna två familjeläger under denna
vecka och ni kan delta på ett av lägren. Kryssa vilken period ni kan delta. Om det går lika bra
båda perioderna så kryssa båda rutorna – så fördelar vi platserna…
(Om ni har önskemål om vilken period ni helst önskar i första hand och andra hand skriv detta med
en 1:a eller 2:a så blir det lättare för oss att planera.)
**************************************************************************************************
Vi anmäler oss till Familjelägret 2017 (kryssa i dina val):
19-21 juli

ELLER

21-23 juli

Namn på alla deltagare och ålder på barnen:
...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Adress, mail och telefonnummer:
..........................................................................................................................................
Ev. matallergi .................................................................................................................
Vi sover på Sundsviksgården

Vi sover hemma

Vi har med husvagn/tält

