
Träffa nya vänner 
på Seniorläger!   

För dig som bor i Göteborg. 
Är du 65 eller äldre och vill 
träffa nya vänner? 
Ta chansen att åka på läger!

”Härligt att få lite ombyte 
från min ensamhet hem-
ma.”

”Toppen! Samvaro om man 
ville, vila om man ville.”

Lägerverksamheten
Social resursförvaltning

www.goteborg.se/lagerverksamhet

”Redan efter någon timma 
första dagen kändes det 
som om vi var gamla be-
kanta.” 

”Dessa dagar lever jag 
länge på!”



www.goteborg.se/lagerverksamhet

Seniorläger – en guldkant på vardagen!  

Seniorläger betyder gemenskap under enkla och trevliga 
former. Här får du chansen att träffa nya vänner och njuta 
av god hemlagad mat. Vi håller till på våra gårdar Stora 
Färgen i Alingsås och Tyringegården i Hindås. Gårdarna 
ligger naturskönt. Det finns skog och sjö i närheten, och 
den som vill kan gå skogspromenader, fiska, paddla kanot 
med mera.

Vad händer på seniordagarna? 
Tillsammans gör vi roliga aktiviteter varje dag, till exempel 
quiz, gympa och skogspromenader. Självklart är det 
frivilligt att delta i aktiviteterna!

Det finns även gott om utrymme för dig som deltagare att 
komma med egna initiativ och önskemål. Exempel på 
aktiviteter kan vara sång, musik, sällskapsspel, bada bastu, 
spela boule och mycket annat. Det brukar bli många skratt! 

Hur fungerar ett seniorläger?
Varje läger är tre dygn: måndag till torsdag. 
Det är helpension, så både kost och logi ingår. 
Vi äter tillsammans. En kock lagar maten.

Alla kan få enkelrum. Övernattning är frivilligt – vill du 
hellre sova hemma så går det bra.

Det finns hela tiden personal, aktivitetsledare och kock 
som är med på lägren och håller i det övergripande 
programmet. Alla aktiviteter är frivilliga. Du som till exem-
pel vill vila eller sitta och prata i lugn och ro har alltid möj-
lighet att göra detta. 

”Personal med förmågan 
att sprida trivsel och trygg-
hetskänsla omkring sig.” 

”Jag fick ny energi att gå 
vidare.”
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Vi inte har ingen hälso eller sjukvårdspersonal anställd  på 
seniorläger så det är viktigt att du själv klarar av din 
personliga omsorg. Det finns hiss på Tyringegården. Det 
finns däremot inte hiss på Stora Färgen, så där måste du 
klara av att gå i trappor. 

Praktiska detaljer:

• Ta med: Sänglinne, handdukar och egna hygien-artiklar.
Kudde och täcke finns på plats.

• Nyhet! Åk med lägerbuss.
Du kan åka med vår lägerbuss tur och retur till lägret.
Bussen avgår från vårt kontor "Bagaregården"
adress, Bagaregårdsgatan 2.
Avfärd: måndagar klockan 13.00.
(Samling på Bagaregården från 12.30.)
Hemfärd: torsdagar kl 11.00.
Vill du hellre ta egen bil eller åka färdtjänst till lägret så
går det naturligtvis också bra.

• Kostnad, Lägret: 100 kronor per dygn för mat, logi och
aktiviteter.
Lägerbussen:  200 kronor t o r.
Inbetalningskort sänds ut efter lägret.

• Antal platser: Stora Färgen har plats för 30 deltagare
och Tyringe- gården 20 deltagare på varje läger.

När är det seniorläger? 
Det är seniorläger under vår och höst. 
Alla läger pågår måndag - till torsdag.

När du fått plats på seniorläger innebär det att du blir er-
bjuden två lägertillfällen tillsammans med din grupp: ett 
tillfälle på våren och ett på hösten.

Kontakta oss för mer information! Du hittar våra kontakt-
uppgifter på nästa sida.

”Efter en period av sorg 
och sjukdom var detta ett 
sätt att bryta mitt ’tycka 
synd om mej själv’. Allt var 
underbart.”

”Roligt att komma ut och 
träffa andra. Trevliga del-
tagare och väldigt trevlig 
personal och en bra kock 
som bjöd på jättegod 
mat.”
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Hur ansöker jag? 
För att ansöka använder du Lägerverksamhetens ansök-
ningsblankett. Du kan själva ladda ner blanketten på www.
goteborg.se/lagerverksamhet. Du kan också kontakta oss 
per telefon eller mejl, så skickar vi hem ansökningsblanket-
ten till dig. 

Du kan skicka in din anmälan genom att mejla den till 
lager@socialresurs.goteborg.se. Du kan skicka den
som ifylld pdf eller som inskannat blad.

Du kan också välja att faxa den till oss på faxnummer 031-
367 94 31, eller att att skicka anmälan per post. Märk då 
kuvertet ”Lägerverksamheten ”Seniordagar” 

Lägren vänder sig i första hand till ensamstående 
men även par är välkomna i mån av plats. Annars är det 
”först till kvarn” som gäller. Det betyder att du som 
ansöker hamnar i turordning efter anmälningsdatum.

För mer information och anmälan kontakta 
aktivitetsledarna:
Thommy Ekegren: Telefon 031-367 94 30 
E-post: thommy.ekegren@socialresurs.goteborg.se

Lotta Hansson: Telefon: 0706-19 16 91
E-post: lotta.hansson@socialresurs.goteborg.se

Besöksadress: 
Bagaregårdens landeri
Bagaregårdsgatan 2 

”Det var en underbar 
vistelse.”

”Allt var bra – gemenska-
pen, maten, vilan, ja allt 
som rör lägret är bra. Jag 
känner mig pånyttfödd.” 

Social resursförvaltning
Lägerverksamheten ”Seniorläger”
Box 6131 
400 60 Göteborg
Telefon: 031-367 94 46




