SOMMERLEJR 2018

Forslag til program for Nordisk Sommerlejr 2018 under parolen:

For fred og velfærd for alle – mod krig og imperialisme

Sommerlejren, er billig ferie og politisk
skoling for kommunister og vores nærmeste sympatisører.

Al forplejning, mad, mælk, te og kaffe
er inkluderet i prisen.

KPiD
og fælle
Det bliver iLL
år på
Magnebergs
Turist
Hotel i det smukke Värmland i Sverige.
Stedet er udstyret med alt hvad der hører
til en god ferie og et godt kursus.

Og hvornår er det nu det sker???

Lørdag den 7. juli
Ankomst fra kl. ca. 18. Der serveres løbende mad til de ankomne.

7. juli til 14. juli

Søndag den 8. juli
Kl. 10.00
Intro møde med fordeling af arbejdsopgaver og valg af
festudvalg
Eftermiddag Vikingetræning eller fodbold
Aften film

Der er et væld af seværdigheder og aktivitetsmuligheder.
Der bliver
• Teoretisk skoling
• Agitationsværksted
• Faglig dag
• Ungdommens dag
• Fridag
• Børne/ungeprogram
• Film
• Kulturaftener
• PC adgang
• Og meget mere

BETALING
Betal halvdelen 15. maj og resten 15.
juni til konto 5381 0251908 hvis du er
dansker.
I Norge og Sverige betales til NKP og
SKP.
Husk navne og adresser. Køn, familie
og alder.
Af hensyn til tildeling af værelser.

Mandag
Formiddag: Ud af EU og EØS – Nordisk alternativ, Militariseringen, kommende valg. Panel alle partier
Eftermiddag: Fra partierne
Aften:
Fodbold eller vikingetræning. Kulturaften
Onsdag
Formiddag Liberalismens angreb på den offentlige sektor. Overenskomstkamp m.v.
Eftermiddag Fagbevægelsens fremtid. (Panel alle partier)
Aften:
Kulturaften
Torsdag

Prisen er i år differenciret på grund at
forskellen i vores valutaer.

Voksne
Børn 0-6
6-20
Studerende

DKR
1500
0
300
800

NKR
1750.
0
350
900.

SKR
1900
0
400
1000

Feriedag
Aften Fest
Fredag
Formiddag Mod militarisering – Norden atomvåbenfri zone
Eftermiddag Mellemøsten, krige og flygtninge
Aften
Kulturaften
Lørdag
Gøre rent, pakke, hjemrejse

