
Anmälan till Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög 5 - 6 maj 2018 

Avgiften för hela arrangemanget är 1 050  kr. I denna summa ingår alla föreläsningar och framträdanden, för- och 
eftermiddagskaffe, lunch och högtidsmiddag på lördagen samt söndagens utflykt inklusive avgifter, resa och måltid. 
Extra drycker i samband med festmåltiden samt eventuella kostnader för logi och frukost ingår inte i avgiften. 

• Om du inte har möjlighet att delta hela tiden kan du göra en delbeställning. Följande priser gäller (fyll i och 
summera på anmälningsblanketten nedan). 

Lö (1): Morgonkaffe inkl. smörgås à 50 kr, Lö (2): Förmiddagskaffe à 40 kr, Lö (3): Lunch à 120 kr, Lö (4): 
Eftermiddagskaffe à 40 kr, Lö (5): Högtidsmiddag på folkhögskolan à 350 kr, Sö (6) Utflykt till Gylsboda 
(konstutställning: Eva Martinson, besök HM:s skolor och vid stenbrottet) inkl 2 x kaffe och lunch à 450 kr 

• Boende kan sökas via www.visitolofstrom.se Klicka på ”Bo”. En möjlighet till övernattning ligger mycket nära 
Jämshögs folkhögskola: Liljenborg BoB och Jämshögs gästis. Boka på (0733-840823). Ett alternativ i Olofström är 
Holje Bungalow (samma nummer 0733-840823). Halens camping (0454-40230). Dessutom finns i Olofström First 
Hotel (0454-301230) och Fritzatorpet (0454-226622).   

• Vi är tacksamma om ni anmäler er så fort som möjligt, dock senast  23 april. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anmälan majdagar 2018 senast 23 april 

Till Harry Martinson-sällskapet, c/o Jämshögs folkhögskola, Kulltorpsvägen 2, 293 72 Jämshög. Fax 0454-492 41. 

E-post: info@jamshog.org Markera med x det som ni önskar delta i.  

Deltagare 1:   

Lö 1  Lö 2  Lö 3  Lö 4   Lö 5  Sö 6 

 

Namn: .................................................... 

Avgift: ................................................... 

Deltagare 2:  

Lö 1  Lö 2  Lö 3  Lö 4   Lö 5  Sö 6 

 

Namn: ............................................... 

Avgift: ................................................... 

Adress:...................................................................................................................... 

E-post:............................................................................................................... 

Telefon:............................................. Mobil .................................................................  

SUMMA KRONOR: ............................  

(Insättes på Harry Martinson-sällskapets bankgiro 5662-5890 senast den 2 maj 2018) Om du har speciella önskemål, 
exempelvis kost, ange dem här: :...................................................................................................................................... 

mailto:info@jamshog.org

