Intresseanmälan till UFO-Sveriges
fältundersökarkurs 2019
Varje år anordnar UFO-Sverige en spännande
helgkurs i ufologi. De senaste åren har vi hållit till i
Kisa. Förra årets kurs hölls den 19 till 21 oktober
2018 och var mycket populär. Vi har aldrig haft så
många nya kursdeltagare. Det tycker vi inom
organisationen är jätteroligt. Till i år siktar vi på att
göra kursinnehållet än mer intressant och givande.
Inför kursen i år tittar vi även på andra alternativ än den kursgård i Kisa som vi använt
oss av de senaste åren. Det gör vi för de senaste årens stora intresse bland
medlemmar och allmänheten att gå kursen samtidigt som vi haft begränsade
kursplatser. Vi har haft kölistor till de platser som funnits tillgängliga och tyvärr har vi
fått tacka nej till somliga. Alla som velat gå kursen har inte kunnat det.
Ska vi utöka kursplatserna måste vi hitta en ny kursgård. Vi har innan jul varit och
tittat på en kursgård med plats för fler deltagare och UFO-Sveriges styrelse funderar
just nu på om det kan vara något att satsa på inför 2019. Kursgården ligger ute vid
östkusten, cirka 7 mil söder om Norrköping.
För att få grepp om hur många som kan tänka sig vara med i år så skickar vi ut denna
intresseanmälan. Vi skulle gärna vilja veta hur många av er som är intresserade av att
gå årets kurs. Detta för att hjälpa oss att bättre planera kursen samt motivera bytet
av kursgård. Detta oavsett om vi stannar kvar på den gamla eller väljer den nya.
Obs! Denna intresseanmälan är inte bindande. Men ni som tecknat upp er kommer
att få förtur till kursplatserna när anmälan öppnas till sommaren.
Mer information om själva kursen kommer senare i år.
Skicka ditt intresse till mejl info@ufo.se . Skriv namn och adress. Eller ring ordförande
Anders Berglund på 070-33 44 966.
Stort tack för visat intresse.
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