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”Hvor er det bare dejligt. Her kan vi bare slappe af, man behøver 
ikke at tænke på noget, ikke en gang mad, det føles lidt som at 
være på en lille ferie”, siger en mor til mig i en pause fra pro-
grammet, og det er lige netop sådan, det skal føles at være på 
ADHD-foreningens familieweekend. 

Om weekenden
Den 29. og 30. januar 2022 var otte familier samlet til ADHD-
foreningens familieweekend i Skærbækcentret, der er et ferie-
center i Sønderjylland. 

Weekendens program bød på fælles aktiviteter for alle. Aktivi-
teter, som familierne frit kunne vælge imellem. Her var blandt 
andet stjerneløb, kreative aktiviteter, bowling, boldspil i hallen 
og ture i vandet i Skærbækcentrets svømmehal og badeland. 
Alle familier blev indkvarteret i deres eget feriehus, så der var 
også mulighed for at trække sig tilbage og tage en pause, når 
der var brug for det. 

Med på weekenden var også tre fantastiske frivillige, Johanne, 
Julian og Lotus, der var klar til at hjælpe med aktiviteter og ople-

AF LIS METTE WINTHER
KONSULENT I ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningens familieweekend er 
ikke et ”familiekursus”, men en week-
end, hvor omdrejningspunktet er at 
give familier med børn med ADHD og 
deres søskende mulighed for at få 
et afbræk fra hverdagen, lave nog-
le aktiviteter sammen som familie 
og få gode oplevelser med hjem. 

Desuden giver familieweeken-
den mulighed for at møde andre 
børn og voksne, der også har 
ADHD som en del af hverdagen.

Vi nød hvert minut
ADHD-foreningens familieweekend 2022
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velser for alle. Julian og Lotus har selv ADHD, og har gennem flere 
år brugt en del af deres fritid på aktiviteter i ADHD-foreningen. 

Smil, grin og alvor 
Lørdag aften bød på et oplæg for forældre, hvor Julian og Lotus, 
på en underholdende måde med plads til både smil, grin og 
alvor, fortalte om deres liv med ADHD. 

Et liv med mange bump på vejen, men også et liv, der viser, 
at man med den rette støtte og opbakning godt kan få sig en 
uddannelse, job og et meningsfuldt liv.

Tak for en fantastisk weekend med jer
Da jeg efter weekenden igen sidder på kontoret i sekretariatet 
i Odense og kaster et blik på evalueringerne fra weekenden, 
er der ingen tvivl: Alle melder, at de har haft en god weekend. 
Evalueringerne fortæller også, at mange forældre ønskede mere 
tid til erfaringsudveksling med de andre forældre. 

Nogle forældre har i løbet af weekenden haft rig mulighed for at 
tale med andre forældre i pauser, under spisning og aktiviteter, 
men for andre har det ikke været en mulighed, fordi deres børn 
har krævet al deres opmærksomhed og støtte. 

Der er ingen tvivl om, at man som forældre kan have brug for 
at se og møde andre familier og dele erfaringer, og få lov til at 
være et sted, hvor ADHD bare er ”normalt”, og andre ved, hvad 
man taler om. 

De råd man kan få fra andre forældre, kan gøre en forskel og 
give håb og handlekraft. Noget alle forældre til børn med særlige 
behov har brug for, og så har vi alle brug for at sætte lys på og 
nyde de små øjeblikke af ”lykke”, der også findes i en hverdag 
med mange udfordringer. 

Tak for en fantastisk weekend til alle, der var med. .   ◆

Vi følte os alle opladet, da vi kom hjem, og 
det er ikke så tit, vi får lov til det»»

Det har været rigtig godt og super, at der 
var hjælp fra de frivillige, de var fantastiske 
til at få os med»»

Gode aktiviteter, særligt at man kunne lave 
zen-doodle med ramme. Det at vi fik ram-
met vores billeder ind var dejligt og gjorde, 
at man kunne føle det virkelige værk

»»

Badelandet var et hit, dejligt at se, at bør-
nene også kunne finde sammen og lege her»»


