Sommerlejr 2017
Grin, glæde og fællesskab
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Det fællesskab denne uge giver, er helt unikt. Både børn, voksne
og frivillige knytter bånd og får nye bekendtskaber. Fællesskabet
opstår, når forældrene klarer opvasken og samtidig kan erfaringsudveksle, når børnene oplever, at nye venskaber opstår igennem
leg og hygge, eller når vi alle nyder de frivilliges wellnessaften,
hvor både børn og voksne bliver forkælet.

Æggekast.
I uge 28 afholdt ADHD-foreningen den årlige sommerlejr for 31
familier, 52 børn, 42 voksne samt 20 frivillige.
De 20 frivillige stod klar på Houens Odde fra mandag middag og bød alle deltagere velkommen. De var fyldt med idéer,
aktiviteter og masser af energi, så de kunne være med til at give
familierne en sommerferieoplevelse. En ferieoplevelse fyldt med
grin, glæde og fællesskab.
Børn og voksne fik rørt lattermusklerne i mange aktiviteter,
f.eks. blev der grint meget ved mandagens æggekastkonkurrence,
hvor børnene kastede med æg, og forældrene skulle gribe dem.
Selvom ugen også bød på regn, skulle børn og enkelte voksne,
ikke snydes for vandleg torsdag. En dejlig vandkamp og glidebane
til de modige gav gode grin for både de deltagende og tilskuerne.
En kæmpe tak til de frivillige som ved alle aktiviteter gik forrest.

”Lejrene har været et frirum for drengene og mig. Vi har
oplevet fællesskab og nye relationer. Vi har fået rigtig
mange positive oplevelser med os hjem.”
”Bestemt. Et pusterum for familie og dagligdag. Sparring
med andre forældre og personale (det bedste personale
hele vejen rundt).”
Alle rejser fra sommerlejren trætte, men med kroppen fyldt af
gode grin og oplevelser samt en glæde ved at være en del af
dette unikke fællesskab. En kommentar fra en af de deltagende
familier rammer plet:

” Vi glæder os til at komme hjem og på en måde ikke.
Kunne vi ikke lave en trylleformular, så vi kan komme
tilbage lige når vi har lyst?”
Kæmpe tak til alle deltagere, frivillige og sponsorer for en helt
igennem fantastisk uge.

”De frivillige var SUPER, SUPER. Gode til trøst,
spontane aktiviteter, fest, alvor og ballade.”
Glæden blandt deltagerne var tydelig at mærke hele ugen, når der
blev spillet skovstratego, skudt med bue og pil, spillet fodbold,
fanget krabber, danset zumba, lavet armbånd, tegnet/malet,
lyttet til forældreoplæg, eller når vi alle nød den fantastiske
forplejning, som de frivillige i køkkenet tilberedte.

”Mine børn har fået oplevelser, de sjældent glemmer.”
”Jeg har flere gange fået tårer i øjnene ved at se
mine børns glæde.”

Opvask.

Overraskelsen

Vandleg.

Tirsdag eftermiddag var der overraskelse for alle børn,
da en repræsentant fra Børnenes Rekordbog ankom, og
et rekordforsøg skulle afprøves. Jette og Hans Myglegaard
havde stillet deres autocamper til rådighed, og forsøget
var at få så mange børn ind i camperen som muligt.
Rekorden blev sat med 48 børn og 12 voksne i camperen.
Dette vellykkede forsøg gav alle en masse gode grin, en
glæde ved at sætte rekord samt et unikt fællesskab, det
er ikke enhver, der oplever dette.
Rekorden kan ses i næste udgivelse af Børnenes
Rekordbog. Alle deltagerne var superseje, og fik selvfølgelig et diplom med hjem som minde om denne dag.
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Fodbold.

Fællesskab.

Fællesskab.

Bueskydning.

Krabbefangst.

Madtid.
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Syslerier.
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Nye venskaber.

Rekordforsøg.

Rekordforsøg.

Zumba.
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Stratego.

Rekorden blev sat med 48 børn og 12 voksne i autocamperen.
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ADHD-FORENINGEN SOMMERLEJR 2017
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ADHD-foreningens sommerlejr 2017
I uge 28 afholdt ADHD-foreningen den årlige sommerlejr for 31
familier, 42 voksne og 20 frivillige.
Det fællesskab, denne uge giver, er helt unikt. Både børn,
voksne og frivillige knytter bånd og får nye bekendtskaber. Fællesskabet opstår, når forældrene klarer opvasken og samtidig
kan erfaringsudveksle, når børnene oplever, at nye venskaber
opstår igennem leg og hygge, eller når vi alle nyder de frivilliges wellnessaften, hvor både børn og voksne bliver forkælet.
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Læs meget mere i ADHD Magasinet 4/2017, og se flere billeder herfra.

LEJREN BLEV STØTTET AF:

• Støttet af Smukfonden: Skanderborg Festivalklubs initiativ til støtte for kampen mod ensomhed og udsathed.
• Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond
• BHI-Fonden
• Odd Fellow Ordenens Børnefond
• Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
• Ferd og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond
• Heinrich og Laurine Jessens Fond
• Friluftsland A/S
• Polar Seafood Foodservice A/S
• Aller Media A/S
• Hamelin Brands
• Fitness World Odensevej, Odense
• Bageren i Langegade, Kerteminde
• Slagter Gregersens Eftf. ApS
Mange tak for støtten til alle donorer og sponsorer. Støtten gør en stor forskel. I er med til at gøre ADHD til håb
og handlekraft.
Venlig hilsen
ADHD-foreningen
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