
Endelig uge 28 – og ADHD-foreningens som-
merlejr for familier med børn med ADHD skydes 
i gang. I år var 26 forventningsfulde familier, 
fordelt på 46 børn og 35 forældre samt 17 frivil-
lige, klar til en fantastisk uge med hygge, sjov 
og en masse aktiviteter.

Ugen bød på aktiviteter i syslerummet, hvor der ex. blev syet 
monster. Udenfor var der gang i kongespil, stigegolf, fodbold 
og discgolf. Når solen tittede frem, var der gang i glidebanen. 
Skydning og knytning af armbånd var også store hit. Besøg i Lego-
land, wellness, skovstratego og discofest var på ugens program. 

For forældrene var det muligt at høre et oplæg af Emil på 26 
år som fortalte om sit liv med ADHD, og senere fik de mulighed 
for at høre om familieliv med ADHD. Herudover har forældrene 
nydt, at der var andre i samme båd som dem selv i forhold til de 
glæder og udfordringer, det giver at have et barn med ADHD. De 
har snakket og udvekslet erfaring og fået god ny viden med hjem.

Det var en helt fantastisk uge. En uge, hvor der blev sat pris 
på forplejningen, og hvor fællesskab, forståelse, oplevelser, grin 
og venskaber er noget af det familierne kan tage med hjem i 
rygsækken og det vil blive husket i lang tid efter.

TAK for en dejlig uge til alle familier, frivillige og sponsorer. 
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Fondene og sponsorerne i år er:
Familien Hede Nielsens Fond, Ferd og Ellen Hindgavls Almen-
nyttige Fond, Heinrich og Laurine Jessens Fond, Jascha Fon-
den, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Verena 
Merz & Otto Kjærgaards Børnefond, Østifterne f.m.b.a., Polar 
Seafood Foodservice A/S, PMF Fyn – FOA, Hamelin Brands, 
Aller Media A/S, Badgeland.dk, Forskel EL A/S, Fødevare-
banken og Zpiiel ApS

Tusind tak for støtten. I er med til at gøre en forskel!


