Glæde, hygge
og afspritning
Sommerlejre og sejlture 2020
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I lang tid var ADHD-foreningen meget i tvivl om, hvorvidt årets sommerferieaktiviteter kunne gennemføres pga. Covid19.
Da Danmark åbnede stille igen, besluttede ADHD-foreningen at gennemføre
sommerlejre og sejlture under nye former, så myndighedernes anbefalinger
kunne overholdes.
Årets sommerlejr på Houens Odde blev delt op i to lejre, og spejdercenteret
blev fyldt med glade feriegæster i uge 27 og 28. Vi valgte, at deltagerne skulle
have glæde af sejlture med Spejderskibet Klitta, og derfor fik alle familier på
de to sommerlejre en dag ombord på skibet.
Mange ting har været anderledes på årets sommerlejre, men heldigvis har
den gode feriestemning, de dejlige familierelationer og det fantastiske fællesskab ikke været anderledes. Glæde og hygge har stadig været grundstenene.
Glæden blandt familierne kunne tydeligt mærkes, når der blev spillet skovstratego, fodbold, trænet kampsport, syslet, fanget krabber, lavet yoga, tegnet/
malet, lyttet til forældreoplæg, spillet rollespil, lavet cirkus, eller når alle nød
den fantastiske forplejning, som de frivillige i køkkenet tilberedte.
Den ægte danske hygge sås tydeligt, når næsten alle deltog i rundboldkampene med smil og latter, eller da de frivillige omdannede værkstederne til
”Wellnesssalon”, hvor voksne og børn kunne få massage, fodbad, neglelak og
ansigtsmasker.
Kæmpe tak til alle deltagere, frivillige, fonde og sponsorer for to helt igennem
fantastiske uger. ◆
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Heinrich og Laurine Jessens Fond
Østifterne
Jascha Fonden
Ferd og Ellen Hindsgauls
Almennyttige Fond
Medarbejdernes Honorarfond
i Novo Gruppen
Mette Munk A/S
Polar Seafood Foodservice A/S
STAEDTLER
Hamelin Brands
Siteimprove
Redoffice Scan Office, Odense
Sejltur
C. & A.P. Botveds Fond
Kaptajn J. Chr. Jensen og
hustru Magdelene, født Schous, Fond

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