
GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Sommerlejre 2021
Igen i år kunne ADHD-foreningen afholde to lejre. I alt bød 
vi 31 familier velkommen i ugerne 27 og 28 til fem dage med 
familiehygge, aktiviteter og netværksdannelser. 14 frivillige 
stod i begge uger klar mandag middag til at tage godt imod de 
deltagende familier. De frivillige var fyldt med idéer, aktiviteter 
og masser af energi, så de kunne give alle familierne en som-
meroplevelse for livet. 

Aktiviteterne, der var planlagt, var mange, og dagene blev ofte 
lange, så alle kunne prøve kræfter med krabbefiskeri, skov-
stratego, vandkampe, glidebane, knytteværksted, biograftur, 
fodboldkampe, tennis, spikeball, paddleboard, cirkustræning, 
træklatring og meget mere. For forældrene var der næsten dagligt 
faciliterede netværksgrupper, hvor værktøjer og redskaber til at 
lette hverdagen blev delt og diskuteret.

Begge uger var fantastiske. Børn der udviklede sig i løbet af ugen, 
mange nye venskaber blev knyttet, og familierne kunne tage 
trætte hjem med rygsækken fyldt op med gode ferieoplevelser 
og redskaber til hverdagen.

TAK for to skønne uger til alle familierne og de formidable 
frivillige og sponsorer. 

Evalueringscitater:
”Sommerlejren har oversteget vores forventninger, 
og vi tager utrolig meget med os hjem”.
”Det har været en skøn uge med ligestillede. Vi er 
høj på oplevelsen. TAK.”
”Sommerlejren har givet og nye bekendtskaber og 
dejlige oplevelser med nogen, som forstår”.
”Det har været overvældende fantastisk. Nye venner 
til både børn og voksne.”
”Vi har haft det så skønt. Dejlige frivillige/aktiviteter/
mad – skønt at være blandt ligesindede.”
”Kanon! Drengene spejlede sig i voksne med samme 
udfordringer – man kan alt med ADHD.”

Sejlture 2021
I uge 27 sejlede spejderskibet ”Klitta” afsted på to ture, med 
to hold glade og skønne unger. Første sejltur gik fra Aarhus 
Træskibshavn til Tunø, bagefter videre til Kaløvig bådehavn og 
til slut en hjemtur til Aarhus.

Sommerens ferieoplevelser 
med ADHD-foreningen
I ugerne 27 og 28 - 2021 var der sommerferieoplevelser for hele familien. Houens Odde Spejder-
center var basen for to sommerlejre for hele familien, og Spejderskibet Klitta sejlede to 2-dags 
ture ud fra Århus havn med teenagere ombord.
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Allerede på førstedagen fik deltagerne en smag på hele vejrspek-
tret ombord på et gammelt træskib. Der var afgang fra Aarhus 
Træskibshavn kl. 10.00 i høj sol og behagelige varmegrader – 
men godt på vej til Tunø ville vejret det anderledes. Først tog 
vinden til, dernæst begyndte lidt småregn, og til sidst fik vi så 
fornøjelsen af den fulde stormpakke med lyn og torden, og hvad 
der ellers hører til. Men til trods for de store mængder vand, var 
humøret ikke til at tage fejl af – det var højt og stadig stigende!

Om onsdagen sluttede første tur, hvorefter hold 2 kunne hoppe 
ombord og stikke til søs. På denne tur viste vejret sig fra sin 
mere milde side og sikrede os tørvejr på hele rejsen. Ruten gik 
denne gang fra Aarhus til Ebeltoft, efterfølgende ned til Tunø 
og til sidst en stille og rolig hjemtur til Aarhus.

I Ebeltoft fik ”Klitta” lov til at lægge til inde på Fregatten Jyllands 
museumsområde. Det enorme gamle krigsskib, der må siges at 
være en anelse større end ”Klitta”, var et stort interessepunkt 
for de unge mennesker. Men aftenens største højde-, fokus- og 
samlingspunkt var nok danmarks semifinale mod England. På 
trods af nederlaget til England, var det en forrygende tur i skønt 
vejr, der sluttede med så rolige vejrforhold, at en tur i baljen fra 
skibssiden nærmest var uundgåelig.

En mere idyllisk afslutning på to helt fantastiske sejlture skal 
man nok lede længe efter!

Riders with heart – for børnenes skyld
ADHD-foreningens sommerlejr var i år så heldig at få 
besøg i begge uger af ”Riders with heart”- for børnenes 
skyld.  
Riders with heart er er en frivillig velgørende organisa-
tion, der hjælper udsatte børn over hele landet. ”Vores 
fælles passion er motorcykler. Vi mødes derfor flere 
gange i løbet af sæsonen, på tværs af hele Danmark, for 
at give børn nogle sjove oplevelser. Oplevelser, der får 
barnet til at glemme en ellers trist og triviel hverdag”.

Børn og voksne var meget begejstrede, da alle motorcyk-
lerne ankom til Houens Odde. Alle børn fik mulighed for 
at sidde på de forskellige motorcykler og fik taget bille-
der som et evigt minde om oplevelsen. Herudover havde 
de en tryllekunstner med, der gav alle en god og sjov 
oplevelse. Alle børn fik flotte gaver fra organisationen, 
og ADHD-foreningens sommerlejr fik flotte discgolfmål 
og disc til sjove aktiviteter i mange år fremover.
Tusinde tak til alle fra ”Riders with heart” for at give 
deltagerne på årets sommerlejr en uforglemmelig ople-
velse.

Tak til sponsorer 
Tusind tak for støtten, I er med til at give familierne
og de frivillige en fantastisk sommeroplevelse.

• Familien Hede Nielsens Fond
• Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond
• Jascha Fonden
• Heinrich og Laurine Jessens Fond
• Jubilæumsfonden af 12. august 1973
• Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
• Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond
• Østifterne f.m.b.a.
• Mette Munk A/S
• Hamelin Brands
• Polar Seafood Foodservice A/S
• Riders with heart – for børnenes skyld


