Vikingar, rugby och smink på rekordläger
Sommaren kom samtidigt som årets familjeläger på Ekerö utanför Stockholm,
som lockade rekordmånga deltagare.

En som var med för första gången var Nova, 11 år. För henne blev lägret inte alls som hon förväntat
sig.
 Jag trodde jag skulle vara ensam och inte känna någon och vara mer med min familj. Men det
här är jätteroligt! Man får nya kompisar och gör saker hela tiden, säger hon.
Elinor, 13 år och Ella, 11 år, var med för åttonde respektive sjunde gången. Vännerna är en viktig
anledning till att de fortsätter att åka på lägret – och för båda har lägret stor betydelse.
 Jag vågar vara utan buff här. Jag brukar inte vara det, men här är det så många som inte har
hår så då är det enklare, säger Ella.
För Elinor gör lägret att hon inte känner sig ensam om att ha alopeci.
 Att veta att det finns andra, väldigt många andra, och att veta att man inte är konstig, det har
stor betydelse, säger hon.
Årets familjeläger hölls på stiftsgården Marielund på Ekerö utanför Stockholm. Och för första gången
var det över hundra personer som deltog – 48 vuxna och 54 barn mellan 2 och 15 år. Det var också
första gången alla som anmält sig inte fick plats.
 Vi fick tyvärr säga nej till några familjer. Vi hoppades in i det sista att det skulle gå att lösa,
men tyvärr gick det inte, säger Laurence Zaccheus, en av föräldrarna som arrangerade årets
läger.
Precis som förra året på västkusten, var vädret på lägrets sida. Värmen fick barnen och ett fåtal
vuxna att trotsa det kalla vattnet i Mälaren.
Helgen bjöd även på en utflykt till vikingastaden Birka och de som ville kunde paddla kanot, få
sminktips eller testa på scratch-programmering och inte minst rugby. På lördagseftermiddagen
möttes barn och föräldrar i en mycket hård och jämn match – där barnen till slut tog hem segern.
Vännerna, bad och vikingar tycker Elinor, Ella och Nova varit bland det bästa på årets läger. Och de
vill alla komma tillbaka.
 Så länge jag får, säger Elinor.
 Det är mitt första men inte mitt sista! säger Nova och ler.
Nästa års läger kommer att arrangeras av en grupp föräldrar från bland annat Småland och Västra
Götaland. En utmaning blir att göra plats för alla som vill komma – en annan att locka familjer från de
norra delarna i Sverige. I år deltog bara familjer söder om Uppsala.
Ulrika Zaccheus

Stort tack för ert stöd!
Lägret har kunnat genomföras med hjälp av bidrag från:

Danske Bank
Caddy
Strömma
Citypaketet
Minimorf
Stiftelsen Sunnerdahl handikappfond
Prins Carl Gustafs stiftelse
Jerringfonden
KGL sällskapet Pro Patria

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Kosläpp med fika, gåvor med mera från familj Aronsson/Qvist 2016
Familj Kenneth och Kerstin Lodnert
Joels farfar/Jarl Haraldssons begravningsblomsterpengar kom som gåva till barnfonden
Anläggarna i Kalmar

