
Sommerlejr med Rygmarvsbrokforeningen  

Af: Kristine Drejer 

Gensynsglæden var stor blandt børnene og de unge deltagere på årets sommerlejr på Vildbjerg Sports- og 

Kulturcenter. En enkelt deltager med rygmarvsbrok var med for første gang; også han fandt sig hurtig til 

rette blandt mange nye ansigter. Ugen bød bl.a. på fortælling om hjernen af Ole Dixen fra Solbakkens 

Rådgivningscenter, bål i spejderhytte, svømmetur i centrets svømmehal, sportsaktiviteter i hallen og 

orienteringsløb med hukommelses og koncentrationsopgaver. En aften kom en ung fyr på besøg på lejren. 

Han er skytte og har selv rygmarvsbrok. Han fortalte om sin interesse for skydning og hans drøm om at 

komme med til PL i Rio De Janeiro. Efterfølgende kunne deltagerne og senere hjælperne selv prøve at skyde i 

skydeklubbens lokale i kælderen på centret. Og den sidste aften var der fest! Desuden var der masser af 

snak, latter, fart over feltet/crosserne og hygge. En sommerlejr i helt samme ånd, som dengang jeg var 

deltager på min første sommerlejr i 1998. Sommerlejrene har været holdt i mange dele af Danmark. Både i 

Slettestrand i Nordjylland, Rødekro i Sønderjylland, Svendborg på Fyn, Virum på Sjælland m.m.. 

Formålet med sommerlejr er, at deltagerne skal blive mere selvstændige og lære at skabe relationer, hvilket 

ser ud til at lykkes. Det er tydeligt at se, at de kan og vil selv, og at venskaber udvikles deltagerne imellem. 

Det er samtidig en tilbagevendende begivenhed, der uden tvivl har spredt glæde og smil hos mange børn og 

unge hver sommer i årenes løb. 

Se blot her:  

 

 

 

Dette var en beretning fra en af Rygmarvsbrokforeningens mange sommerlejre  - med refleksioner tilbage 

til dengang jeg selv var barn og deltog på sommerlejr. Selvom det efterhånden er 20 år siden, så er det en 

uge, jeg stadig mindes med stor glæde og taknemmelighed. 

Men jeg kan frygte dens eksistens. På ingen måde fordi behovet er mindre blandt 

Rygmarvsbrokforeningens yngre medlemmer i dag, end dengang jeg havde alderen til det.  

 Men pga. beskæringen af Handicappuljens midler . For netop disse midler er årsagen til, at 

Rygmarvsbrokforeningen kan arrangere sommerlejr for børn og unge med rygmarvsbrok.  

 Den uge giver så meget glæde og energi til børn og unge, der er udfordret i deres hverdag pga. deres 

handicap. Tænk hvis den blev sparet.   


