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Ungdomssektionen
Dyslexiförbundet i Skåne

BOWLING 24/2
Ungdomarna bjöd in till bowling i Åstorp. Sammanlagt kom det 40 personer och
deltog i aktiviteten. Vi var representerade från hela Skåne. I blandade lag
spelades det bowling i en timme, och en del strikes blev det. Efteråt bjöds det på
hamburgare i bröd med pommes frites och dricka. De som ville spela ett tag till
fick chansen till detta efter maten.

PYSSELDAG 4/5
Den 4 maj samlades några ungdomar och ledare för att pyssla med pärlor. Fraser
på armband blev till, som skulle spegla deras dyslexi. Det blev många olika
armband. Dagen bjöd också på grillad korv och fika.

FYRADAGARSLÄGER 30/5 - 2/6
Vårt läger hölls i Grönby Hage i Anderslöv. I år var vi ett 20-tals ungdomar och
4 ledare. Som vanligt samlades föräldrar, ungdomar och ledare på torsdagen.
Vi hade bjudit in Boothills linedancers för att prova på linedans. De kom på
fredag eftermiddagen och visade oss några danser. Ungdomarna fick kläm på
stegen efter lite träning och rätt musik.
I år gjorde vi en utflykt till Johanna museet. Guiden berättade om Manfred
Almkvist, grundaren av museet. Hur han samlade ihop saker och renoverade
dessa. Vi lyssnade på ett stort positiv som man hade på kringresande tivoli.
Ungdomarna spelade på ett galoppspel som stått på Tivoli i Danmark.
På kvällen var det kändisfest. Avicii, Roy från Macken och Dame Edna från
England var några av gästerna. Det blev lekar, godis och strömavbrott under
festen. När strömmen kom tillbaka, tittade ungdomarna på en film.
Lägret avsluta vi med korvgrillning tillsammans med föräldrarna. Alla längtade
redan till nästa gång de skulle ses.

Sofunny i Saxtorp 11/8
Som uppstart efter sommaren var vi på Sofunny.
Vi dela in oss i lag med 5 i varje. Det började med en femkamp. Bland annat var
där en hinderbana, sparka boll igenom hål och en samarbetsövning med linor
och krokar. Sedan spelade vi fotbollsgolf i skogen. När alla samlats igen, åt vi
medtagen fikakorg.

Familjeläger 7–8/9
Ungdomarna var inbjudna till distriktets barn och familjeläger i Åkersberga
gästgiveri i Höör. Lyssnade på MTM:s föreläsning, besökte Skånes djurpark och
filmvisning på lördagen. På söndagen var vi ute och spelade spel samt ett besök
på Minnenas museum.

Tykarpsgrottan 29/9
En fin höstdag i september samlades ett 15 tals deltagare vid Tykarpsgrottan, för
att besöka denna fina kalkgrotta. En guide pratade om grottornas historia, om
hur man bröt kalkblock och hur man forslade upp det.
Turen under marken tog cirka en timme i den 8 gradiga värmen.
Efteråt så fikade vi tillsammans i kafeterian upp på marknivå.

Spökläger 1–3 november 2019.
Dimman låg tung i skogen och regnet slog mot vindrutan när jag körde fram på
den slingriga grusvägen upp för Söderåsens sluttning på väg till årets spökläger.
Snart så ser man stugan tona upp sig i dimman. Förbi Edwins stora traktor så var
jag framme. Glada ”hallå” rop och snabba steg mot det knarriga golvet hörde när
man kom in i stugan. En god doft av kaffe och kaka slog gott emot, kände sig
hemma med en gång.
När alla deltagarna kommit och föräldrarna kört hem, så var vi ett 25 tal
ungdomar och ledare kvar som förväntansfullt väntade på vad som skulle hända
denna helg.
Fredagen gick mest till att fixa till sovplatserna i våningssängarna samt till att
umgås i goda vänners lag.
På lördagen var det full fart på alla med lekar, spel och en massa goda skratt.
Efter middagen så kom Markus och Linda på besök. Med sig hade de massor av
pärlor samt material till luffarslöjd. Markus och Linda visade oss hur man skulle
göra. Snart så var alla igång med sina egna fantasi skapelser. Detta blev både
roligt och intressant bland deltagarna. Vi satt i flera timmar tillsammans och
pysslade.
Söndagen gick mest till att städa och fixa i stugan. När föräldrarna kom så bjöds
det på traditionell korv med bröd. Och sen var det dags att ta farväl till alla och
hälsa dom välkomna nästa gång. En liten tår brukar alltid leta sig ner för kinden
när alla åker hem.
Detta läger var som brukligt mycket positivt där vi gjorde det mesta
tillsammans, allt från att fixa maten till att trösta när någon slagit sig.
I vår gemenskap är alla välkomna oavsett vem du är, bara du respekterar och
behandlar alla lika.

Julbad i Ystad 1/12
Julbadet är en återkommande aktivitet vi brukar ha. Detta året var vi på Ystad
äventyrsbad. Ett dussintals ungdomar kom dit och badade och stojade. Efteråt
samlades vi utanför badet och åt tillsammans, innan vi åkte hem.

Vi tackar för ett trevligt år tillsammans med ungdomarna och deras föräldrar.
Marita Larsson, Mige Lundahl, Eva von Bahr, Petra Walfridsson,
Edwin Larsson och Emil Silvhed.

