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Besøk Handicamp i Hurdalen 18. juli til 3. august

Distriktsguvernør Per A. Filseth

Kjære presidenter og medlemmer av 
distriktsorganisasjonen!

Besøk Handicamp og opplev hvor 
fantastisk prosjektet er! Ungdom fra hele verden med 
store funksjonshemminger treffer jevnaldrende 
og får delta i normale fysiske aktiviteter. 

2008 er året for å arrangere Handicamp, den 17. leiren  i rekken. Dette 
er det norske Rotarys flaggskip og viden kjent i den store verden. Takket 
være norske rotarianeres bidrag, de seneste årene med kr. 50 over 
kontingenten, har det vært mulig å arrangere leiren annet hvert år.  
Leiren blir også støttet av Inner Wheel og Rotaract. Den 18. juli begynner 
innrykket på Haraldvangen og den offisielle åpningen finner sted den 21. 
juli. Den som har fått æren av å foreta åpningen er den tidligere 
ordføreren i Lindås kommune, Tove Linnea Brandvik, som selv sitter i 
rullestol. Målet med leiren er at funksjonshemmet ungdom mellom 18 og 
28 år skal utvikle vennskap og forståelse gjennom sport og andre 
aktiviteter på tvers av landegrenser og kultur. Det er samværet med 
jevnaldrende funksjonsfriske som gjør det mulig å overvinne handicapet. I 
år er alle verdensdeler representert, deltakere fra 17 land.

I praksis er det selvsagt ikke like enkelt å nå målet om å glemme 
hadicapet for en stund. Jeg ble beveget av takkebrevet og bilder vår 

Page 1 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=20075&bid=117



klubb fikk fra Thomas etter hans opplevelse i 2006. Han er 
så bevegelseshemmet at han må ha hjelp til alt hele tiden. 
Han skriver: Det var mange gøye aktiviteter, men det som toppet kaka for 
min del var det å stå på vannski. Det var en fantastisk gøy opplevelse. 
Tusen takk igjen for at dere ga meg muligheten til å være med på en 
spennende internasjonal leir, som er godt tilrettelagt for 
funksjonshemmete, og hvor hjelperne også er med for å ha det gøy og 
ikke bare for å hjelpe.

Lørdag den 26. juli holdes det åpen dag fra kl. 15. - 18.00. 
Administrator for leiren, Per Kongsnes, fra Enebakk Rotary Klubb, sier at 
det hvert år er en like stor opplevelse å oppleve Karnevalsparaden. Han 
understreker at man må sette av disse tre timene for å få med seg 
hvilket fantastisk arrangement dette er. Navnet har arrangementet fått 
fordi paraden leder frem til deltakernes eget karneval, en fest som 

begynner først når de besøkende er gått hjem.

Gjør som jeg: Dra på besøk og få tilbake en opplevelse 
for livet!
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