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Kom med på höstlovets
höjdpunkt. Träffa kompisar,
bada i poolen, lär dig allt om
köket, möt snön…
Arbete på hög nivå vid Staffansgården

LÄS DENNA TIDNING
och se gärna till att den placeras
VÄL SYNLIG därhemma!
Det är viktigt att många får höra
talas om Hamregården – det är så
vi får nya lägerdeltagare och
bidragsgivare.

ANMÄL DIG IDAG
SEDAN KOMMER SNÖN

och då är det dags för vinterläger: Först Adventspyssel med doft av granris och pepparkakor och
sedan – efter nyår – JULLOVSLÄGREN.
På JULLOVSLÄGREN blir det färd till backarna
i Grönklitt för den som vill åka utför eller i spår.
På Hamre bjuds på de traditionella aktiviteterna.
Poolen är 27 grader varm även då kylan biter
utanför.

Hamregårdens krönika
I början av augusti fick jag ett mail från min kompis Markus
som berättade att han och Roderick skulle åka till Hamre
och undrade om jag ville följa med. Jag blev eld och lågor,
allra mest som det visade sig att det skulle pågå ett regelrätt
läger (Andra Pojkbygg) den utsedda helgen. Mina senaste
besök på Hamre hade skett i samband med familjesemester
och Hampans begravning, och med andra ord inte inkluderat
så mycket lägerliv, och det är ju faktiskt under lägerverksamheten som Hamre är PÅ RIKTIGT. Inte för att vi jobbade så mycket den här gången heller (förutom middagen
som Markus bjöd på), men att se Klas fördela uppgifterna
som på min tid Hampan, för att därefter höra besticken klirra, hammarna dundra och arbetssångerna vrålas, det gjorde
att man kände igen sitt gamla Hamre. Under våra knappa två
dygn på det som en gång i tiden var vårt andra hem fick vi
verkligen uppleva Hamregården ur alla dess bästa vinklar.
Den alltid lika kittlande magkänslan vid ankomsten och
åsynen av matsalen på långt håll, spökhistorier, completorium, bastu, utflykt in till Orsa, förstklassigt återvunna
matrester – allt!
En kort stund blev det nostalgiskt, närmare bestämt då vi
promenerat upp till Hornberga Kapell, och bläddrade i gästböckerna. Massor med namn man hunnit glömma, åtskilliga
”vad gör de nu?” och den häpnadsväckande insikten om hur
många år som gått sedan Hamre var det där magiska stället
som man alltid kände en viss längtan efter, även om man ju
trivdes i sin vardag i Uppsala.
Men så var vi tillbaka nere på gården, hörde oktogonen
spikas, kände doften från målarburkarna i Arstugans
renovering, och sentimentaliteten var puts väck. För detta
var nog det allra roligaste med Hamrehelgen – att stället
lever och vibrerar ännu idag. När vi la ut bilder på Facebook fick vi kommentarer som ”avundsjuk”, ”är ni PÅ
HAMRE?!” och ”vad fanken gör ni där?” från gamla
Hamregårdare som utan tvekan också skulle ha glatts stort åt
att se stället frodas med den äran, långt från alla nostalgitrippar. Vid vår avslutande lunch tog jag tillfället i akt att
säga några hyfsat väl valda ord, och jag måste upprepa
själva andemeningen: Det är storartat av dig, Klas, att du
mer än tjugo år efter ditt övertagande av kungakronan
fortfarande håller Hamre vid liv. Att du inte bara förvaltar
det du en gång tog över, utan att du även bygger vidare och
tänker nytt. Hampan gjorde helt rätt då han 1982 bestämde
sig för att fråga lägergrabben Gunnarsson om denne hade
lust att en dag ta över. När jag avslutade den sista lunchen
med att ta ton i Hamrevisan, och insåg att den fortfarande
vrålas och bankas minst lika vansinnigt som på min tid, då
bestämde jag mig för att det ska inte dröja sju, åtta år till
nästa gång. Markus och Roderick tänkte i likartade banor,
och nån sorts gammelgubbeläger inför 2014 började ta form
i våra fantasier. Vem vet vad som komma skall…?

”De gamle” vilar sig på matsalstrappan

HÄNT PÅ HAMRE
Ännu en härlig sommar på Hamregården är till ända och vi
kan se tillbaka på härliga soliga dagar. Vi hann med mycket.
Ett helt berg av ved hamnade kapad och kluven i vedförrådet. Vid sidan av köksarbetet är detta Hamres viktigaste
arbete. Särskilt den grönköpingsmilitäriska organisationen
på pojklägret går till historien.
Sedan har Oktogonen blivit näst intill färdig. De sista golvbrädorna försågs med namn på donatorer (på undersidan).
För att kunna måla utsidan (där färgen nötts av väder och
vind) byggde vi en imponerande byggnadsställning. Åke
Rosenson såg till att de sista skylande listerna kom på plats.
Nu är Oktogonen klar för användning. Vår teater är i princip
färdig (se även sidan 4).
Midsommar firades enligt sedvanligt skick och bruk med
körsång för Hornbergaborna och internt med chokladhjul
och pingvinkastning. Nytt för i år var fisket från bron där
fångsten bestod av uppmuntrande texter.
Sedan har Staffansgården fått taket på plats, en björn
observerats vid Kulltjärn, ett antal fototävlingar gått av
stapeln, bråte flyttats hit och dit….
EN ÄKTA HAMRESOMMAR!

För jag har förblivit en riktig Hamrevän,
Daniel Reichberg
Aktiv hamregårdare januari 1982- sisådär 1992

Oktogonen blir dammfri

Allra Käraste Höstlovsläger
Ida Holmquist
Vecka 44 är det höstlov. Gissa vad jag ska göra då. Åka till
Hamre, kanske? Nej, tji fick ni (och jag), det ska jag inte
alls. Istället ska jag gå på föreläsningar och skriva en läskig
tenta. Trots att höstlovslägret är det jag alltid brukar åka på,
oavsett vad som händer. Trots att jag helt glatt sa ”vi ses på
höst” till folk i somras. Då hade jag helt glömt bort att
universitet och högskolor inte tar hänsyn till viktigheter som
höstlovsläger på Hamregården.
Så vad kommer ni då att hitta på, utan mig? Vad är
anledningen till att jag är så avundsjuk?
För det första har vi ju lite välbehövlig paus från vardagen
i allmänhet. Få träffa kompisarna igen, många av dem
människor man inte umgås med utanför Hamre eftersom de
går på olika skolor. Få gå på och kanske också ordna mysiga
komplen. Få jobb som är mindre svettiga än på sommaren
och mindre kalla än på jul eller sport men ändå ger samma
härliga känsla av att ha gjort något bra, något som behövs.
Kökskurs ska hållas, så att alla får lära sig – eller få
kunskaperna uppfriskade – hur säkerhet och hygien i köket
ska gå till. Och hur är det nu, hur startar man diskmaskinen
egentligen? Såna detaljer är lätta att glömma bort när man
inte varit på läger under ett halvår eller ännu mer.
En matlagningstävling gissar jag mig till att det ska hållas,
där man får briljera med sin fina dukning och goda förrätter,
varmrätter och (kanske framförallt) efterrätter. Att tävla mot
varandra är alltid roligt, eller vad säger ni?
Men kanske det som gör mig mest besviken över att missa
just höstlovslägret är Halloween. Finns det något som ger
bättre stämning än att kura ihop sig i gillestugan och lyssna
på Klas spökhistorier? Förra året dekorerades hela
gillestugan med gummidjur och spindelväv och vi åt godis
och lekte blodpotatis tillsammans för att riktigt fira
högtiden. Något sådant skulle kunna upprepas, eller varför
inte gå bus eller godis mellan stugorna? Och om de inte
råkar ha något godis de vill ge er – ja, då kan ni ju alltid
busa med dem istället! Ta med lite utklädningskläder i vilket
fall, du kommer säkert att få nytta av dem.
Så vad vill jag ha sagt med allt det här? Jo: Åk för sjutton
upp till Hamre på höstlovet medan ni kan, innan livet rycker
det ifrån er med ett ondskefullt skurkskratt. Det går snabbare
än man tror.

”Det var den bästa
sommaren i mitt liv”
Sara Fälting intervjuar Frida Thurén
Frida Thurén, eller PolisFrida som hon också kallas, åkte
upp på sitt första Hamreläger 1996. Efter det tog det ett år
innan hon kom tillbaka, men sedan dess har hon åkt upp
aktivt ända till 2010. Hon är en riktig hamreit och har många
goda minnen från sin tid på Hamre. Det som hon tyckte var
allra bäst var konfirmationssommaren.

– Det var den bästa sommaren i mitt liv. Jag fick kompisar
för livet och vi hittade på en massa roliga saker. Björnsafari,
övernattning i brandtornet Pilkalampinoppi, bad i Orsa
camping, Orsayror… Ja, det var fullt upp hela tiden.
På sommaren var byggjobben hennes favorit – hon är
väldigt noggrann av sig och vill att det ska bli precis rätt.
Hon minns speciellt den sommaren då de gjöt grunden för
oktogonen:
– Jag är ju perfektionist och kommer ihåg att jag låg på
alla fyra med en planka som jag drog över golvet, fram och
tillbaka, tills det var helt jämnt. Betongen frätte hål på mina
knän, men jag vägrade ge mig tills jag var helt nöjd.
Idag jobbar Frida som polis, ett karriärval som inte var
självklart för 8 år sedan, men som hon kom in på ”lite grann
på ett bananskal”. Arbetet som ordningspolis är omväxlande
– man vet aldrig hur ett arbetspass kommer se ut och en
typisk dag på arbetet kan bestå av allt från trafikkontroll och
träffa ungdomar till att flänga fram och tillbaka i distriktet
med blåljus och sirener. Frida kan se hur hennes erfarenheter
från Hamre har hjälpt henne i sitt jobb, främst för att hon
lärde sig att ta ansvar och leda på Hamre. Ibland, när Fridas
yttre befäl är borta, så hoppar hon in och tar den rollen. Då
gäller det att våga ta plats och lösa de problem som dyker
upp. Hamre hjälpte henne att växa och lita på sig själv,
något som också är viktigt i Fridas jobb.
Men det är inte bara på jobbet som Hamre har hjälpt henne.
– Jag är ju grym på att moppa, torka diskbänkar och byta
däck på bilar, haha.
Fridas hälsning till läsarna:
”Jag skulle vilja tacka Klas, Ulla, Sven och Pelle för alla
fantastiska år jag fått på Hamre. Det var som ett andra hem
för mig när jag växte upp och det har hjälp till att forma mig
till den människa jag är idag. Jag önskar att alla ungdomar
fick chansen att hitta ett ställe som Hamre. En frizon från
vardagen med alla krav och måsten. Dit man kan åka och
vara precis den man är och bli accepterad för det. Hamre
hjälpte mig genom min uppväxt och har gett mig vänner för
livet.”
Fridas tre skäl till att åka till Hamre:
1.
2.
3.

Du får vänner för livet
Du får uppleva fantastiska saker
Du får vara precis den du är, utan att någon
ifrågasätter dig

EFTERLYSES
Vill du skänka DVD-filmer, en plattTV, en åkgräsklippare,
en minibuss till Hamregården)
Vi tar tacksamt emot gåvor.

HYR
HAMREGÅRDEN
kör, orkester,
konfirmationsläger,
lägerskola, idrottsförening?
Hör av dig till
hamregarden@bredband.net

UPPSALA HAMREGÅRDARE
Ordförande Agnes Diderholm:
Sekreterare Cecilia Hamberg
Kassör Linnéa Bengtsson

Höstprogrammet 2013
v. 40 Te- och kanelbullemöte –
Cecilia och Embla
v. 42 Pizza- och spelmöte –
Linnéa och Samira
v. 44 HÖSTLOV
v. 46 Harry Pottermöte – Embla
och Agnes
v.48 Årsmöte – hela styrelsen
v. 50 Nobelmöte – Embla, Sara
och Samira
Mötena är på tisdagar 19-21,
jämna veckor i
Eriksbergskyrkan

Sista helgen i september besökte frimurarebarnhusets
styrelse Hamregården och i samband med detta ordnades
”OKTOHELGEN” då tjejer och killar var med och
invigde Oktogonen med musik och skådespel.

Välkomna!

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL LÄGER
Mejla din anmälan till hamregarden@bredband.net eller via hemsidan www.hamregarden.se.
Hamregårdens postadress är Nedre Hornbergavägen 26, 794 90 Orsa. Telefon 0250-47019.
Har du svårt att betala lägeravgiften – hör av dig så ordnar det sig. Hamregårdens motto är att
ingen skall behöva stanna hemma för pengarnas skull!

LÄGERKALENDER 2013/2014
Höstpojklägret
28/10 – 31/10
Riktpris
1.000 kr
Höstflicklägret
31/10 – 3/11
Riktpris
1.000 kr
FlickAdventPyssellägret
6/12 – 8/12
Riktpris
800 kr
FlickJullovslägret
1/1 – 4/1
Riktpris
1.000 kr
PojkJullovslägret
4/1 – 7/1
Riktpris
1.000 kr
För övriga kommande läger – håll utkik på www.hamregarden.se

