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Jag hade blivit kär i Hamregården redan
4 år innan min konfirmations-sommar,
men det var nog inte förrän efter den som
jag insåg hur mycket gården faktiskt
kommit att betyda för mig.
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> Läs mer om Sofias konfsommar på s. 2
Uppsala Hamregårdare
Tycker du det är för långt mellan lägrena? Vill du träffa
andra Hamregårdare i Uppsala? Då är Uppsala Hamregårdare något för dig!

Kom på vårt picknickmöte klockan 14.00 lördagen den
19e augusti! Vi ses i stadsparken och fikar, leker och har
det mysigt till-sammans! Samling vid ingången till
parken.

Hamregården för tio år sedan fotat från fyrstugans tak (Foto: Sara Fälting)

Vill du hjälpa Hamregården?
Hamregården är en lägergård som gör stor skillnad i
människors liv. Det är en fristad, ett andra hem, för så
många ungdomar. Det är ett ställe som verkligen behövs - ungdomar behöver någonstans dit de får komma och bara vara sig själva, där folk tror på dem och
uppmuntrar dem - där de både får ta ansvar och leka
och ha roligt. På Hamregården lär de sig också
färdigheter som de har nytta av resten av livet. Allt från

matlagning och städning till att samarbeta i grupp och
att leda arbeten. Hamregården är helt enkelt livsviktigt
för en del ungdomar, och en fristad och oas för andra.
Att stötta Hamregården är ett fint sätt att engagera sig
för ungdomar och deras möjlighet att få en bra uppväxt. Medmänsklighet är alltid viktigt, och det är något
som är själva grunden för Hamregårdens verksamhet.

Ett sätt att stödja Hamregården är att bli MÅNADSGIVARE och automatiskt överföra ett
belopp – litet som stort – till Hamregården varje månad. Det är väl praktiskt?
Bli månadsgivare enkelt via din internetbank. Skicka till Hamregårdens bankgiro 461-3154.
TACK FÖR DITT BIDRAG!

VILL DU KONFIRMERA DIG I SOMMAR?
Tre härliga sommarveckor med massa roliga utflykter,
badstunder och lek blandat med spännande byggarbeten
och intressanta konfirmationslektioner - kan sommaren bli
bättre? Ta chansen att träffa nya kompisar, lära dig en
massa om dig själv och skaffa minnen för livet.
Konfirmationen på Hamre är en fantastisk upplevelse som
du sent kommer att glömma!
Är du intresserad? Läs mer på hemsidan eller hör av dig
med frågor till info@hamregarden.se.

Min konfirmation på Hamregården

Foto: Sofia Kornesjö

av Sofia Kornesjö
Sommaren 2015 är en av de bästa somrarna i hela mitt liv.
Det var sommaren jag spenderade hela tre veckor på
Hamregården. Sommaren då jag lärde mig så otroligt mycket
om kristendomen, livet och mig själv. Det var sommaren jag
aldrig ville skulle ta slut. Aldrig hade jag kunnat föreställa
mig hur mycket roliga saker jag skulle få uppleva.
Med vår konfirmationsledare Anna Åresten satt vi i
Östgården och diskuterade om livets alla svåra frågor. Vi
varvade konfirmationsundervisningen med byggjobb på
bland annat Staffansgården, trevliga utflykter och
köksarbete. De allra varmaste dagarna åkte vi till Orsa
Camping för att sola och bada och en och annan promenad
till Kulltjärn gick vi förstås.
Jag minns hur jag varje söndag klev in i Orsa Kyrka klädd i
trasiga jeans och smutsiga arbetskläder. Där stod jag bland
alla finklädda äldre damer som tittade lite förnärmat på mig.

Jag hade nämligen till skillnad från mina vänner glömt ta
med mig någonting lite finare att ha på mig till Gudstjänsten.
Men men, Gud älskar mig väl lika mycket för det.
Dagen innan själva konfirmationen ankom alla mina
släktingar och på gården strövade det nu omkring ett stort
gäng finsktalande människor. Jodå, både Ulla och Anna blev
förvånade när jag sa att det skulle komma 17 gäster för min
del. Alla fick vi ändå plats i Hornberga kapell där jag och
mina vänner sedan blev konfirmerade. Det var en otroligt
vacker ceremoni med musik, textläsning och förhör.
Jag hade blivit kär i Hamregården redan 4 år innan min
konfirmations-sommar, men det var nog inte förrän efter den
som jag insåg hur mycket gården faktiskt kommit att betyda
för mig. Hamregården är underbar plats som låter unga
utvecklas och få ta del av en gemenskap.

Vad händer i sommar på Hamre?
Snart är det äntligen sommar igen! Då är det
självklart dags för tre Hamreveckor med roliga
aktiviteter, byggprojekt och utflykter.

Sommarläger på Hamregården har något för alla. Gillar du
att vara ute och leka och sporta? Då gillar du säkert våra
utomhuslekar som femkamp, brännboll och vår stora fotbollsplan. Eller tycker du mer om att vara ute i naturen,
kanske gå på äventyr eller bada? Hamregården ligger mitt
i en skog, och så fort vädret är bra passar vi på att gå till
vår tjärn för ett dopp. Vi ordnar även turer ut i vildmarken
för att paddla kanot eller åka på spännande djursafari. Om
du hellre stannar inomhus för att baka eller laga mat eller

spela spel med kompisarna så blir det mycket av det med.
Alla lägerdeltagare får hjälpa till med matlagningen, och
kanske får du vara med och själv plocka rabarber till pajen
som bakas! Vi har också en fin gillestuga med massor av
roliga brädspel och kortlekar och avslutar ofta sommarkvällarna med att mysa framför brasan. Vill du lära dig
något häftigt och användbart, och få göra något som
faktiskt spelar roll? Precis det får du göra under sommarens byggjobb, när vi renoverar gården och bygger nytt.

RÖSTER OM HAMRESOMMAREN
Björn Gründewald
Mitt första möte med Hamre borde ha varit avskräckande
för en spinkig trettonåring – sommaren 1953 och dragning
av vattenledningen genom byn, mest för hand. Snacka om
hårt slit, att hacka sig ned i den hårda moränen. Men
mödan dominerar inte minnet av de första upplevelserna,
utan den starka gemenskap den frammanade bland oss
’slavarbetare’, och den triumferande tillfredsställelsen av
dikets förlängning, meter för tillkämpad meter. För att inte
tala om hur skönt det var med ett dopp i badtjärnen
emellanåt. Det var inte tal om annat än att försöka komma
med på fler läger, och närmast en besvikelse att inte varje
läger kunde erbjuda lika utmanande strapatser. Hamreandan var stark, och omedelbar!
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Alfie Winder
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Åsa Gylfe
Vi gjöt grunden till Agne-stugan en sommar. Den skulle
gjutas i ett svep för att bli hållbar. Det var bara att hålla på
tills det var färdigt, långt in på natten. Jag var tunn, bara
skin och ben, men kände mig så otroligt stark när jag
körde skottkärra efter skottkärra med nyblandad betong
till gjutformen.

Det bästa med sommaren på Hamre är att den alltid finns
där, oavsett vad som pågår i ens liv runt omkring. För mig
har Hamre blivit en skyddad plats, ett sammanhang där jag
fullt ut kan vara mig själv utan att bli ifrågasatt. Att ha
dessa veckor av trygghet under sommarlovet, som ofta
annars är fyllt av förändringar och övergångar till nya
perioder i livet, har betytt otroligt mycket för mig. Sommar
på Hamre är för mig ett tillfälle att bara andas ut och
glömma allt nytt och skrämmande, för värmen och
gemenskapen jag har hittat på Hamre kommer alltid att
finnas kvar.

Har du läst den nya Hamreboken?
Boken ”Våra liv med Hamregården” byggdes ihop av mer än 80
Hamregårdare. Det är en samling berättelser och minnen från alla år som
Hamre har funnits.
För att köpa boken, skicka ett mejl till info@hamregarden.se och ange det
antal exemplar du vill köpa, ditt namn och din adress samt sätt in 150:- kr
per bok på PG 647422-5 (Hamregården).
Genom att köpa boken för att läsa den själv eller ge bort den som gåva
stödjer du Hamregården och dess verksamhet.

Vad är det bästa med sommar på Hamregården? Är det att
bada i Kulltjärn? Är det jobben man gör och husen man
bygger? Är det vännerna, både de nya och gamla? Utflykterna? Är det alltihop samtidigt?

Nu har vi ju alla olika åsikter om vad som är kul, men en
av de bästa sakerna med Hamregården, och speciellt på
sommaren, är att det finns så mycket att göra. Och för
många var det nog saker man aldrig hade gjort förut. Hur
många av ni som läser hade aldrig fått blanda betong om
det inte vore för Hamre? Eller lägga ett tegeltak? Eller laga
mat till 40 personer?

Det är i alla fall inte städningen på morgonen, det tror jag
att de flesta är överens om. Men en Hamresommar blir inte
bra bara för att man badar, eller för att man bygger.
Vännerna spelar betydligt större roll däremot, men
viktigast av allt är nog att man har kul.

Jag tror inte jag har varit på ett enda läger utan att lära mig
något, eller åtminstone kommit på något jag kan göra
bättre nästa gång. Och kommer det att bli en nästa gång?
Javisst! För det bästa med Hamresommaren är att den
aldrig tar slut.

Det bästa med Hamresommaren
av Tulle Rönnmyr

LÄGERKALENDER
Sommar 2017
Byggläger 1 - Flicklägret
Byggläger 2 - Flicklägret
Byggläger 3 - Flicklägret

11/6 - 18/6
18/6 - 25/6
25/6 - 2/7

Riktpris 1.550 kr
Riktpris 1.550 kr
Riktpris 1.550 kr

Byggläger 1 - Pojklägret
Byggläger 2 - Pojklägret
Byggläger 3 - Flicklägret

23/7 - 30/7
30/7 - 6/8
6/8 - 13/8

Riktpris 1550 kr
Riktpris 1550 kr
Riktpris 1550 kr

Mängdrabatt! 2 läger kostar 3.000 kr och 3 läger kostar 4.500 kr.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG TILL LÄGREN
Skicka din anmälan via formuläret på www.hamregarden.se.
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!
Vid nedsättning av lägeravgift, ring Ulla Stenfelt tel. 070 – 291 09 33

