
Referat från Cri du Chat sällskapets familjeträff på Wiiks 
folkhögskola utanför Uppsala 2012 

 

Torsdag 9 augusti på Wiiks folkhögskola 

Efter en lång resa i bilen, som faktiskt gick ganska bra, kom vi fram till en fantastisk plats, 
Wiiks herrgård. Det kändes väldigt bra, ännu ett ställe som man aldrig hade kommit till om 
det inte var för Cri Du Chat sällskapet. 

Vi startade som vanligt på torsdag med välkomstmiddag och presentation av alla deltagarna. 
Varje år är det någon ny familj som tar steget att komma och möta andra familjer som är i 
samma situation som de, alltså att ha begåvats med ett barn med cri du chat syndrome. Här 
"får" också den nya familjen en så kallad "Fadderfamilj" som hjälper dem lite extra. Nu för 
tiden, så har många haft kontakt via Facebook, och det är bra, för det gör att man redan innan 
man kommer på första träffen har skaffat kompisar i föreningen. 

Fredag 10 augusti förläsning av Jesper Hållén, från Törngårdens Autismcenter 

Efter frukosten var det dags för årets föreläsare, Jesper Hållén, från Törngårdens 
Autismcenter. Det blev en väldigt bra föreläsning, som tog upp många intressanta tankar på 
hur man kan stöta våra barn och hjälpa dem i deras utveckling. Speciellt med tanke på hur 
man skall förstärka goda beteende och jobba konstruktivt, för att därmed kunna dämpa 
ångestkänslor. Efter föreläsningen var det många (alla?) som var berörda.  

Eftersom det var fint väder och det inte var mer än 20 meter till stranden hade vi 
eftermiddagens workshop där. Det är väldigt trevligt att umgås och lära sig mer om varandra. 

  

lördag den 11 augusti Fyrishov och grillkväll 

Många åkte till det stora äventyrsbadet i Uppsala. Bad och plask är alltid uppskattat. QV, som 
är "gymnastiklärare" ordnade lekar och aktiviteter för alla. Först var det för de små barnen 
och sedan blev det ballongrugby för vuxna. Vi hade jätteskoj, nästan så att barnen skämdes 
lite för föräldrarna som stojade så i bassängen. Svårast var att ta ballongen från John, han var 
alldeles för stark för oss andra.  

Numera traditionell fotbollsmatch a la Korpen, gick av stapeln, i år inne i gymnastikhallen. 
Ungdomarna vann över föräldrarna, också det ett traditionellt resultat.  

På kvällen drog bugg-stjärnorna, Marita och Janne, igång buggkurs för föräldrar och barn. 
Själv fick jag underkänt i taktkänsla och placerad på avbytarbänken.... Men det var skoj ändå.  

Grillning och disco avslutade kvällen, själva åkte vi hem på natten för att hinna till nästa  

 



Årsmöte 

Årsmötet avlöpte enligt ordinarie gång. Styrelse blev vald. Kalle Eriksson står kvar som 
ordförande. Nästa år sker träffen i Turkiet för de som har lust och inte är flygrädda, samt en 
träff på västkusten där målet blir att umgås och ha det bra. 

Kramar och en önskan om att ha det bra tills vi ses nästa år följde med oss hem. 

Vi tackar Lizette och John för en jättefint arrangerad träff! 

Vid datorn 

Kalle Erikson, Uddevalla 

Här kommer ett litet kollage som visar hur glada alla var på träffen, dvs det är skoj att åka på 
träff! 

 

 

      
Samling i jacuzzin   Alla badar 

    
    Vad väntar vi på?   Anna dyker 



    
   Vem har ballongen?   Varför är Magnus så glad? 

    
   Och Janne?    Och Jonna? 

    
   Och Mats och mormor   och Lizette 



 
 Det är träff med alla kompisarna! 


