
“I går kväll hade vi uppvisning. Folkdans är jättekul 
och vi fi ck mycket applåder.”

Varje vecka träffas ungdomarna i gruppen “Vi Kan” för att dan-
sa folkdans. Gruppen består av ungdomar med funktionshinder 
och ingår i föreningen Rekarne Folkdans Gille. Alla ledare och 
spelmän arbetar ideellt för att ge ungdomar möjlighet att dansa 
och att ha kul tillsammans. “Vi Kan” brukar uppträda på sjukhus 
och vara med i en nordisk folkdansfestival vart tredje år.

Rekarne Folkdans Gille är en av de föreningar som fått 
bidrag från Kronprinsessan Victorias fond. Victoriafonden ger 
extra stöd till fritid och rekreation för barn och ungdomar med 
kroniska sjukdomar och olika funktionshinder.
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“På lägret åkte vi båt, paddlade och hade disco. 
En dag vågade jag testa att gå över hängbron!” 

Varje år föds det ca 1000 barn med hjärtfel. Det fi nns fl era 
olika typer av hjärtfel, nästan lika många som det fi nns “hjärte-
barn”. För att ge stöd till barn och ungdomar med hjärtfel 
och deras familjer, anordnar Hjärtebarnsföreningen fl era olika 
läger och kurser. På skärgårdslägret Vässarö får barnen träffa 
andra i samma situation, leva lägerliv och pröva på nya spän-
nande saker.

Hjärtebarnsföreningen är en av de föreningar som fått 
bidrag från Kronprinsessan Victorias fond. Victoriafonden ger 
extra stöd till fritid och rekreation för barn och ungdomar 
med kroniska sjukdomar och olika funktionshinder.

Radiohjälpen “ Victoriafonden”, post- och bankgiro 90 1950-6.
Insamlingen stöds av ATG, Arla Foods, FöreningsSparbanken, 

Kungliga Blomsterstiftelsen och OKQ8.
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“Tack vare Victoriafonden får fl er barn och 
ungdomar med funktionshinder en roligare 
sommar.”

Kronprinsessan Victoria är beskyddare av en fond som 
ger extra stöd till fritid och rekreation för barn och 
ungdomar med kroniska sjukdomar och olika funktions-
hinder. Ideella föreningar och organisationer kan söka 
bidrag från fonden.

Insamlingen är öppen året runt och uppmärksam-
mas framför allt när Kronprinsessan Victorias födelse-
dag fi ras på Öland den 14 juli.
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