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Vigtig dagsorden 
på årets landsmøde
Efter flere års intensivt arbejde offentliggjorde Sta-
tens Institut for Folkesundhed sidste efterår rappor-
ten ’Voksne med cerebral parese i Danmark’. Med 
udgangspunkt i oplysninger fra 2.704 voksne med ce-
rebral parese (CP) sammenlignet med 14.661 voksne 
uden CP blotlagde rapporten livsvilkårene for voksne 
med CP i forhold til andre. 

Og det var stærkt bekymrende læsning. For på en 
række parametre viste det sig, at voksne med CP 
havde langt dårligere levevilkår end alle andre. 
Blandt andet fremgik det, at kun 44 procent af alle 
kvinder med CP i alderen 23-61 år har været scree-
net for livmoderhalskræft inden for de seneste fem år. Det tilsvarende tal 
for kvinder uden CP er 76 procent. Og kun 1 ud af 10 af de motorisk og 
kognitivt sværest ramte kvinder bliver screenet.

Helt samme skæve mønster ser vi også, når det gælder en række andre 
forebyggende undersøgelser, der i vid udstrækning kører helt uden om 
mennesker med CP. Da rapporten samtidig viste, at mennesker med CP 
langt oftere lider af fordøjelsessygdomme, luftvejslidelser og kredsløbs-
sygdomme, så er det på tide at slå i bordet. Det har vi bl.a. gjort overfor 
sundhedsminister Ellen Trane Nørby, og det gør vi på årets landsmøde, 
hvor vi med hovedtemaet ’Lighed i sundhed’ forsøger at afdække, hvad 
der ligger bag statistikkerne, og hvad vi kan gøre ved det.

Et andet spændende tema på landsmødet bliver diskussionen om for-
eningens fremtidige navn. Forretningsudvalget har lagt op til et nyt navn, 
og det er jeg helt sikker på, at vi får en god og konstruktiv debat om. Der 
er således på flere områder tale om et meget vigtigt landsmøde.

Velkommen til landsmødet!

Lone Møller, 
Landsformand
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Landsmødeprogram 2018
Fredag den 28. september:

11.30-13.30: Ankomst og frokost.

13.30: Politisk program starter:
 Landsformand Lone Møller redegør for foreningens status og Mogens 

Wiederholt fremlægger den nye strategiplan ”Medlemmet i centrum”. 
Landsformanden fremlægger ligeledes udkast til politisk udtalelse fra lands-
mødet. Oplæg til drøftelse om foreningens vision og strategi frem til 2020.

14.00: Pause

14.15: Landsmødet drøfter i grupper foreningens vision og strategi frem til næste 
landsmøde i 2020. Hvad skal være foreningens fremtidige fokusområder 
og politiske målsætninger?

15.15: Med udgangspunkt i gruppedrøftelserne om vision og strategi, drøftes 
formandens redegørelse og strategiplanen i plenum. 

 Grupperne præsenterer deres bud på foreningens fokusområder frem 
mod næste landsmøde.

16.00: Pause

16.30: Præsentation af kandidater til formands- og næstformandsposten.
 Valg af landsformand og valg af næstformand.

17.00-18.00: Drøftelse og beslutning om foreningens navn.

18.30: Middag

20.00: Dialog med ledelsen.
 Alle landsmødedeltagere får lejlighed til at stille spørgsmål om foreningens 

arbejde til formand, næstformand, FU-medlemmer og direktør. 

Lørdag den 29. september:  Tema: Lighed i sundhed

08.00-09.00: Morgenmad 

09.30: Velkommen 

09.40: Ulla Astman, regionsrådsformand for Region Nordjylland og medlem af 
 Danske Regioners bestyrelse. Er sundhedsvæsnet tilstrækkeligt 
 opmærksomt på, at mennesker med handicap også kan være syge? 

10.00: Fokus på den store undersøgelse ”Voksne med cerebral parese 
 i Danmark”. Susan Ishøy Michelsen, læge og forsker, Statens Institut 
 for Folkesundhed, Syddansk Universitet, fortæller om undersøgelsen 
 med fokus på rapportens tal om sundhed.

10.45: Pause

11.25: Berit Andersen, professor, ledende overlæge, Regionshospitalet 
 Randers med ansvar for screeningsprogrammerne i Region Midtjylland.
 Bredt og generelt oplæg om screeningsprogrammerne med fokus på 
 social og anden ulighed i deltagelsen i screeningsprogrammet. 

12.00: Reidun Jahnsen, fysioterapeut, ph.d., Rikshospitalet, Norge.
 Hvad er senfølger af CP – og hvad kan man gøre for at minimere dem? 

12.45-14.00: Frokost

14.00-16.30: Workshop – der er mulighed for at vælge én af følgende to 
 workshops: 
 1.  Socialstyrelsens forløbsprogram for børn med CP – hvad 
  er det? Puk-Marie Holmgaard og Mette Lund Møller, 
  specialkonsulenter i Socialstyrelsen.
 2.  Botox – hvad kan det bruges til – og hvad kan det ikke bruges til? 
  Hvor langt er vi med viden og forskning om, hvad der virker i 
  behandlingen af mennesker med CP? 
  Gija Rackauskaite, Århus Universitetshospital, speciallæge 
  i børnesygdomme, ph.d.

19.00: Middag, underholdning og fest med bandet Baktus All Stars.

Søndag den 30. september:

08.00 - 09.00: Morgenmad

09.30-11.30: Racerunning og sundhed – hør om racerunning og prøv en tur.
 Aktiv formiddag med Connie Hansen, Susanne Ladefoged, fysisk 
 landstræner for racerunning-landsholdet, og Helle Ladefoged, aktiv 
 landsholdsløber. 

11.30-11.45: Pause   

11.45-12.00: Landsmødeafslutning

12.00-13.00: Frokost og afrejse.
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Landsmødet 
drøfter foreningens fremtid
På landsmødets første dag redegør lands-
formand Lone Møller for foreningens sta-
tus og Mogens Wiederholt fremlægger 
udkast til ny strategiplan: ”Medlemmet i 
centrum”.

Hele dagen er der fokus på de interne for-
hold i driften af Spastikerforeningen. Det 
handler både om foreningsarbejdet og det 
handicappolitiske arbejde, som deltagerne 
i grupper får mulighed for at drøfte. Det gi-
ver mulighed for en åben dialog omkring, 
hvad der i de kommende år skal være 
foreningens fokusområder og politiske 
målsætninger. Når de mange gode bud er 
fremlagt og drøftet, vedtager landsmødet 
en strategiplan og en politisk udtalelse, der 
har fokus på foreningens kerneområder.

Valg af formandskab og 
foreningens navn
Det er på landsmødet, at Spastikerfor-
eningens formand og næstformand væl-
ges. Det sker på hvert landsmøde. Efter 
en præsentation af kandidaterne starter 
den egentlige valghandling. Først vælges 
landsformanden og derefter næstforman-
den. Har flere kandidater meldt sig, bliver 
der kampvalg. Lone Møller, der første gang 
blev valgt som formand i 2010, genopstiller. 
Næstformand Karen Nisbeth har derimod 
valgt at takke af efter mange års engageret 
indsats for Spastikerforeningen.

Når valget er overstået, vil den interne han-
dicappolitiske drøftelse handle om forenin-
gens navn. Forretningsudvalget indstillede 
til hovedbestyrelsen, at tiden var inde til at 
udskifte det stigmatiserende navn Spasti-
kerforeningen til noget andet og mere op-
dateret. Hovedbestyrelsen valgte imidlertid 
på mødet i april 2018 at lade landsmødet 
drøfte og beslutte en eventuel navneæn-
dring.

Der er derfor forhåbning om en rigtig god 
og saglig dialog med tanke på både nutid 
og fremtid, når punktet bliver drøftet og be-
slutningen tages.

’Skyd’ på ledelsen
Efter middagen får deltagerne lejlighed til 
at stille spørgsmål og komme med syns-
punkter og gode idéer til landsformand, 
næstformand, de øvrige FU-medlemmer 
og direktøren. Det er et fast punkt, som 
blev indført for nogle år siden, og som siden 
har været en stor succes. For der er mange 
ting at spørge om.
 
Samtidig er det vigtigt at understrege, at 
man altid er velkommen med gode idéer, 
ros og ris. Det er en vigtig dialog. Derfor er 
der igen i år afsat god tid til punktet, som 
afslutter fredagens politiske program.

Cæcilie Nisbeth
Formand for CP Ung i fire år og medlem af hovedbestyrelsen i fem år. 
Blev i 2014 valgt til forretningsudvalget. Arbejder til daglig i LO Hoved-
staden og har en stor handicappolitisk interesse i arbejde og uddan-
nelse.

Mogens Wiederholt
Direktør i Spastikerforeningen siden maj 2009. Tidligere leder af Center 
for Ligebehandling af Handicappede og Det Centrale Handicapråd 1993-
2009. Formand for driftsbestyrelsen i Handicaporganisationernes Hus 
siden starten i 2012 og med i en række handicappolitiske udvalg.

Jørgen Knudsen
Kredsformand for kredsforeningen Midtjylland i 12 år og kredsbestyrel-
sesmedlem i mange år. Han blev valgt til forretningsudvalget i 2007. Ef-
ter i en snes år at have drevet IT-firmaet Asgaard-Online uddannede han 
sig i 2017 til socialrådgiver, som han nu viderefører med en kandidat.

Jens Peder Roed
Kredsformand for kredsforeningen i Sydøstjylland og valgt til forret-
ningsudvalget i 2014, hvor han også tidligere har haft plads. Har i mange 
år været aktiv såvel lokalt som i Spastikerforeningens hovedbestyrelse 
og været foreningens repræsentant på forskellige poster.

Kirsten Hansen
Var tidligere i en årrække kredsformand for kredsforeningen for Nord-
jylland, hvor hun i dag sidder i bestyrelsen. Hun har i mange år været en 
fast del af foreningens hovedbestyrelse og blev i 2012 valgt til forret-
ningsudvalget.

Karen Nisbeth
Spastikerforeningens næstformand og medlem af FU i mange år. Har 
været med i Spastikerforeningen i 28 år, heraf 22 år som kredsformand 
for Bornholm. Desuden har hun med stort engagement i mange år væ-
ret foreningens repræsentant i CP Norden. Genopstiller ikke.

Lone Møller
Valgt som Spastikerforeningens landsformand i 2010. Har siddet i 
hovedbestyrelsen siden 2008. Medlem af Folketinget fra 1987 til 2011. 
Var medlem af Gribskov Byråd i to perioder fra 2010. Genopstiller som 
landsformand.

Jacob Nossell
Jacob er uddannet journalist, og har i mange år været meget aktiv med 
at synliggøre de mange forskellige udfordringer et liv med CP giver. Blev 
valgt til foreningens hovedbestyrelse i 2016 og til forretningsudvalget i 
2018.
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Oplægsholderne...

Susan Ishøy Michelsen er læge og forsker og har i 
mange år arbejdet på Statens Institut for Folkesund-
hed (SIF) under Syddansk Universitet. Senest har 
hun været tovholder på undersøgelsen ’Voksne med 
cerebral parese i Danmark’. Her er der indsamlet 
materiale og lavet statistiske sammenligninger på en 
lang række områder af 2.704 voksne personer med 
CP og 14.661 uden CP. Susan Ishøy Michelsen fortæl-
ler om undersøgelsen med fokus på rapportens tal 
om sundhed.

Gija Rackauskaite er speciallæge i bør-
nesygdomme og ph.d. Hun arbejder på 
Århus Universitetshospital, hvor hun er 
den ene af to læger, der behandler med 
botulinum toxin (populært kaldet Botox 
som er produktnavnet). I Workshop 2 
går hun tæt på behandlingen med Botox. 
Hvad der virker, og hvad der ikke virker - 
og hvem det kan gavne. Også holdningen 
til behandlingen, og hvad der i øvrigt er 
af muligheder for at behandle mennesker 
med CP, vil blive gennemgået.

Puk-Maria Holmgaard og Mette Lund 
Møller, der begge er specialkonsulenter 
i Socialstyrelsen, fortæller i Workshop 
1 om udarbejdelsen af Socialstyrelsens 
forløbsprogram for børn med CP. For-
løbsbeskrivelsen og anbefalingerne er 
endnu ikke helt i mål, men de to special-
konsulenter fortæller bl.a. om, hvad Na-
tional koordination (i regi af Socialstyrel-
sen) er, hvorfor børn og unge med svær 
CP er valgt som målgruppe og hvem de 
samarbejder med i udviklingsprocessen.

SUSAN ISHØY 
MICHELSEN 

GIJA RACKAUSKAITE PUK-MARIA HOLMGAARD & 
METTE LUND MØLLER

Ulla Astman er regionsrådsformand for Region Nordjyl-
land, valgt for Socialdemokraterne, og medlem af Dan-
ske Regioners bestyrelse. Hun har været regionsrådsfor-
mand siden 2007 og var inden da medlem af Nordjyllands 
Amtsråd fra 1998 indtil kommunalreformen i 2007. Da 
sundhedsområdet og regionerne hænger sammen, er vi 
glade for, at Ulla Astman har sagt ja til at åbne den fag-
lige del af landsmødet ud fra spørgsmålet: Er sundheds-
væsnet tilstrækkelig opmærksomt på, at mennesker med 
handicap også kan være syge? 

ULLA ASTMAN 

Berit Andersen er ledende overlæge ved afdeling for 
Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers og 
klinisk professor i screeningsadfærd og organisering af 
screeningsprogrammer ved Aarhus Universitet. Bl.a. 
med ansvar for screeningsprogrammerne i Region Midt-
jylland. I forbindelse med sin tiltrædelsesforelæsning i 
august 2017 slog hun fast, at hendes hovedopgave bliver 
at sikre, at den sociale ulighed i screening bliver mindre 
og at flere af de dårligst stillede borgere deltager i scree-
ning. Med fokus på den sociale ulighed i deltagelsen hol-
der Berit Andersen et bredt oplæg om screening.

BERIT ANDERSEN  

Reidun Birgitta Jahnsen er fysioterapeut, dr. philos og 
ph.d., Rikshospitalet, Norge. Hun er leder af det natio-
nale CPOP (Cerebral Parese Opfølgningsprogram) og 
forsker i cerebral parese set i et livsperspektiv. Hun 
interesserer sig meget for senfølgerne ved CP og er 
bl.a. forfatter til en aktuel pjece om emnet, udgivet af 
den norske Cerebral Parese-Foreningen. Reidun har 
taget turen fra Oslo for at fortælle om senfølgerne af 
CP – og hvad man kan gøre for at minimere dem. REIDUN BIRGITTA 

JAHNSEN 

Workshops...
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Prøv racerunning!
Det er aldrig for sent… 
Det oplevede mange ældre - da de på en 
medlemsdag sidste år fik lejlighed til at 
prøve racerunningens glæder. Muligheden 
er der nu igen, søndag formiddag, hvor 
landsmødet kobler sundhed og aktivitet 
sammen. Det sker med en præsentation af 
racerunning og mulighed for prøveture.

Med racerunning-cykler i forskellige stør-
relser og farver liner Connie Hansen, Su-
sanne Ladefoged og datteren Helle Ladefo-
ged op til en hyggelig formiddag. Susanne 
er fysioterapeut og fysisk landstræner for 
det danske racerunning-landshold, og 
Helle er en dygtig para-atlet på eliteniveau 
med masser af medaljer på CV’et. Igen-
nem en længere periode har hun dog døjet 
med skader, men det hindrer hende ikke i 
at være med til at introducere sporten for 

landsmødets deltagere. De repræsenterer 
begge klubben Randers Freja Paraatletik.

Racerunning er både for motionister og 
for elitesportsudøvere. Gennem årene er 
den trehjulede løbecykel blevet udviklet og 
forbedret, så den kan køre stærkere, men 
samtidig er nemmere at håndtere. Det be-
tyder, at mange, der normalt sidder i køre-
stol eller har svære balanceproblemer, har 
fundet stor glæde ved racerunning. Det er 
derfor også blevet en populær sportsgren 
for mennesker med cerebral parese, gigt, 
amputation og mange andre.

Kom og prøv en tur. Måske bliver du ligeså 
bidt af det som hundredvis af andre, der har 
kastet sig over racerunning. Herhjemme 
har 10 klubber racerunning på program-
met. Læs mere på www.racerunning.dk

Madhimlen
Håndlavede madoplevelser

Vores kompetenceområde er produktsalg og projekt- entrepriser 

til bade- og svømmeanlæg. 

Vi leverer vandbehandling og bassinudstyr  til både 

terapibassiner, eventyrbade og konceptbaserede spa-anlæg. 
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Spredte glimt fra
SPASTIKERFORENINGENS

LANDSMØDE

2016
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Baktus All Stars fyrer igen 
op under dansegulvet

Fire i gulvet – så kører musikken! En god 
gerning kan ikke gøres ofte nok, derfor har 
planlægningsgruppen endnu en gang hyret 
de lokale gutter fra Baktus All Stars. De har 
det ligesom god gammel vin: De bliver bed-
re med årene. Og lørdag fyrer de op under 
dansegulvet til landsmødefesten.

Baktus All Stars har siden begyndelsen af 
90’erne, med stort set samme besætning, 
spillet i det meste af Danmark til byfester, 
halballer og andre festlige lejligheder. Det 
hele startede i Café Baktus Diner, der lå i 
centrum af Århus. Her var lykken gjort for 

tre spilleglade unge mænd, der gerne kom 
og spillede hver gang, der blev ringet. Og 
det gjorde der tit. 

Siden har det udviklet sig. Og nu står de 
igen på landsmøde-scenen, klar til at skabe 
trængsel på dansegulvet med et fodvenligt 
repertoire, der spænder vidt. Orkestret, der 
meldes i absolut topform, består af Claus 
Olesen, lead, vokal og guitar, Max Hvarre-
gaard, trommer og vokal, Charles Hansen, 
bas, guitar og vokal samt Niels Mathiasen 
på saxofon.

Tre stjerner samlet
Mansoor Siddiqi er en glad mand, hvilket 
er helt forståeligt. Sidste efterår blev det 
nemlig offentliggjort, at racerunning bliver 
en officiel disciplin i para-atletik. En glæde, 
der kort ind i 2018 blev toppet med mod-
tagelsen af Kulturministerens Parasports-
pris, som for åben TV-skærm og en fyldt 
Boxen i Herning blev uddelt til Connie Han-
sen og Mansoor Siddiqi.

Connie og Mansoor var indstillet til prisen 
af Spastikerforeningen og Handicapidræt-
tens Videnscenter for deres fantastiske 
idé og enestående indsats for at skabe en 
ny idrætsaktivitet for mennesker, der er 
stærkt udfordret. Det var de to, der opfandt 

og senere udviklede idrætsgrenen og den 
specialbyggede tre-hjulede løbecykel, som 
bruges til racerunning. Det skete tilbage 
i starten af 1990’erne, og siden har de to 
ildsjæle brugt megen energi på at få spor-
ten udbredt. 

Med hæderen fulgte en stjernepokal og 
100.000 kroner, som de to vindere vil bruge 
på at styrke ungdomsarbejdet i racerun-
ning. Udover at være formand for RaceRun-
ning Danmark og cheftræner for det dan-
ske landshold i racerunning er Mansoor 
Siddiqi også kredsformand i Spastikerfor-
eningen for København/Frederiksberg.
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Forstanderskift 
gav udfordringer

Allerede i slutningen af 2017 blev Søren 
Møllgaard Kristensen udpeget som Egmont 
Højskolens nye forstander, som afløser for 
Ole Lauth, når han efter planen skulle gå 
på pension 1. oktober i år. Det var aftalt, at 
den nye forstander skulle køre parløb med 
Ole fra 1. juli til 1. oktober, men Oles svig-
tende helbred og hans alt for tidlige død i 
marts betød, at forstanderskiftet ikke blev 
helt så roligt, som man havde håbet på. 

I den mellemliggende periode frem til 1. 
juli trådte Karin Busk Sørensen til som 
konstitueret forstander på Egmont Høj-
skolen, inden Søren Møllgaard Kristensen 
kunne sætte sig i stolen efter skoleårets 
afslutning.

Nu har Søren så siddet som forstander på 
en af landets største højskoler siden 1. juli, 
og vi har spurgt ham, hvordan det har været 
at overtage ledelsen af Egmont Højskolen 
og træde i fodsporene på et så visionært og 
dedikeret menneske som Ole Lauth?

- Det gik jo bestemt ikke, som jeg havde 
håbet, for jeg havde glædet mig til at lære 
en masse af Ole i de tre måneder, vi skulle 
have kørt parløb. Starten blev derfor helt 
anderledes, men jeg føler mig godt til rette 
på stedet og kender jo både Egmont Høj-
skolen og området godt. Ole har gennem sit 
mangeårige virke sat nogle kæmpe aftryk, 
som man nok ikke skal forestille sig, man 
kan gøre på samme måde, men jeg vil prø-
ve at finde mine egne sko og sammen med 
mine kolleger videreføre og udvikle Egmont 
Højskolen på den bedst tænkelige måde.

Sammen med sin familie er Søren nu flyttet 
ind i forstanderboligen, der ligger lige ved 
siden af Egmont Højskolen.

Kort om Søren Møllgaard Kristensen:
Søren er født og opvokset i Frederikshavn, gift og har tre børn i den skolepligtige alder. 
Han er uddannet lærer fra Aarhus Dag- og Aftenseminarium og har desuden en uddan-
nelse indenfor tømrer og snedkerfaget. Inden overtagelsen af Egmont Højskolen var han 
i fire år forstander på Eriksminde Efterskole i Odder, på hvilken han i en årrække havde 
været lærer.

Du kan nu oprette din egen indsamling på Facebook til fordel 
for Spastikerforeningens arbejde. 

Det kan være, du skal holde rund fødselsdag, eller du skal deltage i et 
løb og bruger anledningen til at invitere dine venner til at støtte 

Spastikerforeningens arbejde. Eller det kan være, at du simpelthen bare vil 
starte en indsamling, fordi du har lyst.

Sådan gør du
Du kan sætte en indsamling i gang til fordel for Spastikerforeningens arbejde 
for mennesker med cerebral parese på Spastikerforeningens Facebookside.  

Vælg fanen Fundraisere og følg retningslinjerne. 

Det er dig, der suverænt styrer indsamlingen over for dine venner, familie 
og bekendte, der alle kan følge med i, om I når det mål, du nu har sat.

Så det er bare med at komme i gang! 

Hvis du har brug for hjælp, må du endelig kontakte Spastikerforeningen 
på telefon 38 88 45 75. Vi står klar til at hjælpe dig. 

Bliv fundraiser
- opret en indsamling på Facebook
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Spastikerforeningens 
landsmøder siden 1994:
1994:  Hotel Nyborg Strand (80 deltagere)

1996:  Esbjerg Højskole (75 deltagere)

1998:  Byggecentrum, Middelfart (65 deltagere)

2000:  Hotel Lautrup Park, Ballerup (97 deltagere)

2002:  SI-Centret, Nr. Hostrup, Sønderjylland 
 (84 deltagere)

2004:  Feriecenter Slettestrand, Nordjylland 
 (100 deltagere)

2006:  Hotel Balka Strand, Neksø, Bornholm 
 (110 deltagere)

2008:  Sommarsol, Vejbystrand, Sverige 
 (90 deltagere)

2010:  Egmont Højskolen, Hou (123 deltagere)

2012:  Egmont Højskolen, Hou (113 deltagere)

2014:  Egmont Højskolen, Hou (115 deltagere)

2016:  Egmont Højskolen, Hou (111 deltagere)

2018:  Egmont Højskolen, Hou (114 deltagere)
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DELTAGER KREDS TILHØRSFORHOLD

Lone Møller  HB/Landsformand
Henrik Hansen  HB
Jacob Nossell  HB/FU
  
Martin Merrild 1+2 København-Frederiksberg
Peder Stausholm 1+2 København-Frederiksberg/HB/Kursusudvalg
  
Connie Petersson 3 Københavns Omegn/HB
Hans Ole Noe 3 Københavns Omegn/Informatør
Jeppe Forchhammer 3 Københavns Omegn
  
Lisbeth Østergaard 4 Nordsjælland
Allan Kadribasic 4 Nordsjælland
Frank Dalhoff Nielsen 4 Nordsjælland/HB
Henrik Larsen 4 Nordsjælland
  
Bente Lis Clausen 5 Roskilde/HB
Anita Petersen 5 Roskilde
René Robert Bengtson 5 Roskilde
  
Solveig Krogh Christiansen 6 Nordvestsjælland/HB
Fie Norinder 6 Nordvestsjælland/Informatør

Anne Petersen 9 Storstrøm
Marianne Hansen 9 Storstrøm  
Mette Rasmussen 9 Storstrøm

Karen Nisbeth 10 Bornholm/HB/FU/Næstformand
Sanna Jørgensen 10 Bornholm/Bisidder
Susanne Knudsen 10 Bornholm

DELTAGER KREDS TILHØRSFORHOLD
  
Mads Witt Demant 11 Fyn/HB
Bettina Simmelsgaard Nissen 11 Fyn
Lene Kruse 11 Fyn
Linda Jensen 11 Fyn
  
Tobias Dalgas Lau Jørgensen 12 Sønderjylland/HB
Gitte Pregaard Christensen 12 Sønderjylland
Jonna Wrang 12 Sønderjylland
Lis Bjørnskov Sørensen 12 Sønderjylland
  
Jan Grønbæk Sørensen 13 Sydvestjylland
Beathe Lorenzen 13 Sydvestjylland
Brian Frimodt Joensen 13 Sydvestjylland/HB
Connie Kristensen 13 Sydvestjylland
Helene Clemensen 13 Sydvestjylland 
  
Jens Peder Roed 14 Sydøstjylland/HB/FU
Lizzi Jørgensen 14 Sydøstjylland
Rasmus Lund-Sørensen 14 Sydøstjylland
Ulla Bay Larsen 14 Sydøstjylland
  
Bent Ole Nielsen 15 Vestjylland/HB
Claus B. S. Madsen 15 Vestjylland
Ellen Rahn 15 Vestjylland
Irene Christine Neesgaard 15 Vestjylland/Bisidder/Kursusudvalg
Jan Vad Kristensen 15 Vestjylland
Pia Enevoldsen 15 Vestjylland
  
Jørgen Knudsen 16 Midtjylland/HB/FU
Jesper Harding Hansen 16 Midtjylland
Jette Thomsen 16 Midtjylland
Lene Svendsen 16 Midtjylland
Lone Bak-Pedersen 16 Midtjylland

Caspar Vestergaard 17 Østjylland/HB
Christa Holmgaard Nielsen 17 Østjylland/Kursusudvalg/Informatør
Kim Winckler Pedersen 17 Østjylland
Thomas Michael Arpe 17 Østjylland

Årets landsmøde har 114 deltagere, heraf 27 hjælpere.

 DELTAGERLISTE

Landsmøde 2018
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DELTAGER KREDS TILHØRSFORHOLD 

Asger Laustsen 18 Nordøstjylland/HB
Bjarne Vestergaard 18 Nordøstjylland
Dorte Søndergaard Hansen 18 Nordøstjylland
Inger Sofie Jensen 18 Nordøstjylland
Lars Lind 18 Nordøstjylland
Yvonne Gysloff 18 Nordøstjylland
  
Kirsten Hansen 19 Nordjylland/HB/FU
  
Cæcilie Nisbeth  CP Ung/Formand/HB/FU/Informatør
Julie Morell Jensen  CP Ung/Næstformand/HB/Informatør
Britt Drud Sørensen  CP Ung/Informatør
Emil de la Motte Olsen  CP Ung
Jonas Brodersen  CP Ung
Sille Subcleff Larsen  CP Ung
  
Anita Bro  Bisidder
Stella Steengaard  Bisidder
Nina Bille Lund Jepsen  Informatør/Bisidder
Morten Stadsvold  Informatør
Trine Birkholm  Informatør
Sinne Colding-Thaysen  Kursusudvalg/Formand
  
Anne-Marie Larsen  Sekretariatet
Benjamin Steengaard Rasmussen  Sekretariatet
Birgit Cornett  Sekretariatet
Frands Havaleschka  Sekretariatet
Hans-Henrik Kjølhede  Sekretariatet
Helle Carlsen Thomsen  Sekretariatet
Jorunn Lande Messel  Sekretariatet
Klaus Christensen  Sekretariatet
Linda Sand  Sekretariatet
Mia Ibæk Touborg  Sekretariatet
Mie Juul Pedersen  Sekretariatet
Mogens Wiederholt   Sekretariatet
Trine Kamp Larsen  Sekretariatet



Programmet er udgivet af Spastikerforeningen 
i forbindelse med afholdelsen af Landsmøde 2018.

Redaktion: Frands Havaleschka
Layout & annoncer: FL Reklame, tlf. 70 22 18 70.
Tak til: Egmont Højskolen samt til alle oplægsholdere, deltagere, hjælpere og 
samarbejdspartnere.
Tak til planlægningsgruppen: Bente Lis Clausen, Julie Morell, Jacob Nossell, 
Brian Joensen fra hovedbestyrelsen samt Mogens Wiederholt, Frands Havaleschka 
og Birgit Cornett fra sekretariatet.

Ønskes flere oplysninger om landsmødet, så kontakt: 
Spastikerforeningen,
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Telefon: 38 88 45 75
Mail: spastik@spastik.dk


