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Velfærd udvikler vi i fællesskab

Sekretariatet 
har åbent hele sommeren

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at indsatser - hvor brugerorga-

nisationer og myndighed arbejder sammen - skaber resultater, 

som langt overgår det, vi hver især kunne have præsteret. Det 

er der mange eksempler på. Det seneste er beskæftigelsespro-

jektet Mening og Mestring, hvor Spastikerforeningen og otte 

andre handicaporganisationer sammen med fire kommunale 

jobcentre har arbejdet sammen om at hjælpe mennesker med 

handicap tættere på arbejdsmarkedet. 

Og vores erfaringer med de 10 personer med cerebral 

parese, som var med i projektet, er, at det nytter. Vi ved rigtig 

meget om CP, vi taler vores medlemmers sprog, og vores 

medlemmer har tillid til os. Til gengæld ved jobcentret langt 

mere om arbejdsmarkedet, de kender virksomhederne, regler 

og tilskudsmuligheder langt bedre, end vi gør. Vores viden om 

medlemmets specifikke situation, kombineret med systemets 

viden om muligheder, tilbud og myndighedsautoritet, udgør en 

ekstrem stærk akse. Sammen kan vi virkelig udrette meget. 

Den pointe er også bærende i Kommunernes Lands-

forenings nye socialpolitiske udspil ”Fælles om fremtidens 

socialpolitik”. Her hedder det blandt andet: ”Livskvalitet og 

livsmestring (…) det er noget vi som borgere giver hinanden 

– noget vi skaber sammen. (…) Samskabelse handler om, 

hvordan netværk, frivillige foreninger, brugerorganisationer, 

stærke lokalsamfund, private virksomheder og aktive borgere i 

fællesskab skaber nye muligheder for deltagelse (…).”   

Jeg er helt enig. Der er bare den kæmpe udfordring: hvor-

dan organiserer og finansierer vi det, når vi skal have det til 

at fungere uden for projekt-boblen. Hvad gør vi, når man står 

med en ny lovende praksis, men puljebevillingen er udløbet?

Vi er nødt til at finde modeller og finansieringsformer, 

som giver os som brugerorganisation en reel mulighed for at 

opretholde og videreføre det vidensmæssige og organisatoriske 

beredskab, vi har opbygget i forbindelse med f.eks. Mening og 

Mestring. Vi kan ikke for medlemskontingentet have medar-

bejdere, siddende og vente på, at jobcentret eller en anden 

myndighed ringer for at få en gratis ydelse af os. Det holder 

simpelthen ikke.

Hvis de gode intentioner om, at et øget samarbejde mellem 

offentlige myndigheder og civilsamfundet skal løse centrale 

velfærdsopgaver, så skal der følge penge med. Det er simpelt-

hen nødvendigt at opfinde en finansieringsmodel, som er uaf-

hængig af puljemidlernes stop-and-go-logik. Jeg håber, nogen 

vil tage den udfordring på sig.

God sommer! 

Lone Møller

Landsformand

Spastikerforeningens sekretariat i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup holder åbent hele som-
meren. Dog vil de fleste medarbejdere på skift afvikle deres ferie i den traditionelt stille foreningsperiode fra 
slutningen af juni til begyndelsen af august. Sekretariatet ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en 
rigtig god sommer.
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I begyndelsen af året modtog Spastikerforeningens kredsfor-

mand for Sydvestjylland, Jan Grønbæk, pludselig en mail fra 

Børnehuset Guldager. De ville lave et storstilet loppemarked, 

hvor overskuddet fra salg af boder og lodder i tombolaen samt 

salg af kage med videre skulle dedikeres til to foreninger, nem-

lig Børnecancerfonden og Spastikerforeningen.

Først slog han det hen som spam med tanken om, at så 

flinke kan ingen være, så de bare uden videre vil samle ind til 

Spastikerforeningens kredsforening.

Men efter at have nærlæst mailen kontaktede han børnehu-

set for at høre nærmere. I en af de fire grupper havde de blandt 

andet et barn med cerebral parese, derfor havde de besluttet, at 

en del af overskuddet skulle gå til Spastikerforeningen.

- Desværre passede tidsfristerne ikke med deadline til vores 

lille lokale blad og Spastikeren, men jeg fik hovedforeningen til 

at udsende meddelelse til alle i kredsen, som vi havde mailad-

resser på, fortæller Jan Grønbæk.

Flotte donationer

Loppemarkedets stande var hurtigt udsolgt, og mange af lokal-

områdets handlende donerede flotte gevinster til tombolaen. 

Også kredsen var frisk på at praktisere hjælp-til-selvhjælp, og 

Så flinke kan ingen være  
– men det var de!
Helt uopfordret uddelte Børnehuset Guldager i Esbjerg overskuddet fra deres loppemarked til 
Børnecancerfonden og Spastikerforeningens kredsforening i Sydvestjylland.

Af Frands Havaleschka

bestyrelsen besluttede derfor at tilbyde en flot købmandskurv. 

Selvfølgelig var der også noget fra ”Den Fortryllede Harmoni-

ka”, som på selve dagen bidrog med musikalsk markedsstem-

ning og ballonunderholdning til glæde for de mange børn, der 

var mødt frem sammen med deres forældre.

Loppemarkedet, der foregik på Esbjerg International 

School, nåede et besøgstal på 2-300 mennesker, og da over-

skuddet blev gjort op, var der et flot beløb på omkring 28.000 

kroner til fordeling mellem de to foreninger.

Ganske enkelt imponerende. Jan Grønbæk rettede efter-

følgende en kæmpe stor tak til Børnehuset Guldager for den 

venlige støtte på intet mindre end 14.178 kroner.

I kredsbestyrelsen er man blevet enige om at øremærke 

pengene til at opmuntre familier med børn med cerebral 

parese i kredsens område. Medlemmer af kreds 13 Sydvest-

jylland, som ønsker at søge om støtte, kan sende en skriftlig 

begrundet ansøgning til kredsens formand.

Den Fortryllede Harmonika, alias kredsformand Jan Grønbæk, 
bidrog på forskellig vis til at gøre loppemarkedsdagen festlig.

Mange boder var stillet op i Esbjerg International Scools gymnastik-
sal – og salget gik strygende.
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viden OM

Herlig natur, oplevelser og venskaber
Lejre Kommune, Handicapidrættens Videnscenter og organisationen Red Barnet 
har i samarbejde etableret Skjoldungeklubben i Lejre, der er et slaraffenland for 
alle naturelskere. Klubben er for børn i alderen 5-12 år med et fysisk eller senso-
risk handicap og deres familier. Med jævne mellemrum året rundt inviterer klub-
bens frivillige på spændende oplevelser i naturen, og det er helt gratis at være 
med.  Der inviteres til spændende naturoplevelser den 17. juni, 12. august, 9. sep-
tember, 7. oktober, 11. november og 9. december. Er det noget for dig, så kontakt 
Morten Kjelmann i Red Barnet på skjoldungerne@redbarnet.dk – og hør nærmere 
om tid, sted og muligheder.

Spastikerforeningen er en af ni organisatio-
ner, der har deltaget i projektet ’Mening og 
Mestring’, som netop er blevet evalueret af 
KORA (Det Nationale Institut for Kommu-
ners og Regioners Analyse og Forskning). I 
KORA ser man et stort potentiale i projektet, 
bl.a. fordi jobcentermedarbejderne har stor 
viden om arbejdsmarkedsforhold, og han-
dicaporganisationerne ved meget om deres 
målgruppe. Også Kommunernes Landsfor-
ening er positive overfor forløbet, der har 
kørt i tre år i de fire kommuner: Frederiks-
berg, Odsherred, Odense og Aalborg og har 
inddraget godt 200 borgere med handicap. 
Spastikerforeningen har søgt midler i Be-
skæftigelsesministeriet til en videreførelse 
af projektet og venter nu på svar på ansøg-
ningen.

Tættere på job 
med håndholdt

indsats

Hyggelig afsked 
med Knud Erik Dahl
Efter mere end 30 års frivilligt arbejde i Spastikerfor-
eningen, heraf 28 år som formand for kredsforenin-
gen i Nordvestsjælland, havde Knud Erik Dahl allere-
de sidste år forberedt sin kredsbestyrelse på, at tiden 
var inde til at finde en afløser. Helbredet er stadig 
fint, men med en dåbsattest der viser 81 år, føler han, 
at tidspunktet nu er kommet. Officielt skete det ved 
generalforsamlingen i foråret, men kredsbestyrelsen 
ønskede at sige farvel og - ikke mindst - tak med en 
flot afskedsreception den 24. marts i de ligeså flotte 
rammer med fjordudsigt på plejecentret Fjordstjer-
nen i Holbæk. Her tog et halvt hundrede gæster af-
sked med den tidligere kredsformand.
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Videnskab 
blev til kunst

Lær at lave 
hjernerigtig mad

En af Spastikerforeningens kreative medlemmer, skulptør og bil-
ledkunstner Kristian Sverdrup, har i den forløbne tid haft stor suc-
ces med sin udstilling ’Mellem forskningsobjekt og kunstsubjekt’ i 
Kunsthal Nord i Aalborg. I en række værker har han visualiseret sig 
selv og sin cerebral parese, og som han selv siger om udstillingen: 
Mit mål har været at skabe et dybtgående, forskningsbaseret 
selvportræt, hvor jeg ud fra egne, personlige forskningsrelaterede 
data graver dybt på et molekylært, cellulært plan". 

Vil du have inspiration til, hvordan du laver lækker mad, som 
gavner hoved og krop? Så tilbyder Elsass Instituttet i samarbejde 
med kokken Charlotte Nowak et kursusforløb over fire gange. Du 
lærer at lave Food for Brains og deltager i socialt samvær med 
mennesker med CP. Hver kursusgang afsluttes med at nyde den 
tilberedte mad. Kurset er for alle +18 år med CP, og du må gerne 
tilmelde eventuelle familiemedlemmer. Kurset finder sted på 
Elsass Instituttet i Charlottenlund følgende fire onsdage 2017/18: 
16/8, 15/11, 21/2, 23/5. 
Prisen er 650 kroner 
for alle fire kursus-
gange. Hurtig tilmel-
ding på hjemmesi-
den: 
elsassfonden.dk

 

16/8, 15/11, 21/2, 23/5. 
Prisen er 650 kroner 
for alle fire kursus-
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Forældrepakken er målrettet forældre til et barn med cerebral 

parese og består af fem pjecer og en børnebog. Pjecernes 

fokus er at give forældrene et realistisk indblik i, hvad livet med 

cerebral parese kan indebære.

- Det har været vigtigt for os at give forældrene en hånds-

rækning, de kan bruge til noget. Cerebral parese er et handi-

cap, der altid i en eller anden grad giver nogle begrænsninger, 

men med de rette hjælpemidler eller hensynstagen er der også 

mange muligheder, pointerer Spastikerforeningens direktør 

Mogens Wiederholt.

Børnebog med i pakken

Børnebogen ”Mor, hvorfor er jeg ikke som de andre?”, der 

ligger i Forældrepakken, er skrevet af den dengang 14-årige 

Emilie Westergaard Iversen, der selv har cerebral parese.

- Emilies bog er med i Forældrepakken, fordi den giver et 

godt indblik i, hvad et barn med cerebral parese kan gen-

nemgå, og så er det fortalt i et sprog, så selv små børn kan 

forstå, hvordan det må være. Og så er dét, at bogen er skrevet 

af et barn med cerebral parese, et tydeligt signal om, at det 

altså ikke behøver at være en hæmsko for at udfolde sig, siger 

Mogens Wiederholt. 

Fokus på de kognitive vanskeligheder

Cerebral parese bliver af nogle opfattet som et fysisk handi-

cap og ikke som en hjerneskade, der giver både kognitive og 

fysiske udfordringer. Forældrepakken imødekommer dette ved 

at have fokus på de kognitive udfordringer, der ofte følger med 

hjerneskaden.

- Vi er glade for Forældrepakken, og jeg synes, den er vig-

tig, fordi pjecerne har fokus på at cerebral parese ikke kun er 

et fysisk handicap, men ofte afstedkommer kognitive vanske-

ligheder, der kan være en ligeså stor udfordring som de fysiske 

udfordringer, siger Helle Hansen Smedegaard, der er overlæge 

på Randers Hospital.

De svære følelser

På Aalborg Universitetshospital arbejder ergoterapeut Mette 

Forældrepakke 
på børneambulatorierne
Chok, fortvivlelse og sorg er ofte nogle af de følelser, forældre gennemlever i tiden efter deres 
barn har fået stillet diagnosen cerebral parese. For at hjælpe forældrene har Spastikerforeningen 
derfor udarbejdet en forældrepakke, som alle børneambulatorier i hele landet vil modtage i den 
kommende tid.  

Af Jorunn Lande Messel
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De fem pjecer i Forældrepakken, der er målret-
tet forældre til et barn med cerebral parese, kan 
alle bestilles på Spastikerforeningens hjemmeside 
spastikerforeningen.dk. Pjecerne hedder:
• ”Barn med cerebral parese”

• ”God skolegang med cerebral parese”

• ”Jeg er her også! Søskende til et barn med 

 cerebral parese”

• ”Kognitive vanskeligheder - den ikke-synlige del 

 af cerebral parese”

• ”Lov og ret - hvilken hjælp kan I få?”. 

Børnebogen ”Mor, hvorfor er jeg ikke som de an-

dre?”, der er udgivet på forlaget Historia, har ISBN 
978-87-93321-46-5 kan bestilles på flere bog-
handleres hjemmeside, blandt andet hos Arnold 
Busck og Saxo.

Her kan du 
bestille pjecerne:

Johansen som koordinator for CPOP i Nordjylland og er en del 

af neuropædiatrisk team, der behandler børn og unge med 

cerebral parese. Teamet har taget godt imod Forældrepakken, 

men har også gjort opmærksom på, at det er forskelligt, hvor-

når forældrene vil være klar til at modtage den.

- For nogle forældre smider vi en bombe ind i deres livs-

bane, når vi fortæller dem, at deres barn har cerebral parese, 

og hvad det kan indebære. Og når forældrene er i chok, kan 

det være svært for dem at huske alle de ting, der drøftes 

under samtalen. Derfor kan Forældrepakken være god at vende 

tilbage til, når man kommer hjem, og når familien er klar til at 

læse mere om cerebral parese, mener Mette Johansen. 

Lisbeth Hoffman, overlæge fra Næstved Hospital, ser For-

ældrepakken som et godt supplement til hospitalets arbejde, 

hvor første prioritet jo er selve behandlingen af cerebral pare-

se, og det levner ikke altid tid til at tale med forældrene om de 

psykiske og sociale følger af at skulle leve med cerebral parese.

- Vi har haft forældre her, som har svært ved at acceptere, 

at deres barn har cerebral parese eller som mener, at deres 

børn skal skånes for at få diagnosen, fordi de er bange for, at 

deres barn bliver socialt stigmatiseret. Og derfor er det rigtig 

fint, at Forældrepakken tager fat i alle de svære følelser – for 

Overlæge Helle Hansen Smedegaard t.h. og sygeplejerske Marianne 
Fur fra Randers Hospital er glade for Forældrepakken, bl.a. fordi den 
også omfatter de kognitive problemstillinger.

Det er forskelligt, hvornår forældrene er klar til at modtage Forældre-
pakken, vurderer ergoterapeut Mette Johansen, der er koordinator for 
CPOP i Nordjylland.

forældrenes skyld, men især for børnenes, siger Lisbeth Hoff-

man.

Forældrepakken er på alle landets børneambulatorier, der 

behandler børn og unge med cerebral parese. 
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Aktiv medlemsdag 
med smil på læben 
Der var fokus på krop og bevægelse - og det velkendte 

danske begreb ’hygge’ - da Spastikerforeningen invi-

terede til medlemsdag den 20. maj. 60 personer var 

samlet i Handicaporganisationernes Hus, hvor chef-

landstræner Mansoor Siddiqi og hans stab af trænere, 

fysioterapeuter og eliteløbere fortalte om racerunnin-

gens gode egenskaber for folk med cerebral parese. 

De to eliteløbere, Helle Ladefoged og Peter Kro-

mann, fortalte, at træningen havde givet dem en bedre 

balance, større fysisk styrke og mere energi bl.a. til 

skolearbejde og uddannelse. Og så er racerunning bare 

god motion. Det sætter gang i kredsløbet og reducerer 

aldersrelaterede skavanker, uanset om man er elitelø-

ber eller blot tager en enkelt runde en gang om ugen.

Mange tog imod udfordringen og prøvede. Nogle 

straks fra start, andre skulle lige tage mod til sig. Et 

par af dem, man senere så på cyklerne, var Spasti-

kerforeningens landsformand, Lone Møller, Liselotte 

Olesen, og 81-årige Georg Hagelund Caretaker fra 

Greve, som var levende beviser på, at det aldrig er for 

sent at komme i gang. Også et par af de helt unge 

deltagere, de to kørestolsbrugere Nikolaj og Sean, var 

friske på fødderne og fik en fest på cyklerne. I løbet af 

dagen var der også lejlighed til at få en uformel snak 

med foreningens rådgiver-team, bisidderkoordinator 

og ungdomsformand.

Sved på panden

Medlemsdagen bød senere på et spændende fore-

drag af 22-årige Christoffer Vienberg, der efter sølv 

og bronze på henholdsvis 1.500 meter og 800 meter 

ved EM i atletik i 2016 blev udtaget til de Paralympiske 

Lege i Rio. Her blev CP-løberen en flot nr. 5 i finalen, 

hvilket man kunne følge fra en tv-transmission. Han 

fortalte også om sine drømme, skolegang og træning, 

der består af fysisk træning, udspænding og ugentlige 

løbeture på tilsammen 130 km. Hvis ikke deltagerne 

fik sved på panden af den information, så fik de det 

af den efterfølgende zumba-lektion. Her afsluttede 

instruktør Lone Illum dagen med en god humørfyldt 

siddende zumba-gold classic, hvor overkroppen og 

armene blev trænet godt igennem.

At det er noget, der virker, fandt man som deltager 

ud af de næste dage, hvor en vis ømhed var at spore. 

Men hvad gør man ikke for sundhedens skyld?

FH
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Spredte glimt fra medlemsdagen
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Nyt initiativ til bofællesskab i 
Hovedstadsområdet
Interessen for at etablere et nyt bofællesskab er stor, men det er stadig muligt at komme med i 
projektet, der tilbyder unge med handicap en bolig i trygge rammer.

Kristelig Handicapforening har gen-

nem længere tid oplevet en stigende 

interesse for deres bofællesskaber, og 

særligt har der været stor efterspørgsel 

i Hovedstadsområdet. Derfor er forenin-

gen nu i gang med at undersøge, om 

der er opbakning til et nyt bofællesskab 

i dette område. 

Nogle af de forældre, der er særligt 

interesseret i et nyt bofællesskab, er 

Birte Hagelund og Henrik Hansen, som 

er medlemmer af Spastikerforeningen. 

De har gennem længere tid forsøgt at 

finde et bofællesskab til deres søn, Ni-

kolaj Hansen, på 26 år - men uden held.

- Vi har oplevet, at mange unge 

med handicap efterspørger en lejlighed 

i et mindre bofællesskab i Hovedstads-

området, men i mange tilfælde bliver 

man mødt af en lang venteliste. Der er 

virkelig behov for flere mindre botilbud, 

der henvender sig til unge med cerebral 

parese, og vi bakker 100 procent op om 

Kristelig Handicapforenings planer om at 

etablere yderligere bofælleskaber, siger 

Birte Hagelund. 

Efterspørger kristne værdier

Landsleder i Kristelig Handicapforening, 

Tove Søgaard, oplever, at de boformer 

og bofællesskaber, der efterspørges i 

dag, ikke nødvendigvis er at finde blandt 

de tilbud, der er i det kommunale regi. 

- Den øgede institutionalisering, der 

ofte opleves i den kommunale sektor, er 

ikke det, borgerne efterspørger, blandt 

andet fordi den i mindre grad efterkom-

mer det behov, der er for at have et 

hjem og en indflydelse på egen hverdag, 

siger Tove Søgaard.

Udgangspunktet for Kristelig Han-

dicapforenings bofællesskaber er det 

kristne livs- og menneskesyn, og det vil 

også være grundlaget for det nye bofæl-

lesskab. 

Mange tiltrækkes af de kristne vær-

dier og en positiv tilgang til mennesker 

og menneskelige ressourcer, og det er 

netop denne tilgang til mennesker og 

ønsket om et mindre bofællesskab, der 

har gjort Birte Hagelund og Henrik Han-

sen interesseret i det nye bofællesskab.

- Vi kan kun opfordre andre af 

Spastikerforeningens medlemmer, som 

søger fællesskabet i et mindre botilbud, 

om at kontakte Kristelig Handicapfor-

ening og fortælle om deres interesse, 

siger Birte Hagelund.

Fin tilslutning til interessemøde

For at undersøge interessen for at etab-

lere et helt nyt bofællesskab i Hoved-

stadsområdet, og samtidig drøfte mulig-

hederne for at udbygge det eksisterende 

bofællesskab TreHusE i Høje-Taastrup, 

havde foreningen i maj indkaldt til et 

møde i Taastrup. Her deltog ca. 40 inte-

resserede – både forældre, pårørende og 

unge – med interesse for nye bofælles-

skaber. Det blev et meget positivt møde, 

der bekræftede behovet for at arbejde 

videre med planerne. Interessegruppen 

mødes igen den 30. august – bl.a. for at 

bearbejde en række opmærksomheds-

punkter og for at få nedsat en egentlig 

arbejdsgruppe. 

FH

Kristelig Handicapforening har som et af tre formål at 
fremme oprettelsen af kristne bofællesskaber for men-
nesker med handicap. Foreningen har i dag 12 bofælles-
skaber – ni i Jylland, to på Sjælland og ét på Bornholm. 
De fleste bofællesskaber har mellem 12 og 15 lejlighe-
der. Beboerne har hver deres lejlighed med køkken og 
bad. Få mere information på www.k-h.dk. Tilmeld dig 
foreningens ny-
hedsbrev og følg 
foreningen på 
Facebook. Du er 
også velkommen 
til at kontakte 
Tove Søgaard på 
mail: 
tove@k-h.dk 
eller på telefon 
87 41 01 38.

Mere information
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I et område ’nær heden’ – tæt ved den velkendte Hedeland 

Naturpark – vil 3.000 nye boliger og 8.000 nye beboere få 

plads i skønne omgivelser. Og står det til Forældreforeningen 

Kirkebæk – en forældregruppe med børn og unge med multible 

funktionsnedsættelser - Fonden Mariehjemmene og byudvik-

lingsselskabet Nærheden, så bliver 24 af de nye beboere unge 

med betydelige handicap.

Det er en udvikling, som Jane Bøgh og Finn Vogensen er 

utroligt glade for. De er forældre til hver deres barn med multi-

handicap og med i Forældreforeningen Kirkebæk, som gennem 

Vi tror på det: Forældrerepræsentanterne Jane Bøgh og Finn Vogensen med udviklingskonsulent Karin Martens i midten er fuld af fortrøstning 
med det spændende botilbud i Nærheden.

Spændende 
bofællesskabsprojekt 
lige i Nærheden
Mange forskellige interesser synes at smelte sammen til en fin og harmonisk enhed, når 
fremtidens forstad, Nærheden, i de kommende år etableres tæt ved Hedehusene Station i 
Høje-Taastrup Kommune.

Af Frands Havaleschka

ni år har arbejdet på at etablere et bofællesskab for deres store 

børn.

En del af noget større

Initiativet til bofællesskabet i Københavns omegn er udsprun-

get fra Kirkebækskolen i Vallensbæk, der har 50 elever. Her har 

mange forældre været optaget af, hvad der skulle ske med de-

res børn, når de fyldte 18 år. Eleverne på skolen er kendetegnet 

ved at have multible funktionsnedsættelser, som blandt andet 

betyder begrænset mobilitet og -verbalt sprog.
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- I de første år forsøgte vi at få gjort forskellige kommuner 

interesseret i projektet, men de sprang fra, da det begyndte at 

blive alvor, så vi måtte sadle om og forsøge at samarbejde med 

andre aktører, fortæller Jane Bøgh og Finn Vogensen.

Til stor begejstring for alle parter indgik initiativgruppen 

efterfølgende et samarbejde med Fonden Mariehjemmene, der 

driver en række boenheder i Danmark, primært på Sjælland.

Sammen med Mariehjemmene er initiativgruppen nu i gang 

med at skabe et projekt, som Høje-Taastrup Kommune har 

været meget positive overfor. Kommunen har kunnet se mulig-

hederne i at lade bofællesskabet indgå i Nærheden, der er et 

partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By 

og Byg. Sammen har de en mission om at skabe en kvalitets-

præget og bæredygtig byudvikling ud fra tanken om mangfoldig-

hed og øget livskvalitet.

Med kommunen som medejer er udviklingen sikret den nød-

vendige politiske opbakning. Området, tæt på stationen, vil ud 

over spændende boliger, rækkehuse, byhuse og lejligheder også 

indeholde fin infrastruktur med forretninger, aktiviteter, skole, 

institutioner, grønne områder og meget mere.

Plads til 24 beboere

Det er planen at etablere et bofællesskab i tre etager med 24 

store lejligheder samt servicearealer og fællesarealer. Det hele så 

teknologisk avanceret og fremtidssikret, at det ikke alene lever 

op til tidens krav, men også åbner muligheder for fremtidens 

udvikling. Og går det efter planen, så vil det stå klar i 2020.

Fonden Mariehjemmene har stor erfaring med udvikling 

og drift af sådanne boenheder, og for fondens udviklingskon-

sulent, Karin Martens, er det et spændende projekt, som hun 

har fulgt tæt, og som hun håber, det bliver muligt at rejse den 

nødvendige finansiering til.

Hun oplyser, at bofællesskabet vil blive drevet som en selv-

ejende institution under friplejeloven, hvilket giver en masse 

gode muligheder, blandt andet en stor grad af medbestem-

melse for beboere, forældre og bestyrelsen. 

- Hvis vi når målet, hvilket vi selvfølgelig tror fuldt og fast 

på, så vil det være en drøm, der går i opfyldelse, understreger 

Jane Bøgh og Finn Vogensen.

Men det er ikke alene byudviklingsselskabet og kommunen, 

der har vist interesse, også blandt forældrene er opbakningen 

stor. I øjeblikket er 42 familier skrevet op som interessenter, 

men det betyder ikke, at der er lukket for tilgang. Døren er 

stadig åben for nye interesserede, der har børn med multible 

funktionsnedsættelser mellem 14 og 25 år, understreges det.

Så er du velkommen til at kontakte Jane Bøgh på telefon 
23 72 55 44 eller sende en mail til: 
tilmelding@foreningenkirkebaek.dk – du kan desuden 
følge ’Forældreforeningen Kirkebæk’ på Facebook, der 
løbende bliver opdateret, og hvor du også vil kunne se, 
hvornår det næste interessentmøde afholdes.

Vil du vide mere:

15Spastikeren 3/2017 



Brug det frie valg til et aktivt og selvstændigt liv. 
For voksne med funktionsnedsættelse.
 
På Holbæks havnefront er opført et flot byggeri, som ramme for nogle 
fantastiske muligheder for voksne med psykiske, fysiske eller kognitive 
funktionsnedsættelser. 

Det er store lejligheder på 84 m2, incl. fællesarealer. Der er fælleskøkken 
og en stor lys dagligstue med panoramaudsigt over fjorden i hver 
enhed.  Derudover er der stort lækkert fitnesscenter, welness område 
samt have med panoramaudsigt over fjorden.

Det frie valg er et bærende element og Fjordstjernen lægger op til, at 
beboerne har stor indflydelse på deres hverdag og muligheder. Efter 
evne og lyst tager beboerne del i hverdagens mange tilbud om idræt, 
bevægelse, aktiviteter og et udendørs liv ved fjorden. Personalet 
indretter sig efter beboerne og ikke omvendt, og personalet tager 
udgangspunkt i sundhed og glæde, ikke i sygdom og begrænsninger. 

Tværfagligt samarbejde
Personalet arbejder rehabiliterende med aktiv inddragelse af pårørende. 
Borgeren vil altid være i centrum. 
Vi har højt fagligt niveau med bl.a. socialrådgiver, sygeplejersker, 
ernæringsvejleder, terapeuter og psykolog. Der er fokus på dokumenta-
tion og genoptrænings-, rehabiliterings- og handleplaner. Vi samarbe-
jder tæt med kommunernes hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere 
og specialister.

Alt personale modtager løbende supervision og videreuddannelse.

Borgere med funktionsnedsættelser, fra hele landet, der er visiteret 
 til en plejebolig eller lignende bolig, kan frit søge om at flytte ind i 
Fjordstjernen. Det fremgår af friplejeboliglovgivningen.
Læse mere www.fjordstjernen.dk og følg os på Facebook

Har du lyst til at høre mere, så kontakt afdelingsleder
Annica Granstrøm på 24 65 89 22    

... et enestående valg!

Boliger & Sundhedscenter

Friplejeboliger og frit valg.
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TEMA: Søskende til børn med handicap

TEMATEMATEMATEMA Søskende til børn med handicap

Jeg er her også!
Nyt hæfte fra Spastikerforeningen 
har fokus på søskenderollen
Et af hæfterne i den nye forældrepakke, som Spastikerforeningen har 

produceret til landets børneambulatorier, sætter fokus på familie- og sø-

skenderollen. Titlen er ’Jeg er her også!’ og på 20 sider forsøger hæftet 

at hjælpe forældre til at håndtere de særlige udfordringer og reaktio-

ner, der kan opstå i en familie med søskende til et barn med cerebral 

parese. 

I forskellige afsnit fortælles bl.a. om søskendes vilkår, de voldsom-

me og stille reaktioner, om de ofte pinlige reaktioner samt om sorg, 

åbenhed og ensomhed. Også tips omkring aflastning og bedstefor-

ældrenes rolle beskrives i hæftet, som kan ses og downloades fra 

foreningens hjemmeside spastikerforeningen.dk. 

Herfra kan det også bestilles i fysisk form.

 

Søskende til børn/unge med et handicap har nogle særlige opvækstvilkår, der kan variere meget fra familie til familie. Ingen 

er ens, så der findes ingen standard-søskende til børn med handicap. Til gengæld findes der en masse forskellige dejlige 

børn og unge med mange forskellige behov. Der er dog et fællestræk for de fleste: De har behov for at finde genkendelse og 

spejling hos andre.

I dette nummer af medlemsbladet Spastikeren har vi sat fokus på denne ofte oversete gruppe. Gennem interview med tre 

familier, der har fokus på forskellige områder, og en socialpædagogisk konsulent, som har arbejdet med søskendeproblema-

tikken i mange år, forsøger vi at give nogle gode råd til, hvordan man kan håndtere forskellighederne og søskenderelationerne 

– og de udfordringer det giver at have en børneflok med forskellige behov. Det er bestemt ikke altid en nem situation at være 

i, men ofte er det meget enkle råd, der virker. Læs mere på de følgende sider.

Red.
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Jonas fik som 3-årig diagnosen cerebral 

parese. I dag er han 13 år, sidder i kø-

restol og har mange kognitive proble-

matikker. Han kan selv spise og drikke, 

men har ellers brug for hjælp til alt i 

hverdagen. Samtidig har han svært ved 

at udsætte sine egne behov, og det kan 

betyde, at han kalder 20 gange, når han 

har brug for noget.

- Jonas kræver meget opmærk-

somhed og tid fra os forældre, og ofte 

må hans lillebror Noah vente, til vi er 

færdige med Jonas. Og det kommenterer 

Noah også – han synes, vi drøner rundt 

pga. Jonas hele tiden, forklarer Dorte 

Velling Søndergård Hansen, der er mor 

til de to drenge og bor nord for Randers.

Jonas’ mange udfordringer og behov 

for hjælp betyder, at Noah på 10 år 

påtager sig et ansvar overfor ham. For 

eksempel når Jonas har brug for hjælp, 

så er det nogle gange Noah, der træder 

til, og det er i længden ikke hensigts-

mæssigt for en 10-årig dreng at have 

det ansvar.

- Hvis vi irettesætter Jonas, og Noah 

hører det, bliver han berørt af dette. Så 

prøver han at hjælpe og trøste Jonas og 

Søskende til børn med handicap TEMA

Med en storebror med cerebral parese er det ikke en klas-
sisk lillebror-rolle, som 10-årige Noah påtager sig i hjem-
met nord for Randers. 

TEMA

Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Når lillebror tager 
for meget ansvar

Noah (t.h.) er lillebror, men forældrene Dorte 
og Morten oplever, at han tager et stort ansvar 
for sin storebror Jonas, der har cerebral parese.
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TEMA Søskende til børn med handicap TEMA
forsøger at løse problemet helt på Jonas´ 

præmisser. Vi arbejder meget på at tage 

dette ansvar fra Noah, forklarer Dorte.

Noah tænker og spekulerer meget 

over forholdene i familien og er helt klar 

over, at Jonas´ handicap sætter en del 

begrænsninger for, hvad familien kan.

- I fortrolige stunder med Noah 

kan han godt afsløre for mig, at han 

gerne vil vide, hvordan det ville være, 

hvis Jonas ikke var handicappet. Men at 

han samtidig har lært at leve med det, 

fortæller Dorte.

Et tæt forhold

Den svære rolle som lillebror til en 

storebror med cerebral parese gør, at 

Noah ofte forsøger at hjælpe Jonas. Og 

samtidig kan Noah være tilbageholdende 

med selv at bede om hjælp, fordi han 

ved at forældrene er pressede.

- Drengene har et tæt forhold, men 

det er Noah, der tilpasser sig Jonas, 

siger Morten Søndergaard Hansen, der 

er far til de to drenge.

Når Jonas en gang om måneden er i 

aflastning, kan der godt blive åbnet op 

hos Noah, der kan lade frustrationerne 

komme ud. 

- Aflastningen er valgt for at skabe 

mere tid til Noah, og det giver også 

mere ro til os andre. Men det skærer i 

hjertet, at Jonas skal væk, og mest af 

alt har jeg bare lyst til at beholde ham 

hjemme. Men fornuften siger, at vi har 

brug for disse ”puste-rum”, og det bliver 

ofte prioriteret til noget, som Noah 

gerne vil, forklarer Dorte og tilføjer:

- Noah savner også Jonas, når han 

er i aflastning, og tænker på, om han nu 

har det godt.

I perioder har familien følt sig som 

to familier, fordi både Jonas’ og Noahs 

behov skulle imødekommes.

- Da drengene var mindre, delte vi 

os ofte op, så jeg for eksempel tog med 

Noah i legeland. Det er et valg, man 

træffer, men det er træls at skulle dele 

os. Vi har også gjort det i Lalandia, men 

nu er Jonas blevet større, og så er det 

sværere at gøre nogle ting som at tage i 

svømmehallen, hvor jeg tidligere kunne 

bære ham, forklarer Morten Søndergaard 

Hansen.

Vinter-weekends kan føles lange

Familien erkender, at det er svært at til-

godese alles behov. Det er for eksempel 

ikke nemt at komme ud i naturen, og 

nogle weekender om vinteren kan føles 

lange, hvor det er nemmere om som-

meren med aktiviteter i haven. Og der er 

ingen tvivl om, at de mange udfordringer 

betyder noget for 10-årige Noah.

- For ikke så længe siden, sagde 

Noah til mig ”Mor – hvis jeg nogensinde 

ser et stjerneskud, så vil jeg ønske, at 

Jonas bliver normal”, siger Dorte.
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Søskende til børn med handicap TEMATEMA

8-årige Samuel har cerebral parese, er 

gangbesværet og har mange kognitive 

udfordringer. Det betyder, at hans for-

ældre, Lena Chaib Christensen og René 

Christensen, må foretage en del valg - 

og særligt en del fravalg - som også går 

ud over Samuels to søstre, Sophia på 6 

år og Emma på 12 år.

- Vi er nødt til at tage meget hensyn 

til Samuel og hans begrænsninger. Hvis vi 

for eksempel er et sted, hvor han keder 

sig, så kan det frustrere ham så meget, at 

det vil påvirke os andre. Han kan pludselig 

blive sur, ikke gide mere og måske kaste 

med ting, forklarer Lena.

Det gør, at forældrene må træffe nogle 

hårde valg og føler, at de må takke nej til 

nogle muligheder og tilbud, som de ellers 

gerne ville.

- Det er langt fra alt det, vi har lyst til, 

som vi gør. Vi er helst ikke ude, for det 

er altid nemmest at være derhjemme. Til 

nytår inviterede naboen os ind, men jeg 

Familien Christensen fra Rønnede på Sjælland kender alt til de begrænsninger, det kan give 
at have et barn med cerebral parese. Men også hvad det betyder for barnets søskende.
Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Alting er nemmere derhjemme

måtte bare konstatere, at det orkede jeg 

ikke, forklarer Lena og tilføjer:

- For eksempel en familietur i Tivoli, 

der er intet, jeg hellere vil, men det kan 

blive helt uoverskueligt, hvis Samuel ikke 

gider.

Familien deler sig

Det nemmeste er ofte at blive hjemme, 

hvor Samuel er tryg. Men det betyder, 

at familien går glip af nogle oplevelser 

sammen ude, og det går ud over hans 

to søstre.

- Det giver selvfølgelig dårlig samvit-

tighed, at det på den måde går ud over 

pigerne, der ikke får de oplevelser, de ellers 

ville have fået. Umiddelbart reagerer de 

ikke på det, for de har jo stor forståelse for 

Samuels særlige situation, men vi kan godt 

fornemme på dem, at det godt måtte være 

anderledes herhjemme, siger Lena. 

Familien har prøvet at have Samuel i 

aflastning, men det har ikke fungeret godt 

for ham. For at skabe den bedste løsning 

for alle parter er familien derfor ofte nødt 

til at dele sig, når der er arrangementer 

og aftaler, men det er også noget, som de 

ærgrer sig over.

- For vi vil jo gerne opleve tingene 

sammen som familie, konstaterer René.

Ture til for eksempel BonBon-Land er 

der ikke mange af, men til gengæld bruger 

familien pengene på charterrejser, der 

passer alle rigtig godt. Samuel nyder at 

være i pool og på stranden. 

Da køerne landet over skulle på græs 

i april, var familien klar til at tage af sted 

sammen, men vurderede alligevel at dele 

sig. Og det var et godt valg. For de mange 

mennesker på stedet, afstanden til par-

keringspladsen og flere andre ting havde 

sandsynligvis ødelagt turen for Samuel – 

og dermed for dem alle.   

Familien Christensen trives bedst i hjemmet i Rønnede. Samuels udfordringer med cerebral parese gør, at der skal tages mange hensyn og træf-
fes nogle valg, der kan gå ud over resten af familien.

20 Spastikeren 3/2017



TEMATEMA Søskende til børn med handicap

Sidsel Monrad Kühl besluttede, at hendes 
dreng med cerebral parese kom i aflastning 
af hensyn til brødrene.

Hjemme hos familien Kühl i Fredensborg 

er der sjældent helt fred og ro. Familien 

består af forældrene Sidsel Monrad Kühl 

og Johan Kühl samt tre drenge – Valde-

mar på 15 år, Marius på 13 år og Hans 

på 11 år. Marius har cerebral parese og 

har gangbesvær, men det er mest kogni-

tivt, at hans udfordringer ligger.

Sidsel Monrad Kühl kender alt til, 

hvor krævende det kan være at have en 

dreng med CP, der har brug for mere tid, 

mere opmærksomhed og mere hjælp end 

brødrene.

- Marius fylder meget herhjemme, og 

vi siger, at vi har 3½ barn. Det kan være 

meget hårdt og frustrerende, forklarer 

Sidsel. 

Da Marius var yngre, kom han nogle 

gange hjem til sin mormor, men efterhån-

den som han blev ældre, oplevede hun, 

at det var svært at aktivere ham. Familien 

Sidsel Monrad Kühl valgte at tage imod aflastning til sin dreng med cerebral parese for at 
hans brødre kunne få et bedre forhold – og for at familien fik et frirum.
Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Aflastning har styrket forholdet 
mellem brødrene

blev derfor tilbudt Marius en plads på en 

aflastningsinstitution.

- Det var ikke nogen sjov beslutning 

at sende Marius i aflastning, men vi valgte 

det af hensyn til hans brødre, forklarer 

Sidsel.

Win-win

Marius har været i aflastning i fire år 

hver 2-3 weekend. Det kan både være 

planlagt, hvis familien skal til en fest, 

hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at 

Marius er med, men ofte er det også 

bare for at give resten af familien en 

helt almindelig weekend – som enhver 

anden familie har det.

- Aflastningen har givet os alle et 

frirum, og Valdemar og Hans har fået 

en bedre kontakt. De har fået ro til at 

finde hinanden, og det har styrket deres 

søskendeskab og skabt større kærlighed 

mellem dem. 

Når Marius er i aflast-

ning, er det for eksempel 

muligt for resten af fami-

lien at tage på vandretu-

re, hvilket brødrene, der 

begge er spejdere, gerne 

vil, men som er umuligt, 

hvis deres gangbesvæ-

rede bror skal med.

- Marius kan godt 

føle sig forbi gjort, hvis 

vi andre har været i Tivoli for eksempel, så 

det er naturligvis med i vores overvejel-

ser omkring, hvad vi gør i de weekender, 

forklarer Sidsel.

Overvejelserne omkring aflastning 

handler også om - på den lange bane - at 

de tre brødre skal have det godt sammen, 

så Marius bliver inviteret hjem til jul af lyst 

og ikke af pligt.

- Vi havde været utroligt trætte, hvis 

ikke vi havde valgt at bruge aflastning, 

og brødrene ville ikke have det samme 

nærvær, de ville have trukket sig mere, og 

de havde ikke fået den forældreoplevelse, 

som de har fået nu. Aflastningen gør, at vi 

føler en snært af at være en helt alminde-

lig familie, konstaterer Sidsel Monrad Kühl, 

der tilføjer om selve beslutningen:

- Man skal lige over kanten med at 

vælge aflastning, men derefter er det 

win-win.

Hans, Valdemar og Marius 
(nederst) hygger sig med spil 
og har det godt sammen - 
aflastning er en del 
af forklaringen. 
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Søskende til børn med handicap TEMATEMA

Der er ingen entydige svar på, hvad man 

som forældre skal gøre for at skabe de 

bedste søskenderelationer – heller ikke 

i en familie, hvor et eller flere børn har 

et handicap. Men det er vigtigt at ind-

drage de andre søskende i udfordringen 

og give dem en viden, som passer til 

deres alder. Det er nemlig helt klart, at 

søskende, der har en søster eller bror 

med et handicap – eksempelvis cerebral 

parese – ofte er en overset gruppe.

Får de den opmærksomhed, de bør 

have, når forældrene i varieret grad har 

større fokus på barnet med handicap?  

Stilles der større krav til dem i dagligda-

gen, og lider de afsavn, fordi behand-

lingen af barnet med handicap kræver 

mere tid og dermed forældrenes fravær?

Mange spørgsmål presser sig på, når 

det handler om søskenderelationer.

Aldersvarende viden

En af de personer, der ved rigtigt meget 

om området, er specialpædagogisk 

konsulent Malene Gerd Petersen, der har 

skrevet bøger om emnet og gennem sit 

arbejde høstet mange erfaringer fra sø-

skendekurser og oplæg. For kort tid si-

den var hun aktuel med en ny udgivelse, 

portrætbogen ’Sondemad og Flødebol-

ler’, hvor hun tager søskendeproblema-

tikken op gennem 15 portrætter.

Hun har nogle gode bud på, hvad 

der skal til for at få hele familien til at 

fungere:

- Det er vigtigt, at man fortæller de 

andre søskende, hvad det handicap-

pede barn fejler, og hvilke udfordringer 

det kan give. Men det er ikke ligegyldigt, 

hvad man siger, og hvordan man siger 

det. Det skal være en alderssvarende 

snak med relevante informationer, 

Søskende til en søster eller bror med handicap er ofte en overset gruppe. Tag dialogen 
og sørg for at inddrage søskende i familiens glæder og udfordringer lyder et af rådene fra 
specialpædagogisk konsulent Malene Gerd Petersen.
Af Frands Havaleschka

understreger Malene Gerd Petersen, der 

mener, at det bestemt ikke behøver at 

være særlig kompliceret at snakke med 

sine børn om svære emner.

Den alderssvarende dialog er vigtig, 

for der er forskel på, hvad man skal 

vide, og hvad man kan modtage, når 

man er fem år, og når man er 15 år. Det 

vigtigste er, at barnet forstår indholdet 

og er i stand til at genfortælle, diskutere 

og bruge den nye viden. Omvendt har 

søskende heller ikke behov for at blive 

overinformeret.

Men hvad skal der ellers til?

- Jeg tænker, at det er vigtigt, at forældre 

selv forsøger at sætte ord på, hvilke 

svære ting de ser for både søskende, 

Fortæl om udfordringerne

for barnet med handicap, for forældrene 

og for hele den samlede familie. Hellere 

sige ”Jeg synes, at det var irriterende, at 

vi ikke fik set X Factor sammen i aftes, 

fordi din lillebror forstyrrede os, det var 

jeg træt af”, frem for at spørge barnet 

”Var du træt af, at vi ikke fik set tv sam-

men i aftes”? 

- Jo mindre man spørger, og jo mere 

man selv forærer barnet et sprog og en 

viden om, at de ikke er de eneste, der 

ser og oplever de svære ting, jo bedre 

ruster man dem til at sige til og fra.

Hvad er forskellen på yngre og ældre 

søskende?

- Ældre søskende har ofte en naturlig 

tilgang til at tage vare på flokken, og 

samtidig har de oplevet at være en del 

af en familie, før der kom en søskende 

med handicap.

Yngre søskende har ikke levet i andre 

familiestrukturer og kan måske nemmere 

acceptere de anderledes vilkår. Dog ser 

jeg ikke et generelt reaktionsmønster 

hos de børn og unge, som jeg møder på 

søskendekurserne, bortset fra når jeg 

møder to søskende på samme kursus, 

hvor den ældste naturligt tager føringen, 

nu hvor de sammen er på udebane. 

Handicappets omfang 

og beskytterrollen

Betyder handicappets omfang noget for 

søskendes reaktion?

- Umiddelbart ser jeg ikke en direkte 

sammenhæng imellem handicappets 

grad og omfang og søskendes reaktion. 

Indimellem kan jeg blive meget over-

rasket i forældresamtalerne efter et sø-

skendekursus, hvor forældrene fortæller, 

at børnene har sat sig selv og familien 

Specialpædagogisk konsulent Malene Gerd 
Petersen har gennem årene hjulpet mange 
igennem familie- og søskendeudfordrin-
gerne.
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TEMA Søskende til børn med handicap TEMA
ind i en slags ”belastnings-hierarki” 

og placeret sig selv helt anderledes 

end handicappet umiddelbart tilsiger. 

Eksempelvis havde vi en 10-årig pige 

på kursus, der glædestrålende fortalte 

sine forældre, at de var heldige i deres 

familie. Hendes storebror er multihandi-

cappet, har intet sprog og kræver megen 

pleje og opmærksomhed. Hun havde 

fokuseret på, at andre på hendes kursus 

havde meget udadreagerende søskende, 

der skabte mange både fysiske og 

verbale konflikter i søskendeflokken. 

Hendes storebror blev altid glad, når hun 

kom ind af døren. 

Marlene Gerd Petersen har dog 

oplevet, at mange børn fortæller, at det 

er kompliceret at forklare et usynligt 

handicap for både kammerater og den 

øvrige omverden, hvilket naturligvis bela-

ster deres hverdag.

Får søskende automatisk 

en beskytter-rolle?

- Søskende til børn med handicap er 

nødt til at udvikle nogle kompetencer, 

som umiddelbart ikke ser alderssvarende 

ud, men som er nødvendige i deres 

familie. Alle børn lærer at være en del af 

deres egen familie på godt og ondt, og 

de færreste børn kommer igennem barn-

dom og ungdom uden at opleve kriser, 

sorger og bekymringer. Hvis ens forældre 

bliver skilt, hvis bedsteforældre dør, hvis 

ens mor eller far arbejder i et andet land 

eller bare er meget væk osv, så skal man 

lære at tackle det på en hensigtsmæssig 

måde. Det kræver, at de voksne omkring 

dem forstår deres udfordringer og er 

med til at anvise både tankebaner og 

handlemåder.

Det er sundt at være god til at være 

en del af sin egen familie, og det beskyt-

ter børn, når de finder ud af, hvordan de 

selv kan få indflydelse på deres hverdag 

som pårørende.

Gode råd, der kan samle familien

Afslutningsvis har vi bedt Malene Gerd 

Petersen om et par gode forældreråd til 

at samle familien:

- Som forældre skal man primært 

finde ud af, hvordan man kan ”trylle” 

mere tid ud af døgnet, så søskende kan 

få øje på det. Et nemt og tids-gratis 

tip er, at snakke om det man skal lave 

sammen, både før, under og efter det 

sker. At far allerede onsdag siger, at han 

glæder sig til at cykle ned efter fre-

dagsslik med søskende, at han torsdag 

husker at sige, at han har besluttet at 

vælge flødeboller og at han så holder 

det fredag og snakker om det lørdag. 

At mor allerede fredag siger, at søndag 

aften vil hun gerne gå en aftentur med 

søskende, imens far putter barnet med 

handicap. At man snakker om aflastning 

og den ro, der opstår i familien, og at 

man som forældre værdsætter den. På 

den måde får søskende en større plads 

uden at tage mere tid ud af familiens 

samlede ressourcer.

Malene Gerd Petersen vurderer, at 

det kan være en stor udfordring at for-

søge at samle familien på samme vilkår, 

som familier uden børn med handicap, 

og sætter spørgsmålstegn ved om det 

også er værd at stræbe efter:

- Familiebegrebet er generelt under 

forandring og opfattes ikke længere 

så entydigt. Jeg snakker med mange 

forældre om, at de skal redefinere fami-

liebegrebet, så det passer til dem, og 

at de ikke skal bruge energi på at leve 

op til en utopisk familiestandard. Det 

kan være en stor udfordring at tage den 

diskussion, men kan man nå frem til en 

definition, der er tilpasset til den fami-

lie, som man reelt lever i, så mindskes 

frustrationerne, og man har flere klare 

svar, når man mødes med spørgsmål fra 

omverdenen.

Rørende bog 
om søskenderelationer
Med modenhed, klogskab og humor fortæller 15 personer i alderen fra 8 til 
64 år om deres oplevelser i familien. Aldersspredningen indikerer, at delta-
gerne er vidt forskellige steder i deres liv og i deres søskenderolle.

Bogen er både skrevet til søskende og deres familier, men også til lærere, 
pædagoger, sundhedsfagligt personale, socialrådgivere og alle andre, der har 
relation til familier med et barn med handicap. Det er en god og rørende bog, 
som varmt kan anbefales. Sondemad og flødeboller er udgivet på Special-pæ-

dagogisk forlag. Den er på 167 sider og har ISBN 978-87-7177-064-3

Fire grunde til at fortælle søskendebørn 
om cerebral parese (CP):
• Det kan gøre ondt på søskendebørn, hvis de ikke forstår, hvorfor barnet  
 med CP får mere forældreopmærksomhed end de andre søskende.
• Retfærdighedssansen er stor hos børn, så vreden kan være voldsom, hvis  
 søskende ikke forstår, hvorfor barnet med handicap må mere end sine 
 søskende.
• Søskende vil gerne være en god søster eller bror, men det kræver, at de har  
 den nødvendige viden om CP-barnets færdigheder både fysisk og kognitivt.
• Viden og indsigt om barnet med CP gør forholdet til omgivelserne og kam- 
 meraterne nemmere.

om søskenderelationerom søskenderelationer
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Et højt aktivitetsniveau har 
kostet på bundlinjen
Der var mange ting at glæde sig over, da Spastikerforeningens landsformand, Lone Møller, 
aflagde beretning på foreningens hovedbestyrelsesmøde i april. 

- Vi er ude rigtig mange steder og fortælle om 

vores handicappolitiske budskaber, vi har mange 

aktiviteter, en god rådgivning og så har vi lige pro-

duceret en flot forældrepakke med fem nye pjecer, 

der skal ud til børneambulatorierne i den kom-

mende tid. 

Sådan indledte landsformand Lone Møller sin 

mundtlige del af beretningen, hvor også det store 

arbejde ude i kredsene og i ungdomsafdelingen CP 

Ung blev fremhævet.

Lone Møller glædede sig samtidig over, at ud-

bygningen af medlemsaktiviteterne og en mere 

målrettet hverveindsats har betydet en øget med-

lemstilgang på 500 i perioden fra 2014 til 2016. 

Mange er samtidig blevet støttemedlemmer, hvil-

ket har styrket medlemsindtægterne.

- I Spastikerforeningen har vi også været gode 

til at tiltrække flere fondsmidler til de mange nye 

projekter, som vi har igangsat i det seneste år - så også på den 

front har det forløbne år været en succes, understregede Lone 

Møller.

STU evalueres

På den politiske dagsorden er det STU (den særligt tilrettelagte 

ungdomsuddannelse), der i øjeblikket har foreningens fokus, 

nu hvor en omfattende evaluering er i gang. 

- Her bidrager foreningen med væsentlige indspark, og det 

er vores holdning, at alle der ikke kan gennemføre en ordinær 

ungdomsuddannelse, fortsat skal have krav på en særligt tilret-

Beretning og nøgletal:

Af Frands Havaleschka

telagt ungdomsuddannelse. Men samtidig skal de ordinære 

ungdomsuddannelser blive langt bedre til at inkludere elever 

med en funktionsnedsættelse, så alle ikke pr. automatik får 

tilbudt en STU. Det er vigtigt, at STU er et individuelt tilrette-

lagt tilbud, hvor borgerne frit kan vælge uddannelse – også på 

tværs af kommunegrænserne, understregede Lone Møller.

På det sundhedspolitiske område omkring vederlags-

fri fysioterapi har foreningen ligeledes markeret sig. Her er 

Spastikerforeningen parat til at tage kampen op for at forsvare 

lægevisiteringen til ordningen. 

Landsformanden understregede, at fysioterapi er behand-

Spastikerforeningen har i mange år arbejdet for at gøre 

neuropsykologisk udredning til et obligatorisk tilbud til 

alle med CP. Efter drøftelser i foreningens specialistud-

valg er der sammen med Dansk Neuropædiatrisk Selskab 

taget et fælles initiativ til at fremlægge ideen for Sund-

hedsstyrelsen. Det vil ske på et fællesmøde inden længe.

Obligatorisk tilbud til alle med CP

Tre medlemmer til foreningens forretningsudvalg (FU) 

skulle vælges på mødet. Det gav genvalg til de tre nu-

værende medlemmer Cæcilie Nisbeth, Kirsten Hansen og 

Jens Peder Roed.

Genvalg til FU

Landsformand Lone Møller og direktør Mogens Wiederholt styrede hovedbestyrel-
sen gennem mødet på Prinsesse Benediktes fødselsdag den 29. april.
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SPASTIKERFORENINGEN · NØGLETAL 2016

INDTÆGTER (hele kroner) 2015        2016

1. Egne indtægter                                                       
 Medlemskontingent 685.177    759.305 
 Egenbetaling vedr. aktiviteter 418.288    235.314
 Leje/institutioner 3.142.707 3.018.833 
 Annoncer/PR-artikler 147.022    186.925
 Renteindtægter og udbytte 2.945.633 2.331.038
 I alt 7.338.827 6.531.415

2.  Tilskud og støtte
 Støttebidrag mv. fra medlemmer  121.582    340.523  
 Tilskud, bidrag og gaver 771.231 1.175.364
 Tilskud fra Socialministeriet 207.925    171.823
 Andre offentlige tilskud 58.982      50.806
 Andel fra Tips/Lotto 1.651.549 1.632.315
 Momskompensation 160.861    147.859                             
 I alt 2.972.130 3.518.690

3. Arv m.m.
 Modtaget arv 421.745      44.235
 Andre indtægter 0               0
 I alt 421.745      44.235

 Indtægter i alt: 10.732.702 10.094.340 
 

 OMKOSTNINGER (hele kroner) 2015        2016

4. Aktiviteter i kredsene
 Tilskud til kredsforeningerne 509.240  557.925
 Klubber 140.409  141.471
 CP Ung 114.847  136.736
 I alt 764.496  836.132

5. Kurser, ferieophold m.v.
 Kurser 646.122 761.550
 Sommerhus, Samsø 128.249 188.597
 Konference, familieferier, m.v.  323.993 0
 Netværk for voksne med CP 15.938   15.044
 Klausulerede udgifter 480.124 232.576
 Ejendommens drift 978.659 924.260
 I alt 2.573.085 2.122.027

6. Forskning, rådgivning og institutioner
 Videnskabeligt arb./
 Psykologisk rådgivning 522.721 527.334
 Socialrådgivning 624.295 1.015.927
 Prioritetsydelser/institutioner 1.962.252 1.841.627
 Andre omkostninger 83.779   66.142
 I alt 3.193.047 3.451.030

7. Oplysning og information
 Blad, info og oplysning 1.633.225 1.736.236
 Kontingenter 25.000      25.000
 I alt 1.658.225 1.761.236

8. Ledelse og administration
 HB, FU, formand, fundraising, 
 landsmøde (*) 799.781 1.147.134
 Administration 2.801.962 3.692.746
 I alt 3.601.743 4.839.880

 Overførsel til ferie/aktivitetspulje 68.000 69.000 

 Omkostninger  i alt:   11.858.596 13.079.305

 
 Samlet resultat - 1.125.894 - 2.984.965

(*) Der afholdes kun landsmøde i de lige år.

Læs hele beretningen:Den kan hentes på 
spastikerforeningen.dk/beretning

Landsformand Lone Møller lagde op til, at Spastikerfor-

eningen i den kommende tid igangsætter holdnings-

kampagner: ”Mennesker med cerebral parese er ofte 

genstand for myter og negative billeder. Det skal vi som 

forening naturligvis forsøge at ændre på. Derfor har vi i 

øjeblikket et par aktiviteter i gang, som man kommer til 

at høre mere til”, lovede formanden. 

Holdningskampagner 

ling og helt afgørende for mange både børn og voksne med 

CP, derfor er det en læge og ikke en kommunal embedsmand, 

der skal visitere. I den forbindelse vurderede hun, at økonomi, 

kommunal visitation og den Nationale Kliniske Retningslinje for 

CP er en meget farlig cocktail.

Medaljens bagside

Men desværre har medaljen også haft en bagside. Den øgede 

indsats overfor medlemmerne med bl.a. ansættelse af endnu en 

socialrådgiver for at imødekomme det stigende pres medlem-

merne oplever ude i kommunerne, samt etablering af et inte-

greret it-system, der sikrer sammenhæng mellem foreningens 

økonomi- og medlemssystem og hjmmesiden, er nogle af de 

væsentligste årsager til, at Spastikerforeningen kom ud af 2016 

med et større underskud end budgetteret.

I alt har Spastikerforeningen i 2016 haft indtægter på godt 

10 mio. kr. og udgifter på 13 mio. kr. Efter årets tilkomne 

arvebeløb på godt 44.000 kr. endte resultatet med et under-

skud på 2.984.965 kr. mod det budgetterede beløb på minus 

2.223.000 kr. 

- Det er ca. 700.000 kr. større end budgetteret, og det skal 

vi selvfølgelig gøre noget ved, fastslog landsformanden, der 

sammen med hovedbestyrelsen besluttede at sætte direktøren 

og forretningsudvalget i gang med at lave en plan, der indenfor 

en årrække kan bringe foreningens driftsøkonomi i balance.
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NYT OM KURSER

Sol, sommer 
og seminarer!

Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent i Spastikerforeningen

Spastikerforeningens psykolog Klaus Christensen er ankermand på 
møderækken ’Ikke som de andre’.

Før sommerferien er over os, så husk lige at 

sætte kryds i kalenderen, så I ikke misser 

Spastikerforeningens sensommerkurser.

Alle kan blive overvældet af ensomhed, men har man et alvorligt 

handicap og en hjerneskade, kan ensomheden føles overvæl-

dende. Hvordan går man gennem livet med den livslange sorg, 

det er, at være anderledes end de andre? Hvordan håndterer 

man sit liv i en almindelig verden, når man har andre vilkår end 

andre? Hvad gør man ved den store følelse af ensomhed, som 

man ofte oplever, når man ikke har samme muligheder som 

sine venner, klassekammerater eller søskende? Det er nogle 

af de ting, vi kommer ind på igennem tre mødegange, der alle 

ligger en hverdag fra klokken 17 til 19.30. ’Ikke som de an-

dre’ har Spastikerforeningens psykolog Klaus Christensen som 

moderator, og det er ham, der leder deltagerne igennem de tre 

aftener, som ligger med en måneds mellemrum. 

Tre mødegange med forskellige vinkler

Den første mødeaften er Klaus oplægsholder. Han taler om so-

cial isolation og giver samtidig nogle bud på, hvordan man kan 

arbejde med udfordringen. Næste gang har vi inviteret forsker 

Mette Elmose Andersen fra Syddansk Universitet til at tale om 

sine egne forskningsresultater, herunder hvad forskningen og 

statistikken siger om ensomhed.

Den sidste mødeaften kommer Spastikerforeningens dygtige 

informatør Britt Drud Sørensen og fortæller sin egen historie om 

et liv med et kognitivt handicap, og hvordan det somme tider 

giver social isolation. Fælles for alle tre mødegange er, at op-

lægget varer cirka en times tid, hvorefter der er god mulighed 

for uddybning og spørgsmål. Til slut snupper vi en sandwich og 

runder aftenen af i fællesskab.

Forælder med cerebral parese

Det, at stifte familie, er et stort ønske for mange, også selvom 

man har cerebral parese. På dette fyraftensmøde møder vi to 

inspirerende kvinder, der har fået familie, på trods af de også 

har et handicap. Det er familieterapeut Leif Nord, der intro-

ducerer, og efter oplæggene er der god mulighed for at stille 

spørgsmål – også dem, der normalt er ’forbudt’: Kan jeg være 

en god forælder, selvom jeg har et handicap? Bliver mit barn 

drillet og vil ikke have venner med hjem? Hvad med lektierne? 

Holder det offentlige særligt øje med mig? Kurset holdes i 

Aarhus.

Læring og udvikling med CP

Kom godt fra start: Alle forældre ønsker det bedste for de-

res børns skolestart, men hvordan støtter man barnet, så det 

kommer godt i gang? På dette kursus giver psykolog Louise 

Bøttcher redskaber til at forstå, hvilke særlige behov et barn 

med cerebral parese har og hjælper forældre til at lære barnets 

diagnose, stærke sider og begrænsninger at kende. Med denne 

viden kan du støtte dit barn og være med til at vejlede barnets 

lærere. I løbet af dagen kommer vi ind på områder som: Hvad 

betyder hjerneskaden cerebral parese for mit barns evne til at 

lære, koncentrere sig og fokusere? Hvordan optager man viden 

og indgår i sociale sammenhænge og fællesskaber? Hvad kan 

jeg selv gøre for at støtte barnet til den bedst mulige start, og 

hvordan kan jeg formidle min viden til barnets lærere? 

Der er naturligvis gode muligheder for diskussion og for at 

stille spørgsmål under kurset.

 

Kroniske smerter

Mange børn og unge med cerebral parese lider af kroniske 

smerter, og det sætter aftryk i hverdagen. Det kan være svært at 

deltage i familiearrangementer, holde koncentrationen i skolen 

og være social, når man altid har ondt. 
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NYT OM KURSER

Forælder med cerebral parese 
Holdes på MarselisborgCentret i Aarhus den 30. august 
kl.17-19.30. Det koster 75 kr. at deltage. Læs mere og tilmeld 
dig på vores hjemmeside spastikerforeningen.dk/kurser

Ikke som de andre
Holdes i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup 
den 6. september, 4. oktober og 8. november, alle dage fra 
kl.17-19.30. Det koster 250 kr. at deltage i alle tre kursus-
gange, og det er ikke muligt kun at betale for en gang. 
Tilmelding gennem spastikerforeningen.dk/kurser

Læring og udvikling med CP
Holdes i Spastikerforeningen i Høje Taastrup den 30. sep-
tember kl. 10-15. Det koster 150 kr. at deltage for medlem-
mer og 300 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding gennem 
vores hjemmeside spastikerforeningen.dk/kurser

Kroniske smerter hos børn og 
unge med cerebral parese
Holdes i Fredericia den 19. september og er rettet mod 
fagpersonale, der arbejder med børn og unge med CP til 
hverdag. Tilmelding og betaling på vores hjemmeside 
spastikerforeningen.dk/kurser.

Smerte og mestring 
hos unge med CP 
Holdes i Aarhus den 9. september. Læs mere om priser og 
tilmelding på spastikerforeningen.dk/kurser

Har du spørgsmål?
Så tøv ikke med at kontakte Spastikerforeningens kursuskonsu-

lent Trine Kamp Larsen på mail: tkl@spastik.dk 

eller telefon 38 38 03 11.

Vi holder to kurser, der handler om smerte. Det ene er for 

mennesker med cerebral parese og deres pårørende og giver 

en grundig indføring i psykologien bag smerterne og nogle red-

skaber til at få hverdagen til at køre, selvom det gør ondt. Det 

andet er rettet mod fagpersonale, der arbejder med mennesker 

med CP til hverdag, og som på samme vis ønsker konkret viden 

om smerter, samt hvordan man kan forstå, hvordan hverdagen 

opleves, når man hele tiden har ondt. 

Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstil-
bud for dig med erhvervet eller medfødt hjerneskade, hvor vi også 
tilbyder STU - den særlig tilrettelagte undomsuddannelse.

Du vil opleve samvær med andre unge - og en vi�e af læringsaktivi-
teter både i grupper med andre unge og alene. I fællesskab med din 
UU-vejleder laver vi en plan for din uddannelse med sigte på at du
e�er forløb har fået

Uddannelsen varer tre år og undervejs, skal du deltage i �ere fag. 
Du får arbejdet med dine egne faglige interesser og dine personlige fær-
digheder. Alt sammen med udgangspunkt i den praktiske hverdag.

Vi har også kreative fag på værksted, spiller musik, har idræt og er
med i forskellige aktiviteter i lokalområdet.

Du kan læse mere på www.oesterskoven.dk
og du er meget velkommen til at komme
på besøg og se og høre mere om stedet.

Vi glæder os til at se dig.

Neurocenter
Østerskoven
Amerikavej 46
9500 Hobro
Tlf.: 97 64 51 00 
Mail: oesterskoven@rn.dk

Neurocenter 
Østerskoven

STU på Neurocenter Østerskoven
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Årsrapport tegner et positivt 
billede af indsatsen
Nu er alle fem regioner med i CPOP-opfølgningsprogrammet, og fuldt implementeret i 2023 
forventes det, at næsten 2.000 børn og unge med cerebral parese vil blive fulgt.

CPOP-undersøgelserne anvendes nu af de fleste fysioterapeu-

ter, ergoterapeuter, børneneurologer og ortopædkirurger til 

børn og unge med CP og CP lignende symptomer i Danmark. 

Det betyder, at man kan blive fulgt i CPOP gennem hele opvæk-

sten, uafhængigt af om fagpersonerne er ansat i kommune, re-

gion eller privatpraktiserende, og uafhængigt af hvor i Danmark 

man bor. For den enkelte betyder de ensartede undersøgelser, 

at det er lettere at følge udviklingen og opdage, hvis udviklin-

gen ikke forløber helt som forventet.

Hvor mange børn følges?

Mere end 1.300 børn og unge med CP er nu registreret i CPOP 

databasen. I årsrapporten indgår 761 børn og unge i alderen 

0-14 år (født i 2003-2015), der har været registreret i data-

basen i hele 2016. I årsrapporten indgår børn fra regionerne 

Syddanmark, Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland. Da 

Region Sjælland først startede med CPOP i starten af 2016, vil 

der først være resultater derfra i årsrapport for 2017.

Fordelingen af deltagere i årsrapport 2016 og 2017 fra de 

fem regioner kan ses i figur 1.,(side 29). Det beskrives, at 86 

procent af målgruppen indgår i årsrapporten, hvilket betyder, 

at databasen endnu ikke har registreret alle børn med CP.

Nyt fra                 :

Af National koordinator Helle Mätzke Rasmussen og 
formand for databasestyregruppen Mette Johansen.

Hvad er CPOP?
CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med ce-
rebral parese (CP). Programmet er udviklet i samarbejde 
mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og 
børneneurologer. Opfølgningen sikrer, at barnets behand-
lere tidligt opdager, hvis der sker ændringer i tilstanden, 
hvilket er forudsætningen for tidligt i forløbet at kunne 
iværksætte forebyggende behandling. Opgørelser fra Sve-
rige har vist, at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger 
og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges.

CPOP årsrapport
CPOP Årsrapport 2016 er udarbejdet i samarbejde mellem 
de regionale koordinatorer i CPOP, National Koordinator i 
CPOP og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram – 
Afdelingen for Epidemiologi og Biostatistik. Årsrapporten er 
i høring i perioden frem til den 28. juni 2017, og den ende-
lige årsrapport forventes offentliggjort den 1. juli 2017 på 
sundhed.dk.

CPOP databasen
CPOP databasen er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen som kli-

nisk kvalitetsdatabase og er støttet under Regionernes Klinisk 

Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). CPOP er udviklet i Sverige un-

der navnet CPUP Uppfölgningsprogram for cerebral pares.

Typer af CP og funktionsevne

Tal fra årsrapporten viser, at den mest almindelige type af 

cerebral parese er spastisk CP, som 88 procent har. 4,5 procent 

af børnene har dyskinetisk CP, og 2,3 procent har ataktisk CP. 

Derudover er der en lille gruppe af børn med blandingsformer, 

eller hvor lægen ikke har kunnet fastslå typen.

De forskellige typer af CP skyldes forskellige former for 

hjerneskader, der kan give børnene forskellige symptomer. 

Børn med spastisk cerebral parese har øget muskelspænding, 

der påvirker barnets bevægelser. Børn med dyskinetisk CP op-

lever ufrivillige bevægelser, der kan være slyngende, rykkende 

og vridende, og børn med ataktisk CP har vanskeligt ved at 

koordinere bevægelserne, som bliver upræcise og usikre.

Fagpersoner, der anvender CPOP-undersøgelserne, har sam-

tidig indberetningspligt til en fælles klinisk kvalitetsdatabase. 

Databasen giver mulighed for at følge kvaliteten af tilbuddene 

til børn og unge med CP og sammenligne resultater. Alle klini-

ske kvalitetsdatabaser udarbejder og offentliggør hvert år en 

årsrapport på sundhed.dk. Årsrapporterne er primært tiltænkt 

som et sundhedsfagligt redskab og kan være svær at læse for 

den almindelige læser. Derfor præsenteres her udvalgte resulta-

ter fra årsrapport 2016 sammen med en uddybende forklaring 

af, hvad undersøgelserne og resultaterne kan betyde for det 

enkelte barn med CP, for fagpersoner og for de enheder, der 

har ansvaret for de sundhedsfaglige tilbud.
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Flere kontaktoplysninger og information om CPOP og 
CP kan ses på: cpguiden.dk og cpop.dk 

Figur 1:
Børn og unge, der indgår i årsrapport 2016 (lys orange) fordelt på 
regioner samt antallet af deltagere, der forventes at indgå i års-
rapport 2017 (mørk orange). De store forskelle i antallet af delta-
gere skyldes bl.a. forskelle i hvilke årgange, der tilbydes deltagelse 
i CPOP, hvor længe CPOP har været anvendt i regionen og hvor 
mange med CP, der bor i de enkelte regioner. Region Sjælland har 
ingen deltagere i årsrapport 2016, da de først er startet med op-
følgningsprogrammet efter 1. januar 2016.

Til at beskrive deltagernes funktionsevne anvender CPOP red-

skaberne GMFCS og MACS.

GMFCS står for Gross Motor Function Classification System 

og er en skala for grovmotorisk funktion, som inddeler børn 

med CP i fem funktionsniveauer (I-V) efter deres evne til at 

sidde, flytte og bevæge sig, mens MACS står for Manual Ability 

Classification System og er en tilsvarende skala for håndfunk-

tion og finmotorik, som inddeler børn med CP i fem funktions-

niveauer efter deres evne til at bruge deres hænder og deres 

behov for hjælpemidler.

Hvert tredje barn i databasen anvender ganghjælpemidler 

eller kørestol til at komme omkring (GMFCS niveau III-V), mens 

to ud af tre går selv (GMFCS I-II). 

Når det gælder håndfunktionen, så kan seks ud af ti børn 

håndtere de fleste genstande alderssvarende (MACS I-II), 

mens fire ud af ti har brug for hjælpemidler eller støtte for at 

håndtere alderssvarende genstande, som f.eks. bestik med tykt 

greb, skridsikkert underlag eller ’tænd-og-sluk’ kontakter til 

legetøj eller computer. 

Barnets funktionsevne og bestemmelsen af hvilken type CP 

barnet har er vigtig i planlægningen af indsatser som træning, 

medicin eller operationer. Men viden om type og funktions-

niveau kan også bruges af barnet og forældrene til at finde 

andre børn, der oplever samme symptomer og udfordringer i 

hverdagen.

Eksempler på resultater

I årsrapporten opgøres kvaliteten indenfor seks områder med 

seks såkaldte kvalitetsindikatorer. Tre af disse handler om de 

enkelte faggruppers tilbud til børn med CP i løbet af det sene-

ste år, det vil sige, i hvor høj grad børn med CP er blevet tilbudt 

de relevante undersøgelser i 2016.

Røntgenbillede af hofterne og måling af fejlstilling

Børn i alderen 0-7 år, der ikke går selv, har risiko for at udvikle 

fejlstillinger i hofte-leddene, så lårbensknoglen ikke står rigtigt i 

bækkenet. Derfor bør de hvert år have taget et røntgenbillede, 

hvor graden af fejlstilling måles. 

CPOP har besluttet, at dette bør ske hos mindst 90 procent 

af børnene, for at kvaliteten er tilfredsstillende. I 2016 fik 84 

procent af børnene taget røntgenbillede, udmålt graden af fejl-

stilling og registreret resultatet i databasen. Det er en forbed-

ring i forhold til 2015 og 2014.

Vurdering af grovmotorik og håndfunktion

Børn med CP vil ofte opleve, at de kropslige og motoriske følger 

af hjerneskaden ændres over tid. 

CPOP anbefaler, at børn i alderen 0-15 år bør tilbydes un-

dersøgelse af deres grovmotorik, og at det bør ske hos mindst 

95 procent af børnene for at kvaliteten er tilfredsstillende. 

I 2016 fik 82 procent af børnene vurderet deres grovmo-

torik og registreret resultatet i databasen. I denne kategori er 

resultatet lidt dårligere end i 2015 og 2014.

CPOP anbefaler, at børn i alderen 0-15 år bør tilbydes un-

dersøgelse af deres håndfunktion. CPOP har besluttet, at dette 

bør ske hos mindst 75 procent af børnene, for at kvaliteten er 

tilfredsstillende. I 2016 fik 69 procent af børnene vurderet de-

res håndfunktion og registreret resultatet i databasen. Dette er 

samme resultat som i 2015 og lidt bedre end resultatet i 2014.

For at undgå at børn med højt funktionsniveau og få be-

grænsninger bliver undersøgt oftere, end det er nødvendigt, er 

anbefalingerne om vurdering af grovmotorik og håndfunktion 

blevet ændret i 2016. CPOP forventer, at de nye anbefalinger 

dog betyder, at en større andel af børn i 2017 tilbydes de 

anbefalede undersøgelser.

Fremtid – og perspektiver

Selvom CPOP nu er landsdækkende, kan der stadigt være 

forældre og fagpersoner, som ikke har kendskab til CPOP og 

de anbefalede undersøgelser. Både forældre og fagpersoner er 

meget velkomne til at kontakte de regionale CPOP-koordina-

torer med spørgsmål, ligesom de kan være behjælpelige med 

at henvise til fagpersoner, der anvender CPOP eller hjælpe 

fagpersoner i gang med at bruge undersøgelserne.

Når CPOP-undersøgelserne og databasen er fuldt imple-

menteret i 2023 forventes det, at databasen løbende vil følge 

næsten 2.000 børn og unge med CP i alderen 0-15 år.

Samtidig er det forventningen, at den øgede fokus på 

kvaliteten af de sundhedsfaglige tilbud - og deraf følgende 

kvalitetstiltag - kan forbedre kvaliteten af tilbuddene til børn og 

unge med CP.
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Husk at meddele flytning
Tænk også på Spastikerforeningen, når du skifter adresse. Hvert 

år bruger foreningen mange ressourcer på at udsende med-

lemsblad og andre vigtige ting til personer på forkerte adresser. 

Opfordringen gælder også, når du skifter mailadresse. I begge 

tilfælde vil en hurtig lille besked på spastik@spastik.dk spare 

mange unødvendige fejlsendinger.

Tank penge til Spastikerforeningen
Når du alligevel bruger benzin eller diesel til bilen – og det er 

der mange der gør – så kan du ligeså godt tanke hos OK Benzin 

og dermed støtte Spastikerforeningen. Det kræver imidlertid, at 

du har et OK Benzinkort. Det får du ganske nemt og helt gratis 

på hjemmesiden www.ok.dk – hvor du bliver guidet igennem en 

enkel tilmeldingsprocedure. Her er det vigtigt at tilknytte Spa-

stikerforeningen til aftalen. Jo flere der benytter aftalen, jo flere 

penge kommer der i kassen. Spastikerforeningen modtager 6 

øre pr. liter tanket benzin eller diesel samt en bonus på 250 kr., 

når en kortholder har tanket 500 liter indenfor et år.

fra sekretariatet 

Ledige uger på Samsø
Der har været fin interesse for Spastikerforeningens dejlige 

feriehus på Samsø i det meste af foråret og sommermånederne, 

men fra uge 44 og frem til nytår er det stadig muligt at leje en 

uge for blot 1.500 kr. Læs mere og se de sidste opdateringer på 

spastikerforeningen.dk/feriehus – eller ring på 38 88 45 75.

Næste HB-møde
Spastikerforeningens hovedbestyrelse holder møde to gange 

årligt. Som du kan læse mere om på side 24-25 holdt forenin-

gens sit første møde i april. Efterårets møde afholdes lørdag den 

25. november kl. 10 i Handicaporganisationernes Hus i Høje 

Taastrup med dagsorden ifølge vedtægterne.

En gave 
i dit testamente
Din familie er vigtigst. Og skal selvfølge-
lig komme først. Men selv en lille gave i 
dit testamente vil gøre en stor forskel for 
Spastikerforeningens fremtidige arbejde 
for mennesker med cerebral parese. Vil du 
vide mere, så læs om arv og testamente 
på spastikerforeningen.dk eller ring til os 
på telefon 38 88 45 75.
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Ankeafgørelse om sonderemedier 
bliver dyr for mange medlemmer

Tobias - her sammen med sin far - er over-
våget døgnet rundt på grund af sin omfat-
tende diagnose.

TOBIAS fra Frederikshavn:
Tobias Munk Pedersen på 5 år har tidli-

gere fået dækket 60 % af udgifterne til 

sonderemedier af Region Nordjylland, 

mens Frederikshavns Kommune har 

dækket egenbetalingen på 40 % som en 

merudgift i henhold til Servicelovens § 

41. I marts måned meddelte kommunen 

i et orienteringsbrev, at bevillingen til 

sonderemedier ophørte fra den 1. april 

2017 med henvisning til Ankestyrelsens 

principafgørelse.

Familien ansøgte derefter Region 

Nordjylland om 100 % bevilling og gjorde 

opmærksom på, at der var tale om et 

behandlingsredskab. Ansøgningen blev 

afslået. Udgiften til sonderemedier løber 

årligt op på 92.000 kr. uden tilskud, hvil-

ket vil sige, at familien efter den 1. april 

selv skal betale de 36.800 kr. – godt 

3.000 kr. om måneden.

Da Tobias på grund af sin medfødte 

hjerneskade - cerebral parese, dystoni 

m.v. - har en betydelig og varig ned-

sat fysisk og psykisk funktionsevne, er 

døgnovervåget og er dybt afhængig af 

sonde til såvel ernæring som alt medi-

cin, er han omfattet af personkredsen i 

henhold til Servicelovens § 41. Det har 

efterfølgende betydet et langt tovtræk-

keri mellem familien og de forskellige 

instanser, og faderen Michael Pedersen 

har svært ved at forstå, hvorfor man kan 

få dækket medicin som behandlingsred-

skab og ikke sonderemedier?

Sagen er anket til Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed og til Ankestyrelsen med 

anmodning om hastebehandling. De to 

instanser har kvitteret med henholdsvis 

5 og 7 måneders behandlingstid, og 

det betyder, at afgørelserne først kan 

forventes sent på året.

RASMUS fra Værløse:
Rasmus Petersen på 23 år er en anden 

af Spastikerforeningens medlemmer, 

der er kommet i klemme. Han har i fire 

år boet på Jonstrupvang-Bebyggelsen 

i Værløse. I slutningen af 2008 – som 

15-årig – fik han indopereret en PEG-

sonde, primært til opfyldelse af hans 

væskebehov. I tiden op til operationen 

havde han tabt sig voldsomt på grund 

af væskemangel og jævnlige behandlin-

ger for blærebetændelse. Han brugte al 

sin energi ved måltiderne på at drikke 

væske med det resultat, at han ikke fik 

mad nok. Med en kropsvægt på blot 

godt 25 kilo var der kun en udvej, og det 

var en sonde, som kommunen bevilgede 

uden problemer.

Han har været tilknyttet L55 Glostrup 

Hospital, men da afdelingen lukkede, 

blev han overflyttet til Herlev Hospital. 

Sonden bliver skiftet ca. hver 3. måned, 

og indtil videre er det hele gået fint. 

Rasmus har det godt, væskebalancen 

er fin og han vejer 63 kilo. Den daglige 

kost får han oralt, mens den meste væ-

ske samt den daglige medicin indtages 

gennem sonden.

En ankeafgørelse slår fast, at sonderemedier, som bruges ved 

indtagelse af sondemad, er en udgift, som ikke må afholdes af 

kommunen efter serviceloven. Det er derimod en sundhedsud-

gift, som skal afholdes af regionen efter sundhedslovgivningen. 

Og den regning slås man nu om. 

Umiddelbart skulle man ikke tro, at det vil ændre noget 

for Spastikerforeningens medlemmer, der bruger sonde. Men 

det gør det. Faktisk har mange fået økonomiske problemer, 

fordi udgifter til sondemad og sonderemedier afholdt over 

sundhedsloven er pålagt en egenbetaling på 40 procent. Det 

betyder, at brugere af sonderemedier pludselig oplever en 

væsentlig merudgift – i flere sager, som Spastikerforeningen er 

involveret i, løber egenbetalingen op på 2.000-3.000 kr. om 

måneden.

I nogle enkelte tilfælde vil kommunen dog fortsat kunne 

dække udgiften til sonderemedierne. Det kan forekomme i situa-

tioner, hvor der ydes hjemmesygepleje af kommunen, og i situa-

tioner hvor borgeren ikke selv har råd til at afholde udgiften.

Mange henvendelser

Spastikerforeningens socialrådgivere har i de forløbne måneder 

haft rigtig mange henvendelser fra fortvivlede forældre, som 

har oplevet konsekvenserne af de ændrede retningslinjer. Men 

heldigvis er der også kommuner, der påtager sig et ansvar og 

betaler borgerens andel, indtil regionerne og kommunerne er 

blevet enige om, hvem der skal betale regningen.

Her er blot et lille udpluk af de mange henvendelser, der 

viser noget om problemernes omfang:
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Kontakt til 
rådgiver-teamet
En ny sag startes altid ved en telefon-

henvendelse. Du kan kontakte 

Spastikerforeningens rådgivningsteam 

på følgende numre og træffedage:

Socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg
Mandag kl. 15-18 og fredag kl. 9-12
på telefon 38 14 88 98
(Ferie i uge 28, 29 og 30)

Socialrådgiver 
Jens Tamborg  
Tirsdag kl. 15-18 og onsdag kl. 9-12 
på telefon 38 88 45 96
(Ferie i uge 25)

Socialrådgiver 
Anne-Marie Larsen 
Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 10-12 
på telefon 38 88 45 97 
(Ferie i uge 27, 28, 29 og 30)

38 88 45 97 

Psykolog 
Klaus Christensen 
Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12 
på telefon 38 88 45 95 
(Ferie i uge 26, 27 og 28)

- Vi har aldrig selv betalt for son-

deremedierne, det er udgifter som 

kommunen har dækket, men nu bety-

der stramningerne, at Rasmus selv skal 

betale ud af sin beskedne pension. Det 

betyder, at alt det sjove, som vi andre 

gør i det daglige, nu er sløjfet for ham, 

understreger hans mor, Lene Petersen. 

Hun har ikke overblik over, hvor stor 

udgiften bliver, da nye remedier endnu 

ikke er bestilt.

KRISTIAN fra Varde:
For Kristian Haar Pedersen på 21 år har 

sagen taget en positiv drejning. I hvert 

fald indtil videre. Her har Varde Kom-

mune valgt at henholde sig til ’afgræns-

ningscirkulæret’ og med tilbagevirkende 

kraft betale udgiften til sonderemedier, 

indtil der er kommet en afklaring. Det 

er sket efter, at de ellers tidligere har 

henholdt sig til principafgørelsen.

Oprindeligt havde familien ansøgt 

Varde Kommune om delvis dækning af 

Kristians udgifter til sondemad, da han 

også spiser lidt blendet mad ved siden 

af sondemaden. Ansøgningen blev 

afvist, og familien sendte afgørelsen til 

Ankestyrelsen, der pålagde kommunen 

at tage sagen op på ny. Kort tid efter 

gjorde kommunen familien opmærksom 

på de nye regler omkring sonderemedi-

erne, som de ikke længere ville dække. 

Samtidig blev afvisningen af delvist 

tilskud til Kristians sondemad fastholdt.

Familien finder det dybt urimeligt, 

at denne udgift nu påhviler borgeren, 

i dette tilfælde Kristian. Personer uden 

funktionsnedsættelse har ikke en tilsva-

rende udgift for at kunne indtage føde 

og medicin, påpeger moderen Susanne 

Pedersen.

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor 

Kristian har fået indopereret sin sonde, 

blev kontaktet i starten af året. Og 

her følte familien sig imødekommet af 

sygehusets dækning af omkostningen til 

sonderemedierne. Det skulle gælde for 

alle sondebrugere og bare lige forhand-

les på plads med Varde Kommune, lød 

beskeden. Men siden fik piben en anden 

lyd. Da familien kontaktede sygehuset 

telefonisk for at høre nærmere, med-

delte de, at de ikke dækkede sondere-

medierne. Familien har siden bedt om 

at få sygehusets afgørelse på skrift, men 

det er endnu ikke sket.

På familiens opfordring meddelte 

sygehuset kommunen sin beslutning, og 

da familien endnu en gang kontaktede 

Varde Kommune, besluttede kommunen 

midlertidigt at dække de ca. 2.000 kr., 

som Kristian siden 1. marts selv har 

skullet betale til sonderemedier.

Det er et lille plaster på såret, for 

udover denne udgift har han også en 

udgift på ca. 2.500 kr. om måneden til 

selve ernæringen - herunder sondema-

den, kost i aflastning og den mad, han 

spiser ved siden af sondemaden. Den 

udgift skal han fortsat selv betale.

Rasmus Petersen er glad for, at han tak-
ket være sonden har fået væskebalancen i 
orden.

Hvad er sonderemedier?
Det er bl.a. selve sonden, der 

jævnligt skal udskiftes, diverse 

forlængerslanger mellem sonde 

og ernæringssæt, selve ernæ-

ringssættet, der består af en 

slange, der påsættes hver en-

kelt pose med sondemad for at 

posen kan tilkobles en pumpe, 

pumpeleje og forskellige størrel-

ser sprøjter, der bruges til at give 

vand samt medicin.
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Kallerupvej 3 • 2640 Hedehusene
www.clausshaveservice.dk
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Igen i år deltog CP Ung på SUMH’s repræsentantskabsmøde (SUMH står for 

Sammenslutningen af Unge med Handicap). 

Sammen med seks andre af deres medlemsorganisationer deltog vi i deres 

to-dags repræsentantskabsmøde. Vi var bl.a. med til at snakke om politiske 

budskaber og vedtage deres strategiplaner frem til 2020. 

Men frem for alt så var der nyvalg til både formands- og næstformandspo-

sten. Sigrid Netteberg valgte ikke at genopstille som formand, ligesom næstfor-

manden, Fie Suryaninoff, valgte at gå efter kun et år på posten. 

I stedet blev Sofie Monggaard Christensen fra Dansk Blindesamfunds Ung-

dom valgt som ny formand for en 2-årig periode, og det nuværende bestyrel-

sesmedlem Frederik Walter Olsen blev valgt for en 1-årig periode som næstfor-

mand. Derudover blev Nicolaj Ø. Lehmann, der er medlem af CP Ung, valgt til 

SUMH’s bestyrelse. Vi siger tillykke til alle tre. 

I marts måned blev vi i CP Ung kontaktet 

af Horsens Kommune. De ville gerne 

have os til at deltage i en workshop, 

hvor de ønskede idéer og inspiration til 

deres årlige handicapkonference i 2017. 

Næstformand Julie Morell deltog og kom 

med masser af input til medarbejderne 

fra Horsens Kommune. 

Årets tema vil handle om, hvordan 

børn og unge kan få et aktivt liv med er-

hvervet hjerneskade og cerebral parese 

(CP). Så også her kommer der fokus på 

vores målgruppe. 

Handicapkonferencen finder sted i 

Horsens den 24. oktober 2017.

Da vi afholdt temadagen ”Sundhedstilbuddet for unge, voksne med CP” i Roskilde i 
januar, var der flere, der efterlyste en gentagelse i Jylland, selvom vi her havde afholdt 
en temadag i november 2015. 

Men CP Ung har taget imod opfordringen, så sæt derfor allerede nu kryds i kalen-
deren, lørdag den 30. september 2017, hvor vi afholder temadagen om sundhedstil-
buddet. Det sker på Hotel Scandic Aalborg Øst. Invitation med tidspunkt og program 
modtager du fra os i nærmeste fremtid. 

Har du nogle spørgsmål inden da, så kontakt Julie Morell på:

juliemorell@hotmail.com eller telefon 51 16 80 46. 
OBS! Det er ikke muligt at tilmelde sig ved at kontakte Julie. Tilmeldingen vil ske 

elektronisk via et link i den invitation, du senere modtager på mail eller pr. post. 

Redigeret af Cæcilie Nisbeth

Samarbejde med 
Horsens Kommune 
om indhold til temadag

Nye folk på posterne i SUMH

Populær temadag gentages i Jylland

CP Ung deltager 
aktivt på Twitter. 
Du kan finde os 
via brugernavnet 

@ungemedcp eller 
hashtagget #ungemedcp

Find CP Ung 
på Twitter

Den nye bestyrelse samlet efter SUMHs repræsentantsskabsmøde.
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DK’s bedste og billigste skærende værktøjer

Tlf. 3022 1671 • E-mail: info@tatool.dk

Østervoldgade 44 • 5800 Nyborg
+45 65 30 11 88 • www.villa-gulle.dk 

Nyborgs hyggeligste hotel - Villa Gulle

Telefon 74 92 89 30
handicap-loegumgaard.toender.dk

Handicap Løgumgård • Bo- og beskæftigelse

BCS Banevejens Cykler & Sport
Banevej 1 • 4180 Sorø • Tlf.: 30 66 06 62

www.cyklerogsport.bikeS
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Jeg er en svært spastisk ung pige på 23 

år med en rigtig dårlig ryg, som har givet 

mig mange smerter. 

Det hele startede for 10 år siden, 

hvor jeg havde ondt i mine fødder og 

blev opereret i lysken og i knæhaserne. 

Jeg sad ned i tre uger, havde begge ben 

i gips og en pind mellem benene for at 

holde dem adskilt, men jeg fik virkelig 

ondt i min lænd af denne siddestilling, 

hvilket jeg selvfølgelig sagde til min 

fysioterapeut.

Han kiggede på lænden uden egent-

lig at gøre noget ved det. Da jeg så fik 

gipsen af og begyndte at træne mine 

ben, havde jeg stadig ondt i ryggen. Alle 

fysioterapeuter sagde, at det ville hjælpe 

på mine smerter, hvis jeg blev spændt 

fast i min el-kørestol.

Jeg er fra den tid, hvor fysioterapeu-

ter godt kunne være hårdhændede - det 

var ikke sjovt. Jeg kom op at gå igen i 

mit gangstativ efter fire uger, men jeg 

havde stadig ondt i ryggen. 

Skrækslagen kiropraktor

Som 17-årig kom jeg på Egmont Høj-

skolen. Her forsøgte jeg at få fat i en 

fysioterapeut, og da jeg endelig fandt 

en, der ville høre på mig, spurgte han 

under undersøgelsen af ryggen: "Har 

du fået nogen til at kigge på din el-

kørestol"? Jeg blev meget stille, hvorefter 

han gentog spørgsmålet og sagde: "Nå 

- ramte jeg et ømt punkt"? "Ja", sagde 

jeg, og så sagde han ikke mere, og jeg 

tænkte, "dejligt, så behøver jeg ikke at 

Sille Larsen er under kiropraktor Kim Corfixens 
kyndige hænder hver uge. Foto: FH.

’ Der burde være 
 mere fokus på mulighederne 
 i kiropraktorbehandling’

- Jeg ville ønske, at det var muligt at få det ind som vederlagsfri behandling, ligesom nogle af os 
får bevillinger til fysioterapi, siger Sille Subcleff Larsen.

Af Sille Subcleff Larsen

  >>
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Mads Clausenvej 130 
6360 Tinglev 
Tlf: 7376 8850
www.hjernecentersyd.dk

Fuglegårdsvej 6 • 4892 Kettinge

Tlf. 54 87 43 00
Telefax 54 87 43 01 • www.tjas.dk

        Den lille tømrers service og nærhed
    Den store entreprenørs flexibilitet,
kvalitet og bredde

Tømrerfirmaet Peter Vognsens ApS
Møllevej 4A • 8420 Knebel
Tlf.: 86 35 69 05
www.petervognsen.dk

Din totalleverandør indenfor byggeri

Tlf. 31 56 40 50 • www.mathiasenbyg.dk

Jette - Din Frisør
Rosenvej 19 • 9300 Sæby

Tlf. 98 46 78 80

Online bestilling www.jettedinfrisør.dk
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høre mere om min siddestilling i stolen".

Jeg kom hjem på sommerferie, og 

på det tidspunkt havde jeg ondt i hele 

ryggen og nakken med. Jeg tænkte, 

hvorfor ikke prøve en kiropraktor? Jeg 

ville hurtigt kunne finde én. Men det 

kunne jeg ikke. Jeg kontaktede flere, 

men ingen turde behandle mig, fordi jeg 

er spastiker. Efter længere tids søgen 

fandt jeg endelig en kiropraktor i Valby 

(jeg bor selv i Farum i Nordsjælland), der 

sagde ja til, at jeg måtte komme. Det var 

tilbage i 2012. 

Kiropraktoren hed Kim Corfixen, og 

han var ved at tisse i bukserne, da han 

så mig første gang. Han sagde helt 

ærligt: "Det her har jeg aldrig prøvet før". 

Så jeg blev også selv meget bange, men 

tænkte alligevel, at det jo var noget, 

jeg længe gerne ville prøve. Jeg lod mig 

flytte over på briksen, hvorefter han gik 

i gang med min ryg. Jeg vil lige sige, at 

normalt er jeg ikke særlig pivet, og jeg 

sagde til ham, at jeg har en meget høj 

smertetærskel. Men med det samme han 

rørte ved min ryg, skreg jeg højt, hvortil 

han sagde: "Jeg syntes, du sagde, du har 

en høj smertetærskel"? 

Jeg havde aldrig prøvet noget lig-

nende, men tænkte, at hvis det hjælper, 

så er det nok det hele værd.

Behandlingen er intensiveret

Behandlingsforløbet fortsatte, og på syv 

uger fik han min ryg ned i smerte. Jeg 

fik behandling én gang om ugen, indtil 

sommerferien var slut, og jeg skulle 

tilbage på højskolen. Her fandt jeg en 

kiropraktor i Århus, som var fin, men dog 

ikke helt så god som Kims behandlinger.

Efterfølgende gik jeg til kiropraktor 

en til to gange om måneden. Men efter 

jeg stoppede på højskolen og flyttede 

tilbage til Farum, har jeg fået behand-

linger hos Kim en til to gange om ugen 

– hvilket hænger sammen med, at min 

krop generelt er blevet dårligere. 

Jeg fandt også en rigtig fantastisk 

fysioterapeut for et års tid siden og sup-

plerer nu kiropraktorbehandlingerne med 

to gange fysioterapi om ugen, der både 

er behandling, udstrækning og træning.

På baggrund af mine erfaringer kan 

jeg ikke forstå, at der ikke er mere fokus 

på spastikere og kiropraktorbehand-

linger. Det burde der efter min mening 

være, og specielt fra man er barn og 

derved har mulighed for at få rettet op i 

et meget tidligere stadie.

Min kiropraktor er vokset med opga-

ven. Jeg kan selv mærke på ham, at han 

synes, det er vildt spændende at be-

handle mig og følge min krops udvikling, 

og jeg håber en dag, at der er nogen, 

der åbner øjnene for, hvad vi kan bruge 

kiropraktorerne til. Jeg ville ønske, at det 

var muligt at få det ind som vederlags-

fri behandling, ligesom nogle af os får 

bevillinger til fysioterapi.

LYD
FABRIKKEN

Rugvænget 10c
4100 Ringsted
Tlf. 40 76 50 68

www.lydfabrikken.dk
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Så kører det for dig :)

Faglighed
Kammeratskab
Oplevelser

www.ofe-skole.dk

Aksel Nørgaard
- specialist i natursten, alpine haver og surbunde

Ingemannsvej 3 • 7100 Vejle
Tlf. 21 28 77 63

www.gartnernoergaard.dk

Marselis Boulevard 43 • 8000 Aarhus C
Tlf. 86 76 00 75 • Fax 86 76 37 75

40 Spastikeren 3/2017



Der kan være mange ubesvarede spørgsmål, når man har cere-
bral parese tæt inde på livet, uanset om det er i klassen, venne-
kredsen eller på studiet. Og de bedste til at svare på disse ting er 
naturligvis dem, der har oplevet det på egen krop.

Spastikerforeningen har uddannet en gruppe informatører – 
alle med cerebral parese – der holder oplæg for større og mindre 
forsamlinger, primært skoler, og geografisk dækker hele landet.

Har du brug for en informatør, så klik ind på foreningens hjem-
meside: spastikerforeningen.dk – her kan du læse mere om in-
formatørerne, og hvordan du kontakter dem!

VI HAR ALLE BRUG FOR EN 
INFORMATØR

– EN GANG IMELLEM!
Hvordan er det at leve et liv med cerebral parese? Hvilke udfordringer giver det? 
Hvad med skole, fritidsinteresser og venner?

Har du brug for en bisidder?
6 hurtige om Spastikerforeningens bisidderkorps:

Bisidderkorpset 
Består af 21 frivillige og er gratis at benytte for 
Spastikerforeningens medlemmer.

Bisidderens rolle
Er at være et ekstra sæt øjne og ører for et medlem, 
der f.eks. har et vanskeligt møde med sin kommune, 
med det formål at kunne sparre med hinanden 
efterfølgende.

Bisidderen rolle er ikke
At overtage dialogen og/eller udtale sig om lovgiv-
ningen. Bisidderen skal forholde sig observerende og 
sørge for, at medlemmet kommer til orde. Bisidde-
ren påtager sig heller aldrig rollen som partsrepræ-
sentant.

Et bisidderforløb
Består af et formøde, selve mødet og et eftermøde.  
Et sådant forløb aftales altid med bisidderkoordina-
toren med mindst 14 dages varsel.

Når du benytter dig af muligheden for en bisidder
Skal du sørge for løbende at holde både bisidder og bisid-
derkoordinator orienteret om eventuelle ændringer og/
eller aflysninger i det aftalte forløb.

Hvis du vil vide mere
Så kontakt bisidderkoordinator Mie Juul Pedersen på 
telefon 38 38 03 10, tirsdage klokken 09.30-14.00 og 
fredage klokken 10.30-14.00 eller på mail: 
mjp@spastik.dk

1

5

2

6

3

4

Har du brug for en bisidder?
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v/ Orla Bjerregaard
Nr. Stenderup 89 • 6051 Almind

7556 1744 • BIL 4044 53 06

Vognmandskørsel 3 og 4 aksel m/hejs
kran/grab • Blokvogn • Affald fjernes

Container, sand, sten, støbemix og flis leveres

 Rise's Brød 
Hunderupvej 24
5000 Odense C
  Tlf: 66 12 25 23

  Rise's Brød
Hjallesevej 52

5230 Odense M 
  Tlf.: 66 12 76 18

 Rise's Brød
Odensevej 18A
5260 Odense S

 Tlf.: 66 15 23 33 
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København/Frederiksberg 1+2

Mansoor Siddiqi

Tlf. 40 84 24 57,

Sofus Francks Vænge 8, 2000 Fr.berg

Mail: msi@parasport.dk

Hyggeaften med Susanne
Der var fredags-hygge den 19. maj, hvor 

vi havde besøg af landsformand Susan-

ne Olsen fra Dansk Handicap Forbund. 

Hun fortalte om, hvordan socialpolitik-

ken har udviklet sig i de 10 år, hun har 

været formand. Det var meget interes-

sant at høre om.

Vi har også haft ølsmagning, hvor 

vi smagte nogle af Jim Phariss’ hjem-

mebryggede øl. Det var spændende at 

smage håndbrygget øl, og det smagte 

fantastisk. Vi har tænkt os at fortsætte 

med arrangementer igen til september 

for kreds 1-2 og 3, dog med skiftene 

ugedage i håb om, at fremmødet bliver 

større. Samtidig har vi planer om at æn-

dre konceptet til en madklub.

De månedlige hyggeaftener i Dag-

centret i Valby har været hyggelige, og vi 

slutter sæsonen den 16. juni. En stor tak 

til Susanne og Jim, der havde lyst til at 

bruge en fredag aften i selskab med os. 

Hold øje med foreningens hjemmeside 

om efterårets program.

Peder Stausholm

Københavns omegn 3

Connie Petersson

Tlf. 44 92 29 26

Højbuen 10, 2730 Herlev

Mail: phariss@mail.dk

Fest i Gladsaxe
Fredag den 15. september fra kl. 17.00- 

23.30 arrangeres der fest i Gladsaxe. 

Har du lyst til at deltage, så sæt et X i 

kalenderen. Vi sender information om 

sted og køb af billetter i næste nummer 

af Spastikeren. Kan du ikke vente med 

oplysninger om festen, så vil Kasper Jen-

sen gerne besvare spørgsmål. Han kan 

kontaktes på mail: 

kasperjensen86@jubii.dk

Connie Petersson 

Familietur til Lalandia 
I weekenden den 29. oktober til 1. no-

vember inviterer kredsen til en hyggelig 

familietur til Lalandia.

Programmet byder på bowling fredag 

aften og masser af svømning lørdag, in-

den vi kaster os over pizza og softice om 

aftenen. Søndag er der igen svømmetur, 

inden vi drager hjemad.

Tilmelding sker til Connie Petersson 

telefon 44 92 29 26 eller mail: 

phariss@mail.dk med følgende oplys-

ninger: Medlemsnummer, navn, adresse, 

postnr. og by samt mailadresse, an-

tal voksne, antal børn og deres alder, 

kørestolsbruger med brug for rampe til 

huset, deltager du/I til bowling fredag 

aften.

De 50 pladser tildeles efter først til 

mølle-princippet, så det er en god idé 

allerede at booke plads nu. Absolut 

sidste tilmeldingsfrist er den 14. august. 

Alle tilmeldte får efterfølgende yderligere 

materiale om turen.

Prisen er 400 kr. for børn og 600 

kr. for voksne – max. 5 tilmeldinger pr. 

medlem.

Praktiske informationer: Ved jeres 

ankomst til Lalandia kan nøglerne til 

husene hentes i receptionen fra kl. 15-

20. Alle sørger selv for transport til og 

fra Lalandia. Vi sørger for leje af huse, 

bowling fredag samt bespisning lørdag 

aften. Drikkevarer er for egen regning. 

Kreativt påskeklip
Der var ikke mange deltagere til kred-

sens kreative påske-aktivitet – desværre. 

Men det blev til fine kort til brug i foråret 

og i påsken. Hvis du er interesseret i, 

at vi arrangerer en dag med netop din 

kreative interesse, så skriv til os på: 

phariss@mail.dk

Vi prøver gerne noget nyt, hvis vi kan 

få mindst seks personer til at deltage.

Nordsjælland 4

Lisbeth Østergaard

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Damgårdsvej 63, 2990 Nivå

Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

Roskilde 5

Bente Lis Clausen

Tlf. 50 71 98 63

Nørregade 39 A, 4030 Tune

Mail: bentelis@tunenet.dk

Besøg på det nye 
Experimentarium
Søndag den 26. marts mødte 22 for-

Blad  Afleveres til Postvæsenet
Nr. 4 15. august

Nr. 5 13. oktober 

Nr. 6 12. december

Resterende udgivelser 
i 2017
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ventningsfulde medlemmer op for at se 

det nye Experimentarium i Hellerup. Vi 

havde nogle hyggelige timer sammen 

med efterfølgende fælles frokost.

 

Astrid Krag viste rundt 
i Folketinget
Torsdag den 27. april havde vi en aftale 

med politikeren Astrid Krag inde på 

Borgen. Vi havde en hyggelig time sam-

men med Astrid, hvor hun desværre ikke 

kunne vise os Folketingssalen, da der 

stadig var debat. Men vi så en masse 

andet og hun fortalte os rigtig meget 

omkring Grundloven, og vi så malerierne 

af de forskellige statsministre, selvfølge-

lig sluttede vi af med at spise sammen, 

denne gang kørte vi til Dalle Valle.

Vi ta’r en tur til Stevns Fortet 
Næste kreds-arrangement er søndag 

den 27. august, hvor vi besøger Stevns 

Fortet. Her har vi bestilt en guidet 

rundvisning, så vi både ser og hører om 

de spændende ting over jorden, men 

også får mere at vide om aktiviteterne, 

der foregik under den kolde krig, under 

jorden. Vi køres 18 meter ned for at se 

de underjordiske faciliteter.

Vi arrangerer fællesspisning for de 

medlemmer, som ønsker at deltage i 

det, og her vil der være en deltagerbeta-

ling, som aftales ved tilmelding. Er du in-

teresseret i denne tur, skal du kontakte 

Bente Lis på telefon 50 71 98 63 eller 

på mail bentelis@tunenet.dk

Sæt også allerede nu X i kalenderen 

ud for søndag den 26. november, hvor vi 

inviterer til vores julebowling.

God sommer!

Bente Lis

Nordvestsjælland 6

Solveig Krogh Christiansen

Tlf. 40 51 67 76

Hellestrup Byvej 4, 4300 Holbæk

Mail: familien.christiansen@privat.dk

Send os din mailadresse
Kredsens bestyrelse opfordrer alle kreds-

medlemmer til at fremsende mailadres-

ser til hovedforeningen eller bestyrelsen, 

således at man løbende kan blive opda-

teret om aktiviteter i kredsen via mail. 

 

Sundhedsdag i Holbæk
For 10. år i træk arrangeres der Sund-

hedsdag – denne gang med overskriften 

’Lyt til dine signaler’. Arrangementet 

finder sted lørdag den 24. juni 2017 kl. 

10.00-14.30, hvor Ahlgade omdannes 

til gågade med boder. 

 

Racerunning - Klub Holbæk
Racerunning Holbæk er i fuld gang på 

Holbæk Stadion, Højen 36, 4300 Holbæk 

hver onsdag kl. 17.30-19.00. Vil du vide 

mere, så kontakt Malene Jørgensen på 

mail: berggren@tdcadsl.dk eller telefon 

30 53 03 30.

Gummifræserne
Gummifræserne træner på Tornvedsko-

len afd. Jyderup i B-fløjen (den bagerste 

røde bygning). Læs mere på hjemmesi-

den: www.spastikerforeningen.dk/

gummifræserne

Flere oplysninger - kontakt instruktør 

Bente Langkjær på telefon 59 29 15 86.

Fin temadag i Holbæk
Med temaet ’At vælge lykken’ afholdt 

kredsen den 22. april en fin temadag på 

Fjordstjernen i Holbæk. Dagens emne var 

målrettet handicappede og pårørende. 

Politikeren Astrid Krag viste os 
rundt i Folketinget.

Et historisk billede fra kreds-arrangementet.

Efter at kredsens formand igennem 

knap 30 år, Knud Erik Dahl, valgte 

at sige stop ved forårets generalfor-

samling, består kredsbestyrelsen i 

Nordvestsjælland nu udelukkende af 

kvinder. For kort tid siden konstitu-

erede de sig med Solveig Christian-

sen som ny formand.

Girlpower 
styrer kreds 6
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Kis Holm Laursen indledte dagen med 

foredrag, som foruden ’at vælge lykken’ 

også omfattede indlæg med overskriften 

’Samarbejde med kommunen’. 

Herefter styrede Kis på kompetent 

vis erfaringsudvekslingen om blandt 

andet accept af handicap og plads til 

søskende. De knap 30 deltagere deltog 

aktivt og engageret i diskussionen og 

fik i løbet af arrangementet udvekslet 

mange erfaringer. Dagen fik mange 

rosende ord fra deltagerne.

Storstrøm 9

Claus Petersen

Tlf. 54 43 47 36

Møllegårdsvej 4 A, 4840 Nørre Alslev

Mail: clausdelfin@hotmail.com

To fine oplevelser 
med kredsen
Kredsens to arrangementer i foråret gik 

rigtig godt. Forestillingen ’Spamalot’ i Ti-

voli den 20. april var en fin oplevelse for 

deltagerne, der blandt andet også talte 

et medlem fra Nordvestsjælland. Det er 

dejligt, at kredsens tilbud bliver set og 

benyttet. Forestillingen fik os samtidig 

lige mindet om ”Always look on the 

bright side of life…’. Så det gør vi så.

Allerede to dage efter havde vi et nyt 

tilbud til medlemmerne. Denne gang var 

det Mick Øgendahls show ”Fest”, hvilket 

også blev en sjov oplevelse.

Bestyrelsen for kreds 9 ønsker med-

lemmerne en god sommer, og hvis der 

er nogen, som har idéer til arrangemen-

ter, så skriv endelig til kreds9@live.dk - 

så skal vi gøre, hvad vi kan for at opfylde 

dem. Skulle der sidde nogen med lyst og 

interesse for bestyrelsesarbejde, så er 

de også mere end velkomne.

Bestyrelsen

Bornholm 10

Karen Nisbeth

Tlf. 30 28 13 85

Kirkebakken 1, 3740 Svaneke

Mail: karen@nisbeth.dk

Lone Barsøe hittede
Mandag den 15. maj kunne Spastikerfor-

eningens og Dansk Handicap Forbunds 

bornholmske afdelinger byde velkommen 

til en eftermiddag med Lone Barsøe.

Lone havde sammen med sin mand 

og hjælper Niels nydt et par dejlige dage 

på øen og var topmotiveret, da hun 

mødte de 38 deltagere ved arrangemen-

tet.

Med en blanding af humor, alvor og 

lidt frækhed førte Lone os gennem sin 

livshistorie, sit syn på det at leve med 

et handicap og ikke mindst sin holdning 

til det nogle gange lidt stive etablerede 

system og dets ekspertvælde. Et par 

monologer fra hendes tid i Aarhus Kry-

kensemble understregede dette og fik 

alle til at ligge flade af grin. 

Mødet med Lone Barsøe var både 

tankevækkende, inspirerende og mor-

somt. Kan varmt anbefales til andre 

kredse.

Lone Barsøes besøg på Bornholm var en 
stor succes.

Familietur til Bornpark 
12. august
Nu er det sikkert og vist: Bornholms nye 

minigolfbane er åbnet. Den unikke park 

er bygget op med en masse bornholm-

ske attraktioner i miniformat, så man får 

en tur rundt på hele øen samtidig med, 

at man spiller minigolf.

Og vores sommerudflugt skal som 

tidligere annonceret gå til den nye park. 

Den finder sted lørdag den 12. august 

med start kl. 13.00, hvor vi mødes ved 

parken. Adressen er Gudhjemvej 27 

(overfor Østerlars Rundkirke). Medbring 

frokostkurven, vi betaler entréen. Efter 

fælles spisning går det løs med køllerne. 

Og vi slutter med en is, også på vores 

regning.

Turen er for hele familien, uanset om 

man vil være aktiv spiller eller bare hep-

pekor. Tilmelding til Karen Nisbeth på 

Helt symbolsk indikerer stjernerne på væggen, at der er tale om en stjernebesætning. F.v. 
Britt Drud Sørensen, Annette Juul Pedersen, Malene Jørgensen, Solveig Christiansen, Mai-
Britt Eriksen og Lillian Starklint. Den eneste, der mangler på billedet, er Fie Norinder.

Det var ergoterapeut Kis Holm Laursen, der 
styrede deltagerne igennem en god temadag.
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karen@nisbeth.dk eller på 30 28 13 85 

senest den 5. august.

Svampetur
Til efteråret forsøger vi os igen med en 

svampetur. Vi har endnu ingen dato, 

men det bliver i slutningen af septem-

ber eller starten af oktober. Vi skal først 

plukke svampe i Bodilsker Plantage og 

bagefter hjem til Freja på Lyngvejen 

for at lave smagsprøver og få tid til en 

svampesnak. Mere i næste blad.

Karen

Fyn 11

Mads Witt Demant

Tlf. 23 26 54 94

Hedelandsvej 15, 5260 Odense S

Mail: lenaogmads@gmail.com

Fin tilslutning til 
Familieweekend 
i Dronningens Ferieby
Vi er i skrivende stund 32 tilmeldt til 

familieweekend i Dronningens Ferieby 

den 23.-24. september. Tilmeldingen er 

overskredet, men har du og din familie 

fortrudt, så skynd jer at skrive til Linda 

og spørg, om der er et ledigt hus. Linda 

Jensen kan fanges på mail:

cirkusjensen@gmail.com eller på telefon 

29 82 11 25. 

Tilmelding er først registreret ved 

overførsel af egenbetaling til MobilePay 

29 82 11 25. Det koster blot 150 kr. pr. 

voksen inklusiv mad.

Alle, der har tilmeldt sig familieweek-

enden, vil modtage en mail omkring 

praktisk info og booking af hus fra om 

fredagen og senere afrejse. Al booking 

og afregning for lejligheder skal ske 

gennem Linda/Mads. Vi glæder os til en 

super hyggelig weekend. 

I næste blad kommer datoerne for 

efterårets aktiviteter. God sommer og 

husk at ’like’ os på Facebook Spastiker-

foreningen Fyn.

 

Sønderjylland 12

Dorte Lorenzen

Tlf. 24 61 99 30

Sundgade 18 E, 6400 Sønderborg

Mail: dortelorenzen@me.com

Sydvestjylland 13

Jan Grønbæk Sørensen

Tlf. 75 17 24 28 / 20 27 66 01

Godthåbparken 58 A, 6740 Bramming

Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Varde Sommerspil
Vi gentager succesen og har reserveret 

billetter til Varde Sommerspil. I år gælder 

det forestillingen "Midt om natten", og 

datoen er 1. juli. Forestillingen begynder 

kl. 15, og det tidlige tidspunkt taget i 

betragtning mødes vi først efter forestil-

lingen til en herlig buffet på Hotel Arn-

bjerg.Vil du benytte dig af tilbuddet, som 

kun er for kredsens medlemmer, kan du 

kontakte Jan Grønbæk på mail:

j-gronbaek@mail.tele.dk 

eller telefon 75 17 24 28. 

Når du har fået billet-bekræftelse, kan 

du indbetale beløbet 250 kroner pr. del-

tager på vores konto, som du får oplyst 

efter din tilmelding. Efter at du har fået 

bekræftelse på, at din billet er reser-

veret, er din tilmelding bindende. Der 

er begrænset deltagerantal, så hurtig 

tilmelding tilrådes efter først til mølle-

princippet.

Jan Grønbæk

Sensommertur 
til Tambours Have
Lørdag den 19. august har kreds 13 for-

nøjelsen af at invitere kredsens medlem-

mer på tur til Tambours Have, hvor man 

kan nyde den flotte have med de mange 

eksotiske planter og miljøer.

Du medbringer selv madpakke. So-

davand og kaffe kan købes i haven, og 

entre og bus betaler kredsforeningen.

Transporten foregår med bus fra 

Kvaglundparken med afgang kl. 10 og 

forventet hjemkomst kl. 17. Ved tilmel-

ding til formanden bedes du oplyse, 

om du er kørestolsbruger, og om du har 

mulighed for at komme ind i bussen 

Sommerferien er lige om hjørnet
Fra bestyrelsens side vil vi sige tak for de fantastisk hyggelige arrangementer 

siden sidste blad. Den 10. maj havde vi fællesspisning med 32 til pasta og 

kødsauce. Det var nogle rigtige hyggelige timer, hvor vi fik spist, snakket og 

børnene fik leget på legepladsen. Vi sluttede med lækker kage. Bestyrelsen 

havde fået lavet rigeligt med mad (ingen skal gå sultne hjem), så til efteråret, 

hvor vi holder det igen, er der plads til flere. Juni måneds arrangement gik til 

Egeskov Slot med frokost. 



47Spastikeren 3/2017 

  >>

uden kørestol, eller om du skal sidde i 

kørestolen i bussen. Det er ikke muligt 

at købe mad i Tambours Have, men har 

du ikke mulighed for selv at medbringe 

madpakke, kan du eventuelt kontakte 

formanden, som vil bestille en uspecifice-

ret madpakke til en fornuftig pris til dig.

Grundet begrænset deltagertal an-

befales du hurtig tilmelding efter først til 

mølle-princippet senest den 6. august. 

Tilmelding til kredsformanden på telefon 

20 27 66 01 eller på mail:

j-gronbaek@mail.tele.dk

Sydøstjylland 14

Jens Peder Roed

Tlf. 75 55 37 79

Dalbygade 38 B1 – 101, 6000 Kolding

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

Badelandstur udsat
Vi har nu i flere år arrangeret en tur til 

Fredericia Badeland, men p.t. kan vi 

desværre ikke komme i vandet, da Bade-

landet er under ombygning. Vi forsøger, 

om der kan blive plads til os til efteråret, 

selvom det plejer at være fuldt optaget.

Sommerudflugt til Silkeborg
I år skal vi ud at sejle, idet vi har ar-

rangeret en tur til Silkeborg søndag den 

27. august. Vi begynder i Vejle og kører 

til Silkeborg. Her skal vi først spise buffet 

på Restaurant Valsen i ”Papirfabrik-

ken” tæt på søerne. Kl.15.00 sejler vi 

med ”Maagen”, som er en tilgængelig 

udflugtsbåd med lift, så også kørestole 

kan komme med.

Vi sejler i to timer, hvor vi kan nyde 

de smukke omgivelser langs Gudenåen. 

Undervejs bliver der serveret kaffe og 

kage. Når vi igen lægger til kaj i Silke-

borg, kører vi tilbage til Vejle.

Der udsendes indbydelse til alle 

medlemmer, men sæt allerede nu X i 

kalenderen.

Klaus kommer på besøg
Mandag den 18. september har vi aftalt 

et møde med Spastikerforeningens 

psykolog, Klaus Christensen. Det foregår 

på CSV i Vejle, og emnet for mødet er: 

”Kognitive vanskeligheder for alle alders-

grupper”. Der udsendes indbydelse til 

alle medlemmer, men sæt allerede nu X i 

kalenderen. Vi ønsker alle vore medlem-

mer en god sommer!

Bestyrelsen

Vestjylland 15

Bent Ole Nielsen

Tlf. 97 14 24 83

Rønne Allé 67, 7451 Sunds

Mail: bon@privat.dk

’Støt dit barn 
i sociale relationer’
Mandag den 11. september kl. 17.00-

19.30 på Lundgaardskolen, Tjelevej 25, 

Tjørring, 7400 Herning holder Spastiker-

foreningens psykolog Klaus Christensen 

oplæg om dette emne.

Det er et fyraftensmøde rettet mod 

forældre, der søger hjælp til at støtte 

deres børn og unge med CP i at indgå i 

fællesskaber og etablere og vedligeholde 

venskaber. Det er noget af det vigtig-

ste, men for mange mennesker med 

en hjerneskade er det noget, man skal 

have hjælp til. I løbet af fyraftensmødet 

gennemgår vi, hvilke sociale udfordrin-

ger en hjerneskade ofte giver, hvorfor 

kammeraterne somme tider trækker sig, 

og hvilke redskaber der kan give adgang 

til at forstå sin egen adfærd – og opføre 

sig ’normalt’. 

Deltagerne går hjem med viden om, 

hvordan en kognitiv hjerneskade påvir-

ker børn og unges sociale relationer og 

bliver klædt på til at støtte barnet bedst 

muligt i at indgå i sociale fællesskaber.

Det er et åbent arrangementet, så 

alle er velkommen. Der serveres sand-

wich, vand, kaffe og te undervejs. Tilmel-

ding senest den 3. september til Bent 

Ole Nielsen på telefon 97 14 24 83 eller 

21 29 48 44 efter kl. 16.30 eller mail: 

bon@privat.dk 

Vi glæder vi os til at se jer.

Bestyrelsen

Midtjylland 16

Jørgen Knudsen

Tlf. 97 51 20 60

Asgårdvej 11, 7800 Skive

Mail: jk@asgaard-online.dk

God aften om Serviceloven
Serviceloven: Overgangen fra barn til 

voksen – og hvad så? Med denne over-

skrift for aftenen havde vi den 19. april 

Spastikerforeningens erfarne socialråd-

giver, Jens Tamborg, på besøg på Skive 

Seminarium/VIA College.

Her mødte der omkring 50 tilhørere 

frem fra nær og fjern, som hovedsage-

ligt bestod af pårørende. Jens fortalte 

særligt om, hvilke ændringer der træder 

i kraft efter Servicelovens bestemmelser, 

når barnet/den unge går fra det 17. til 

det 18. år.

Desuden kom Jens blandt andet ind 

på emner som: Merudgifter, handicap-

bus, pension, hjælper, BPA og andre 

muligheder, værge, opsparing og meget 

mere. Efterfølgende var spørgelysten 

stor fra forsamlingen.

Der var fin deltagelse og stor spørgelyst, da 
socialrådgiver Jens Tamborg var på besøg i 
Skive.

Rebellen fra Langeland 
kommer igen…
Der står endnu mere brydning af sy-

stemets barrierer på programmet, når 

’Rebellen fra Langeland’, alias Ole Søren-

sen, på utallige opfordringer igen kom-

mer til Skive. Det sker torsdag den 14. 

september kl. 19.00, hvor han gæster 

Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12 – 14, 

7800 Skive.

Ole Sørensen, nuværende leder af 

socialpsykiatrien på Langeland, er lands-

kendt gennem tv-udsendelser. Hans 

mission var og er i praksis at slå alle de 
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Der var god stemning både ude og inde, da 
kredsen gæstede Slettestrand.

paragraffer, der findes i Serviceloven, 

sammen, så brugerne/borgerne oplever 

deres behandling som en helhed. Ole 

Sørensen er yderligere bogaktuel med 

bogen ’Kom nu ned på jorden’.

Så sæt hellere et kryds i kalende-

ren allerede nu ved aftenen den 14. 

september – hvis ikke, kommer du til at 

fortryde det! Kreds Midtjylland ønsker 

alle en rigtig god sommer og på gensyn 

til efterårets arrangementer!

Bestyrelsen

Østjylland 17

Caspar Vestergaard

Tlf. 20 62 81 99

Visbyvej 60, 8600 Silkeborg

Mail: casparvestergaard@gmail.com

Slap a’ weekend for 15. gang
Østjylland-kredsen har igen haft en fan-

tastisk Slap a’ weekend på Feriecenter 

Slettestrand. Vi var 105 deltagere fordelt 

på cirka 30 familier inklusiv enkelte nye, 

som deltog for første gang - men nok 

ikke sidste.

Inger Marie tog som sædvanligt imod 

os med krammere. Det er helt utroligt, 

at hun kan huske mange af navnene 

- især på børnene. Fredag aften efter 

velkomst var der mange, som gik/kørte 

ned til stranden for at se den helt fan-

tastisk flotte solnedgang. Lørdag var der 

det mest fantastiske vejr og masser af 

aktivitet og hygge udenfor. 

Hestevognsturene ud i Svinkløv 

Klitplantage og trækture på heste var 

populære, og der var flere som også tog 

ud på mountainbike. Svømmehallen var 

der også gang i hele weekenden. Lørdag 

aften startede med velkomstdrink og 

lækker middag, inden vores egen Tobias 

Dalentoft, DJ Tmouse, fyldte dansegulvet 

med sin gode musik, der først sluttede 

kl. 01.00. Så der var mange, som så lidt 

trætte ud søndag morgen. 

Tak til alle deltagerne for en fanta-

stisk hyggelig weekend. Vi har reserveret 

den første weekend i maj 2018, hvor vi 

glæder os til at se mange af jer igen. Til-

melding kan først ske i december 2017, 

når vi annoncerer Slap a’ weekend 2018.

Kim W.P.

 

Nordøstjylland 18

Asger Laustsen

Tlf. 86 44 32 21

Tinghøjvej 15, Råsted, 

8920 Randers NV

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

Kommende arrangementer:
Valgmøde

Mandag den 23. oktober kl. 19.00 vil 

der blive afholdt valgmøde i samarbejde 

med DH Randers Afdeling. Valgmødet 

vil have repræsentanter for de opstil-

lede partier i Randers Kommune og vil 

foregå på Dronningborg Aktivitetscenter. 

Huset skal være de Handicappedes Hus i 

Randers efter ombygning. Skriftlig indby-

delse vil blive udsendt til medlemmerne.

Bowling

Søndag den 5. november kl. 16.00 vil 

der blive arrangeret bowling hos Master 

Bowl på Mariagervej i Randers. Efter 

bowling arrangeres der spisning. Der vil 

være ramper, så kørestolsbrugere også 

kan deltage. Skriftlig indbydelse udsen-

des til medlemmerne.

Julefest

Lørdag den 16. december kl. 16.00 

afholdes vores julefest i Sct. Clemmens 

Kirke med efterfølgende hygge i Krybten. 

Skriftlig indbydelse vil blive udsendt til 

medlemmerne.

Alle vores medlemmer ønskes en god 

sommer.

Asger Laustsen

Nordjylland 19

Anna Marie Nielsen

Tlf. 98 78 01 77/29 26 77 57

Scheelsmindevej 106

9200 Aalborg SV

Mail: amn@bolig-pm.dk

Svømning i Aalborg
Vi svømmer torsdage kl.15.00-19.00 i 

varmtvandsbassinet på Vester Marien-

dal Skole, 9000 Aalborg. Holdet følger 

skoleårets kalender. Flere oplysninger, 

kontakt Kirsten Hansen, tlf. 20 68 38 00 

eller mail: kihan@stofanet.dk

God sommer!
Kredsforeningen ønsker alle vore med-

lemmer en god sommer. Vi håber at se 

jer til vore arrangementer i næste halvår. 

Vi arbejder i øjeblikket på et fint pro-

gram. Det vil du høre mere om.

Bestyrelsen

Deadline til næste blad, der udkommer 
medio august: Almindeligt stof 10. juli - 
kredsnyt senest 20. juli - men gerne før. 
Materiale modtages på e-mail: 
fh@spastik.dk

GLEM IKKE AT HUSKE…



Gudenådalens Køreskole 

Med bilsimulator... lær at køre bil, 

Se mere på www.k-hvid.dk

v/ Jørn Stein
Stilbjergvej 43 X
6800 Varde
Tlf. 61 54 11 04

Sydvestjysk Klovpleje

Fuglevangsvej 47 • 8700 Horsens
Tlf. 28 69 73 23

Tronier Nedbrydning

CBN Svejsning
Tordenskjoldsgade 9 • 4200 Slagelse • Tlf: 23 93 36 26

info@cbnsvejsning.dk • www.cbnsvejsning.dk

v. Claus Bøtker
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et tilbud til udviklingshæm-
mede voksne og børn

Rendbjergvej 9
6320 Egernsund
Tlf. 88 72 44 70

Aflastningshjemmet Rendbjerg
Overdam Planteskole
v/ Poul Henrik Holm Petersen

Agiltevej 11 • 2970 Hørsholm
E-mail.: info@overdam.dk

Tlf.: 45 86 08 41
www.overdam.dk

Vi lægger vægt på god rådgivning, 
høj kvalitet i vore produkter og rimelige priser

Levetoftevej 39 b • 4690 Haslev
Telefon 56 38 01 38 • Fax 56 38 01 39

E-mail: brdr@beierholm-haslev.dk • wwwbeierholm-haslev.dk

Murer- og tømrerarbejde udføres
Brdr. Beierholm ApS

himmelevvvs1@gmail.com

Hovedgaden 27 • 3310 Ølsted
Tlf. 24 60 44 01

Per Valdemar Svendsen Transport

Med mere end 12 års erfaring 
som fugemand og yderligere 10 

år som tømrer, er jeg din 
professionelle hjælp, når det 

kommer til alt inden for fugning

Djursland Fugeteknik v/Jens Anton Pedersen
 Engbakkevej 10 • 8961 Allingåbro

E-mail: info@djurslands-fugeteknik.dk
www.djurslands-fugeteknik.dk

Telefon: 28 45 55 34

Vognmand
Arshad Javaid

Bystedparken 14 – 2660 Brøndby Strand
Tlf. 22 11 67 87

CAVALIERX STRONG 

www.by-conniehansen.com
Telefon: 29 43 37 67 • mail@by-conniehansen.com
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Du har måske meldt dig selv eller dit barn ind i foreningen, 
og det er vi selvfølgelig glade for. 

Men vidste du, at for kun 200 kroner mere om året kan du få 
hele familien meldt ind i Spastikerforeningen? 

Det vil give jer flere medlemsfordele, og det vil give 
Spastikerforeningen flere medlemmer.

Jo flere medlemmer Spastikerforeningen har, 
jo større politisk gennemslagskraft får vi. 

Et husstandsmedlemskab koster kun 450 kroner om året 
og giver hele familien i husstanden adgang til 

alle foreningens medlemstilbud.

 Ring eller skriv til os og hør mere om 
et husstandsmedlemskab på telefon 38 88 45 75 

eller mail spastik@spastik.dk

Få hele familien med 
-bliv husstandsmedlem

og styrk samtidig 
Spastikerforeningens politiske arbejde


