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Fra skoleåret 2019 
vil unge under 25 
år blive tilbudt en 
ny to-årig forbere-
dende grundud-
dannelse (FGU), 
som har til formål 
at hjælpe de unge, 
der ikke umiddel-
bart er uddannel-
sesparate, videre til 
en egentlig ung-
domsuddannelse.

FGU organiseres i tre spor: Et alment-, et 
produktions- og et erhvervsspor, hvor vægten 
lægges på henholdsvis almene fag, praktisk ar-
bejde, værkstedsarbejde og praktik på private 
eller off entlige virksomheder.
 
Jeg er helt overbevist om, at en del unge med 
cerebral parese (CP) vil få stor glæde af det 
nye FGU-tilbud. Nogle, som i dag går STU-ve-
jen (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) 
vil forhåbentlig, via et FGU-tilbud, kunne gøre 
sig klar til en ordinær ungdomsuddannelse. I 
andre situationer vil elementer fra de tre FGU-
spor kunne indgå som en del af en STU. 

Alt i alt muligheder vi hilser velkommen, 
fordi det udvider både bredden og dybden i 

Forberedende grunduddannelse 
– nye muligheder for mange

LEDER

Jeg er helt overbevist om, 
at en del unge med cerebral 
parese vil få stor glæde 
af det nye FGU-tilbud.
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uddannelsestilbuddet til unge med CP. Flere vil 
fremover kunne vælge et uddannelsestilbud, 
som matcher præcis deres forudsætninger. 
Det kan kun føre til, at fl ere unge med CP får 
en uddannelse – og det er helt nødvendigt.

Men FGU overfl ødiggør ikke STU. Der vil fortsat 
være unge med CP, som ikke - uanset et forbe-
redende grundkursus - vil kunne profi tere af 
et ordinært ungdomsuddannelsestilbud. De vil 
stadig have brug for en særligt tilrettelagt ung-
domsuddannelse, som skræddersyes til deres 
individuelle behov.

Vi ved, at en stor gruppe unge med CP bruger 
STU’en – ikke bare til faglig udvikling, men også 
som en nødvendig del af en personlig udvik-
ling. En modningsproces, hvor man kommer til 
forståelse med sig selv, hvor man lander i sig 
selv og forliges med sine udfordringer.

Derfor vil en del unge med CP kunne få stor 
glæde af en FGU efter afsluttet STU. Men sådan 
som reglerne er beskrevet i det foreløbige 
lovudkast, så vil det ikke være muligt. Man må 
ikke være indskrevet på eller have afsluttet en 
ungdomsuddannelse, når man påbegynder en 
FGU. Det giver god mening, hvis ungdomsud-
dannelsen er en erhvervsuddannelse eller en 
gymnasial uddannelse. Men lige præcis når det 
gælder STU, giver det ikke mening.

Spastikerforeningen opfordrer derfor under-
visningsministeren til at fritage STU fra det 
generelle krav om ikke at have påbegyndt eller 
afsluttet en ungdomsuddannelse, når man 
søger ind på FGU. For en gruppe unge vil en 
uddannelseskarriere, der hedder folkeskole, 
STU, FGU, ordinær ungdomsuddannelse være 
en fantastisk åbning og en enestående vej til 
ordinær ungdomsuddannelse og selvforsør-
gelse.

Lone Møller
Landsformand



Glimt fra Hjerneugen
Hjernen i Fokus er det danske bidrag til den internationale kampagne, Brain Awareness 

Week – på dansk Hjerneugen, som hvert år afholdes i uge 11. 
Her satte en række ’hjerneforeninger’, bl.a. Spastikerforeningen, fokus på hjernen.

En af de store fælles aktiviteter i år var fotoudstillingen 
’Den krøllede hjerne’, der havde fernisering den 12. marts 
i Handicaporganisationernes Hus. Dele af udstillingen blev 
også vist på Østerbro Bibliotek. Udstillingen udsprang fra 
en konkurrence, hvor de syv deltagende foreningers med-
lemmer havde mulighed for at sende bidrag til bedømmel-
se. Den stod fotografen Peter M. Madsen for. Han udvalgte 
to billeder fra hver organisation og til slut et samlet vinder-
billede, som han afslørede ved ferniseringen.

De to udvalgte fotos fra Spastikerforeningen var begge 
’skudt’ af Rasmus Rosborg, der sammen med sin kone 
Signe og deres to børn, Oda og Benny, deltog i ferniserin-
gen, som også havde besøg af komikeren og forfatteren 
Sebastian Dorset og hjerneforskeren Troels Kjær.

Samme dag havde kredsforeningen på Bornholm arran-
geret et velbesøgt møde på Kommunikationscentret, hvor 

der blev sat fokus på de kognitive vanskeligheder i forhold 
til uddannelse og arbejde. Her var der fl ere oplæg, bl.a. af 
foreningens psykolog, Klaus Christensen, der inden mødets 
start var interviewet af P4-Bornholm og under oplægget blev 
fi lmet af TV2-Bornholm. Også fl ere andre af foreningens 
kredsafdelinger var engageret i lokale aktiviteter.

Hjerneugen sluttede med et stort arrangement på Statens 
Museum for Kunst. Her var der lagt megen energi – både fra 
museets og foreningernes side – i at præsentere den gode, 
den dårlige og den syge hjerne gennem oplæg, fi lm, per-
formances og hjernevidende kunstworkshops. Det blev en 
fantastisk fl ot afslutning på Hjerneugen.

Du kan læse mere om hjernen, netværket Hjernen i Fokus og 
de syv medvirkende foreninger på www.hjernenifokus.dk
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Med bred deltagelse 
og stor bevågenhed fra 
pressens side, havde 
kredsformand Karen 
Nisbeth stor succes med 
Hjerneuge-arrangementet 
på Bornholm.

Rasmus Rosborg fra Nør-
rebro var mester for to 
udstillingsbilleder. Det ene, 
som han har kaldt Fikser-
billede, blev fremhævet ved 
ferniseringen af dommeren, 
fotograf Peter M. Madsen.

Fotografen Peter M. Madsen t.v. afslørede fotoud-
stillingens vinderbillede, Blå hjerne, som er taget af 
Stefanie Harboe fra Hjernerystelsesforeningen.

Mange spændende aktiviteter på Statens Museum for 
Kunst satte et flot punktum på Hjerneugen.



VIDEN OM

Kom og dans – med 
eller uden handicap!
Der er fart over feltet, når danseglade men-
nesker med eller uden handicap, sammen 
med mere professionelle dansere, bevæ-
ger og udtrykker sig sammen. Derfor har 
Foreningen for Integreret Moderne Dans i 
Danmark og Integrated Dance Explorations 
inviteret til en række danseworkshops for 
alle fra 15 år, uanset deres forudsætninger. 
Det foregår i Dansekapellet, Københavns 
Danse- og Bevægelseshus på Bispebjerg Torv 
1 i København NV. Det koster 100 kr. at være 
med, og forårets to sidste workshops fi nder 
sted den 5. og 12. maj samt den 2. og 9. juni 
i tidsrummet kl. 11.30-14.00. Læs mere på 
www.integrateddance.dk
Foto: Annemette Pødenphandt.
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Spastikerforeningen 
ønsker Kronprinsen 
tillykke
Den 26. maj fylder Kronprins Frederik 50 år, og 
det markeres med løbet Royal Run landet over 
den 21. maj. Spastikerforeningen løber med og 
glæder sig til at ønske Kronprinsen tillykke i Aal-
borg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. Vi 
kommer både på ben, i kørestol og racerunner. 
Det bliver en fest, og herfra skal der også lyde et 
stort tillykke med den runde dag!

Få inspiration på 
årets Rehab-messe
Vær med, når Skandinaviens førende fagmesse slår dørene 
op til tre spændende messedage, hvor det nyeste og bed-
ste inden for hjælpemidler, velfærdsteknologi og design 
præsenteres og demonstreres. Og alle er velkommen til at 
komme og lade sig inspirere. Det gælder såvel fagfolk, som 
beslutningstagere, brugere og pårørende. Health & Rehab 
Scandinavia fi nder sted i Bella Center i København i dagene 
15.-17. maj. Årets tema er Aktivt liv – et liv for alle! Flere 
informationer på hjemmesiden: www.health-rehab.com, 
hvor du bl.a. kan se den foreløbige udstillerliste.
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Overproduktion af 
mundvand kan være 
en stor udfordring
Men generne kan man gøre noget ved. Det har det 
danske fi rma Honni arbejdet på og udviklet væ-
skeabsorberende tørklæder til både børn og voksne. 
Resultatet er et smart og praktisk tørklæde, som kan 
bæres af alle uanset alder. 

Tørklæderne fi ndes i mange fl otte farver, mønstre 
og størrelser og kan bruges til såvel dagligtøj som 
festtøj. Det er Susan Holst, der står bag udviklingen af 
produktet, der i første omgang var beregnet til babyer 
og børn. Men efter stor efterspørgsel fra forældre og 
pårørende til folk med handicap er produktet videre-
udviklet, så der i dag også er et stort udvalg af savle-
tørklæder til store børn og voksne. Det har fra starten 
været vigtigt at bruge kvalitetsmaterialer, der kan tåle 
vaskemaskine og tørretumbler, således at tørklæder-
ne har en lang levetid. Materialet er åndbart, så det 
ikke bliver for varmt at bære, og har et ekstra indlæg, 
som suger og opsamler savl og mundvand, så tøjet 
forbliver tørt og behageligt. En praktisk lukning med 
trykknap gør tørklædet meget velegnet til ældre og 
folk med nedsat funktionsevne, da tørklæderne er 
nemme at tage af og på.

Susan Holst, der startede fi rmaet i 2010, står selv for 
hele processen lige fra indkøb af stof til afsendelse af 
varerne. I Danmark forhandles produkterne primært 
gennem web-shoppen på www.honni.dk – hvor du 
kan læse meget mere om produkter og priser.
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Det er sagt mange gange: Ole skal bæres fra Egmont Høj-
skolen. Og nu er det sket. Efter længere tids sygdom med 
kræft er Ole Lauth død. En af handicapbevægelsens største 
personligheder er ikke længere blandt os.

Gennem 27 år var Ole den ikoniske rorgænger på Egmont 
Højskolen, bygherre på niveau med Christian 4. og handi-
cappolitisk meningsdanner på niveau med Bank Mikkelsen. 
Aldrig købmand ud i de letkøbte synspunkter, men ofte po-
litisk ukorrekt, kontroversiel og provokerende. Og vi elskede 
det – og vi elsker ham for det.

Og det gør vi, fordi ingen nogen sinde var i tvivl om, på hvis 
side Ole var. Han var altid og kompromisløs på den handi-
cappedes side. Ingen var som Ole i stand til at rumme men-
nesker med handicap, så selvfølgeligt og så umiddelbart. 
Ikke påtaget, ikke følgagtigt, men respektfuldt og ligeværdigt.

Ole Lauths far var spastiker, en stor del af eleverne på 
højskolen er spastikere og rigtig mange af Spastikerforenin-
gens arrangementer holdes på Egmont. Mange af vores 
tillidsfolk og medlemmer er vokset op med Egmont Højsko-
len som deres andet hjem og med Ole og Annie som en del 
af familien. Derfor var Ole Lauth selvfølgelig også en del af 
Spastikerforeningen.

Gennem utallige år og frem til i dag var Ole medlem af 
Spastikerforeningens hovedbestyrelse som såkaldt ”konge-
valgt” og en meget værdsat sparringspartner for både den 
politiske ledelse og sekretariatet. Vi kommer til at savne dig: 
Din underfundige humor, din ubegribelige vedholdenhed, 
dit skarpe vid og din helt enestående menneskelige varme.

Hvor end du nu er, så er du helt sikkert i gang med et 
byggeprojekt. Og skulle der være problemer med tilgænge-
ligheden, handicaptoiletterne eller den specialpædagogiske 
støtte i himlen, så ve dem.

Vores tanker går til Annie og børnene.

Ære være Ole Lauths minde.

Lone Møller, landsformand og Mogens Wiederholt, direktør

Ole Lauth, Egmont 
Højskolens forstander 
gennem 27 år og medlem 
af Spastikerforeningens 
hovedbestyrelse, døde 
torsdag den 22. marts 
efter længere tids sygdom.

Mindeord 
om Ole Lauth



Kampen mod systemet 
fi k Lone i byrådet
Erfaringerne med det off entlige system, som mor til en datter med cerebral parese, fi k 
Lone Olsen til at stille op til byrådet i Hjørring Kommune for at skabe bedre retssikkerhed 
for borgerne. Og 378 stemmer sørgede for, at hun nu tager kampen op.

TEKST OG FOTO: BENJAMIN STEENGAARD RASMUSSEN

på. Camille får diagnosen cerebral 
parese, og familien, der også tæller 
Camilles storebror Johan, bruger fra 
starten meget tid på hospitaler. 

- Vi havde rigtig meget at se til, og for 
at kunne bruge mit netværk valgte 
vi at fl ytte til min barndomsby, Tårs, 
i Nordjylland, forklarer Lone Olsen, 
der hidtil havde boet i Humlebæk i 
Nordsjælland.

En lang kamp mod systemet
I løbet af Camilles fi re år har Lone 
Olsen mærket og oplevet, hvordan 
det kommunale system fungerer – på 
godt og ondt. 

- Jeg tænker allerede, at jeg stiller 
op igen om fi re år, siger Lone Olsen 
med et stort smil. Det er ellers kun to 
måneder siden, hun havde første dag 
i byrådet i Hjørring Kommune, men 
arbejdet, interessen og formålet med 
det hele er tydeligvis gået i blodet 
på den 41-årige juristuddannede 
nordjyde. 

Baggrunden for Lone Olsens kandida-
tur til kommunalvalget i 2017 starter 
i den anden ende af landet fi re år 
før. Her bliver datteren Camille født, 
men på grund af en hjerneblødning 
er det en udfordrende tid, som Lone 
og hendes mand Morten tager hul 
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Lone Olsen har oplevet et lidt forældet syn på mennesker med handicap, for eksempel at den kognitive 
del af cerebral parese er ukendt for nogle sagsbehandlere. 
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Lone får tabt arbejdsfortjeneste og 
hjemmetræner Camille i en kombina-
tionsordning, hvor datteren også er 
i børnehave to gange om ugen med 
støtte. Netop denne ordning er et 
eksempel på en urimelig kamp, hvor 
kommunen først sagde nej, men ef-
ter et år alligevel accepterede ønsket 
om kombinationsordningen. 

- Jeg synes, det hele er en lang kamp 
mod systemet, og jeg føler, at jeg 
bliver straff et, fordi jeg har fået et 
barn med handicap. Man skal kunne 
serviceloven, være opsøgende og 
hele tiden være en principafgørelse 
foran, og det er ikke rimeligt.  Jeg be-
tragter os som ressourcestærke, men 
hvad med de familier, der ikke har 
de ekstra kræfter, det kræver? Siger 
Lone Olsen om den uretfærdighed, 
hun møder.

Det store arbejde med Camille tæller 
for eksempel hjemmetræningspla-
ner og ansøgninger om merudgifter, 
hjælpemidler og træningsredskaber. 
Det slider meget på familielivet.

Alligevel valgte Lone at takke ja, da 
Venstres lokale vælgerforening, som 
hun i forvejen var meget engageret 
i, spurgte, om hun ville stille op til 
byrådet. De synes godt om hendes 
profi l og den erfaring, hun kunne 
bidrage med.

- Jeg har altid været en person, der 
blandede sig i tingene og har altid 
regnet med at stille op til byrådet en 
dag. Jeg havde troet, det først ville 
ske på et senere tidspunkt, men blev 
klar over, at det er nu, det er oplagt, 
med alle de erfaringer jeg har fået, 
forklarer Lone, der blev valgt ind i 
byrådet i Hjørring Kommune med 
378 stemmer.

Hun gætter på, at stemmerne kom-
mer fra hendes eget netværk og fra 
mennesker med relation til børne- og 
handicapområdet. 

Drømmer om kortere 
sagsbehandlingstider
Det har været en hård start i byrådet 
med introduktion, møder og semi-
narer, og sådan vil det være her de 
første tre måneder. Det kan familien 
også godt mærke, men på den lange 

”Jeg skal vænne mig til at være en 
off entlig person, og jeg kommer 

til at træff e nogle upopulære 
beslutninger. Og dem må jeg stå 

på mål for, det er en del af det 
politiske arbejde.

bane er der fuld opbakning til Lones 
valg om at gå ind i lokalpolitik.

- Jeg vil arbejde for at skabe bedre 
retssikkerhed for borgerne, så det bli-
ver ens for alle og ikke kræver, at man 
er ressourcestærk. Man skal have det, 
man har krav på. På sigt er mit mål 
at skabe bedre forhold for ældre og 
indenfor det specialiserede social-
område, forklarer Lone, der er meget 
realistisk omkring arbejdet i byrådet.
- Jeg skal vænne mig til at være en 
off entlig person, og jeg kommer til at 
træff e nogle upopulære beslutninger. 
Og dem må jeg stå på mål for, det er 
en del af det politiske arbejde.

Lone Olsens erfaringer 
med det off entlige 

system på børne- og 
handicapområdet har 

betydet meget for, at 
hun nu sidder i byrådet 

i Hjørring Kommune.

Men selvom Lone er realistisk, er hun 
også ambitiøs, og hvis hun tænker fi re 
år frem, så er drømmen, at sagsbe-
handlingen er kommet nærmere 
borgerne, der er kommet kortere 
sagsbehandlingstider og fl ere kompe-
tencer til sagsbehandlerne.

Uanset om drømmen er indfriet eller 
ej, vil de kommende fi re år i hvert fald 
afgøre, om lysten til endnu en periode 
i byrådet stadig bliver mødt med et 
lige så stort smil, som den gør i dag.
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Infernal, 90’er Fest, Johnny Logan, True Nord (halvdelen 
af Nephew) og Brdr. Olsen er nogle af navnene, der er 
på plakaten, når Spastikerforeningen igen i år indtager 
festivalpladsen. Ind imellem hygger vi os i vores eget telt 
(med handicaptoilet).

Billetpriserne til dette éndags-arrangement er meget 
fordelagtige for dig, takket være fi n økonomisk støtte 
fra en række sponsorer. Vil du med?

Billetprisen er blot:
225 kr. for voksne
125 kr. for børn u/15 år og hjælpere

Sådan sikrer du dig billetter:
Skriv til Bent Ole Nielsen, Vestjylland: cpskive@mail.dk eller 
ring på telefon 97 14 24 83 eller 21 29 48 44 (hverdage efter 
kl.18). Oplys navn, medlemsnummer, antal billetter, 
hvilken kreds du tilhører eller hvilken kommune, du bor i.

Betaling sker ved bankoverførsel til 7613 – 1011 868, der 
kan evt. også betales på MobilePay 21 29 48 44. Bestillingen 
er gyldig, når betalingen er foretaget.

Kom og få en musikalsk oplevelse sammen med familien 
og gode venner - og mød andre af vores medlemmer, som 
også fester på Skive Festival.

Vi ses på Skive Festival!
Festudvalget

Lørdag den 2. juni 2018 kl. 11.00-24.00

Ta’ med 
Spastikerforeningen til 
SKIVE FESTIVAL
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Det blev en rigtig festdag, da CP-fodboldlandsholdet og holdets initiativtager og ildsjæl, Len 
Nossell, den 14. marts fi k overrakt Helene Elsass Prisen af H.K.H. Prinsesse Benedikte. Det 
var første gang, Elsass Fonden og Spastikerforeningen uddelte prisen. Vinderen blev fundet 
blandt 27 indstillinger.

Flest muligt med cerebral parese 
involveret, geografi sk god spredning 
og et godt fremtidsperspektiv. Det 
var nogle af de vigtigste kriterier, da 
et fællesudvalg med repræsentanter 
fra både Elsass Fonden og Spastiker-

foreningen gennemgik de 27 indstil-
linger til årets pris. 

Selv om der blandt indstillingerne var 
rigtig mange gode bud, så var Len 
Nossells imponerende pionerarbejde 

med CP-fodboldlandsholdet svær at 
komme udenom. Gennem 20 år har 
han skabt et sportsligt og menneske-
ligt godt fodbold-tilbud til unge med 
cerebral parese.

AF FRANDS HAVALESCHKA

Der var glæde og store klapsalver, da H.K.H. Prinsesse Benedikte og gæsterne hyldede Len Nossell og CP-fodboldlandsholdet 
med Helene Elsass Prisen. Fotos: Jeppe Michael Jensen.

HELENE ELSASS PRISEN

CP-fodboldlandsholdet og 
Len Nossell hædret med stor 
pris på 150.000 kroner
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Prisen blev overrakt hos Elsass Fon-
den af H.K.H. Prinsesse Benedikte, 
som er protektor for såvel Spasti-
kerforeningen som Elsass Fonden. 
Hæderen, der følges af en præmiesum 
på 150.000 kroner, tildeles en person, 
projekt, institution eller organisation, 
der har gjort en bemærkelsesværdig 
indsats for at fremme mennesker 
med cerebral pareses deltagelse og 
inklusion i samfundsfællesskabet. Og 
det lever Len Nossell og CP-fodbold-
landsholdet i den grad op til.

- Len Nossell og hans CP-fodbold-
landshold er på alle måder den helt 
rigtige vinder. De er en enestående 
inspiration for alle med CP, sagde for-
mand i Elsass Fonden, Nick Elsass.

Kan mere end de fl este tror
Landsformand i Spastikerforeningen 
Lone Møller var enig og pegede sam-
tidig på, at Len Nossell og CP-fodbold-
landsholdet er et bevis på, at menne-
sker med CP kan meget mere, end de 
fl este tror:

- Det er en kæmpe fornøjelse – ikke 
alene at være med til at hædre en 

frivillig stjerne som Len, men også at 
sætte fokus på noget, som de fl este 
formentlig betragter som umuligt. 
Det er godt, at nogen åbner vores 
øjne for det, siger Lone Møller.

Det var en både stolt og glad Len 
Nossell, der i sin takketale glædede 
sig over den store opbakning. Han 
betragtede prisen som et kæmpe 
skulderklap til spillerne, lederne og 
alle omkring holdet:

- Der har været mange kampe på 
og udenfor banen for at nå så langt, 
men jeg har altid følt, at arbejdet 

med CP-fodbold var betydningsfuldt 
og kunne gøre en forskel for mange 
børn og unge med cerebral parese. 
Men det er skønt, at andre også me-
ner det samme, siger Len Nossell.

- For CP-fodboldlandsholdet betyder 
prisen, at det bliver nemmere og 
sjovere at være spiller på det dan-
ske landshold. Vi vil bruge prisen og 
opmærksomheden til at opmuntre og 
inspirere fl ere mennesker med lettere 
CP til at melde sig på fodboldbaner-
ne, ligesom vi vil styrke landsholdets 
niveau. Målet er kvalifi kation til PL i 
2024.

CP-fodboldlandsholdet er historien om en række unge med cerebral parese, 
der er blevet fysisk og socialt stærkere samt har fået større selvtillid, anerken-
delse og identitet. Deltagelsen på CP-landsholdet har bidraget positivt til spiller-
nes udvikling og deres succes i livet.

CP-landsholdet blev grundlagt i 2004 af Len Nossell, der har været træner, 
manager, koordinator og fundraiser for holdet. Spillerne har primært CP, som 
giver dem mange fysiske udfordringer.

Len Nossell har gennem årene brugt sit netværk, sociale medier og organisati-
oner til at fi nde nye spillere med CP. Han er en ildsjæl, der henter og afl everer 
spillere og giver dem husly, hvis det er nødvendigt.

Len Nossell er medlem af DHIF/Parasport Danmarks fodboldudvalg, hvor han 
har sikret CP-fodbold en stærk stemme og har hjulpet med at oprette 4-5 nye 
hold for CP og mennesker med fysisk handicap i Danmark.

Kort om prismodtagerne:

- Alle kender Oscar, Bodil og Robert, og inden længe håber vi at fl ere vil kende Helene - prisen 
vi hvert år uddeler for bemærkelsesværdig indsats, der fremmer mennesker med cerebral 
pareses deltagelse og inklusion i samfundsfællesskabet, sagde Lone Møller bl.a. i sin tale.
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Efter 20 år med CP-fodbold
er ambitionerne stadig store
For 20 år siden samledes en gruppe på ni børn og 14 forældre til en omgang hyggefodbold 
på en lille bane i Måløv Boldklub. Det lyder ret almindeligt, men det var startskuddet til en 

revolution indenfor fodbold og handicapidræt i Danmark.

Hvad der gjorde spillet så specielt 
var, at børnene alle havde cerebral 
parese (CP) eller et lignende fysisk 
handicap, og holdet, som fi k navnet 
”Målløverne”, var det første hold i 
Danmark for børn og unge med CP 
og andre tilsvarende diagnoser. 

Forløbet er fi nt beskrevet i en artikel 
i medlemsmagasinet Spastikeren nr. 
4 fra 1998, og indtil den aften i 1998 
var det de færreste, der kunne fore-
stille sig, at spastikere kunne spille 
fodbold. At man så ovenikøbet kunne 
oprette et helt hold af unge med CP, 
ja det var nærmest utænkeligt.

Dengang var der ingen tilbud og in-
gen registrerede CP-fodboldspillere. 
I dag har vi syv klubtilbud og ca. 100 
aktive spillere. Der er særlige hold for 
CP og fysisk handicappede i Køben-
havn og omegn, i Nordsjælland, i 
Århus-området og i Sønderjylland, 

og der arbejdes nu på at oprette nye 
hold i Ålborg, Odense og Esbjerg. Når 
det sker, er tilbuddet stort set lands-
dækkende.

Fire af disse hold har haft deres egen 
miniturnering for børn, som har kørt 
sideløbende med den almindelige 
turnering i Parasport Danmark. Glæ-
deligt er det også, at der er begyndt 
at komme piger med CP eller fysisk 
handicap i de enkelte klubber, og vi 
har fokus på rekruttering af endnu 
fl ere piger til de eksisterende klubber.

Måtte fi nde modstanderhold 
i udlandet
Det største problem for det nye hold 
dengang var at fi nde modstande-
re, der matchede dem rent fysisk. I 
starten skulle holdet til udlandet for 
at fi nde modstandere bl.a. til Holland, 
hvor man hurtigt kom i kontakt med 
junior CP-landsholdet, der var organi-

seret under det hollandske fodbold-
forbund.  

I Danmark gik det i starten meget 
langsomt med rekruttering og opret-
telse af nye CP-hold rundt omkring i 
landet. Efter et par år fi k CP-fodbold 
repræsentation i DHIFs Fodboldud-
valg, og det satte skred i tingene. 
Men den positive udvikling, som 
især er sket i de sidste 15 år, skyldes 
ikke kun gode kræfter i fodboldud-
valget, men i høj grad også et rigtigt 
stærkt samarbejde med engagerede 
forældre/trænere og ikke mindst 
med organisationer som Spastiker-
foreningen, Sport for Brains (Elsass 
Fonden) og selvfølgelig Parasport 
Danmark (DHIF).

Sideløbende med disse breddetilbud 
er det siden 2003 lykkedes at opbyg-
ge et CP-fodboldlandshold, som er et 
elitetilbud til de bedste CP-fodbold-

AF LEN NOSSELL

Målløverne vinder guld ved 
Vallensbæk Open 2001.

Målløverne var med i 
Bubbers børneudsendelse 

Snurre Snups Søndagsklub. 
Fotos: Johnny Jensen.
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spillere i Danmark. Fodboldudvalget 
har i samarbejde med CP-landsholdets 
trænere udarbejdet en syv-års plan, 
som er en langsigtet strategi beregnet 
på at løfte landsholdets sportslige 
niveau og sikre en mere professionel 
organisation omkring landsholdet. 

Målet er at gøre CP-landsholdet klar til 
at kæmpe om kvalifi kation til de Para-
lympiske Lege i 2024. Som opvarmning 
vil landsholdet til juli deltage i EM i CP 
7-a-side fodbold. 

Landsholdet er et trækplaster
I fl ere år har CP-landsholdet virket 
som et trækplaster for nye CP-spil-
lere, der drømmer om at spille for 
Danmark, og fl ere ungdomsspillere 
nævner direkte landsholdet som deres 
motivation for at spille CP-fodbold. Og 
med oprettelsen af et CP-talenthold 
for 13-18-årige under Unge Atleter i 
Front (UAF) tog CP-fodbold endnu et 
stort skridt i udviklingen af talenter til 
landsholdet. 

Flere af disse unge talenter er nu 
rykket op på landsholdet, og det har 
givet gode resultater bl.a. i form af en 
sølvmedalje til Danmark i U19-EM i 
Italien i oktober 2017, hvor holdet blev 
slået i EM-fi nalen. Fra 2018 begynder 
CP-talentholdet at arbejde med de 
11-16-årige.      

Selvtillid, identitetsdannelse 
og fi ghtervilje  
Men tilbage til starten i foråret 1998 
og det interessante spørgsmål: Hvor-
dan er det så gået de første fodbold-
spillere fra dengang?

Det korte svar er: Godt! Selv om det 
var en broget fl ok af børn og unge, der 
mødte op, både hvad angår alder og 
type af handicap, så havde de alle en 
ukuelig optimisme og fi ghtervilje. Spil-
lerne blomstrede op og blev stærkere 
på mange områder, både fysisk og 
psykisk, men især socialt. 

Spillerne fi k forbedret deres balan-
ce, muskelstyrke, løbemønster og 
teknik, men i endnu højere grad fi k de 
opbygget deres selvtillid og følte sig 
anerkendt. De fi k en identitet som fod-
boldspillere i en rigtig fodboldklub på 
(næsten) lige fod med deres kamme-
rater på de andre hold, og de lærte at 
tage hensyn til - og hjælpe - hinanden.

Fodbolden blev en god start 
på voksenlivet 
At se disse spilleres videre færd ind 
i voksenlivet fortæller meget om, 
hvad dette første CP-fodboldhold har 
betydet for de fl este. Ud af de 10-12 
spillere, der var med fra starten i 
Målløverne, har jeg stadig kontakt til 
ni af spillerne, hvoraf seks har spillet 
på det danske CP-fodboldlandshold – 
den ene stadig som anfører.

Fem af de ni spillere, der var med fra 
starten, er enten gift eller forlovet, 
og de er alle sammen i gang med en 
videregående uddannelse eller har 
fast arbejde. De har alle opnået stor 
succes indenfor deres felt. Der er 
således ingen tvivl om, at deltagelsen 
på det første CP-fodboldhold har 
bidraget positivt til deres udvikling og 
deres succes i livet.
 
Så budskabet til alle fodboldinteresse-
rede børn og unge med lettere CP er 
klart: Go for it! 

Du er velkommen til at tage kontakt til Parasport Danmarks fodboldudvalg 
eller til Len Nossell, der er medlem af CP-fodboldudvalget: 
Mail: lennossell@gmail.com – telefon: 21 29 86 49. Du vil få mulighed for at 
komme til prøvetræning med et CP-fodboldhold, og hvem ved, måske er der 
også en kommende CP-landsholdsspiller gemt i dig?

Mere om CP-fodbold:

Aktion fra finalekamp 
mod Storbritannien. 
Foto: Peter Kjeldsen
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TEMA: 
Få styr på økonomien
Det er altid nemmest at råde andre, når man selv har tinge-
ne lidt på afstand. Sådan er det også med økonomi. Her kan 
situationen ofte være meget svær at overskue, hvis man selv 
står med de store økonomiske udfordringer og ikke kan få sin 
økonomi til at hænge sammen.

Med økonomi som et lille tema, har vi denne gang valgt at 
give nogle enkle, men gode råd til hvordan man bedst hånd-
terer sin økonomi. Vi har snakket med Mette Reissmann, som 
mange sikkert kender fra tv-programmet Luksusfælden, hvor 
personer med ’ondt i økonomien’ bliver rådgivet. Det er ofte 
skrappe sager og selvforskyldte problemer, som folk er havnet 
i. Bladets læsere hører ikke til i den kategori, men alligevel er 
der mange fællestræk i den grundlæggende rådgivning, som 
vi håber, du kan blive inspireret af. Ikke kun de unge, som skal 
fl ytte hjemmefra, men også alle andre aldersgrupper.

Lidt om støttemulighederne for vores medlemmer og et par 
udfordrede brugere, der har været med til at teste en ny 
NemID app, er andre historier, du kan læse mere om på de 
følgende sider.

Red.  

Få styr på skatten!
Uanset om det er pension, kontanthjælp eller et 
lønnet job, som er din indkomst, så skal der betales 
skat af beløbet. Dog er der ganske få undtagelser, 
bl.a. er udbetalingen af invaliditetsydelse (IY) 
skattefri. For at undgå ubehagelige overraskelser er 
det derfor altid en god idé at have styr på sin skat.

Forskudsopgørelsen er en slags løbende budget 
over din indkomst og skat for året. Den kigger 
fremad og viser din forventet indkomst og fradrag 
samt den procent, som bliver trukket i skat.

I Tast Selv kan du bl.a. se og ændre din 
forskudsopgørelse, årsopgørelse. Alle med 
skattepligt i Danmark har mulighed for at bruge 
Tast Selv på skat.dk – det kan du evt. få hjælp til i 
din kommunes borgerportal.

I din årsopgørelse fra Skat, der lå klar i midten af 
marts, kan du se, om du skal have penge tilbage 
eller har betalt for lidt i skat.

Restskat bliver altid udbetalt i begyndelsen 
eller midt i april. I år blev den udbetalt 10. april, 
men sidste frist for at indberette ændringer til 
årsopgørelsen er 1. maj 2018.

TEMA I FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN
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Økonomi for begyndere

Der er meget at tænke på, når man 
skal til at have ansvar for egen økono-
mi, men man kommer langt med et 
budget, sund fornuft og klare aftaler.

Man kan godt have en god økonomi, 
selvom man ikke har så mange penge. 
Det handler blot om at undgå over-
træk og dyre forbrugslån, lægge et 
budget og sætte tæring efter næring. 
Det fastslår Luksusfældens ekspert 
Mette Reissmann og uddyber:

- Når man skal til at fl ytte hjemmefra, 
er den største udgift ofte til bolig. Start 
småt, et værelse på 12 m2 er måske 
ikke meget i forhold til, hvad man kom 
fra, men hvis det er det, der er råd til, 
må du starte der. Er du i kørestol kræ-
ves naturligvis mere plads. Kig også 
gerne lidt bredere end København K 
eller Aarhus midtby. Udgifterne falder, 
jo længere væk fra centrum du kom-
mer. Flytter du sammen med andre i 
f.eks. bofællesskab, så hav styr på af-
talerne og kontrakten. Hvem betaler, 
hvis vaskemaskinen går i stykker, skal 
gæster betale for at spise med osv.? 

- Faste aftaler giver ro og sikkerhed. 
Og husk nu, at du ikke behøver det 
store udstyr fra dag 1. Måske har din 
tante en gammel sofa, du kan få, og 
ellers har genbrugsbutikkerne masser 
af guld. Du kan købe de fede møbler 
og køkkenudstyr, når du har pengene. 
Det kan sagtens vente, foreslår Mette 
Reissmann.

Budget skaber overblik
Det er en kunst at få et overblik over 
pengene, men ikke umuligt. Mette 
Reissmann anbefaler, at man starter 
med et budget: 

- Læg et budget. Skab et overblik over 
indtægter (SU, SU-lån, Handicaptillæg 
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TEMA I FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN

Mange unge glæder sig til at få luft under vingerne og fl ytte hjemmefra, men 
der følger ansvar med den frihed. Ikke mindst ansvaret for egen økonomi. Vi 
har taget en snak med Luksusfældens Mette Reissmann om, hvordan man kan 
komme godt fra start, når man skal til at klare sig selv.

AF TRINE KAMP LARSEN

til SU og evt. studiejob) og tilsvarende 
udgifter. Vær konservativ og tag højde 
for uforudsete udgifter som f.eks. 
reparation af computer. De fl este 
banker har et budgetskema, man kan 
lege med. Det giver et godt overblik. 
Husk at der er forskel på ’nice to have’ 
og ’need to have’. De fl este studerende 
har f.eks. brug for en computer, mens 
man sagtens kan vente med at købe en 
ny telefon. 

- Som udgangspunkt er der ikke noget, 
der hedder at optage et forbrugslån. 
Renterne er tårnhøje, og du betaler af 
på noget i årevis, som du allerede har 
brugt. Er der ingen anden løsning end 
at låne til f.eks. en computer, og kan 
du ikke få tilskud, kan banken måske 
hjælpe med en kassekredit. Det er ikke 
optimalt, men langt bedre end kviklån. 
Sidst, men ikke mindst – husk forsikrin-
ger! Ansvar og indbo samt ulykkesfor-
sikring. Det kan føles som en unødig 

udgift, men sådan føles det ikke, 
når du står og skal hoste op til en ny 
telefon, fordi den gamle blev hugget i 
kantinen.

- Og apropos mobile enheder: Tjek lige 
dine abonnementer af og til. Måske 
kan din udbyder give dig et bedre til-
bud, hvis du har styr på, hvad konkur-
renterne tilbyder? Ring og tag en snak, 
lyder hendes opfordring.

Uden mad og drikke…
Studietiden er også en tid, hvor man 
skal ud og more sig, og her er studie-
kortet godt at have med i lommen. 
Mange steder giver nemlig rabat til 
studerende. Mette Reissmann råder til 
at holde øje med cafeer og pizzariaer, 
der giver 2-for-1 rabat, frisører, muse-
er osv. Der er mange penge at hente, 
hvis man holder øje med studenterra-
bat:

Mette Reissmann er 
folketingspolitiker, men 
også kendt for sin med-
virken i tv-programmet 

’Luksusfælden’.
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- Mange steder er der gratis eller 
billigere adgang, hvis man kan komme 
ind på tidspunkter, hvor andre er på 
arbejde, og der er også solide rabatter 
i fagforeninger, banker, transport osv., 
hvis man studerer. Køb ind i de billige 
supermarkeder, hvor der er mest 
travlt, læg en madplan, handl stort 
ind – du kan eventuelt gå sammen 
med naboen for at reducere madspild 
– og tjek diverse apps ud som f.eks. 
2good2go. Her kan man købe madva-
rer til stærkt reduceret pris, hvis man 
har mulighed for at hente dem på 
bestemte tidspunkter. 

Mange supermarkeder har deres egne 
apps, hvor man kan lægge en mad-
plan. Endeligt behøver man jo ikke 
selv at have Dankortet fremme hver 
gang. Man kan ønske sig ting. Jul og 
fødselsdage er gode anledninger til at 
ønske sig noget af det, man har brug 
for. Måske kan man få en ny vinter-
jakke eller tilskud til et par støvler i 
fødselsdagsgave? slutter Mette Reis-
smann, der opsummerer med nogle 
gode råd.

Hvad har jeg af 
støttemuligheder?
Hvis du er bevægelseshæmmet og/
eller har en BPA ordning (borgerstyret 
personlig assistance) kan du søge om 
forhøjet boligstøtte.

Er du i gang med en uddannelse kan 
du søge om handicaptillæg til din SU. 
Handicaptillægget gives bl.a. som kom-
pensation for, at du ikke har mulighed 
for at påtage dig et job ved siden af 
studiet.

Drejer det sig om ekstra udgifter, der 
er forbundet med handicappet, så 
er der mulighed for helt/delvis at få 
dækket merudgifterne ifølge servicelo-
vens § 100, for voksne og § 41, når det 
gælder børn.

5 stærke råd: 
• Læg budget – og hold det! Vær konservativ og tænk ’worst case’. Hvad 

hvis du alligevel ikke kan holde til studiejobbet? Sæt tæring efter næ-
ring, du behøver ikke få det hele på én gang.

• Lav faste aftaler, hvis du bor sammen med andre. Læs kontrakter, 
også det med småt.

• Gå efter rabatter. Hent relevante apps og spar, hvor du kan. Tjek dine 
mobilaftaler – måske kan man forhandle sig til en rabat? Der er jo 
masser af udbydere.

• Lav madplan. Det sparer penge og mange 
 ture til supermarkedet. Køb på tilbud og 
 tænk kreativt, så du undgår madspild. 
 Ingen dør af at spise rester.

• Forsikringer er ikke kedelige. Det bliver 
 først kedeligt, når man skal spare op til 
 en helt ny computer, fordi man har tabt 
 en cola ned i den gamle. Ansvar/ulykke og 
 indbo er et must.

Er du folkepensionist kan du afhængig 
af indkomst eller formue få hjælp til 
følgende: 
• Boligydelse
• Helbredstillæg
• Personligt tillæg
• Varmetillæg
• Licens
• Ældrecheck
• Reduceret ejendomsværdiskat

Aktivloven § 82
Kommunen kan yde hjælp til udgifter 
til sygebehandling, medicin, tandbe-
handling eller lignende, der ikke kan 
dækkes efter anden lovgivning, hvis 
ansøgeren ikke har økonomisk mulig-
hed for at betale udgifterne. Der kan 
kun ydes hjælp, hvis behandlingen er 
nødvendig og helbredsmæssigt velbe-
grundet. Kun undtagelsesvis kan der 
ydes hjælp til udgifter til behandling 
uden for det off entlige behandlingssy-
stem. Dette forudsætter, at der ikke er 
behandlingsmuligheder inden for det 
off entlige behandlingssystem, og at 
behandlingen i hvert enkelt tilfælde er 
lægeligt velbegrundet.
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Foto: By Jiri Hera/www.shutterstock.com
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To af dem, der er udfordret, er Claus Kirstein Andersen og 
Peder Stausholm, som begge er el-kørestolsbrugere. Claus 
er uden verbalt sprog og kommunikerer ved hjælp af en 
Tobii-talemaskine. Peder bruger én og samme fi nger til at 
betjene sit tastatur og har rekvireret et NemID-nøglekort i 
stor størrelse, så han nemmere kan se kontrolcifrene.

Men måske er der håb på vej for Claus og Peder - og 
mange andre. Digitaliseringsstyrelsen har sammen med 
FinansDanmark sat sig det mål at udvikle en NemID-app til 
mobiltelefoner og tablets, som skal gøre det endnu nem-
mere at betjene sig selv.

Supplement til nøglekort
Idéen er at udvikle et supplement til nøglekortene, så de 
borgere, der ønsker en fuld digital løsning, har mulighed 
for det. Danskerne er de mest digitale i verden, og med den 
nye app rykker man NemID-nøglekortet fra pengepungen, 
eller hvor man ellers opbevarer kortet, og direkte over til 
mobiltelefonen. Og ifølge initiativtagerne er appen lige 
så sikker som nøglekortet, da betjeningen fortsat kræver 
personlige log-in.

En ting er at have styr på sin økonomi, noget andet er at kunne bruge NemID, som den 
tætte forbindelse til bank, skat og andre off entlige instanser er bundet op på. Det er en 
stor udfordring for mange, heriblandt en hel del af Spastikerforeningens medlemmer.

Claus og Peder testede 
ny NemID-app 

Sammen med repræsentanter fra fl ere andre foreninger, 
blandt andre ÆldreSagen, Foreningen Danske DøvBlinde, 
Høreforeningen og Unge for Ligeværd, var de for nylig med 
til at teste tilgængeligheden af den nye app, der fungerer 
både til iOS/iPhone og Android.

Testen skulle afdække, om den nye app tilgodeser beho-
vene hos de it-udfordrede borgere og samtidig give et 
fi ngerpeg om, hvordan størst mulig tilgængelighed sikres, 
når appen skal slutdesignes. Det var således nogle af de 
spørgsmål, som Claus og Peder var med til at belyse i Digi-
taliseringsstyrelsen.

Resultaterne af workshoppen, der blandt andet pegede på 
vigtigheden i at lave grundige brugsvejledninger, så bruger-
ne ved hvordan appen installeres og bruges, indgår nu i det 
videre udviklingsarbejde. Det forventes, at den nye NemID-
app lanceres i slutningen af maj.

TEMA I FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN

Sara Bergstedt fra Digitaliseringsstyrelsen 
noterede Claus Kirstein Andersen og Peder 

Stausholms udfordringer med den nye app.



For at komme i betragtning til et legat skal 
du opfylde følgende betingelser:
•  Have cerebral parese 
•  50 år eller derover
•  Enlig
•  Medlem af Spastikerforeningen

Hvad kan der søges til?
Legatet kan søges til formål, der sætter lidt 
ekstra kulør på tilværelsen, forkælelse eller 
luksus, som den daglige økonomi ikke rummer 
mulighed for. Det kan eksempelvis være:

•  Oplevelser
•  Rejser

•  Kulturaktiviteter
•  Restaurantbesøg

•  Højskoleophold eller lignende

Nu kan du sende din ansøgning elektronisk
På hjemmesiden: www.spastikerforeningen.dk/legater fi n-
der du en digital formular, som skal udfyldes. Når det hele 
er udfyldt, og du har markeret, at du lever op til ansøg-
ningskriterierne, trykker du på ’send’. Du vil se en kvittering 
på skærmen og senere modtage en bekræftelse på din 
ansøgning fra Spastikerforeningen.

Du kan også bruge ansøgningsskemaet her i bladet
Ansøgningsskemaet fi nder du på næste side. Det skal 
udfyldes og underskrives. Husk også at påføre din banks 
registrerings- og kontonummer til brug for eventuel legat-
tildeling. Din underskrift er samtidig en bekræftelse på, at 
betingelserne for ansøgningen er overholdt.
 
Skemaet kan scannes og sendes via mail til 
spastik@spastik.dk eller sendes direkte med post til: 
Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. 
Vær opmærksom på den lange postgang.

Ansøgningen skal være Spastikerforeningen 
i hænde senest den 16. april 2018 
Vi sender en bekræftelse på din ansøgning, så kontakt os, 
hvis du ikke modtager den.

Alle ansøgninger vil derefter blive behandlet og legatporti-
oner uddelt inden medio juni 2018. Efter legatbehandlin-
gen får alle svar, uanset om ansøgningen er imødekommet 
eller ej.

Fondation Juchum har endnu engang bedt Spastikerforeningen om at uddele 
legatportioner. Denne gang for i alt 100.000 kroner til opmuntring og økonomisk 
støtte for Spastikerforeningens enlige, ældre medlemmer. Midlerne uddeles i 
portioner på 3.-5.000 kroner.

100.000 legatkroner 
til enlige ældre med 
cerebral parese
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Ansøgningsskema til 
Fondation JUCHUM
Søger du for en anden, som værge, skal du skrive vedkommendes oplysninger, men du skal selv skrive under nederst i skemaet.

Navn          Medlemsnr.

Adresse

Postnr. og by        Fødselsdato

Telefon      Mobil

Email:

Bank     Reg.nr.   Kontonummer

Ansøger er enlig og har cerebral parese (spastisk lammelse)  sæt x

Jeg erklærer ved min underskrift, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

Ansøgers underskriftDato

Ansøgningsfrist er den 16. april 2018 – der kan forventes svar på ansøgningen medio juni 2018.
Vi sender i første omgang en bekræftelse på din ansøgning, så kontakt os, hvis du ikke modtager den.

Ansøgningsskemaet kan scannes (husk underskrift) og sendes via mail til: spastik@spastik.dk
eller sendes med post til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Vær opmærksom på den lange postgang.

Protektor: Hendes kongelige Højhed Prinsesse BENEDIKTE

Skriv en kortfattet, konkret beskrivelse af, hvad der søges til:

Send IKKE bilag med ansøgningen
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NYT FRA SEKRETARIATET

Start din ferie på Samsø
med et kig i feriemagasinet
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Interessen for foreningens 
feriehus på Samsø er fortsat 
rigtig fi n. Store dele af sæso-
nen er allerede booket, men 
der er stadig ledige uger. Det 
nye feriemagasin fra Samsø 
vil give alle feriegæster god 
inspiration. Så start din ferie 
her. Vi sender magasinet til 
alle, der lejer foreningens 
feriehus. De ledige uger 
bookes i den rækkefølge 
bestillingerne indløber. 
Ring på 38 88 45 75 eller send 
en mail til spastik@spastik.dk
 - læs mere og se de sidste 
opdateringer på: 
www.spastikerforeningen.dk/
feriehus

Hovedbestyrelsen 
samles til årets 
første møde
Spastikerforeningens hovedbestyrelse 
mødes til årets første HB-møde fredag 
den 20. og lørdag den 21. april 2018. 
Mødet afholdes denne gang på Scandic 
Sydhavnen i København. Et par af de fa-
ste punkter på dette møde er beretning 
og godkendelse af årsregnskabet samt 
valg til forretningsudvalget.

Rekvirer et 
kursusprogram
Spastikerforeningens kursuskatalog for 2018 blev 
udsendt sammen med sidste nummer af CP Magasinet 
INDBLIK (Nr.1), men har du af en eller anden årsag 
ikke modtaget det, så kan du rekvirere et nyt ved 
henvendelse til sekretariatet. Du kan også læse mere 
om kurserne på foreningens hjemmeside 
spastikerforeningen.dk, hvor al kursustilmelding 
foregår.

Spastikerforeningen på Facebook 
– kig forbi!

Tank penge til 
Spastikerforeningen
Husk det er fortsat muligt at støtte 
Spastikerforeningen, når du tanker 
benzin eller diesel. Men det kræver, 
at du får et OK benzinkort. Det 
er gratis og gøres meget nemt på 
hjemmesiden: www.ok.dk – ud-
fyld skemaet og husk at tilknytte 
Spastikerforeningen til aftalen. Det 
er i sagens natur det allervigtigste. 
Har du i forvejen et OK benzinkort, 
så kan du sagtens få det tilknyttet 
Spastikerforeningens aftale. Ring 
på tlf. 78 73 10 67 og oplys Spasti-
kerforeningens sponsornummer 
561634. Jo fl ere der bakker op – jo 
mere batter det!

Strømmen af informationer er enorm. Der-
for kan du naturligvis også møde Spasti-
kerforeningen på Facebook, som løbende 
opdateres med stort og småt om forenin-
gens aktiviteter, handicappolitiske historier 
og diagnosen cerebral parese. Spastiker-
foreningen har sin egen side, som admi-
nistreres af sekretariatet og som følges af 
over 2700 mennesker, men derudover har 
vi også etableret platformen ’Spastikerfor-
eningen Danmark’, der er en lukket gruppe 
med godt 2000 medlemmer. Men der er 
plads til mange fl ere – så kig forbi!. 

k il

Foto: By A-R-T/www.shutterstock.com
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Er du ung eller gammel – så kom på 
kursus med Spastikerforeningen
Der er noget for enhver smag og alder, så mon ikke også der er noget for dig? 
Kom på kursus inden sommerferien.

Med påsken i ryggen er det tid til at 
tjekke forårets og forsommerens 
kurser ud – og der skulle gerne være 
noget for enhver, uanset smag, alder 
og geografi sk placering.

Kun for far
Der kan være stor forskel på, hvordan 
mor og far angriber forældrerollen. 
Dette kursus er kun for far. På dette 
fyraftensmøde stiller vi skarpt på 
forældrerollen fra fars synsvinkel og 
kommer ind på nogle af de tanker, 
følelser, overvejelser og handlinger, 
der følger med, når man får et barn 
med et handicap. 

I løbet af oplægget kommer vi ind på: 
Hvordan reagerer mænd, når de får 
et barn med et handicap? Hvordan 
kommunikerer de deres frustrationer, 
sorg og glæde, og måske går det hele 

AF KURSUSKONSULENT TRINE KAMP LARSEN

       KURSER:

alligevel? Hvor meget kan barnet klare 
i forhold til sine søskende uden handi-
cap? Hvordan samarbejder forældre-
ne bedst om at skabe en harmonisk 
familie, og hvorfor reagerer man som 
man gør? Er der brug for både en 
mor og en far i en familie, og kan man 
eventuelt lære noget af hinanden? 

Det er Spastikerforeningens psykolog 
Klaus Christensen, der sammen med 
Mads Demant - som er far til en søn 
med CP - der underviser. Deltagerne 
går hjem med en større forståelse af 
rollen som far og respekt for, at selv-
om familiens medlemmer udtrykker 
sig og handler på hver sin måde, så vil 
alle det bedste. Kurset er allerede den 
19. april, så tilmeld jer nu!

Aldring med cerebral parese
Hvad sker der i kroppen på et menne-

ske med cerebral parese, når alderen 
begynder at sætte ind? Det korte svar 
er: Nogenlunde det samme som hos 
et menneske uden CP, men aldringen 
sker ofte hurtigere, for kroppen slides 
af de skæve stillinger og bevægehan-
dicappet. 

Det er Elsass Instituttets udviklingsdi-
rektør Peder Esben, der fortæller om 
områder som: Hvordan fungerer en 
krop med cerebral parese, og hvordan 
er aldringsprocessen? Bliver handi-
cappet værre med alderen, og slides 
hjernen og kroppen mere end en krop 
uden cerebral parese? Kan man styrke 
sin krop gennem træning og mad, 
så den holder længere og aldringen 
udsættes lidt?

Endelig kommer vi ind på forsknin-
gen inden for cerebral parese. Der 



er lagt op til en eftermiddag og aften med en grundig 
gennemgang af, hvad der sker i kroppen, når vi bliver 
ældre, samt rigtig gode muligheder for spørgsmål. Sæt 
X i kalenderen 16. maj!

Ungdomsweekend med knald på
Er du ung, og vil du gerne ud blandt nye og gamle 
venner uden far og mor? Så er Spastikerforeningens 
Ungdomsweekend sikkert noget for dig, hvor vi indta-
ger Musholm ved Korsør. Vi starter fredag med tjek ind, 
middag og med at lære hinanden, og weekendens 
ledere Tor og Susanne, at kende. Lørdag kører vi på 
med kørestolsdans og høj musik. Man behøver skam 
ikke sidde i kørestol for at deltage, for alle kan være 
med, men uanset dagsform er det sikkert, at pulsen 
kommer op og smilet frem. 

Efter en god frokost står den på musik – ikke den slags 
man streamer fra YouTube, men den gammeldags 
slags, man selv lærer. Vi skal nemlig spille på forskellige 
instrumenter, og det gør ikke noget, at du ikke har prø-
vet det før, det har de andre nok heller ikke. Men når 
eftermiddagen er omme, har alle prøvet at få lyd ud af 
bare et eller andet instrument og fået oplevelsen af at 
lave noget godt gammeldags håndholdt. En rar afveks-
ling fra skærme og mobile enheder. 

Aftenen står på middag og fest, og er vejret godt (selv-
følgelig er det det!), kan vi måske grille. Søndag står den 
på afrunding og en badetur fra den fuldt tilgængelige 
strand. Den gennemsnitlige badevandstemperatur i 
juni er ca. 14 grader, så det er bare på med badetøjet 
og ud i vandet! Ungdomsweekenden er for unge med 
cerebral parese i alderen 15-22 år. Sæt stort X i kalen-
deren første weekend i juni. PS: Tilmelding er allerede 
1. maj, så tøv ikke for længe!
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holdes den 19. april kl. 17-19.30 på Marselisborg-
Centret i Aarhus. Tilmelding og betaling gennem 
vores hjemmeside spastikerforeningen.dk/kurser

holdes den 16. maj kl. 17-19.30 på Marselisborg-
Centret, Aarhus. Tilmelding og betaling senest 
den 6. maj gennem spastikerforeningen.dk/
kurser 

holdes i dagene 1.-3. juni, tilmelding og betaling 
senest den 1. maj gennem vores hjemmeside 
spastikerforeningen.dk/kurser. 
Har du spørgsmål, så kontakt kursuskonsulent 
Trine Kamp Larsen på tkl@spastik.dk

’Kun for far’

’Aldring med cerebral parese’ 

’Ungdomsweekend’ 
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Legatuddeling
Ragnhild Folkmanns Legat uddeler mindre beløb ultimo juli 2018 .
Legater kan søges af værdigt trængende familier med dokumenterede spastiske børn, fortrinsvis under 21år, under forudsætning 
af at disse børn forsat bor i hjemmet. Der ydes ikke støtte til formål, som dækkes eller burde dækkes af det offentlige.

Ansøgningen, hvortil der ikke findes særskilt blanket, skal ledsages af sygdomsdokumentation samt kopi af forældres seneste 
årsopgørelse fra SKAT tilligemed oplysning om barnets cpr. nr. 
Ansøgningsfrist: 15. maj 2018

Ansøgningen sendes til: Advokat Niels E. Valdal, Øster Allé, 2100 København Ø.
Legatbestyrelsen består af følgende medlemmer: Overlæge, dr. med. Liselotte Skov, reg. revisor Mogens Olsen og advokat Niels E. Valdal

Soft Design A/S
Rosenkæret 13
2860 Søborg

Telefon: 39 66 02 00
Telefax: 39 66 02 02

www.softdesign.dk

Soft Design D&N A/S
Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.

Ryvangs Allé 91 -  2900 Hellerup
Telefon 39 62 74 37

E-mail: info@dning.dk
www.dning.dk



2. 2018  CP II INDBLIK   29

I begyndelsen af januar var der i for-
skellige medier en del debat om et nyt 
studie om botulinum toksin (botox). En 
forskergruppe fra Danmark og Schweiz 
havde på baggrund af forsøg med 
botox på rotter fundet forandringer i 
rotternes muskulatur, som gav anled-
ning til forskernes bekymring.

På baggrund af studiet rettede Spa-
stikerforeningen henvendelse til 
Lægemiddelstyrelsen, som er den 
myndighed, der har ansvaret for læ-
gemiddelsikkerhed i Danmark. I vores 
henvendelse bad vi styrelsen om at 
forholde sig til studiet – og vurdere om 
det kunne give anledning til overve-
jelser i forhold til brugen af botox 
i behandlingen af mennesker med 
cerebral parese.

Lægemiddelstyrelsen har nu svaret 
Spastikerforeningen. Styrelsen fi nder 
ikke, at der i det pågældende studie 
kommer nye oplysninger frem, som 
ikke allerede er kendte virkninger og 
bivirkninger af botox.

Styrelsen skriver bl.a. i sit svar:
”Artiklen beskriver, hvad der helt kon-
kret sker i musklen, når den mister sin 
nervetilførsel ved injektion af botulinum 
toxin (botox red). Men man ved allerede, 
at musklen atrofi erer (skrumper ind) når 
det sker, men man har evidens for, at 
nerven gendannes, og musklen derved 
genvinder sin funktion efter nogle uger til 
måneder. Det er derfor, man ikke kan nø-
jes med én injektion, men skal have dem 
regelmæssigt for at bibeholde eff ekten. 

Lægemiddelstyrelsen 
har svaret på Spastiker-
foreningens henvendelse 
om et studie i botox.

Ingen grund til 
bekymring siger 
Lægemiddelstyrelsen

Det er vigtigt, at vi løbende diskuterer den behandling, som vores medlemmer tilbydes, 
understreger Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt.

I artiklen er musene undersøgt allerede 
efter tre uger efter injektion af lægemid-
let, og på det tidspunkt har medicinen 
stadig eff ekt”. 

Lægemiddelstyrelsen mener således 
ikke, at der er grundlag for hverken 
øget bekymring eller ændret vejled-
ning i forbindelse med behandlingen 
af botox.

Spastikerforeningen vil selvfølgelig 
fortsat følge både forskningen i og de-

batten om botox, bl.a. gennem vores 
specialistudvalg, som har behandlin-
gen med botox på dagsordenen. 

- Det er vigtigt, at vi løbende og ved-
holdende diskuterer den behandling, 
vores medlemmer tilbydes, og det er 
vigtigt, at vi efterspørger forskning og 
ny viden, så vi hele tiden kan under-
bygge, men også spørge ind til den 
behandling, der tilbydes, siger direktør 
Mogens Wiederholt i en kommentar til 
sagen.  

AF FRANDS HAVALESCHKA

Styrelsen fi nder ikke, at der i det
 pågældende studie kommer nye oplysninger 

frem, som ikke allerede er kendte 
virkninger og bivirkninger af botox.
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Når det godt må være lidt smart!

Se kollektionen på 
www.honni.dk
info@honni.dk • Tlf. 81 44 13 14

Tørklæderne til børn og voksne, er savlesmækker der opsuger væske

Honni savletørklæder

HUSET 
MED DE TRE 
SCENER

Se mere
på AKKC.DK

EUROPA PLADS 4, AALBORG · TLF. 9935 5566

- og mere end 100 kulturarrangementer om året

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 vifte 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
efter forløb har fået

Uddannelsen varer tre år og undervejs, skal du deltage i flere 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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Julegaven 
var en racerunner

Den var et stort hit med det samme for fem-årige Carl 
med cerebral parese fra Skanderborg. Racerunneren, som 
han i september 2017 prøvede for første gang. Så stort et 
hit at han slet ikke ville afl evere den igen. Det var han dog 
nødt til, for han havde lånt den af en legekammerat på en 
venskabsweekend for familier med børn med CP. 

Weekender hvor familier med børn med cerebral parese 
mødes to gange årligt i Jylland for at udveksle erfaringer, 
inspirere hinanden og for at hygge sig. Og oplevelsen 
med racerunneren var så stor, at Carls forældre - Kirsten 
Iversen og Anders Rou - ansøgte kommunen om en ra-
cerunner som merudgift. Det vil sige prisforskellen på en 
almindelig cykel og racerunneren, der er noget dyrere.

- Vi fi k ja fra kommunen efter otte uger, og i december 
kom Connie Hansen (producent af racerunnere, red.) med 
en racerunner, som Carl skulle prøve, så vi kunne se, om 
den passede. Carl løb med den ude på vejen og ville ikke 
af med den, da Connie skulle køre igen. Med vores hjælp 
skrev han efterfølgende et brev til julemanden om, at han 
ønskede sig en racerunner til jul, fortæller Kirsten Iversen.

Frihed, fart og stor glæde
Til jul fi k Carl så racerunneren af sin mormor og morfar, og 
det skabte stor glæde.

- Racerunneren giver ham frihed og mere fart på. Det er 
helt fantastisk. Han blev ked af det, da vi skulle ind, fordi 
han troede, at han skulle afl evere den igen, så vi måtte vise 
ham, at den skulle blive ude i vores garage, fortæller Kirsten 
Iversen.

Racerunneren gør det nemmere for Carl at komme om-
kring, få fart på og deltage i andres børns leg, når de for 
eksempel cykler rundt på vejen.

Vintervejret har gjort, at Carl ikke har været så meget ude 
på racerunneren, som familien havde håbet. Men når vejret 
bliver mildere, er der ingen tvivl om, at der er en fem-årig 
dreng i Skanderborg, der får godt med fart på.

AF BENJAMIN STEENGAARD RASMUSSEN



- Det er slet ikke det at passe Kasper 
eller mit arbejde, der er svært. Det 
er den mur af manglende forståelse, 
man møder i det off entlige, der gør 
det tungt og hårdt at være mor.

Hvis man skal samle alle frustratio-
ner i nogle få linjer, så er det, iføl-
ge Annette Lyster, dem der bedst 
dækker udfordringerne lige nu. Hun 
er alene-forælder til Kasper, der har 
multible funktionsnedsættelser og 
behov for døgnhjælp. 

Kasper har cerebral parese, er uden 
gangfunktion og kan ikke bruge arme-
ne. Han har intet sprog og minus 8 på 
begge øjne, hvilket betyder, at han er 
stærkt svagtseende og ude af stand til 
at betjene en talemaskine. El-køresto-
len fjernbetjenes af ledsageren. 

Kaspers 18 års fødselsdag 
giver nye udfordringer
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RÅDGIVNING

Uden at nævne yderligere om Kaspers 
omfattende diagnose-CV, måske lige 
at han også lider af epilepsi, så giver 
beskrivelsen et godt indtryk af, at det 
er et liv med mange udfordringer, som 
Annette og Kasper har i hjemmet i 
Helsingør.

Kommunen kontaktet i god tid
Indtil videre har Annette fået støtte til 
merudgifter, afl astning og delvist tabt 
arbejdsfortjeneste, så hun har været i 
stand til at passe Kasper i hjemmet og 
samtidig bestride et job på nedsat tid. 
Men den 14. juni fylder Kasper 18 år og 
så bortfalder den tabte arbejdsfortjene-
ste og sender Annette på fuldtidsarbej-
de. Og det er komplet uforeneligt, hvis 
ikke familien får bevilget en § 95-ord-
ning og dermed et passende antal støt-
tetimer og kontant tilskud til hjælpere.

Som forældre er man ikke længere juri-
disk forpligtet til at varetage omsorgen 
for den unge, der er fyldt 18 år. Det 
betyder, at det er kommunen, der skal 
sørge for, at der er den hjælp til rådig-
hed, som den unge har brug for. 

Her i Spastikerforeningens rådgivning-
steam får vi mange henvendelser fra 
forældre, der er fortvivlede over, at 
den hjælp, de bliver bevilget i kommu-
nen, ikke stemmer overens med den 
unges egentlige behov.

Langt de fl este sager handler om unge 
omkring 18-års alderen med multible 
funktionsvanskeligheder, der ikke er 
klar til at fl ytte hjemmefra, og som på 
grund af deres handicap heller ikke 
er i stand til at være arbejdsleder. De 

I overgangen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig. Det giver ofte anledning 
til problemer, fordi mange forskellige love, som administreres af forskellige afdelinger, er i spil. 

Svær overgang fra 
ung til voksen

kan derfor ikke visiteres til en § 96 
BPA-ordning, som er mere fordelag-
tig, bl.a. fordi den giver mulighed for 
at tage hjælperne med ud af huset til 
aktiviteter og til udlandet. 

Hjælp via servicelovens § 95
Forældre til unge med multible funk-
tionsvanskeligheder søger ofte om 
hjælp til kontant tilskud til ansættelse 
af hjælpere efter servicelovens § 95 
stk. 3. Her er udgangspunktet for 
udmålingen servicelovens § 83 om 
praktisk/personlig hjælp og pleje samt 
§ 84 om afl øsning/afl astning. 

Det vil sige, at der tages udgangspunkt 
i kommunens hjemmeplejestandarder 
for hjælp og pleje, hvilket betyder, at 
der eksempelvis udmåles 45 min. til 

AF SPASTIKERFORENINGENS RÅDGIVNINGSTEAM

personlig pleje om morgenen og 30 
min. til ernæring osv. Kommunerne 
forholder sig også til principafgørelse 
63-15 fra Ankestyrelsen, der fastslår, at 
der ikke kan ydes hjælp til overvågning. 

Overvågning vil sige, at hjælperen 
alene holder øje med borgeren og re-
agerer på evt. hjælpebehov, men ikke 
udfører hjælpeopgaver. Det betyder, at 
en ung med behov for hjælp det meste 
af døgnet, kun bevilges eksempelvis 48 
timers hjælp om ugen.

Støtten gælder kun i hjemmet
Kontant tilskud til ansættelse af hjæl-
pere kan kun benyttes i hjemmet. Hvis 
der er behov for hjælp til aktiviteter 
udenfor hjemmet, skal det bevilges 
som ledsagelse efter servicelovens 

Annette kontaktede derfor kommu-
nen i god tid, faktisk halvandet år før 
Kasper fylder 18 år. Der skulle dog 
fl ere opfordringer til, før der skete 
noget. Annette blev indkaldt til møde 
sammen med en række fagpersoner 
den 14. september 2017, men først 
den 5. februar hørte hun kommunens 



Socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg

Mandag kl. 15-18, onsdag kl. 10-12 
og fredag kl. 9-12 på 
telefon 38 14 88 98

Socialrådgiver 
Anne-Marie Larsen 
Tirsdag kl. 10-12 på 
telefon 38 88 45 97 

Psykolog 
Klaus Christensen 

Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12 
på telefon 38 88 45 95 

Kontakt til 
rådgiver-teamet
En ny sag startes altid ved en 
telefonhenvendelse. Du kan 
kontakte Spastikerforeningens 
rådgivningsteam på følgende 
numre og træffedage:
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Kort om § 95
En § 95, stk.3. ordning er rettet 
mod borgere med et hjælpebe-
hov på minimum 20 timer om 
ugen, som kommunen skønner, 
ikke selv er i stand til at fungere 
hverken som arbejdsgiver eller 
arbejdsleder, f. eks. på grund af 
en hjerneskade eller kognitive 
vanskeligheder.

Der er ikke noget retskrav, men 
ordningen skal bevilges, hvis 
kommunen ikke kan levere hjæl-
pen på anden vis, og de vurderer, 
at bestemmelsens øvrige betin-
gelser er opfyldt.

Borgere, som modtager hjælp efter 
§ 95, får hjælp til praktiske opgaver 
som toiletbesøg, spisning, badning 
mv. udmålt efter hjemmeplejens 
standard i de enkelte kommuner.  

Hvis en eller fl ere nærtstående 
varetager plejeopgaverne, og 
samtidig er tilskudsmodtager, kan 
de maksimalt varetage hjælpen i 48 
timer om ugen. Hvis den nærtstå-
ende er ansat som hjælper og ikke 
som tilskudsmodtager, er det de 
EU-retlige regler om arbejdstid, der 
er gældende.

vurdering af sagen. Normal praksis 
er fi re uger, men der skulle altså gå 
langt over fi re måneder.

Da kommunens visitering af støtten 
samtidig lå langt fra det reelle behov, 
knækkede fi lmen for Annette. Ved at 
sammenregne de forskellige støtte-
funktioner tilbød kommunen blot 43 
timer ugentlig praktisk hjælp, hvilket 
svarer til ca. seks timer pr. dag. 

- Det er slet, slet ikke nok, understre-
ger Annette Lyster, der straks har 
anket beslutningen. Hun forstår ikke, 
hvordan kommunen kan regne så 
skævt, når det i lægeerklæringen ty-
deligt fremgår, at Kasper skal have en 
rådighedsperson 24 timer i døgnet.

Massiv hjælp er påkrævet
- Jeg føler bestemt ikke, at jeg er uri-
melig, men man skal have den støtte, 
man har behov for, hverken mere 
eller mindre, og Kasper har behov for 
ekstra hjælp. Det er helt tydeligt for 
enhver, understreger hun.

Støtten kan være til alt, lige fra hjælp 
hvis han har krampe eller skal have 
brillen på plads, tisse, drikke, spise – el-
ler hjælp til de mere tunge ting som for 
eksempel tilretning af siddestillingen i 
el-kørestolen, morgen- og aftentoilette 
og de sårforebyggende vendinger om 
natten. Sidstnævnte klarer Annette dog 
selv. Hun har opbygget en søvnrutine, 
hvor de 6-8 natlige vendinger indgår.

I øjeblikket går Kasper i en specialskole 
i Espergærde. Han bliver hentet med 
handicapbus kl. 06.30, hvilket betyder, 
at Annettes vækkeur ringer kl. 04.00, 
for at hun kan nå det hele. Efter en 
lang køretur frem og tilbage til deltids-
jobbet på Frederiksberg, er hun klar til 
at tage imod Kasper igen et stykke hen 
ad eftermiddagen.

Efter sommerferien har Kasper fået en 
STU-plads på Geelsgårdskolen i Virum. 
Det glæder han sig rigtig meget til, men 
hvordan Annette skal klare udfordrin-
gen, når hun skal op på fuld tid, det tør 
hun slet ikke tænke på.

§ 97 - 15 timer om måneden og/eller 
som socialpædagogisk bistand efter 
servicelovens § 85. 

Som alternativ til den sparsomme 
hjælp i hjemmet tilbyder kommunen 
døgnanbringelse i et botilbud eller i en 
institution. Men det er ikke det, nogle 
familier ønsker. Forældrene vil gerne i 
videst muligt omfang passe den unge 
hjemme til den unge er klar til at fl ytte 
hjemmefra. 

I Spastikerforeningen arbejder vi for, 
at der gives lovhjemmel til, at unge, 
der ikke kan være arbejdsledere, 
stilles lige så godt som unge, der 
har mulighed for at få tildelt en BPA 
ordning.

Du kan læse mere om § 95 i prak-
sisnyt fra DUKH - nr.59 på 
www.dukh.dk
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www.visitdjursland.com

DJURSPAKKEN.DK
Skræddersy din vildeste ferie til Djursland

50 forskellige overnatningssteder, og derudover kan du booke
billetter til et stort udbud af vilde oplevelser på Djursland.

Beck Pack Systems A/S
info@beck-liner.com
www.beck -liner.com

Kontakt:
Forstander Fie Lester

Tlf: 47 38 39 00 • fl@mariehjem.dk
www.mariehjem.dk/lykke

Lykke Marie er et bofællesskab for 24 unge mennesker med 
mutiplefunktionsnedsættelser, som bor i moderne og flotte 

lejligheder med gode fælles faciliteter.

Personalet er fagligt kompetente, og brænder for at give de unge 
et aktivt ungdomsliv. 

Tømrerfirmaet A/S
EJVINDNIELSEN

Lillevangsvej 11
3700 Rønne

AircoDiet A/S      Prins Georges Kvarter 4      DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 76 20 15 30     aircodiet.com   

World leader in tobacco expansion
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Som noget nyt havde bestyrelsen i år valgt ikke at have et fag-
ligt oplæg før generalforsamlingen. I stedet valgte vi at fokuse-
re på, hvem vi er, og hvad vi skal lave. 

Vi havde derfor valgt at afholde en workshop, hvor vi bad 
deltagerne om at komme med input til vores arbejde. Det er 
vigtigt for bestyrelsen, at vi laver nogle af de aktiviteter, som 
vores medlemmer ønsker, og derfor har vi brug for løbende 
input til arrangementer og aktiviteter. 

12 unge, nogle med hjælpere, var mødt op, og gennem grup-
pearbejde kom de med super gode forslag til både faglige og 
sociale arrangementer. Vi har i mange år vekslet mellem de to 
typer af arrangementer, så det var naturligt med den indde-
ling. Vi fi k både forslag, som er nemme at stable på benene, 
og nogle som kræver noget mere arbejde for at virkeliggøre. 
Vi lover derfor ikke, at alle forslag kan realiseres, men tog dem 
med til det første bestyrelsesmøde, som den nye bestyrelse 
afholdte den 3. marts, hvor vi snakkede om de kommende 
aktiviteter i CP Ung. 

Efter den gode workshop afviklede vi efterfølgende den ordi-
nære generalforsamling. Her var der genvalg til næstformand 
Julie Morell Jensen og nyvalg til Jonas Brodersen fra Hørsholm 
og Emil de la motte Olsen fra Nærum, alle valgt for en 2-årig 
periode. Vi glæder os over at se nye ansigter i bestyrelsen og 
ser frem til at trække i arbejdstøjet.

Materiale fra generalforsamlingen kan du fi nde på vores hjem-
meside: www.cpung.dk   

Vanen tro afholdes der igen i år Fredags-
rock i Tivoli i København og Fed fredag i 
Tivolifriheden i Aarhus med masser af god 
musik. Programmet er nu off entliggjort 
begge steder.

Derfor vil vi gerne invitere vores medlem-
mer til en fantastisk rockkoncert med Car-
park North i både Tivoli i København den 4. 
maj 2018 og i Tivoli Friheden i Aarhus den 
15. juni 2018. 

Nærmere oplysninger og detaljer vil du få i 
den invitation, der er sendt ud til medlem-
merne, eller på vores hjemmeside: www.
cpung.dk  - har du spørgsmål om arran-
gementerne, bedes du kontakte næstfor-
mand, Julie Morell, på info@cpung.dk

Kom til koncert 
med Carpark North 
i København og 
Aarhus

Årsmøde med workshop

CP Ung 
REDIGERET AF CÆCILIE NISBETH

Husk, du kan følge CP Ung på Facebook, Twitter og Instagram via @ungmedcp. 

Følg CP Ung på de sociale medier
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Hver onsdag i de lige uger har Ung Til Ung Linjen åben. Fire 
samtalepartnere sidder klar til at tale med dig om alt det, du 
har på hjertet. Det kan for eksempel være, at du synes, at 
dine forældre er for kontrollerende, at du ikke trives i skolen, 
at du har brug for gode råd til påklædning, kort sagt alt 
mellem himmel og jord. Men hvem er det lige, man kommer 
til at tale eller chatte med, når man ringer 69 155 154? 

UNG Til UNG
LINJEN

...er åben
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SÅ ER VI I GANG:

AF JORUNN LANDE MESSEL

- Jeg hedder Frederik, er 25 år 
og jeg synes, en samtalelinje 
er en super fed ide. Jeg 
kender en del til blandt andet 
operationer, da jeg har siddet 
i kørestol, men er gående i 
dag. Ellers har jeg rig erfaring 
med alt det, der rører sig, når 

man er teenager med CP - lige fra skole til kærester.

- Jeg hedder August, er 25 
år og kommer fra Nørrebro. 
I øjeblikket læser jeg HF-
enkeltfag på KVUC. Som 
barn og teenager gik jeg i 
en normal privatskole, hvor 
der udover mig var to andre 
elever med CP.  Jeg er åben 

overfor at tale om alle emner på Ung Til Ung Linjen, om 
det er skole, fritid, personlige udfordringer eller noget 
helt andet.

Spastikerforeningens Ung Til Ung Linjen åbnede 4. april, og de fi re 
samtalepartnere er igen klar til at tage imod opkald og chats onsdag den 
18. april fra klokken 19.00 til 21.00. Telefonnummeret er 69 155 154.

- Jeg hedder Anna, jeg er 22 år og 
bor på Nørrebro i København. Jeg 
studerer til dagligt til kandidat i 
sprogpsykologi på Københavns 
Universitet. Mit handicap i form 
af min CP har på én gang været 
min største styrke og er samtidig 
min største svaghed. Min CP har 

helt sikkert givet mig en kæmpe kampgejst, fi ghterånd og 
viljestyrke. Men det er også mit handicap, der gang på gang 
sætter min tålmodighed, min selvtillid og mit mod på prøve. 
Min CP er på en gang den, der skaber størst usikkerhed og 
størst stolthed indeni mig.

- Jeg hedder Emilie, er 20 år og 
kørestolsbruger. I øjeblikket holder 
jeg sabbatår, inden jeg skal læse 
jura. Til daglig har jeg en BPA 
ordning, altså hjælpere. Jeg har gået 
på specialfolkeskole, men almen 
efterskole og gymnasium. I maj og 
juni er jeg i USA på roadtrip! Jeg er 
klar til at hjælpe med alt!

Ung Til Ung med CP 
- ny Facebook-side
Følg vores nye Face-
book-side Ung Til 
Ung Med CP.
Her vil du få seneste 
nyt om Ung Til Ung 
Linjen, og du vil kunne følge 
med i nedtællingen til det nye 
unge-website, der åbner i løbet af sommeren.

til det nyeyeyee 

Frederik 25 år

August 25 år

Emilie 20 år

Anna 22 år
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“Hov hov, kan du så komme hjem.” 
Danseinstruktør Bente Langkjær 
hæver tonelejet og kommanderer en 
kørestolsbruger og dansepartner på 
plads i rækken. Tonen er skarp, men 

Det handler ikke kun om at danse, når Gummifræserne mødes første lørdag i hver måned. 
For nok er det et kørestolsdansehold, men hyggen og fællesskabet fylder lige så meget som 
gummi-trinene på dansegulvet.

TEKST OG FOTO: BENJAMIN STEENGAARD RASMUSSEN

”Det er sjovt at give danseopvisning 
for andre, og det gør mig glad at gøre 
noget, andre vil se. Nogle bliver ret 
overraskede over det, vi kan.
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20 års jubilæum: 

Gummifræserne giver 
den gas på dansegulvet

samtidig kærlig overfor de seks køre-
stolsdansere og deres dansepartne-
re. Og de kan lide det.

Vi er på en skole i Jyderup på Vest-
sjælland, hvor Gummifræserne låner 
et lokale til den månedlige dansetræ-
ning. I 20 år har Bente Langkjær, der 
er uddannet danseinstruktør, stået 
for danseundervisningen på holdet, 
der opstod, fordi Bente så, hvad dans 
betød for hendes datter, Maibritt, der 
har cerebral parese og gik til folke-
dans.

- Det skabte så stor glæde for hende, 
at idéen om Gummifræserne kom i 
1997. Jeg vidste slet ikke, om der var 
behov for sådan et kørestolsdanse-
hold, forklarer Bente Langkjær, der i 
dag blander square dance, folkedans 
og moderne dans i træningen.

Holdet har gennem årene haft sam-
me koncept, og fl ere af danserne har 
været med fra starten. Der er ingen 

krav til alder eller funktionsniveau, 
men det er typisk den yngre del af 
voksne med cerebral parese, der 
danser med.

Sjovt at give danseopvisning
En af danserne er 38-årige Maibritt 
Langkjær fra Kalundborg. Hun har 
været med fra begyndelsen – og kan 
ikke undvære det.

- Jeg elsker at danse og er altid en af 
de første på dansegulvet. Jeg kan slet 
ikke få nok og bliver rigtig glad af det, 
forklarer Maibritt og tilføjer:

- Det er sjovt at give danseopvisning 
for andre, og det gør mig glad at gøre 
noget, andre vil se. Nogle bliver ret 
overraskede over det, vi kan.

Maibritt Langkjær har danset med i 
alle 20 år hos Gummifræserne og kan 
ikke undvære det.
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Gummifræserne har blandt andet 
optrådt ved indvielsen af Spastikernes 
Hus i 1998 foran Prinsesse Benedikte, 
været i TV Øst, optrådt på handicap-
messer, i Legoland og på Frederiks-
berg Rådhus. 

Masser af oplevelser, der styrker det 
gode sammenhold, som er en vigtig 
del af Gummifræserne, og som giver 
stolthed.

Spiser pizza efter træningen
Popgruppen Cartoons’ tempofyldte 
og underholdende musik er blandt 
danse-hittene her på holdet, og mu-
sikken strømmer ud i rummet, mens 
hjulene på kørestolene gnider rundt 
på gulvet.

- Vi bruger hinanden meget, vi er 
et godt netværk og taler om vores 
udfordringer. Det sociale fylder i det 
hele taget meget, og vi spiser pizza 
sammen efter træningen og tager på 
rejser, forklarer Bente Langkjær og 
tilføjer:

- For det skal være sjovt, det skal være 
hyggeligt og man skal også kunne 
pjatte med hinanden. 

Kørestolsdansen hjælper deltager-
ne til at blive mere udadvendte, og 
samtidig er det med til at afkræfte 
fordomme og folks opfattelse af, hvad 
handicappede kan og ikke kan.

Der er plads til fl ere på holdet, så er du interesseret i at høre 
nærmere eller få en svingom, så læs mere om Gummifræserne 
på www.spastikerforeningen.dk/gummifræserne
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Som uddannet 
danseinstruktør 

er der styr på 
trinene, når Bente 

Langkjær styrer 
dansen.

h bl dt d t
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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.

Bisidderens rolle er ikke
At overtage dialogen og/eller udtale sig om lov-
givningen. Bisidderen skal forholde sig observe-
rende og sørge for, at medlemmet kommer til 
orde. Bisidderen påtager sig heller aldrig rollen 
som partsrepræsentant.

Et bisidderforløb
Består af et formøde, selve mødet og et eftermø-
de. Et sådant forløb aftales altid med bisidderko-
ordinatoren med mindst 14 dages varsel.

Når du benytter dig af muligheden 
for en bisidder
Skal du sørge for løbende at holde både bisidder 
og bisidderkoordinator orienteret om eventuelle 
ændringer og/eller afl ysninger i det aftalte forløb.

Hvis du vil vide mere
Så kontakt bisidderkoordinator Mie Juul Peder-
sen 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
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Kulhusvej 200 • 3630 Jægerspris
Tlf. 20 33  6518

Entreprenør

Peer Larsen

et tilbud til udviklingshæm-
mede voksne og børn

Rendbjergvej 9
6320 Egernsund
Tlf. 88 72 44 70

Aflastningshjemmet Rendbjerg

Lavuks tilbud er til for 
udviklingshæmmede bor-
gere -  voksne og som unge.

Tjek vores hjemmeside på
www.lavuk.dk
eller ring 3918 4211

HJE Ventilation
Præstefælledvej 12

2770 Kastrup
Tlf. 32 52 84 43

www.hje.nu

Studievej 5 • 9400 Nørresundby
Tlf. 99 82 52 52 • www.vuk-aalborg.dk

 Tlf. 24 24 75 22 • E-mail: marianneholm@holm.mail.dk

Ridefysioterapeut Marianne Holm
Ridefysioterapi i Region Hovedstaden og efter aftale



1-2. KØBENHAVN/
FREDERIKSBERG 
Formand Mansoor Siddiqi
Mail: msi@parasport.dk

DIALOGMØDE OM JOB 
OG SAMMENKOMST
Til vores sidste debataften kom der 
mange fi ne forslag til aktiviteter i 
2018. Et af emnerne var et oplæg om 
jobmulighederne på særlige vilkår for 
handicappede. Vi har derfor inviteret 
Handicapidrættens Videnscenter til 
at komme og holde oplæg om netop 
dette. Vi inviterer derfor dig til dette 
arrangement. Mødet rundes af med 
fællesspisning samt løs snak om frem-
tidige aktiviteter.
Tid: Onsdag den 9. maj kl. 17.00-
21.00.
Sted: Fælleshuset, Christian Paulsens-
vej 15, 2000 Frederiksberg.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Senest onsdag den 2. 
maj til Mansoor Siddiqi på mail: msi@
parasport.dk eller mobil: 40 84 24 57.
Vel mødt/bestyrelsen

3. KØBENHAVNS OMEGN
Formand Connie Petersson
Mail: phariss@mail.dk

WALK AND TALK 
- PÅRØRENDE GÅR EN TUR
Vi er et par pårørende, der synes, det 
vil være godt at mødes med andre 
pårørende. Derfor har vi arrangeret et 

KREDSAKTIVITETER
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par gåture forskellige steder i Region 
Hovedstaden.
Tid og sted: Torsdag den 31. maj kl. 
18.00: Rundt om Damhussøen – vi 
mødes i Rødovre Centrum, parke-
ringspladsen ved Atlas biografen. 
Turens længde er 5-6 km. 
Lørdag den 9. juni kl. 14.00: Rundt i 
Fredensborg Slotshave – vi mødes på 
parkeringspladsen. Længden bestem-
mer man selv.
Pris: Gratis
Tilmelding: Er ikke nødvendig, men 
hvis du ved, du kommer, så send en 
mail til phariss@mail.dk
Tovholdere: Connie Petersson og 
Vinnie Brodersen.
Info: Mange har svært ved at fi nde 
barnepige til deres pårørende med 
CP, men lad det ikke være nogen 
hindring. Man kan komme rundt med 
klapvogn eller kørestol. Det er opstart, 

og vi skal fi nde ud af, om der er stem-
ning for at pårørende mødes, så kom 
endelig.

SMARTPHONEKURSUS UDSKUDT
Kredsbestyrelsen har arbejdet på 
at arrangere et lynkursus i brugen 
af smartphones. Det har imidlertid 
vist sig vanskeligere end forventet. 
Vi håber at have et kursustilbud klar 
senere på året. Hvis du vil have hjælp 
til din smartphone, kan du eventuelt 
kontakte dit lokale bibliotek og spør-
ge, om der er frivillige, der måske kan 
give lidt starthjælp. Hvis du gerne vil 
lære at bruge NemID, kan borgerser-
vice i din kommune måske hjælpe.

4. NORDSJÆLLAND
Formand Lisbeth Østergaard
Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

BLADUDGIVELSER I 2018
Blad Afl everes til postNORD

Nr. 3 15. juni

Nr. 4 14. august

Nr. 5 19. oktober 

Nr. 6 14. december

GLEM IKKE AT HUSKE…
Deadline til CP Magasinet INDBLIK 
nr. 3/2018, der udkommer medio 
juni: Almindeligt stof 10. maj – 
kredsaktiviteter senest 20. maj - 
men gerne før. Materiale 
modtages på mail: fh@spastik.dk
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5. ROSKILDE 
Formand Bente Lis Clausen
Mail: bentelis@tunenet.dk

VI LÆGGER DYRENE I SENG I ZOO
Vi besøger dyrene efter lukketid i 
Københavns Zoo, men inden da spiser 
vi i Bjælkehuset på Valby Langgade 2, 
Valby. Restauranten ligger på niveau 
med Zoologisk Have, så vi skal ikke op 
af den stejle bakke. Bordet bestilles 
til kl. 16.00. Efter fælles frokost går vi 
samlet over i Zoologisk Have, hvor vi 
får en to timers rundvisning. 
Tid: Søndag den 3. juni kl. 18.30. Vi 
mødes foran Zoo.
Sted: Københavns Zoo.
Pris: Har du lyst til at deltage i spis-
ning koster det 100 kr. i egenbetaling, 
ledsager er gratis. Drikkevarer er for 
egen regning.
Tilmelding: Til Bente Lis på mail: 
bentelis@tunenet.dk - senest torsdag 
den 31. maj.

6. NORDVESTSJÆLLAND
Formand Solveig Krogh Christiansen
Mail: familien.christiansen@privat.dk

FOREDRAG AF PSYKOLOG 
BIRTHE JARLFELDT
Hvad gør det ved familien, at der 
kommer et handicappet barn?
Tid: Tirsdag den 29. maj kl.19-21.
Sted: Fjordstjernen, Isefjords Allé 27, 
Holbæk.
Pris: Gratis – der serveres kaff e/te, 
kage og frugt.

Tilmelding: Senest 22. maj til Marlene 
Jørgensen, tlf. 30 53 03 30 eller Mai 
Britt Eriksen, tlf. 50 48 80 03.

GUMMIFRÆSERNE
Gummifræserne træner på Tornved-
skolen afd. Jyderup i B-fl øjen. Flere 
oplysninger: Bente Langkjær, 
tlf. 59 29 15 86. Læs mere på 
www.spastikerforeningen.dk/
gummifræserne

ÅRETS FØRSTE BOWLING
Den 18. marts var 18 deltagere samlet i Roskilde Bowling Center, hvor vi 
hyggede os med en omgang bowling, og igen var der pokaler til vinderne. 
Denne gang var det Michael, der vandt. Efter bowlingen gik vi på Ro’s Torv, 
hvor vi sammen spiste en dejlig frokost.

Bente Lis

GOD STEMNING DA JUBILAR BLEV HYLDET
Der var god stemning og opbakning til kredsens generalforsamling den 19. 
februar på Hotel Strandparken i Holbæk. Aftenen blev indledt med fælles-
spisning, og før selve generalforsamlingen informerede hovedforeningens 
kommunikationskonsulent Benjamin Steengaard Rasmussen om Spastiker-
foreningens nye hjemmeside og tankerne bag den. Spørgelysten var stor 
og svarene imødekommende. Der var genvalg af de bestyrelsesmedlem-
mer, som var på valg. Det var Britt Drud Sørensen, Fie Norinder, Mai-Britt 
Eriksen, og som suppleanter valgtes Heidi Løvkvist og Kari Rubeksen. 
Bestyrelsen vil fortsat have fokus på temamøder, der bidrager til oplysning 
eller afhjælpning af udfordringerne som følger med CP. Vi var glade for 
at kunne fejre Annette Pedersens 25 års jubilæum som bestyrelsesmed-
lem, og hun blev fortjent takket for sin store og vedholdende indsats for 
foreningen. 

JULEN VARER LIGE TIL PÅSKE…
Da de gode minder fra juletræs-
festen ’faldt ud’ i sidste blad, 
kommer her en lille beretning fra 
arrangementet i Vig Forsamlings-
hus. Eftermiddagen bød traditio-
nen tro på fællessang og dans om 
juletræet, anført af en drillende 
og veloplagt nissefamilie (tak til 
Bente, Michael og Olivia). Igen i år 
spillede Walters fem harmonika-
spillere en række stemningsfulde 
melodier, og vi afsluttede med 
lotteri med over 200 gevinster, så 
stort set alle gik hjem med mere 
end én gevinst. Tak til de mange, 
som indsamlede gevinster, og 
tak til de trofaste sponsorer som 
leverede fi ne gaver til vores popu-
lære lotteri. 
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9. STORSTRØM
Formand Claus Petersen
Mail: clausdelfi n@hotmail.com

GENERALFORSAMLING
Kredsen holdt middag og generalfor-
samling i Bangs Have den 8. februar, 
hvor det var dejligt at se fl ere af kred-
sens medlemmer. Ny i bestyrelsen 
er Marianne Hansen, der blev valgt 
til suppleant. Et stort velkommen til 
hende. Herefter var psykolog Klaus 
Christensen inviteret til at holde fore-
drag om kognitive vanskeligheder, og 
hvordan de kan afhjælpes. Det var et 
godt foredrag, som gav os alle noget 
at tænke over.

SLAGERPARADE
Kredsen havde den 9. februar invi-
teret til Slagerparade i Bangs Have i 
Maribo, og de medlemmer, der var 
med, havde en rigtig dejlig aften. Der 
var masser af melodier, man kunne 
synge med på og dejlig mad, så der 
var et stort ønske om, at vi også købte 
billetter til arrangementet næste 
gang.
 
HOLD ØJE MED MAILBOKSEN
Kredsens næste arrangement er den 
22. juni, hvor vi inviterer til revy i 
Nykøbing Falster, så hold øje med din 
mailboks.

Yvonne

10. BORNHOLM
Formand Karen Nisbeth
Mail: karen@nisbeth.dk

BESTYRELSEN FORTSÆTTER
Generalforsamlingen blev i år holdt i 
Aakirkebyhallerne med efterfølgende 
fællesspisning. Den nye bestyrelse 
er uændret: Karen Nisbeth, formand 
og HB-medlem, Mia Rømer, næst-
formand og HB-suppleant, Susanne 
Knudsen, kasserer, Kent Munch og 
Erik Vest, bestyrelsesmedlemmer. 
Dorte Konradsen fortsætter som 
revisor. Desuden fi k vi indvalgt Sanna 
Jørgensen som ny suppleant. Vi siger 
velkommen til Sanna og glæder os til 
samarbejdet.

HJERNEUGE-ARRANGEMENT
I samarbejde med Kommunikations-
centret havde vi den 12. marts arran-
geret et spændende arrangement i 
anledning af Hjerneugen. Det blev en 
stor succes med over 30 deltagere, 
der repræsenterede fl ere forskellige 
interessegrupper. Se mere om Hjer-
neugen på side 5.

Hilsen bestyrelsen

11. FYN
Formand Mads Witt Demant
Mail: lenaogmads@gmail.com

FAMILIE-TUR I ZOO
Saml familien til en hyggelig dag med 
Spastikerforeningen Fyn i Odense Zoo. 
Ta´ madkurven med og lad os få en 
skøn dag mellem pingviner, løver og 
fl amingoer. Billetter udleveres ved 
indgangen kl. 10.30 Vi mødes senere 
til fælles frokost med vores medbragte 
mad. Kl. 13.30 mødes vi ved indgan-
gen til guidet tur i parken.

Tid: Lørdag den 26. maj kl. 10.30.
Sted: Odense Zoo, Sønder Boulevard 
306, 5000 Odense S.
Pris: Foreningen betaler entré, men 
alle med ledsagerkort eller årskort til 
Odense Zoo må meget gerne bruge 
dette.
Tilmelding: Senest den 22. maj til 
Linda Jensen på mail: cirkusjensen@
gmail.com eller tlf. 29 82 11 25. Vi ses!

VELKOMMEN TIL DE NYE I 
BESTYRELSEN
Først skal der lyde et stort velkommen 
i bestyrelsen til Lene, Ann-Katrine, 
Charlotte, Mette og Christian samt en 
stor tak for samarbejdet til de to afgå-
ende medlemmer, Karen og Lone. Vi 
havde i februar en rigtig god general-
forsamling med god dialog og et fanta-
stisk oplæg fra Spastikerforeningens 
psykolog Klaus Christensen. Rigtig 
dejligt, at der var så stor opbakning 
til aftenen. Det er bare så hyggeligt at 
være sammen med jer medlemmer.

Bestyrelsen

BOWLING OG PIZZABUFFET
Vi mødes til en god omgang kast med bowlingkuglerne i en times tid og 
slutter af med den dejlige, velkendte pizzabuff et. Hvis man vil nøjes med at 
være heppekor, er man lige så velkommen.
Tid: Torsdag den 3. maj kl. 17.00.
Sted: Bowlinghallen på Torneværksvej i Rønne.
Pris: 50 kr. pr person, der betales på dagen. Beløbet dækker baneleje, mad 
og drikke.
Tilmelding: Senest søndag den 29. april til Karen på karen@nisbeth.dk 
eller tlf. 30 28 13 85.
Info: Husk at komme i god tid, så vi kan nå at skifte sko og være klar ved 
banderne præcis kl.17.00. Skulle der være nogen, som kun har lyst til at 
komme til fællesspisningen, så mød frem kl. 18.00, men husk tilmelding 
alligevel.

Vi ses!
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12. SØNDERJYLLAND 
Formand Tobias Jørgensen
Mail: 2bias1997@gmail.com

13. SYDVESTJYLLAND  
Formand Jan Grønbæk Sørensen
Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

TA’ MED BUSSEN TIL 
SKIVE FESTIVAL
Den 2. juni arrangerer 
kreds 13 en bustur til 
Skive Festival. Busturen er gratis for 
vore medlemmer, men du skal selv 
bestille og købe billetter til festivalen 
gennem foreningen. Det kan du læse 

mere om på side 11. Bussen kører 
præcis kl. 9.30 fra Kvaglundparken 1, 
hvor vi mødes, og forventet hjem-
komst ca. kl. 01.30. Efter tilmelding 
er der mødepligt, og ved udeblivelse 
uden afbud forbeholder bestyrelsen 
sig ret til at opkræve 200 kroner.
Under turen giver bestyrelsen kaff e 
og et rundstykke. Det vil være muligt 
at købe øl eller vand undervejs, og 
der vil selvfølgelig blive indlagt en 
pause ved et kørestolsegnet toilet. 
Tilmelding til bussen fra Esbjerg til 
Jan Grønbæk, tlf. 20 27 66 01 (bedst 
kl.19-20) eller på e-mail: j-gronbaek@
mail.tele.dk - husk at oplyse, om du er 
kørestolsbruger og om der er tale om 
manuel eller el-stol (minicrosser kan 
medtages med forbehold for plads i 
bussens bagagerum).
Tilmelding: Senest 18. maj - der er et 
stærkt begrænset antal pladser, hvor-
for vi anbefaler hurtig tilmelding.

Jan Grønbæk

HYGGEAFTEN MED GOD MAD OG GODE SNAKKE
Alle aldre var repræsenteret ved fyraftens-fællesspisningen den 5. marts. 
Det blev en rigtig hyggelig aften med god mad, snak og hygge. 35 personer 
i alle aldre spiste, sang, hyggede og grinede. Bestyrelsen havde lavet god 
mad, så alle gik glade og meget mætte hjem. Skøn aften.

GOD GENERALFORSAMLING MED MUSIK
Årets generalforsamling, der forløb i god ro og orden, blev afholdt den 
24. februar med godt 25 deltagere. Bortset fra enkelte rokeringer var der 
genvalg over hele linjen, og bestyrelsen er klar til at arbejde videre med 
gode tilbud til medlemmerne, som vi håber, man vil tage godt imod, efter-
hånden som de off entliggøres. Efter generalforsamlingen bød bestyrelsen 
på wienerschnitzel med alt, hvad dertil hører, inden vi gjorde plads til 
Duetten. Den ene halvdel af Duetten - Ovin Klein - fortalte om sin nedtur, 
følgerne af alvorlig stress og sin vej tilbage til livet samt om sin karriere 
med musik, som har givet ham et nyt liv. Efter foredraget sang han og 
hans makker en række dejlige sange, inden de delte sanghæfter ud, så alle 
tilstedeværende fi k en enestående mulighed for at få rørt sangstemmerne.

Jan Grønbæk

VARDE SOMMERSPIL
Igen i år har vi reserveret billetter til 
Varde Sommerspil til vores kredsmed-
lemmer. Denne gang til den populære 
forestilling Chaplin The Musical.
Tid: Lørdag den 7. juli kl. 15.00.
Tilmelding: Først-til-mølle til Jan 
Grønbæk på e-mail: j-gronbaek@mail.
tele.dk eller telefon 75 17 24 28. Når 
du har fået bekræftet din billetbestil-
ling, kan du indbetale beløbet 200 kr. 
pr. deltager for medlemmer og 400 
kroner for pårørende på vores konto, 
som du får oplyst efter din tilmelding. 
Efter bekræftelsen på din billet er din 
tilmelding bindende.
Info: Forestillingen begynder kl.15, 
og efter forestillingen mødes vi til en 
herlig buff et på Hotel Arnbjerg. 
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14. SYDØSTJYLLAND 
Formand Jens Peder Roed
Mail: jproed@stofanet.dk

FIN GENERALFORSAMLING
Vores årlige generalforsamling, der fandt 
sted den 27. februar på Hejse Kro, starte-
de med fællesspisning. Herefter afl agde 
formanden, Jens Peder Roed, beretning, 
hvor han fortalte både om de lokale 
aktiviteter og hans arbejde i foreningens 
forretningsudvalg. Kassereren, Kurt Han-
sen, afl agde efterfølgende regnskabet, og 
under punktet ’valg til bestyrelsen’ blev 
Benny Jørgensen og Kurt Hansen gen-
valgt. Desuden blev bestyrelsen udvidet 
med et ekstra medlem, som blev Rasmus 
Lund Sørensen, mens der var genvalg til 
Michael Petersen som bestyrelsessupple-
ant og
Anne-Marie Hansen som bilagskontrol-
lant. Herefter fi k foreningens direktør, 
Mogens Wiederholt, ordet, og fortalte 
meget grundigt om landsforeningens 
arbejde, inden aftenen blev afsluttet med 
kaff e og æblekage.

15. VESTJYLLAND
Formand Bent Ole Nielsen
Mail: bon@privat.dk

BESTYRELSEN 2018
På den netop overståede generalfor-
samling var der genvalg til Jan Vad, Pia 
Enevoldsen og Ellen Rahn. Bestyrelsen 
glæder sig til at komme i gang, og vi mod-
tager meget gerne forslag til aktiviteter, 
foredrag og tiltag for vores medlemmer. 
Husk at kigge på – følge – synes godt om 
vores side på Facebook: Spastikerforenin-
gen Vestjylland. Der vil løbende komme 
informationer og opdateringer om, hvad 
vi laver, og hvad der sker i området. 

Bestyrelsen

TA’ MED PÅ SKIVE 
FESTIVAL 2. JUNI
Spastikerforeningen har igen 
i år et telt udenfor festival-
pladsen og har et godt tilbud til vores 
medlemmer. Læs meget mere på side 
11. Vi vil gerne give fl ere mulighed for at 
opleve Skive Festival og tilbyder at koor-
dinere fælles kørsel i egne biler og i bus. 
Der er afgang fra Bytoften 73 i Herning kl. 
11.30 og hjemkomst ca. kl. 00.30. Tilmel-
ding senest den 18. maj til Claus Madsen 
e-mail: spadsermadsen@webspeed.dk 

eller til Bent Ole Nielsen på mail: 
bon@privat.dk eller telefon 97 14 24 83 
eller 21 29 48 44 efter kl. 16. Vi ses!

Bestyrelsen

16. MIDTJYLLAND
Formand Jørgen Knudsen
Mail: jk@asgaard-online.dk

GENERALFORSAMLING OG OPLÆG
17 deltog, da kredsen holdt general-
forsamling den 21. februar i Tinghallen 
i Viborg. Som gæst og oplægsholder 
havde vi i år inviteret Anders K. Kri-
stensen, der arbejder som mangfol-
dighedskonsulent i Region Midtjylland. 
Han blev valgt til dirigent, inden Jørgen 
Knudsen fremlagde en fyldig beret-
ning, hvor han bl.a. fremhævede Spa-
stikerforeningens bredt favnende akti-
viteter. Rent lokalt kæmpes der mange 
vigtige kampe, bl.a. mod urimelige 
frikommuneforsøg og forringelserne af 
den vederlagsfri fysioterapi. Forman-
den fremhævede også kredsens gode 
aktiviteter, bl.a. Jens Tamborgs oplæg i 
april, deltagelsen i Skive Festival i juni, 
Legoland for børn i august og endnu et 
besøg af ’Rebellen fra Langeland’, Ole 
Sørensen, i september. Beretning blev 
godkendt, det samme gjorde regn-
skabet, der viste et positivt årsresultat 
på 15.000 kr. Vedtægtsændringer fra 
hovedbestyrelsen blev taget til efterret-
ning, mens der til poster til bestyrelsen 
m.v. var genvalg over hele linjen.
Under eventuelt blev navneskift 
fra Spastikerforeningen til f.eks. CP 
Foreningen diskuteret. Nogle var for, 
andre imod. Det bliver taget op på 
hovedbestyrelsesmødet i april og evt. 
endelig besluttet på landsmødet i 
september. I den forbindelse efterlyste 
Jørgen navneforslag. Efter at have bifal-
det den store anerkendelse, som DRs 
Sportsgalla i januar gav Mansoor Sid-
diqi og Connie Hansen, der har skabt 
og udbredt racerunning-sporten, tak-
kede han deltagerne for et godt møde. 
Herefter overtog Anders K. Kristensen 
scenen og holdt et spændende oplæg 
om sit virke. Gode personlige fortællin-
ger og en fi lm omkring mangfoldighed 
og muligheden i at være handicappet, 
var med til at vise den bredde, der er i 
udfordringerne. Som konsulent møder 
Anders mange forskellige folk og 
arbejdspladser, men sjældent menne-

sker med handicap, hvorfor det nu 
er blevet et fokusområde. Som en af-
sluttende bemærkning slog han fast, 
at vi mennesker med et handicap, er 
nødt til at italesætte vores kompe-
tencer meget mere overfor diverse 
potentielle arbejdsgivere!

SKIVE FESTIVAL
Vær med til årets 
Skive Festival lørdag 
den 2. juni fra kl. 11.00 
til kl. 24.00, hvor vi igen i år har ar-
rangeret en speciel event for Spasti-
kerforeningens medlemmer. Teltet 
åbner kl. 11, hvor der kan købes 
drikkevarer til små priser, og ca. kl. 
18.00 vil Spastikerforeningen være 
vært med aftensmad, der er med i 
billetprisen. Teltet er åbent hele da-
gen, så har du brug for en pause fra 
musikken, så kan du få den i teltet. 
Husk at sikre dig billet. Læs mere på 
side 11.

17. ØSTJYLLAND
Formand Caspar Vestergaard
Mail: casparvestergaard@gmail.com

25 ÅR I BESTYRELSEN
På generalforsamlingen blev der 
rettet en stor tak til de mange, der 
hjælper til med at holde lokalkredsen 
kørende. En speciel stor tak var der til 
Kim W. Petersen, der stadig har styr 
på fi nanserne, og igen i år har sikret 
kredsen et mindre overskud. Han 
kunne i år fejre 25 års jubilæum som 
bestyrelsesmedlem. Udover kasserer-
posten holder han også kredssiden og 
Facebook-siden opdateret samt står 
for køreturene til vores møder i Århus.

RØDE LYGTER!
Slap a weekenden på Feriecenter Slet-
testrand den 4.-6. maj er fuldt booket 
med 106 deltagere fordelt på 30 fami-
lier, og der er fl ere på venteliste. Så vi 
ser frem til en rigtig dejlig weekend.
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18. NORDØSTJYLLAND  
Formand Asger Laustsen
Mail: il.as.laustsen@outlook.com

OPLÆG AF MIA
Kredsens generalforsamling, der blev 
afholdt den 1. februar i kantinen på 
Hjernecenter Randers, startede med 
spisning og hyggeligt samvær. Her-
efter gav foreningens socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg et fyldigt og aktuelt 
indlæg om de nye ændringer i servi-
celoven og konsekvenserne af dette. 
Mia orienterede også om de generelle 
sagsbehandlingsregler, som brugerne 
skal være meget opmærksomme på, 
idet hun har konstateret mange fejl 
fra kommunernes side. Efter ind-
lægget var der mulighed for at stille 
spørgsmål, hvilket mange benyttede 

sig af. Medlemmerne var glade for at 
møde Mia, hvilket gør det nemme-
re fremadrettet at rette kontakt til 
hende, når man har problemer på det 
sociale område. En stor tak til Mia for 
hendes besøg.

GENERALFORSAMLING
Efter en kaff e/te pause med kage 
gik selve generalforsamlingen i gang 
med Bent Lunø som dirigent. Han 
styrede forsamlingen på en profes-
sionel og sober måde. Beretning og 
regnskab blev fremlagt, og en mindre 
justering af vedtægterne blev god-
kendt. Der var genvalg til bestyrelsen 
til Lars Lind, Dorte Søndergaard 
Hansen, Bjarne Vestergaard og Asger 
Laustsen. Jens Kirk blev genvalgt som 
suppleant, og Mona Mortensen blev 
ny suppleant, da Bent Lunø ønskede 
at udtræde. Kaj Schødt blev genvalgt 
som revisor. Under eventuelt drøfte-
des kommende aktiviteter. Der deltog 
25 i generalforsamlingen.

Asger

FANTASTISK TILSLUTNING 
Tak for den overvældende tilslutning 
til vores familietur til Slettestrand 
den 8.-10. juni. I alt 83 har tilmeldt 
sig til 70 pladser, så der nu er 13 på 
venteliste. Til orientering udsendes 
nærmere information til de tilmeldte 
omkring 1. maj.

Bestyrelsen

19. NORDJYLLAND 
Formand Anna Marie Nielsen
Mail: amn@bolig-pm.dk

SVØMNING I AALBORG
Vi svømmer torsdage kl.15.00-19.00 
i varmtvandsbassinet på Vester Ma-
riendal Skole, 9000 Aalborg. Holdet 
følger skoleårets kalender. Flere 
oplysninger: Kirsten Hansen tlf. 20 68 
38 00 eller mail: kihan@stofanet.dk

Få overblik på 
hjemmesiden

Du kan fi nde alle 
kredsenes arrangementer
- og mange fl ere - på 
foreningens hjemmeside:

www.spastikerforeningen.dk/aktiviteter

Finn Mørup blev 
hyldet for mange års 
bestyrelsesarbejde.

VELBESØGT GENERALFORSAMLING
Der var godt 30 deltagere til årets generalforsamling, som blev indledt med 
fælles hygge og snak og en lækker buff et. Vores efterhånden faste dirigent, 
Verner Hansen, Lars Thue’s hjælper, styrede os fl ot gennem generalforsam-
lingen, og der var både applaus til Caspar Vestergaards formandsberetning 
og til regnskabet.
Finn Mørup, som har været aktiv i bestyrelsesarbejdet i over 40 år, kun af-
brudt af enkelte pauser, havde valgt ikke at genopstille. Formanden takkede 
ham for hans store indsats i kredsforeningens bestyrelse i de mange år og 
overrakte nogle gode fl asker vin. Vi kommer til at savne Finn, men glæder 
os over, at vi stadig ser ham og Kitty til vores arrangementer. 
Der var genvalg til de øvrige, som var på valg, og til vores suppleant, Tho-
mas Arpe. Nye ansigter i bestyrelsen er Nicolai Vittrup, som er forælder 
til tvillinger på 13 år, hvoraf den ene har CP, og på suppleantposten Lone 
Pedersen, som selv har CP. Aftenen sluttede med et rigtig interessant og 
spændende foredrag af Thomas Arpe, som fortalte om, hvordan han fi k 
idéen til at hjælpe med at opbygge en forening for mennesker med CP i 
Uganda og den store skepsis, det afstedkom, da han tilbage i 2008 rejste tre 
måneder til Uganda for at undersøge forholdene. Men Thomas blev ved og 
fi k et godt projekt op at stå, som man kan læse mere om på www.unacp.org
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Har du et barn
med autisme, ADHD eller udviklingshæmning?

Er det en udfordring at få hverdagen til at hænge sammen?
Er det svært at navigere i samarbejdet med det offentlige
og skolen?
Navigatio kan være med til at skabe overblik,
reducere stress, målrette indsats og tydelig-
gøre jeres hverdag for samarbejdspartnere.

Kontakt mig og få en uforpligtende snak
om jeres situation og hvordan jeg evt.
kan jeg hjælpe jer.

Se mere på
www.hanskastbjerg.dk
60 54 00 74

Vi tilbyder reparationer, salg, 
udlejning og service af alle mærker*

Amagerbrogade 165-167 • 2300 København S
Tlf: 32 58 16 68 • www.amarsport.dk
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ID-NR. 46276

Hvert år fødes der mellem 120 og 150 børn med cerebral 
parese.  Spastikerforeningen arbejder for at sikre dem bedst 

mulige vilkår i forhold til skolegang, uddannelse og 
beskæftigelse. Samtidig vil foreningen fortsat gøre en stor 

indsats for at tilbyde rådgivning, så alle får den hjælp, 
de har brug for.

Du kan støtte dette arbejde ved at betænke 
Spastikerforeningen i dit testamente. For at være sikker 
på at alt bliver, som du gerne vil have det, er det en god 

idé at få juridisk bistand. 

Betænker du Spastikerforeningen i dit testamente, betaler vi 
advokatens salær for oprettelsen af et standardtestamente. 

Læs mere om arv og testamente på spastikerforeningen.dk 
eller ring på telefon 38 88 45 75, hvis du har spørgsmål.

En gave 
i dit testamente


