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Den 8. august gik Spastikerforeningen i luften 
med et nyt website for unge med cerebral pa-
rese (CP): www.ungtilungmedcp.dk. Det er et 
website, som er specielt designet til at matche 
de ønsker og behov unge har. Her er chat-
funktion, et UngeForum, hvor man kan skrive 
anonymt med andre unge, video med unge 
med CP og meget mere.

Unge med CP vil fuldstændig det samme som 
alle andre unge. Men der skal være plads til 
CP, uden at rummet er fyldt op med CP. På 
www.ungtilungmedcp.dk er CP det usynlige 
bagtæppe, mens alt det, der defi nerer ung-
dom, er i forgrunden: køn, kærester, sex og 

Vi er her - også for dig, 
der er ung og har CP

LEDER

Unge skal vide, at 
Spastikerforeningen 
også er her for dem.
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venner, usikkerhed, identitetsafsøgning, løsri-
velse fra forældre, skole og uddannelse.

Det er vigtigt, at vi som forening fornyer os, at 
vi målretter vores tilbud og kommunikation, 
så vi ikke bare råber bevidstløst ud af vinduet, 
men taler direkte og i øjenhøjde med vores 
medlemmer, der hvor de nu engang er i livet. 

Unge skal vide, at Spastikerforeningen også er 
her for dem. Derfor har vi i dette nummer bedt 
en gruppe unge om at skrive artikler om det 
at være ung og have CP - og derfor har vi som 
forening søsat en række nye initiativer, som er 
målrettet specifi kt til unge.

Allerede i foråret gik vi i luften med Ung Til Ung 
Linjen. Et tilbud til teenagere, der kan tale og 
chatte med lidt ældre unge for at dele erfarin-
ger og spejle sig i hinandens oplevelser. Og 
her efter ferien er hele ungeuniverset 
www.ungtilungmedcp.dk blevet rullet ud.

Lige nu har vi fokus på ungegruppen, fordi de 
har brug for os – og fordi vi gerne vil sikre en 
solid og bred basis for foreningens fremtid. 
Herefter kommer turen til voksne med CP, 
forældre/børn og ældre med CP. Vi når hele 
vejen rundt. Ikke på én gang, men bid for bid, 
så alle vil føle sig set og velkommen i Spastiker-
foreningen.

Lone Møller
Landsformand



Ung Til Ung Med CP: 
Facebook-side og website
www.ungtilungmedcp.dk åbnede den 8. august og er et website 
for unge med cerebral parese. Her kan de unge se videoer med 
andre unge med CP, skrive anonymt sammen med andre med CP, 
se videoer om sex, få gode råd til det gode sexliv og meget mere. 
Facebook-siden Ung Til Ung Med CP er åben for alle unge med CP. 
Her kan man lægge opslag op, læse debatindlæg og få sidste nyt 
om foreningens tilbud til unge. 
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Det er mere ligeværdigt
at dele sine oplevelser 
med en der også har CP 
Anna Sterlie er samtalepartner på Ung Til Ung Linjen og har, sammen med en gruppe andre unge, 
været med til at idéudvikle Spastikerforeningens nye ungeunivers: www.ungtilungmedcp.dk 

Den 8. august åbnede Spastiker-
foreningens nye ungeunivers 
www.ungtilungmedcp.dk. Her kan 
man se videoer med, og læse om, 
andre unge med cerebral parese, og 
man kan anonymt fortælle om sine 
oplevelser og tanker omkring for 
eksempel kærester, sex, forældre og 
skoletiden.

AF JORUNN LANDE MESSEL

Anna Sterlie er 23 år, studerer sprog-
psykologi på Københavns Universitet 
og har været med til at idéudvikle det 
nye website, som kun er for unge med 
cerebral parese:

- Jeg synes hele konceptet med, at det 
er unge, der taler til unge, er sindssygt 
godt. Det er vigtigt, at man har nogen 
at dele sine oplevelser og erfaringer 
med, og som selv er knyttet til det at 
have CP. Det er svært at dele det med 
en anden, der ikke har CP, fordi de 
kan selvfølgelig ikke relatere sig til, 
hvordan det er. Det bliver langt mere 
ligeværdigt, når den person, man taler 
med, selv har CP, siger Anna. 

Cerebral parese er et sjældent han-
dicap, og en elev er ofte den eneste 
på sin skole, der har handicappet. 
Og selv om de fl este egentlig helst vil 
være en del af ”det normale” skole- og 
studieliv, og ofte også kan være det i 

forhold til kammerater og under-
visning, har man bare andre 

udfordringer, når man har CP:

- Jeg tror på, at de proble-
mer, de negative tanker, 

man kan have, helt naturligt kommer 
til at virke mindre og blive mere hånd-
gribelige, når de kommer væk fra ens 
hoved, og man deler det med andre. 
Teenageårene og overgangen fra barn 
til voksen er jo en svær og forvirrende 
periode, og her fylder ens handicap 
meget. Det gjorde det i hvert fald for 
mig, og det ville have været rart at 
have nogen at dele det med. 

Websitet www.ungtilungmedcp.dk har 
også gode råd fra foreningens social-
rådgivere og psykolog samt en sexolog 
i forhold til at fl ytte hjemmefra, at få 
hverdagen til at fungere og lære sin 
krop at kende:

- Det, at samle faglig viden ét sted, gør 
det nemmere at få et overblik. Jeg har i 
hvert fald på grund af min CP brug for 
at have styr på det praktiske, inden jeg 
kaster mig ud i at fl ytte eller undersøge 
et studie.

Det nye unge-koncept er rigtigt 
godt. Det er vigtigt, at man har 
nogen at dele sine oplevelser og 
erfaringer med, siger Anna Sterlie.

bsite

UNG
MED CP



Jo ældre, jeg er blevet, jo mere er jeg blevet bevidst om mit handicap. Det er ikke særlig synligt, 
og derfor er det sjældent, at folk ser, at jeg har cerebral parese (CP). Dog er min CP stadig en 
stor del af mit liv både fysisk og psykisk, skriver 21-årige Maja Grosser.

AF MAJA NØRSKOV GROSSER 

Jeg er lige kommet hjem fra en ferie, 
hvor jeg i to uger var i Israel med en 
veninde. Min veninde ved godt, at jeg 
har CP, og hun ved godt, at jeg har 
smerter i ryggen, og at det psykisk 
godt kan være svært. Dog har det 
været en øjenåbner at være så langt 
væk og blive konfronteret med mit 
handicap med et menneske, som 
ikke kender alle de forskellige sider af 
handicappet.

For at jeg har det godt og trygt, så har 
jeg brug for faste rammer og klare 
aftaler. Dog er det ikke altid nemt, 
når man er på ferie, for så kan der 
ske spontane ting. De spontane input 
kan godt være svære at rumme, og 
ofte bliver jeg ked af det og frustreret, 
fordi mit sind har svært ved at følge 
med.

Min veninde har været meget forstå-
ende de gange, hvor det har været 
svært at rumme spontane situationer. 
Men jeg skammer mig hver gang 
over, at jeg bliver sur og ked af det, 
fordi jeg føler mig forkert og barnlig 
over min reaktion. Men samtidig er 
det enormt svært at styre følelserne, 
og det er svært, fordi det føles, som 
om sindet lukker ned, og så er jeg i 
følelsernes vold. 

Det kneb med overskuddet
Der har også været tider på ferien, 
hvor jeg ikke magtede mere, fordi 
jeg blev så træt i løbet af dagen. Om 
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Det usynlige handicap

På en ferie kan der 
ske spontane ting, og 
for Maja kan det være 
svært at rumme.

UNG
MED CP
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aftenen, når vi kom hjem på vores 
hostel, så var der en masse andre 
unge mennesker, som snakkede på 
tværs af nationaliteter og drak et par 
øl. Min veninde nød også at møde nye 
mennesker på denne måde, men jeg 
kunne mærke, at jeg havde brugt min 
energi i løbet af dagen, så jeg endte 
ofte på værelset ved 21-tiden med 
min bog, men jeg følte mig ensom og 
anderledes, fordi jeg ikke på samme 
måde kunne rumme de andre unge. 

På ferien blev jeg også meget op-
mærksom på, hvor tryg og afhængig 
jeg er blevet af min kæreste. Vi har 
været sammen i fi re år, og han kender 
alle mine sider og ved, hvordan mit 
handicap reagerer både fysisk og psy-
kisk. Især det år hvor vi har boet sam-
men, har vi lært meget om hinanden, 
og vi har begge mærket en ændring 
i mit handicap, efter jeg fl yttede fra 
mine forældre. 

Efter at jeg er fl yttet hjemmefra, kan 
jeg tydeligt mærke min udtrætning, 
og jeg skal tænke meget over, hvor 
meget energi jeg har, i forhold til hvad 
jeg kan overskue. 

Styrker og svagheder blev klarlagt
Min kæreste og jeg har brugt lang tid 
på at fi nde ud af, hvorfor jeg reage-
rede, som jeg gjorde, og vi fi k først 
afklaring, da jeg fi k lavet en neuro-
psykologisk undersøgelse. I under-
søgelsen har vi fundet ud af, hvor jeg 

I forhold til mit 
handicap, der på 
mange måder er 

usynligt, er det oftest 
svært at bede om 

hjælp og ligeledes at 
få hjælp.

har det svært, og hvor jeg skal lytte 
til min krop og dens signaler. Jeg har 
nedsat funktion, når jeg skal have fl ere 
bolde i luften. Derfor har jeg brug for 
en struktureret hverdag, så det er 
nemt at overskue tingene og de prak-
tiske opgaver. Vi gør altid rent, vasker 
tøj og køber ind til hele ugen i week-
enden, så jeg ikke skal tænke over det 
i hverdagen. Samtidig er min kæreste 
god til at hjælpe mig, hvis jeg ikke kan 
overskue fl ere opgaver. 

I forhold til mit handicap, der på 
mange måder er usynligt, er det oftest 
svært at bede om hjælp og ligeledes at 
få hjælp. Jeg er på mange måder rigtig 
glad for, at jeg kan føre et normalt 
liv, og at jeg ikke bliver dømt på mit 
udseende. Dog er det svært, at jeg tit 
bliver mødt med ikke at blive forstået, 
fordi folk ikke kan se eller mærke mit 
handicap. 

Den manglende forståelse kommer 
til udtryk, hvis jeg skal beskrive min 
fysiske smerte, og folk siger, at de også 
har haft ondt i ryggen, så de ved, hvad 
jeg mener. Eller hvis jeg skal beskrive, 
hvordan det føles at blive udtrættet 
og folk siger, at de også nemt føler sig 
stresset og følsom, så de ved, hvad jeg 
mener. Jeg står tit tilbage med følelsen 
af ikke at være blevet hørt og forstået. 

Min situation kan være 
svær at forstå
Det kan godt føles som janteloven, 

Maja med sin kæreste Jonas Lykkegaard.

der spiller ind, når jeg vil forklare om 
min CP, eller hvis jeg siger fra, fordi 
jeg har det dårligt. Ligeså vel som det 
kan være svært for nye mennesker 
at forstå min CP, både de fysiske og 
psykiske aspekter, så kan min familie 
og venner omkring mig også nogle 
gange have svært ved at forstå det. 
De skal også vænne sig til, at jeg ikke 
har så meget overskud og er mere 
skrøbelig, end jeg var, før jeg fl yttede 
hjemmefra. 

Ligeledes med mine smerter og 
med min krop kan det være svært 
at forstå, hvor meget det fylder, at 
jeg altid har ondt i nakken, ryggen 
og skuldrene. Hvis jeg siger fra til en 
gåtur eller har brug for at ligge ned, 
så er min familie og venner forståen-
de. Dog kan de ikke se mine smerter 
og kan derfor heller ikke altid forstå, 
hvor meget det kræver både at holde 
styr på smerterne og min udtrætning 
i sindet. 

Jeg tror, det er helt afgørende vigtigt, 
at jeg som Maja og som handicappet 
bliver bedre til at mærke min krop 
og være ærlig omkring min situation. 
Lige meget om jeg skammer mig 
over, hvad jeg føler, så er det bedre 
at sige mine følelser højt, så dem om-
kring mig ved, hvad jeg føler og bed-
re forstår mig. Ligeledes håber jeg 
på, at der med tiden kan komme en 
større forståelse for, at folk som har 
en let CP kan have lige så mange eller 
andre komplikationer som en med 
svær CP. Og at alle med CP bliver 
hørt og respekteret, fordi det er så 
individuelt, hvordan vi bliver påvirket 
og mærket af vores handicap. 



At ISAAC Danmark inviterer til efter-
årssamling i dagene 30. november til 2. 
december på Søsportscentret ved Egmont 
Højskolen i Hou. Målgruppen er unge og 
voksne mennesker, som er brugere af 
alternativt kommunikationsudstyr - f.eks. 
talecomputer og/eller kommunikations-
tavle/bog. Pris for deltagelse er 1.500 kr. 
inkl. en hjælper og sidste tilmeldingsfrist 
er den 19. oktober. Skriv gerne til Stella, 
hvis du har spørgsmål om arrangementet: 
stella.thomsen@gmail.com.
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At der på Hempel Kollegiet - et nyopført 
kollegie med 200 værelser ved DTU 
(Danmarks Tekniske Universitet) nord for 
København - er indrettet otte værelser be-
regnet til studerende med fysisk handicap. 
Værelserne er noget større end de andre 
værelser, og dørene er bredere - både ho-
veddøren og døren til det handicaptilgænge-
lige toilet. Der er også elektronisk døråbning 
og elevator til de handicapværelser, der ikke 
ligger i stueplan. Du kan læse mere på 
www.pks.dk

At Jeppe Forchhammer, der har cerebral parese, sidder i køre-
stol, har mavesonde og er uden verbalt sprog har dykket, sprun-
get i faldskærm, besøgt 33 lande og har hængt i en wire 30 meter 
under en fl yvende helikopter.

At fodboldklubben Målløverne, der i 
maj havde 20 års jubilæum – som bl.a. 
blev markeret med en showkamp mel-
lem ’nye’ og ’gamle’ spillere - faktisk var 
startskuddet på den positive udvikling, 
som i dag har medført til, at vi har et 
særdeles talentfuldt CP-fodboldlands-
hold, som deltager ved EM.

VIDSTE DU…
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Spas’mageren
v/Frederik Walter Olsen

At Frederik 
Walter Olsen, 
frisk ung mand 
med CP og me-
get aktiv bl.a. 
som samtale-
partner på Ung 
Til Ung Linjen, 
deltog i juni på 
Folkemødet på Bornholm, hvor han den første dag 
blev interviewet direkte til DR radiokanalen P4.

To fanger sidder i fængsel og snakker.
Den ene spørger den anden. 
”Hvad sidder du inde for?”
”Fordi jeg har en bygningsfejl.”
”Det kan man sgu da ikke sidde inde for.”
”Jo, for lange fi ngre og for korte ben.”

At Manja Simone 

Lundgaard Hansen fra Skanderborg 

sammen med Nikolaj Overgaard 

Christensen, Struer, Lasse Kromann, 

Odense, Karla E Risum, Mårslet, og 

Thea Berggren Jørgensen fra Lejre er 

udtaget til EM i paraatletik i Berlin i 

august, hvor de skal dyste i racerunning. 

Det er i øvrigt første gang racerunning er 

på programmet, og der 

konkurreres udelukkende på 

100 meter distancen.

Jeg samlede en blaff er op i går, og han spurgte hvordan 
jeg turde, han kunne jo være en seriemorder.
Så svarede jeg, at chancen for at der vil sidde to 
seriemordere i samme bil er minimal.
Blaff eren var ret stille resten af turen!

”Mor, jeg er syg og vil gerne blive hjemme fra skole i dag.”
“Lad mig mærke dig på panden.”
“Hvad kan du mærke mor?”
“At I skal have matematikprøve i dag…”

Lærerinden prøvede at være pædagogisk.
“Thomas, hvad er 3 + 4?” “Syv!”
“Fint, så får du syv karameller.”
Og hun fortsatte. “Lille Per, hvad er 2 + 5?”
“Hundrede?

Det var to døvstumme, der stod og snakkede.
Så fortalte den ene sådan en god vits, 
at den anden brækkede fi ngrene!

At FOA og Roskilde Festival i år gik sammen om at sikre bedre til-
gængelighed på årets Roskilde Festival. Helt konkret stod FOA bag 
en lounge i Handicamp-området med aktiviteter hver dag samt 
et stilleområde og en hotline til FOAs frivillige, der hjalp menne-
sker med handicap og handicaphjælpere, hvis eksempelvis et telt 
skulle sættes op, der skulle hentes en nøgle til handicaptoiletterne 
eller bæres en taske. Ud over FOAs lounge bød Handicamp bl.a. 
på et ladetelt til kørestole samt gode handicaptoiletter og bade 
med lifte.
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Jeg er vild med bordtennis, som 
jeg spiller i Allerød Bordtennis Klub 
(ABTK). Det har jeg gjort i et par år. 
Tidligere var min store passion fod-
bold. I syv år spillede jeg på handi-
capholdet i Slangerup (SOIF), som jeg 
var med til at starte, men i sommeren 
2017 valgte jeg at stoppe med fodbol-
den, fordi jeg var kørt træt. Det betød 
samtidig, at jeg kunne fokusere 100 
procent på min bordtennis.

Jeg startede lokalt i Slangerup Bord-
tennis Klub, hvor jeg blev taget rigtig 
godt imod. Her lærte jeg ret hurtigt at 
slå til bolden, og efter godt et år spille-
de jeg min første kamp. Kampen gav 
mig ekstra blod på tanden, jeg kunne 
mærke, at det var det, jeg ville. 

Efter et par år valgte jeg at skifte til 
ABTK, fordi jeg følte, at træningen i 
Slangerup ikke var så god længere. 
Første gang, jeg kom til træning i 
Allerød, kunne jeg mærke, at der var 
ambitioner i klubben, og det var det, 
jeg gerne ville have. 

God stemning til træning
Når jeg kommer til træning i Allerød, 

er der altid en god stemning. Det 
sørger vores træner Lars Eckeroth for. 
Han er dygtig og gør ikke forskel på 
folk. Det eneste krav til træningen er, 
at man skal gøre sit bedste. Når jeg 
spiller bordtennis med mine venner 
til træning, bliver der gået til den, og 
der bliver ikke taget specielt hensyn til 
mig. Og det kan jeg godt lide.

Mit store mål er først og fremmest 
at komme på det paralympiske 
landshold i bordtennis. Lige nu er jeg 
på talent-landsholdet, men jeg skal 
videre frem, så det langsigtede mål 
er at komme med til de paralympiske 
lege i 2024.

Jeg ville ønske at fl ere med et handi-
cap begyndte at spille bordtennis. Om 
du sidder i kørestol eller mangler en 
arm eller ben, så kan du spille bord-
tennis. Samtidig er det sjovt og styrker 
din motorik og balance i benene og i 
kroppen. Du får også en bedre kon-
centration - og så det allervigtigste: 
Du får nogle rigtig gode venner og 
masser af spændende oplevelser.

Bordtennis 
er en sport 
for alle!
Det mener Nicklas Jensen, der er 16 år, har cerebral parese og bor i Slangerup i Nordsjælland.

AF NICKLAS JENSEN

Mit store mål er først og fremmest at 
komme på det paralympiske landshold i 
bordtennis.

Nicklas Jensen i aktion ved 
det blå bordtennisbord.

UNG
MED CP
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Igen i år var der Folkemøde i Allinge på Bornholm. 
Som noget nyt i år havde vi valgt at arrangere vores 
egen event (debat) på Folkemødet. Det skyldes pri-
mært en henvendelse fra fagforeningen Socialpæda-
gogerne, der kontaktede os og spurgte, om vi kunne 
bruge dem til en debat. På under to måneder lykkedes 
det os at stable en event på benene med et tema, som 
var relevant for både unge med CP og socialpædago-
ger.  

Overskriften var ”Det digitale liv og dets udfordringer 
for unge med handicap”. Panelet bestod af Marie 
Sonne, næstformand hos Socialpædagogerne, Esben 
Kullberg, sekretariatschef hos Foreningsfællesskabet 
Ligeværd og CP Ungs formand, Cæcilie Nisbeth.

Størstedelen af debatten kom til at dreje sig om, hvilke 
problemer unge med handicap med kognitive vanske-
ligheder har ved at bruge de nye digitale løsninger, 
såsom NemID. Men debatten drejede sig også om 
den voksende problematik, der er med, at unge med 
handicap bliver snydt af svindlere på forskellige måder 
og franarret større pengebeløb. En problematik, vi er 
bekymret over i CP Ung, og som desværre også går ud 
over nogle af vores medlemmer. 

Vi afholdte vores event i DUOS’ telt, og eventen blev en 
stor succes. Teltet var helt fyldt op, dvs. ca. 40 menne-
sker hørte debatten.

Ud over CP Ungs egen debat deltog vores formand 
også i panelet i to andre debatter på Folkemødet. 
En event hos Institut for Menneskerettigheder om 
hvordan man får handicappolitikken højere op på den 
politiske dagsorden, og derudover deltog hun i Spa-

CP Ung havde stor succes på Folkemødet

CP Ung 
REDIGERET AF CÆCILIE NISBETH

Du har måske hørt om EU’s Persondataforordning, der 
trådte i kraft den 25. maj i år. Den får betydning for 
vores arbejde i CP Ung, og hvordan vi kommunikerer 
med medlemmerne - for eksempel hvordan vi sender 

Persondataforordningen får betydning 
for CP Ungs arbejde

stikerforeningens event om, hvordan vi sikrer 
os, at personer med kognitive vanskeligheder 
(især mennesker med CP) får den rette hjælp og 
støtte, så de kan klare sig på arbejdsmarkedet. 
Her fortalte hun om sine erfaringer med at være 
på arbejdsmarkedet. 

invitationer ud til jer, da det er 
blevet en mere besværlig proces. 
Om der sker ændringer der, er 
ikke helt afgjort endnu.
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Du skal være tynd, du skal være veltrænet, din hud skal være glat og dit ansigt symmetrisk. 
Og nå ja, din krop må gerne være i stand til at løbe et halvmaraton. Det er konsekvensen af, at 
medierne i årtier har fremdyrket én type ideel mande- og kvindekrop. Det er så fattigt, og det 

efterlader et helt samfund med mindreværdskomplekser. 

Min krop kan ikke leve op til idealer-
ne. Den har sine egne skæve vinkler, 
og mine manglende muskler får 
enten min krop til at hænge eller se 
for spinkel ud. Jeg har både hadet og 
skammet mig over det. Det er et fysisk 
bevis på, at min krop er en begrænset 
krop. Nogen ville kalde min krop for 
en normafvigende krop. Altså en krop 
der afviger fra normen. Jeg bryder mig 
ikke om det ord. For det indikerer, at 
der fi ndes en ”normal” krop, og at det 
er den rigtige krop, og alle kroppe, der 
afviger fra denne, er forkerte. 

Men det, synes jeg helt ærligt, er fuck-
ed op. Særligt fordi vores forestillinger 
om, hvad der er en ”normal” krop, 
skabes af alle de kropsidealer, vi ser i 
medierne. Min pointe med dette er, at 
alle, handicap eller ej, har kroppe, der 
afviger fra dette ideal. Derfor kan jeg 
bedre lide at kalde det, at vi alle har 
idealafvigende kroppe. Det vil sige, at 
alle i en eller anden grad skammer sig, 
fordi de føler, at deres krop er ander-
ledes. 

Vi kan ikke gemme vores krop væk
Nu skal det heller ikke lyde som 
om, alt er relativt, og oplevelsen af 
kropsskam er ens for alle. For det 
mener jeg bestemt ikke. Mennesker, 
der ikke har et fysisk handicap, er så 
heldige, at de kan gemme deres idea-
lafvigelser under tøjet. Det kan vi med 
et fysisk handicap ikke. Vi bærer vores 
idealafvigelser, så alle kan se dem hele 
tiden. Det resulterer i, at vi dagligt 
bliver udsat for det klassiske elevator-
blik, eller folk der vender på gaden for 
lige at få det hele med. 

Jeg tror, at grunden til, at de kigger, 
er, at vores kroppe ikke særlig ofte er 
repræsenteret i det off entlige rum. De 
kigger, fordi det er noget ukendt. De 
kigger, fordi vi viser dem vores ideal-
afvigende krop. Den vi som samfund 
ellers er vant til at gemme væk. 

Mere kropsaktivisme, tak!
Nu er jeg så nået dertil i artiklen, hvor 
jeg bør komme med mit bud på, hvad 
vi kan gøre for ikke at lade os styre af 
kropsidealerne og forestillingen om 
rigtige og forkerte kroppe. Her kunne 
jeg typisk lave en opfordring til, at 
medierne bør tage ansvar for dette 
og vise fl ere mangfoldige kroppe på 
tv, serier og fi lm. På den måde bliver 
folk vant til at se mangfoldige kroppe 
i gadebilledet, så jeg slipper for, at de 
stopper op og kigger efter min. 

Men det er ikke min eneste opfor-
dring. For i dag er det heldigvis ikke 
medierne, der bestemmer, hvad vi 
skal se på. På de sociale medier be-
stemmer vi det (næsten) selv. Særligt 
på Instagram er der en stigende 
tendens til, at mange forskellige 
mennesker viser billeder af deres 
idealafvigende krop. De kalder sig 
kropsaktivister og kæmper for, at vi 
får et mere mangfoldigt billede af 
menneskekroppen. 

Jeg er begyndt at følge mange af dem, 
og mit feed er fyldt med mange fl otte 
og forskellige kroppe. Det har givet 
mig en bevidsthed om, at min krop 
også er fl ot, som den er, og ikke så an-
derledes som jeg gik og troede, for der 
er mange andre, hvis krop har skæve 

vinkler og tynde og tykke steder. Jeg 
tror, det er vigtigt, at man har noget 
at spejle sig i, så man føler sig mindre 
alene.

Personer der er spændende at følge
Hvis du har lyst til at få et mere 
kropsmangfoldigt Instagram-feed, vil 
jeg for eksempel foreslå, at du følger 
Ruby Allegra (@rvbyallega), der er en 
australsk kvinde, som sidder i køre-
stol. Hun tager rigtig mange fl otte 
billeder af sin skæve krop. Sofi e Hagen 
(@sofi ehagendk) er en dansk komiker, 
der bor i London. Hun er medstifter 
af foreningen FedFront, som arbejder 
for, at det ikke skal være et tabu at 
have en tyk krop. Jeg kan også nævne 
Ulrikke Falck (@ulrikkefalck), som de 
fl este måske kender som Vilde fra 
den norske serie SKAM. Hun har en 
spiseforstyrrelse, arbejder for en mere 
mangfoldig opfattelse af kroppen og 
har fl ere gange skrevet om handicap 
på sin profi l.

Disse kvinder og deres fremstilling af 
deres kroppe har fået mig til at tænke 
over, at det handler om at blive vant 
til at se mange forskellige kroppe og 
se dem blive omtalt positivt. Vi er så 
vant til så meget bodyshaming fra de 
traditionelle medier. Jeg elsker, når 
disse kvinder dukker op i mit feed og 
fortæller om, hvor meget de holder 
af deres krop. Det inspirerer mig til at 
gøre det samme.

Det er så vigtigt, at vi begynder at se 
fl ere forskellige kroppe i hverdagen. 
Kun på den måde kan vi gøre op med 
de fucked up kropsidealer!

AF SIGRID STILLING NETTEBERG, 28 ÅR, UDVIKLINGSKONSULENT I DUOS

Kropsidealer er 
fucked up!
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Det er så vigtigt, at vi begynder at se 
fl ere forskellige kroppe i hverdagen.

UNG
MED CP
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Mød os på Uddannelsesmessen den 19.-20. september 2018 i Roskilde Kongrescenter
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Rejs, opdag og vær endelig ambitiøs:

Mit handicap blev 
min største fordel på 

eliteuniversiteter
Et glimt i øjet, sans for mennesker og gode muligheder for fi nansiering hjælper dig til 

udlandet, hvor dit handicap kan gøre en positiv forskel.

Sikke en sensationshungrende jubel-
idiot af en journalist der har strammet 
den rubrik til det absolut yderste. Og 
nu sidder jeg så her midt i den koreo-
graferede læsefælde. Med en artikel 
foran mig der, formentlig i fraværet af 
velrefl ekterede overvejelser og saglige 
argumenter, udelukkende fører bevis 
for, at clickbait-journalistikken lever i 
bedste velgående.   

For hvordan kan mit handicap give en 
fordel på Harvard, London School of 
Economics, Berkeley eller en fjerde ef-
tertragtet drømmeskole? Og hvordan 
fi lan skal jeg i det hele taget kringle 
at komme ind på en af de skoler med 
mine forudsætninger, der allerede 
inden 100-meterløbet om optagelse er 

AF EMIL BAK NIELSSON

negativt korrigeret af biologiens svar 
på Konkurrencestyrelsen?

Sådan tænker du formentlig med ret-
te lige nu. Det ville jeg i hvert fald selv 
have gjort for tre et halvt år siden - 
halvvejs igennem et basisstudium på 
Roskilde Universitet med en rygsæk, 
hvis vægt føltes ubærlig tung. Tynget 
af nederlaget fra halvandet år forin-
den at være droppet ud af CBS og fra 
neomarxistiske bøger om arbejde-
rens tingsliggørelse anno 1920, hvis 
tykkelse synes at konkurrere side om 
side med deres ligegyldighed.

Hent ny energi og inspiration 
i udlandet
Med andre ord er der på det tids-

punkt temmelig langt til et senere 
udvekslingsophold på London School 
of Economics og ISC Paris, hvor jeg 
havde professorer, der semesteret 
inden underviste på Harvard Univer-
sity. Når jeg opfordrer alle ligesin-
dede til upåagtet uddannelses- eller 
ambitionsniveau at tage minimum et 
semester i udlandet, skyldes det me-
get simpelt, at opholdene har været 
de absolut sjoveste og mest lærerige i 
min studietid. 

Måske fordi mine kompetencer langt 
fra faldt igennem i en international 
kontekst. Eller måske fordi jeg natur-
ligt var nødsaget til at rette ryggen lidt 
ekstra over 2.000 kilometer væk fra 
barndomshjemmets varme kødgryder 

Paris set fra toppen af Sacre Coeur - en spytklat fra mit hjem i det 17. Arrondissement, hvor 
jeg lejede et værelse hos den pensionerede diplomat, Elisabeth. 

▲▲

UNGMED CP
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og moderlige omsorg. Eller måske 
fordi jeg overvandt frygten for ikke at 
kunne klare mig på egen hånd og på 
trods af ubarmhjertigt høje parisiske 
kantstene, tunge brostensbelagte 
gader og til tider kummerlige elevator-
forhold fi k det hele til at fungere.

Men når jeg anbefaler andre, der lige-
som jeg selv lever med et handicap, 
at hente ny energi og inspiration i et 
udlandsophold af kortere eller længe-
re varighed, så skyldes det også, at vi 
har nogle helt unikke kompetencer og 
fordele, som vi ikke bør snyde os selv 
for at bringe i spil.

Sprog og karisma
En af dem er evnen til at gå i høj som 
lav med træsko på eller kogt ned til 
et enkelt ord - charme. Af den slags 
som man ikke kan læse sig til i en bog. 
Men som kun kan oparbejdes ved dag 

efter dag at være mål for afklarende, 
idiotisk, fordomsfuld eller sympatisk 
nysgerrighed. 

På egen krop har jeg erfaret, hvordan 
jeg har været nødsaget til at erstatte 
det, som jeg ikke har i benene, med 
mit sprog. Et sprog og en karisma, der 
er blevet afgørende for, at jeg på ud-
veksling fi k et netværk af personer fra 
Mexico, Holland, Tyskland, USA, Itali-
en og en række andre lande. Venner, 
der trådte til, når jeg missede noterne 
til en forelæsning eller ikke kunne 
hitte rede i, hvilke papirer der skulle 
til for at åbne en fransk bankkonto.

Fonde hjalp mig på vej
En anden fordel er luksussen, at kun-
ne tage sig tid og råd til at disponere 
det væsentlige, studiet. Jascha, Willy 
Kunst, Vanføre og Elsass. Fornavne 
på nogle af de fonde, der har haft en 

afgørende betydning for, at jeg kunne 
gå på eftertragtede, dyre skoler og bo 
tæt på campus. Ligesom jeg, modsat 
mine studiekammerater, ikke har 
været tvunget til at optage evig gæld 
eller slide mig selv halvt ihjel som 
pizzabud ved siden af studiet. 

Ser jeg på min søster, der ikke har 
haft samme privilegium (og det er det 
virkelig) at kunne søge lige så målret-
tede fonde som jeg i sin søgning, og 
de over 100 afslag hun fi k til følge, 
tror jeg faktisk ikke, at jeg nogensinde 
var kommet af sted uden hjælp fra 
ovenstående fonde. Og den helt gode 
nyhed er, at de står klar til også at 
hjælpe dig. De er der for det samme. 

Hvordan giver jeg en passende smart 
afrunding på indeværende artikel. 
Måske ved at slutte som det startede 
- ved at presse citronen og prokla-

Udveksling er også andet og 
mere end studiet. 

Tyskland, Hong Kong, 
Canada, Belgien, Ecuador og 

Danmark repræsenteret på 
en sjov og hyggelig aften.

UNG
MED CP
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mere, at udlandsophold er en stærk 
investering i dit CV og fortæller en 
kommende arbejdsgiver, at du både 
har internationalt udsyn, robusthed 
og agilitet. Eller som romantikeren, 
der kan berette, at et af opholdene 
faktisk også bærer ansvaret for, at jeg 
mødte min kæreste Cecilie, som jeg 
nu har været sammen med i tre år. 

Eller måske bare hverken som karri-
ererytteren, jubelidioten eller roman-
tikeren, men bare realisten der kan 
berette, at det er usvigeligt hårdt at 
stable en tilværelse på benene væk fra 
de trygge rammer, men at alle de høje 
kantsten og ture op af uendelig lange 
trapper uden elevator er det værd. 
Derfor er der kun en ting tilbage at 
sige: Kom af sted!  

Besøg hjemmefra er en af de store fordele ved at være ude.
I London med min ven Jono fra Australien.

5 gode råd til at komme af 
sted på udveksling:
1.  Vær ikke bange for at spørge om hjælp. Du skal ikke vide alt - langt 

fra faktisk. Brug en ven, familiemedlem eller måske bare mig som 
sparringspartner, når dine praktiske bekymringer skal elimineres. 

2.  Lad dig ikke slå ud af afslag. Det får alle. Jeg kom ikke ind på min 1. 
prioritet i første hug i Frankrig, ligesom jeg efter afslag stadig har 
Harvard til gode. Op på hesten igen, udbuddet af spændende lære-
rige kurser og skoler er enormt og til alle niveauer.    

3.  Legatsøgning tager tid. Jo mere konkret du kan blive omkring, 
hvilken forskel lige præcis den pågældende fond kan gøre for dig og 
gerne andre desto bedre. Glem standardansøgninger og sæt dig ind 
i, hvad den enkelte fond lægger vægt på.

4.  Start i god tid. Jeg hader mig selv for overhovedet at skrive det her, 
men overskud på tidskontoen er alpha omega, når man skal balan-
cere med formelle optagelseskrav.

5.  Sommerskoler er en god og ofte mere tilgængelig måde at komme 
ind på de mest eftertragtede skoler på. Efterfølgende har du skabt 
dig et indtryk og forhåbentligt et navn, der kan gøre det nemmere 
at tage et ophold af længere varighed.
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Brug det frie valg til et aktivt og selvstændigt liv. 
For voksne med funktionsnedsættelse.
 
På Holbæks havnefront er opført et flot byggeri, som ramme for nogle 
fantastiske muligheder for voksne med psykiske, fysiske eller kognitive 
funktionsnedsættelser. 

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

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

... et enestående valg!

Boliger & Sundhedscenter

og specialister.

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

Alt personale modtager løbende supervision og videreuddannelse.

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

Har du lyst til at høre mere, så kontakt 
Majbritt Nyholm på mn@fjordstjernen.dk eller Tlf. 28 73 76 92

Friplejeboliger og frit valg.
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Målet er, at så mange 
unge med cerebral parese 
som muligt får kendskab 
til hjemmesiden, hvor de 
kan møde - og læse om - 
andre unge med cerebral 
parese. Er du i kontakt 
med unge med cerebral 
parese og vil reklamere 
for www.ungtilungmedcp.
dk? Så bestil plakat og 
postkort på spastik@
spastik.dk

Kampagne
skal gøre opmærksom på

Ung Til Ung Med CP
Spastikerforeningen 
vil i samarbejde 
med landets 
børneambulatorier 
og folkeskoler gøre 
opmærksom på det 
nye ungetilbud: www.
ungtilungmedcp.dk.

UNG
MED CP



Mit synlige handicap 
har givet udfordringer

Jeg har et synligt handicap på den 
måde, at jeg er spastisk i hele krop-
pen. Man kan se på min gang og mine 
bevægelser, at jeg har cerebral parese, 
og så kan man høre det på min stem-
me. Som barn brugte jeg kørestol i 
nogle situationer, men siden har jeg 
ikke brugt hjælpemidler.

Min opvækst på Nørrebro gjorde, 
at mine forældre valgte, at jeg 
skulle gå i skole i Bagsværd - langt 
fra storbyens skoler med mange 
trapper. Jeg gik på en privatskole, 
hvor der også var to andre med 
cerebral parese, det betød, at de 
andre elever vidste, hvad CP var. 
Jeg havde en god tid på skolen og 
fi k gode venner. Men jeg oplevede 
også nogle udfordringer. Jeg brugte 
meget energi på at være i skole, 
og efter lange skoledage havde jeg 
ikke kræfter til at være sammen med 
en stor fl ok venner bagefter, så der var 
jeg oftest bare sammen med en enkelt 
kammerat.

Generelt havde jeg en god tid, og det 
fyldte ikke alt, at jeg havde et han-
dicap - bortset fra at jeg ikke kunne 
cykle som de andre, det var en stor 
begrænsning for mig - og at bruge en 
trehjulet cykel som ung, det kunne jeg 
ikke få mig selv til.

Da jeg skulle på efterskole ændrede 
verden sig for mig, for der var der 
ingen, der vidste, hvad CP var. Det blev 
en stor udfordring for mig og en øjen-
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Et synligt handicap har givet 25-årige August Juul Albertsen, der har cerebral 
parese, nogle udfordringer som ung. Men ikke fl ere end at han har haft - og stadig 
har - en god ungdom. 

åbner. Jeg havde nok troet, at alle 
vidste, hvad CP var, men der tog jeg 
fejl. Jeg brugte rigtig mange kræfter 
på at fortælle de andre elever om 
mig og CP, og hele situationen gjor-
de mig mere usikker end tidligere. 

På efterskolen fi k mange deres 
første oplevelser med kærester og 

sex, men jeg havde andet at se til. 
Jeg havde fuldt fokus på at fi nde mig 
tilrette og havde et psykisk hårdt år. 
Men det var også et rigtig godt år, 
på den måde at jeg blev meget klo-
gere på mig selv. Det var en periode, 
hvor jeg var usikker på min krop, 
hvilket gjorde mig tilbageholdende 
overfor pigerne. Man kan sige, at jeg 
havde de klassiske teenageproble-
mer forstærket af mit handicap.

Det sociale liv
Jeg har altid haft gode, tætte ven-
ner og har stadig venner fra min 
barndom. Man kan sige, at trods mit 
handicap fi k jeg en sikker start på 

AF AUGUST JUUL ALBERTSEN FORTALT TIL BENJAMIN STEENGAARD RASMUSSEN

Hvis jeg er i byen fredag 
aften med vennerne, kan 

jeg få bemærkningen ”Det 
er fl ot, at du tager ud, 

selvom du er, som du er”.

livet, og det har mine venskaber været 
medvirkende til. Jeg har altid kunne få 
nye venner, men det har dog altid været 
en udfordring at have et synligt handi-
cap og møde nye mennesker - og møde 
piger.

Folk reagerer forskelligt på mit synlige 
handicap, og ofte ikke som jeg gerne vil 

have det. Nogle vil på en måde hjælpe 
for meget, andre reagerer slet ikke og 
de fl este er bange for at sige noget for-
kert, så de siger intet - selvom jeg kan 
se, at de gerne vil. Så der er forskellige 
reaktioner fra andre mennesker, og 
det gør det udfordrende at have CP. 

Det er for eksempel irriterende, når 
folk kigger på mig på gaden eller taler 
højere til mig, som om jeg er mindre 
begavet. Jeg vil sige, at de to sværeste 
ting ved at have CP, for mig, er, at jeg 

har mindre energi end andre og så folks 
reaktioner overfor mig. 

Hvis jeg er i byen fredag aften med 
vennerne, kan jeg få bemærkningen 
”Det er fl ot, at du tager ud, selvom du er, 
som du er”, hvilket jo bestemt ikke er en 
kompliment. Det viser bare, at folk har 
fordomme om mig. Og netop i byen kan 
min tale give problemer. Min tale er uty-
delig og langsom, og det er en udfordring 
og svært i sociale sammenhænge, hvor 
der for eksempel er høj musik og mange 
mennesker. I sådanne situationer kan 
det være svært for mig at snakke med i 
et større selskab. Nogle gange overvejer 
jeg, om jeg skal sige noget, men tænker 
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så at det går ikke og taler bare med 
sidemanden i stedet. 

Tidligere kunne det godt hæmme mig 
i forhold til andre mennesker, hvis jeg 
for eksempel skulle starte et nyt sted, 
men jeg har arbejdet meget med mig 
selv i forhold til at møde nye men-
nesker. I dag nyder jeg at gå i byen, 
være social og møde nye mennesker.

Man skal fi nde balancen
Da jeg tog HF på Det Frie Gymnasium 
gik jeg ned med stress halvvejs, fordi 
jeg havde presset mig selv for meget. 
Der blev mine kognitive vanskelighe-
der afsløret for mig, og jeg fandt ud 
af, at jeg ikke kendte hele mit han-
dicap. Det resulterede i en kognitiv 
undersøgelse, og derefter at jeg 
fortsatte på deltid - jeg blev færdig i 
år og har søgt ind på RUC. 

Jeg fl yttede også hjemmefra for et år 
siden - lidt sent måske - men mine 
forældre havde svært ved at give slip, 
sådan er det nok for mange unge 
med CP. Men jeg har været glad for at 
fl ytte og har taget udfordringen med 
orden og rutiner op derhjemme - det 
er lidt en ekstra udfordring med CP.

Mine udfordringer har ikke styret mit 
liv og har ikke fyldt alt. Jeg tror, at hvis 
man har CP, så må man bare erken-
de, at man har de udfordringer, man 
har, og så fi nde balancen og udfor-
dre sig selv uden at blive presset for 
meget. 

25-årige August oplever 
forskellige reaktioner på sit 

synlige handicap.

UNG
MED CP
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Er der en idrætsdisciplin, der er for mennesker med cere-
bral parese, så er det racerunning. Og mens mange var ta-
get på ferie, løb et af årets højdepunkter indenfor racerun-
ning af stablen på Frederiksberg, hvor den 22. RaceRunners 
Camp & Cup blev afviklet fra den 8.-15. juli.

Campen handler om træning og socialt samvær og er en 
rigtig fi n opvarmning til selve cuppen, fra torsdag til lørdag. 
Med fantastisk vejr, indmarch og nationalmelodier fra de 
deltagende nationer - blandt andre USA og Australien - blev 
cuppen, og tre dage med masser af racerunning, sat i gang 
torsdag den 12. juli.

Nick Elsass, formand for Elsass Fonden, holdt åbningstalen 
og roste Connie Hansen og Mansoor Siddiqi for deres store 
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arbejde med at opfi nde, udvikle og udbrede racerunning. 
Sidstnævnte var også leder af både campen og cuppen.

Ved selve cuppen var Danmark repræsenteret med 32 
atleter, Sverige med 31 atleter, Norge havde otte atleter, 
Polen tre, Holland og Færøerne to hver og USA, Rusland, 
Spanien, Skotland og Australien havde hver en enkelt atlet 
med.

Ved stævnet blev der sat hele 18 verdensrekorder, hvilke 
arrangørerne selvfølgelig var glade for, særligt når det er 
en dansker der vinder en rekord tilbage, som for en stund 
var tabt til en anden nation.

Se mere på www.facebook.com/RaceRunning

Racerunning: 
Godt vejr og gode resultater



- Hjemme havde vi længe snakket om, at Emil, der har ce-
rebral parese, skulle fl ytte hjemmefra, når han blev 25 år. 
Men efter at min mand og jeg havde undersøgt området 
og besøgt fl ere bofællesskaber for at afdække muligheder-
ne i de eksisterende kommunale tilbud, var der ikke noget, 
der matchede vores forventninger, fortæller Pia Holm, der 
er mor til Emil og til daglig leder af Specialskolen Brams-
næsvig.

Da Linda og Thomas Borregaard, et andet forældrepar i 
familiens vennekreds, havde det på samme måde med 
deres datter Sarah, besluttede de to par i fællesskab at 
arbejde på at etablere et helt nyt bofællesskab, der kunne 
imødekomme deres ønsker om et godt og udviklende ung-
domsliv for deres børn – og mange andres børn.

De ønskede at give de unge mulighed for at leve et aktivt 
ungdomsliv i et socialt fællesskab med andre unge ud fra 

Efter seks års planlægningsarbejde tog 
bofællesskabet Cecilie Marie i begyndelsen af 
juni imod de første unge beboere.

TEKST OG FOTO: FRANDS HAVALESCHKA

26   CP II INDBLIK  4. 2018

Nyt bofællesskab i Hvalsø 
står klar til indfl ytning

en neuropædagogisk tilgang. Bofællesskabet skulle samti-
dig være udviklende med en livsstil, der bød på masser af 
aktivitet og sund kost - og som havde lyst til at vende sig 
ud mod verden og integrere sig i lokalsamfundet.

- At det så er lykkedes, ovenikøbet på en grund i nærheden 
af hvor vi selv bor, og som vi havde tænkt kunne være en 
god placering til et bosted for Sarah, ja, det er jo nærmest 
en drøm, der er gået i opfyldelse, fortæller Thomas Borre-
gaard. 

- Og det at være med i hele processen har gjort os mere 
klar til at løsrive os fra vores børn, er de to forældre enige 
om. 

Seks års arbejde
Det er nu seks år siden, at de første gode tanker og idéer 
blev beskrevet i en projektplan som grundlag for det nye 
bofællesskab. Men i erkendelse af at opgavens omfang 
med selv at starte et så stort byggeprojekt fra bunden nok 
var større, end de kunne magte, kontaktede forældrene 
i stedet Fonden Mariehjemmene, som de bl.a. kendte fra 
bofællesskabet Lykke Marie i Slangerup.

Emil Bartels, Sarah Borregaard og Emilie Jørgensen var de første tre beboere, der fl yttede ind i 
bofællesskabet Cecilie Marie.

UNGMED CP



Fonden, der administrerer og driver 
18 bofællesskaber og plejehjem i hele 
landet, var som altid interesseret i at 
høre om det nye projekt, og ret hur-
tigt blev der indgået et samarbejde 
omkring udfordringen med udgangs-
punkt i forældrenes forarbejde. 

- Ting tager tid, men gradvist kom der 
skred i planerne, og vi er glade for, at 
Fonden var så lydhøre overfor vores 
tanker med stedet, fortæller Pia Holm 
og Thomas Borregaard, der bl.a. læg-
ger stor vægt på en sund livsstil med 
fysisk aktivitet og sund kost. 

Grunden blev fundet, fi nansieringen 
rejst og Dansk Boligbyg udpeget som 
hovedentreprenør. I juni var bofæl-
lesskabet Cecilie Marie så klar til at 
tage imod de første beboere. Det var 
Sarah Borregaard på 22 år, Emilie 
Jørgensen på 18 år og Emil Bartels på 
24 år. 

Efter planen fl ytter nye unge ind i 
august. I alt har Cecilie Marie plads til 
20 unge, fordelt på to grupper med 
hver otte personer samt en afdeling 
med fi re lejligheder, hvor beboerne er 
meget selvhjulpne.

Det er Susan Knage Møller, der er 
forstander på Cecilie Marie. Hun star-
tede i jobbet den 1. februar og har så-
ledes været med i byggeriets slutfase, 

hvor hun gik i gang med at ansætte 
en bred, faglig dygtig personalegrup-
pe. Den vil gradvist blive udbygget i 
takt med, at fl ere beboere fl ytter ind, 
således at den pædagogiske indsats 
hele tiden spiller med.

Dejligt når noget lykkes
- Emil fl yttede ind den 3. juni og var 
selvfølgelig spændt på, hvordan det 
ville være selv at stå på egne ben, 
men han har klaret det rigtig fl ot, 
siger Pia Holm.

Det samme er tilfældet med Sarah 
og Emilie. Selv om det hele fortsat er 
nyt, så er alle lettede over, at opgaven 
som forældrene har arbejdet på i seks 
år, nu ser ud til at lykkes. Samtidig får 
samarbejdet med Lejre Kommune, 
der hele vejen igennem har været me-
get positive overfor etableringen af 
bofællesskabet og dets værdigrund-
lag, mange positive ord med på vejen. 

Også lokalsamfundet har taget rigtig 
godt imod de nye beboere. Et godt 
eksempel var naboernes hurtige reak-
tion, da bofællesskabet via Facebook 
efterlyste havemøbler. Mange hen-
vendte sig, og med naboernes hjælp 
blev opgaven hurtig løst.

Alle er således enige om, at det har 
været en god start, som tegner loven-
de.

Kort om:
Mariehjemmene er en privat, 
non-profi t organisation, som sam-
arbejder med regioner og kom-
muner om at tilbyde plejehjem til 
ældre og botilbud til mennesker 
med særlige behov. Mariehjem-
mene blev stiftet af Rose Marie 
Rørdam-Holm i 1958 og har såle-
des 60 års erfaring med etablering, 
udvikling og drift af boliger. Marie-
hjemmene er paraplyorganisation 
for 18 selvejende Mariehjem over 
hele landet. Man kan læse mere 
om Cecilie Marie på ’Tilbudsporta-
len’. Målgruppen er unge mellem 
18 og 35 år med funktionsnedsæt-
telse, og visiteringen foretages af 
forstander Susan Knage Møller i 
samarbejde med kommunen.

Sarahs indretning er præget 
af mange farver i den rum-

melige lejlighed.

En stor opslagstavle holder styr 
på Emils daglige aktiviteter.

Thomas Borregaard og Pia Holm er to tilfred-
se repræsentanter fra de to forældrepar, som 
satte hele processen i gang.

- Vi vil gerne inddrage tilbuddene omkring os, 
så vi ikke lukker os om os selv, understreger 
forstander Susan Knage Møller, der allere-
de har fået skabt mange gode kontakter i 
lokalområdet.
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Vi skal sikre foreningens fremtid

Forretningsudvalget (FU) har drøftet foreningens navn og navneskift adskillige gange, og 
nogle har været skeptiske overfor et nyt navn. Men diskussionerne og de tilbagemeldinger, 
vi har fået fra en lang række medlemmer og ikke-medlemmer, har overbevist os om, at vi 
skal ændre foreningens navn.

For os i FU har det været udslagsgi-
vende, at så mange nye forældre og 
unge med cerebral parese tilsynela-
dende vender foreningen ryggen. De 
vil gerne være medlem, men de vil 
ikke være medlem af en forening, som 
har et navn, der virker stigmatiseren-
de. Ordet spastiker har fået klang af 
skældsord og er blevet socialt uaccep-
tabelt, i kategori med andre begreber 
som tiden har overhalet: tunghør, 
invalid, åndssvag, vanfør. Betegnel-
ser, som tidligere var helt neutrale og 
gangbare, men nu har overskredet sin 
udløbsdato. 

AF SPASTIKERFORENINGENS FORRETNINGSUDVALG

For et par måneder siden skrev et 
nybagt forældrepar således til os:

”Vi har den holdning, som mange i 
vores nye CP-forældre netværk har, at vi 
utrolig gerne ville melde os ind i forenin-
gen, da vi mener, det er ekstremt vigtigt 
at have en stærk organisation i ryggen. 
(Det) der holder os tilbage er navnet 
på foreningen, som vi synes er stærk 
problematisk, og som understøtter den 
problemstilling, som vi, som forældre 
til vores datter, har det allersværest 
med, nemlig det menneskesyn omver-
denen har på folk med et fysisk eller 

psykisk handicap. Nemlig at mange ser 
handicappet før barnet, og at handi-
cappet bliver en del af den primære 
identitetsfortælling, både for barnet 
selv, omverdenen og de institutionelle 
rammer barnet bevæger sig i. ”Man er 
ikke sit handicap, man har et handicap”. 
Vi er ikke alene med denne holdning, og 
irritation over navnet møder vi mange 
steder. Det ville f.eks. i vores børnehave 
være uacceptabelt at kalde et barn for 
spastiker, og de fl este af de forældre vi 
kender har det også meget stramt over 
ordet. Vores bud er også at fl ere afhol-
der sig fra at melde sig ind, ligesom os, 

Foreningens navn 
skal diskuteres 
på landsmødet 
i september, og 
forretningsudvalget 
håber på en god 
og konstruktiv 
debat. F.v. Jørgen 
Knudsen, Jens 
Peder Roed, Jacob 
Nossell og Cæcilie 
Nisbeth. I sofaen 
Kirsten Hansen, 
Karen Nisbeth og 
Lone Møller.



Vi nødsaget til at have et navn, som det store fl ertal 
af pårørende og mennesker med cerebral parese 
kan spejle sig i. Og det er ikke ordet spastiker.
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Navneændring
Efter en lang proces, som har været præget af en lille 
gruppe i foreningen, skal Landsmødet i september 
afgøre, om foreningen skal have et nyt navn. Hvis det 
bliver vedtaget, skal der vælges mellem tre navne, som 
er fremkommet ved en uvidenskabelig afstemning på 
foreningens hjemmeside. 

Jeg mener, at Landsmødet skal stemme nej til, at 
foreningen skal have et nyt navn, og begrundelsen er 
følgende:

1  Vi ved reelt ikke, om der er fl ertal i hovedbestyrelsen 
for et nyt navn, fordi der på de HB-møder, hvor det 
har været drøftet, aldrig har været afholdt en afstem-
ning, selvom der har været mange modstandere.

2.  De tre navne er som nævnt fremkommet ved en 
afstemning på hjemmesiden, hvortil kommer et 
ukendt antal tilkendegivelser på Facebook. Ifølge 
et notat til HB er der 34, som har stemt i alt, hvoraf 
26 har foreslået et nyt navn, nogle mere realistiske 
end andre. Det vil sige, at kun 0,6 % af foreningens 
medlemmer har foreslået et nyt navn.

Jeg mener simpelthen ikke, at man kan vedtage en 
navneændring på et så spinkelt grundlag. Hvis Lands-
mødet mod forventning stemmer for et nyt navn, er de 
tre navneforslag:
CP Foreningen
CP Danmark 
Cerebral Parese Foreningen

Jeg mener, at de tre navne er meget identiske, og de vil 
være intetsigende for mange. Jeg forstår derfor ikke, at 
de, der har styret processen, ikke har sørget for, at bare 
et af forslagene havde en relation til vores nuværende 
navn.
 
På den måde havde man kunnet tilgodese de mange 
medlemmer og tillidsfolk ”ude i landet”, som ikke øn-
sker et navneskift. Dette navn kunne f. eks. have været:

CP Danmark
Landsforening for Spastisk Lammelse.

Kurt Hansen
Engtoften 10, 
7000 Fredericia

alene på grund af navnet. Eller at det i 
hvert fald bliver en unødig stor overvin-
delse at melde sig ind.” 

De unge og de nye forældre kalder 
ikke sig selv eller deres barn spasti-
ker. De er ikke deres diagnose. De 
er Anna, Frederik, Signe eller, hvad 
de nu hedder. De er helt almindelige 
børn og unge, som tilfældigvis har det 
ekstra i rygsækken, at de har cerebral 
parese. 

Derfor hedder vores norske søsteror-
ganisation CP-foreningen, og derfor 
hedder vores nystiftede søsterorgani-
sation i Sverige også CP-foreningen.

Vi har som forening en ambition 
om, men også en forpligtelse til, at 
være den forening, der favner alle de 
mennesker, og deres pårørende, som 
har diagnosen cerebral parese. Vi vil 
være det selvfølgelige fællesskab for 
alle, der har cerebral parese tæt inde 
på livet, hvad enten man selv har CP 
eller er pårørende til en person med 

cerebral parese. Vi skal være den 
stærke og legitime forkæmper for ret-
tigheder, levevilkår og lige muligheder 
i tilværelsen for alle mennesker med 
cerebral parese.

For at blive det er vi nødsaget til at 
have et navn, som det store fl ertal af 
pårørende og mennesker med cere-
bral parese kan spejle sig i. Og det er 
ikke ordet spastiker. Det er et navn, 
hvor begrebet cerebral parese eller 
CP indgår centralt.

Derfor er det FUs klare holdning, at 
det er udtryk for rettidig omhu at 
give foreningen et nyt navn. Det er at 

vise lederskab for fremtiden at give 
foreningen et navn, som matcher den 
selvopfattelse, de kommende genera-
tioner af medlemmer giver udtryk for. 

Derfor er det ikke kun et spørgsmål 
om navn, det er også et spørgsmål om 
at være den store samlende forening, 
som giver alle pårørende og menne-
sker med cerebral parese en stemme i 
medierne, på Christiansborg, i off ent-
ligheden og den store brede opinion.
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Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstæn-
digt liv i fællesskab. Alle beboer er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om 
friplejeboliger. Få hundrede meter fra Kildehavens boliger ligger 'Gården', som er et 
dagtilbud med værksteder, café og lettere jordbrug for unge med nedsat funktionsevne
Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse både 
inde og ude Vi værner om det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samvær på 
tværs af enheder og diagnoser. 

Beboere og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under 
hensyntagen til fællesskabet. Alle bliver hørt og set, således at Kildehaven er et rart sted 
at være.

DIT LIV, DIN BOLIG, DIN FRIHED – I FÆLLESSKABET.

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge 

www.kildehaven.com

Nyager 6 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 96 71 41 • www.tofteng.dk
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NYT FRA SEKRETARIATET

Kontingentprisen 
ændres
Fra november 2018 ændrer Spastiker-
foreningen prisen for et enkeltmed-
lemskab fra 250 kroner til 350 kroner 
om året. Kontingentændringen skyldes 
stigende udgifter til at drive en aktiv 
og synlig forening. Kontingentet for de 
øvrige medlemskaber er uændret. Har 
du spørgsmål til dit medlemsskab, så 
ring 38 88 45 75 eller skriv til spastik@
spastik.dk. 

Landsmøde til 
september
Lighed i sundhed er temaet, når Spa-
stikerforeningen holder landsmøde i 
weekenden den 28.- 30. september på 
Egmont Højskolen. Ud over temaet, 
hvor de delegerede blandt andet kan 
høre om screening for kræft, senføl-
ger af CP og behandling med botox, 
bliver vigtige punkter diskussionen 
om nyt navn til foreningen samt valg 
af formand og ny næstformand. Ulla 
Astman, regionrådsformand i Nordjyl-
land, åbner den faglige del af lands-
mødet.

Vinderen af en iPad
Kort før sommerferien har vi 
trukket lod om en iPad blandt alle 
medlemmer, der har meldt sig ind 
og betalt kontingent i maj 2018. 
Den heldige vinder blev Kirsten 
Holm Christensen fra Aalborg. 
Tusind tak til alle nye, så vel som 
eksisterende medlemmer, for at 
støtte Spastikerforeningens arbej-
de med et medlemskab.

Onsdag den 29. august 2018 klokken 14-17.00
I Handicaporganisationernes Hus, 

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

- for samarbejdspartnere, foreningens tillidsfolk, 
medlemmer og medarbejdere. 

Af hensyn til forplejning ønskes tilmelding til spastik@spastik.dk 
– senest den 22. august.

Lone Møller
Landsformand

Spastikerforeningen 
holder 60 års 

fødselsdagsreception for 
direktør Mogens Wiederholt d f iP d
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RÅDGIVNING

For at være berettiget til handicaptil-
læg skal din diagnose/lidelse medføre 
en betydelig funktionsnedsættelse, 
som indebærer, at du ikke kan arbejde 
ved siden af dit studie. Du skal være 
opmærksom på, at hvis du får et han-
dicaptillæg, så bliver dit fribeløb sat 
ned. Vil du søge om handicaptillæg, så 
læs tre gode råd her:

1. Vær veldokumenteret - send gerne 
speciallægeerklæringer.
2. Vær velformuleret og skarp - hvor-
for har jeg brug for handicaptillæg? 
Hvad betyder det, hvis ikke jeg får det?
3. Sørg for at sætte dig godt ind i reg-
lerne for at få handicaptillæg. Regler-
ne kan læses på www.su.dk

Går du på en videregående uddannelse og er på SU eller slutlån, så kan du 
søge om at få handicaptillæg, hvis du har en funktionsnedsættelse (som er 
lægeligt dokumenteret), der betyder, at du ikke kan have et studiejob. 

Kan du få handicaptillæg?

Men evalueringen viste også, at 
reformiveren faktisk er gået over 
gevind. For der er væsentligt færre på 
førtidspension i dag, end politikerne 
havde regnet med. Faktisk var der i 
2016 hele 24.200 færre førtidspen-
sionister end forudsat i den politiske 
aftale.

Mens det for aldersgruppen under 40 
år nærmest har været umuligt at få 
tilkendt førtidspension, så har det for 
gruppen over 40 år været mere end 
svært. Selv for hårdt ramte menne-
sker med kun en meget begrænset 

Da reformen på førtidspensionsområdet blev vedtaget i 2012, var 
det politikernes klare mål at få færre over på en varig off entlig 
forsørgelse. Og man må sige, at målet blev nået – og mere til. Det 
viste Beskæftigelsesministeriets evaluering af reformen.

Lange ressourceforløb afskærer 
mange fra førtidspension 

hvor Spastikerforeningens næstfor-
mand, Karen Nisbeth, havde lejlighed 
til at drøfte problematikken med 
beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen (V), der erkendte, at der var 
et problem.

Karen Nisbeth, der er kredsformand på Born-
holm og samtidig foreningens næstformand, 
havde en god dialog med beskæftigelses-
minister Troels Lund Poulsen (V) om de ofte 
håbløse lange ressourceforløb.

UNGMED CP

arbejdsevne. De bliver ofte sendt på 
det ene ressourceforløb efter det an-
det for at få afdækket mulige arbejds-
kompetencer. 

I mange tilfælde er det helt vanvittigt, 
hvad borgerne udsættes for. Det er i 
hvert fald oplevelsen hos Spastiker-
foreningens rådgivningsteam efter de 
mange henvendelser fra medlemmer-
ne, og samtidig noget som Spastiker-
foreningen løbende har påtalt i det 
handicappolitiske arbejde. 

Sidst på Folkemødet på Bornholm, 



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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Bisidderkorpset 
– et godt medlemstilbud!

Det betyder, at der ofte vil være et 
stort behov for at koordinere ind-
satsen omkring dig. Det er derfor 
en god idé, hvis du selv er meget 
opmærksom på, at der løbende 
bliver fulgt op på din sag, og at 
sagen bliver koordineret. 

Flere gange i overgangsperioden 
(16 til 18 år) kan det være en god 
idé, at sagsbehandlere og andre 
involverede i din sag samles til fæl-
les møde, hvor sagsbehandlingen 
bliver afstemt og koordineret. 

I overgangen fra ung til voksen er der rent 
lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig, hvilket kan 
give anledning til problemer, fordi mange forskellige love, 
som administreres af forskellige afdelinger, er i spil. 

Overgang fra 
ung til voksen

Føler du, at din sag er kørt fast og har 
brug for at have en person med som 
kan lytte og støtte dig, så er du vel-
kommen til at kontakte bisidderkoor-
dinator Mie Juul Pedersen for at høre 
nærmere om mulighederne.

Du kan skrive på mail: mjp@spastik.
dk eller ringe på telefon 38 38 03 10 
tirsdage kl. 9.30-14.00 og fredage kl. 
10.30-14.00.

Som en god service overfor Spastikerforeningens 
medlemmer har foreningen uddannet et bisidderkorps, 
der består af 20 frivillige. De stiller sig gratis til rådighed for 
Spastikerforeningens medlemmer i det omfang, det er muligt.

Nogle af de ting, der skal tages 
stilling til, kan blandt andet være 
uddannelse, arbejde og forsørgelse, 
fast kontaktperson, bolig og botil-
bud, personlig og praktisk hjælp, 
hjælpemidler og bil. 

En vigtig ting, du skal være op-
mærksom på, er, at dine forældre 
ikke længere automatisk bliver in-
volveret i din sag med kommunen. 
Hvis du ønsker, at de stadig skal 
være en del af din sag, skal du give 
dem tilladelse til det. 

UNGMED CP
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Alle forældre har glæder og udfordringer med deres børn. 
Men ofte er forældrerollen lidt anderledes, når barnet har 
cerebral parese. Barnets handicap kan skabe usikkerhed 
omkring, hvordan man skal forholde sig i mange af livets 
faser. Og så er der sorgen, oplevelsen af manglende sam-
menhæng i tilbud, mødet med ’det normale’ og hvad med 
fremtiden?

Er vi for krævende som forældre? Eller pakker vi dem for 
meget ind i vat? Specielt er udfordringerne tydelige i de 
forskellige overgange i børnenes liv. Spørgsmålene er 
mange. Vi har derfor valgt at sætte ’Forældrerollen når 
barnet har CP’ på dagsordenen til årets familiedag, som 
Spastikerforeningen i samarbejde med Elsass Fonden 
afholder lørdag den 27. oktober fra kl. 9.30-14.30 i Elsass 
Fondens fl otte lokaler i Charlottenlund. 

Da der er tale om et lille jubilæum, er der i år gjort lidt 
ekstra ud af familiedagen. Den byder på spændende 
oplæg og erfaringsudveksling for forældrene og klov-
ne-workshop i orangeriet med Bibo og hans makker samt 
en håndfuld friske børneværter for børnene. Gode snak-
ke, frokost med eksempler på lækker Food for Brains og 
jubilæumskage er også en del af årets ’familiepakke’.

Den faglige del af arrangementet er lagt i hænderne på 
Sofi e Ejlersen fra Elsass Instituttet og Klaus Christensen 
fra Spastikerforeningen, der forsøger at defi nere de 
udfordringer, forældrerollen giver. Det vil blive en god 
blanding af små oplæg og den vigtige erfaringsudveksling 
forældrene imellem.

Familiedag med fokus 
på forældrerollen

AF FRANDS HAVALESCHKA

Familiedagen den 27. oktober markerer samtidig 10. års jubilæet for familiedags-samarbejdet 
mellem Spastikerforeningen og Elsass Fonden.

Tilmelding, frist og pris:
Børnene tilbydes underholdning og ikke pasning, idet det 
forventes, at de kan tage vare på sig selv, f.eks. ved toilet-
besøg. Hvis det ikke er tilfældet, må familien meget gerne 
tilmelde sin egen børnepasser (en god ven, en bedstemor 
eller bedstefar), der kan hjælpe barnet i løbet af dagen.

Send en mail til Spastikerforeningen - bc@spastik.dk - 
skriv FAMILIEDAG i emnefeltet. Oplys navn(e), adresse, 
telefonnummer, mailadresse, alder på børn/unge delta-
gere, og hvem af børnene, der har CP. Skriv desuden om 
barnet evt. er kørestolsbruger og har sin egen børnepas-
ser med. Tilmeldingsfristen er den 25. september 2018. 
Deltagelsen koster 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn op 
til 18 år. Prisen inkluderer frokost, forfriskninger, kaff e og 
kage samt deltagelse i dagens program.

Begrænsning:
Af hensyn til rammer og indhold er deltagerantallet 
begrænset til 65 personer. Modtager vi fl ere tilmeldinger, 
trækkes der lod, og alle får besked, om de kan deltage. 
Betalingen opkræves sammen med bekræftelsen. Arran-
gementet foregår hos Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 
2920 Charlottenlund.
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Klovneworkshop, optræden, små overraskelser 
– BIBO er klar til en sjov lørdag.

Program for familiedagen:

Kl. 09.30: Ankomst og præsentation af børneværter

Kl. 10.00: Fagligt program for forældrene med Sofi e 
 og Klaus. 
 Klovnen Bibo laver klovneworkshop og 
 leg for børn

Kl. 12.30: Frokost - Food for Brains & festkage

Kl. 13.30: Fælles aktiviteter for hele familien - et lille 
 glas og taler

Kl. 14.30: Tak for i dag
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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



En solrig sommerdag i juni havde vi i Centerbørnehaven 
besøg af Parasport Frederiksberg. De havde fortløbende 
haft to formiddage i Centerbørnehaven, hvor børnene fi k 
mulighed for at afprøve racerunnere og atletik-aktiviteter 
som for eksempel løb, kuglekast og længdespring. 

Efterfølgende arrangerede vi en eftermiddag, hvor 
børnene, sammen med deres forældre og personale, 
kunne få et indblik i, hvilke muligheder der er indenfor 
fritidsaktiviteter. Dagen blev afsluttet med fællesspisning 
og en hyggelig snak om eftermiddagens aktiviteter. 

Og hvorfor nu det?
Når et barn med et bevægelseshandicap er visiteret til 
en specialbørnehave som vores, indgår der fysioterapi 
og ergoterapi som en del af barnets hverdag. Træning, 
leg og bevægeglæde er noget, vi har stor fokus på i 
Centerbørnehaven, både i terapien og på stuen, og vi 
vil gerne bidrage til, at dette er inkorporeret i barnets 
hverdag inden skolestart.  Vi ved, hvor vigtigt det er for 
det enkelte barn at kunne eksperimentere kropsligt 
og socialt samt spejle sig i andre børn med lignende 
funktionsnedsættelser.
 
Vi ser desværre alt for mange børn som vores blive 
inaktive, når de starter i skole, da der i denne periode 
lægges vægt på skolerelaterede aktiviteter. Derfor er det 
gavnligt at have integreret fritidsaktiviteter som en del af 
hverdagen, allerede inden barnet starter i skole. Dette er 
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AF HELLE KRISTENSEN, LEDER AF CENTERBØRNEHAVEN

også med til, at børnene har et velkendt element i en ellers 
helt ny hverdag.
  
Oplevelsen med Parasport var en stor succes for 
børnene, da alle børn havde mulighed for aktiv deltagelse 
indenfor dets nærmeste udviklingszone. Alle børn 
var nysgerrige for at afprøve de forskellige aktiviteter, 
der samlede børnegruppen på tværs af stuer, alder, 
funktionsnedsættelse og køn. 

Der opstod automatisk et fællesskab børnene imellem, der 
gjorde det helt naturligt at heppe og klappe af hinanden 
for at øge præstationen. Derudover så vi, at alle børn, 
uanset funktionsniveau, aktivt kunne deltage på deres 
præmisser, og hvilken glæde der spredte sig i børnenes 
ansigter.

Så derfor bakker vi op om al form for fritidsaktiviteter 
for børn med funktionsnedsættelse for derigennem at få 
det fysiske og sociale element ind i hverdagen. Parasport 
Frederiksberg er én af udbyderne, ligesom Elsass Fonden 
også har fritidsaktiviteter rettet mod børn med cerebral 
parese.

Centerbørnehaven havde en god og aktiv dag, 
hvor blandt andre Vigga, Tilde og Bjørn med 

stor begejstring fi k prøvet en racerunner.

Børn har brug for fritid
Fritidsaktiviteter er vigtige for børn med cerebral parese, derfor arrangerede 
Centerbørnehaven i København at børnene kunne prøve racerunnere og atletik-aktiviteter.
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Netværk og viden styrker 
familier til selvhjælp
Tilbage efter sommerferien og i gang med sensommerens og efterårets kursustilbud: Vi har 
et helt katalog fyldt med tilbud og håber at se så mange af jer som muligt på kurserne.

Det tager pusten fra de fl este at få et 
barn med et handicap, men den rette 
viden og støtte kan ruste forældrene 
til at klare opgaven, så hele familien 
bliver glad og velfungerende.

Familieweekenden er et tilbud til 
forældre, der har et barn med cerebral 
parese op til indskolingsalderen samt 
familiens børn med og uden cere-
bral parese. For det handler først og 
fremmest om at se den nye situation 
i øjnene, få et netværk blandt andre i 
samme situation og få viden om, hvad 
diagnosen betyder for familielivet, 
barnets muligheder fremover, samt 
hvordan man støtter barnet, så man 
får familien til at køre bedst muligt. 

Det er Spastikerforeningens psykolog, 
Klaus Christensen, der underviser på 
kursets første modul lørdag eftermid-
dag, og for ham handler det om at 
få sat ord på barnets muligheder og 
udfordringer: 

AF KURSUSKONSULENT TRINE KAMP LARSEN

       KURSER

- Et barn med en kognitiv hjerneskade 
skal have den helt rigtige støtte for at 
kunne fungere, både socialt, fagligt og 
i familien. Jo tidligere forældrene lærer 
at spotte de udfordringer, handicappet 
giver, jo bedre kan de hjælpe barnet 
til at fungere bedst muligt, og det er 
den direkte vej til et godt liv og en god 
plads i samfundet. Man kan fi nt lære 
at kompensere for mange af udfor-
dringerne, men man skal vide, hvor 
man skal sætte ind, og hvorfor barnet 
reagerer, som det gør. Viden og en 
tidlig indsats giver de bedste mulighe-
der for at få hele familien på rette vej, 
siger Klaus Christensen, der glæder sig 
til at undervise på Familieweekenden. 

Også kommunen kan og skal hjælpe. 
Serviceloven giver en række mulighe-
der for støtte, og socialrådgiver Mia 
Ibæk Touborg kommer ind på netop 
det, når hun holder oplæg søndag 
formiddag. En større viden om støtte-
muligheder klæder forældrene bedre 

på og gør dem derfor mere selvhjulp-
ne i forhold til de udfordringer, det 
kan give at have et barn med særlige 
behov. 

Kurset byder også på fortællinger fra 
en mor, der har et barn med cerebral 
parese, samt en voksen kvinde, der 
fortæller om sit eget liv med cerebral 
parese. Et liv som alle andres, men 
bare med nogle særlige hensyn.

Udover de faglige indlæg er netværks-
dannelse og erfaringsudveksling i 
fokus. Det er nemlig vores erfaring, at 
mange forældre tror, de er de eneste, 
der oplever udfordringer i hverdagen, 
men det hjælper at opleve at andre 
har det på samme måde. 

Kurset ender oftest med, at delta-
gerne holder kontakten bagefter og 
støtter hinanden i hverdagen. 
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’Familieweekend’
holdes den 10.-11. november på Brogår-
den ved Middelfart. Kurset er for hele 
familien. Der kan søges om støtte til 
deltagelse igennem kommunen. Læs mere 
om Familieweekend på vores hjemmesi-
de. Kurset arrangeres i samarbejde med 
FamilieNet.

’Ung i farezonen’ 
holdes den 12. september kl. 17-19.30 på 
MarselisborgCentret i Aarhus. Læs mere 
om priser, undervisere og tilmelding på 
vores hjemmeside. 

Webinarer: 
’Tabt arbejdsfortjeneste’ holdes den 10. 
september kl. 19.30-20, og ’Merudgifter til 
voksne’ holdes den 31. oktober kl. 19.30-
20. Læs mere om begge webinarer på 
vores hjemmeside.

▲
▲

▲

Ja tak til webinarer
Vil du gerne have opdateret viden inden for et særligt område, 
men har ikke mulighed for at komme på kursus? Så er et webinar 
noget for dig! Vi har allerede afholdt vores første, og efteråret 
byder på to mere. I løbet af de to kursusgange kommer vi ind på 
områder som tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter til voksne. 
Det er gratis at deltage, det eneste, det kræver, er, at du tilmelder 
dig, og at du har en god internetforbindelse. Hold øje med ny-
hedsbreve, på Facebook og på hjemmesiden, hvor vi annoncerer 
webinarerne.

Ung i farezonen
Alt for mange unge med cerebral parese er i farezonen for at 
udvikle depressioner, angst og skizofreni. Men viden om hvordan 
man genkender faresignalerne kan hjælpe forældre til at støtte 
deres børn og unge bedre og sørge for, at de får den rigtige hjælp 
så hurtigt som muligt, så de 
unge får et godt liv trods ud-
fordringer. Fyraftensmødet 
Ung i farezonen stiller skarpt 
på netop det. Læs mere om 
kurset, der holdes i Aarhus 
den 12. september, og tøv 
ikke med at kontakte os, hvis 
du har spørgsmål.

Mere information, tilmelding og 
betaling til kurserne foregår på 
vores hjemmeside: 
spastikerforeningen.dk/kurser
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Jeannes Hundesalon
Østergade 1 b

4480 Sorø
Tlf.: 57831781

Klipper alt hvad der har 4 ben

LYD
FABRIKKEN

Rugvænget 10c
4100 Ringsted
Tlf. 40 76 50 68

www.lydfabrikken.dk

Griseformidling Vest

Griseformidling Vest ApS
Kærmarksvej 44 • 6780 Skærbæk 

Tlf.: 74 75 70 90
www.grisvest.dk

Pleje med hjertet- døgnet rundt - året rundt!

Plejekompagniet ApS
Amalienborgvej 57-61• 9400 Nørresundby

Telefon: 98 10 11 13 • info@plejekompagniet.dk
www.plejekompagniet.dk



Firmaet By CONNIEHANSEN, der blandt 
andet producerer racerunnere, er fl yttet 
til Lynge i Nordsjælland. Det er et områ-
de med rigtig mange motionsruter, der 
passer fi nt til mennesker med fysiske 
udfordringer. Huset kan også rumme 
mange mennesker og aktiviteter. Derfor 
inviteres unge og voksne med bevægel-
seshandicap og deres familie/venner til 
aktivitet i det fri søndag den 16. septem-
ber kl. 10.30 til ca. 13.00 på Vassingerød-
vej 105, 3540 Lynge. 

Programmet byder på 20 minutter fælles 
rytmisk opvarmning, 45 minutter rolig 
gang/løb/cykling opdelt i små grupper 
afhængig af dit tempo og 20 minutter 
med fælles smidighed/afspænding. Efter 
de fysiske strabadser serveres der salat/
frokost og en kop kaff e med småkage. 

- Kom med stok, rollator, el-stol, racerun-
ner eller cykel - eller bare som du er, 
når du er ude i det fri, opfordrer Connie 
Hansen. Mangler du en håndcykel eller 

Invitation til aktiv søndag

racerunner, kan du måske låne 
en. Kontakt i god tid på 
mail@by-conniehansen.com eller 
mobil 29 43 37 67, da den skal 
tilpasses, for at du får en god 
oplevelse ud af det. 

Den tidligere mangedobbelte 
verdensmester og paralympiske 

guldvinder i kørestolsrace, 
Connie Hansen, inviterer til en 

aktiv søndag.

Arrangementet koster 20 kroner per 
person, det gælder også hjælpere, hvis 
de spiser med.

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

Spastikerforeningen har uddannet en gruppe infor-
matører – alle med cerebral parese – der holder oplæg 
for større og mindre forsamlinger, primært skoler, og 
geografi sk dækker hele landet.

Har du brug for en informatør, så klik ind på forenin-
gens hjemmeside: spastikerforeningen.dk – her kan du 
læse mere om informatørerne, og hvordan du kontak-
ter dem - i menuen ’Om os’ / ’Informatører’!

Vi har alle brug for en informatør
– en gang imellem!
Hvordan er det at leve et liv med cerebral parese? Hvilke udfordringer giver det?
Hvad med skole, fritidsinteresser og venner?
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www.starmark.dk

STARMARK

Damhusvej 16 • 5750 Ringe
Tlf: 62 62 50 48 • olesolie@jensen.mail.dk

www.oles-olie.dk 

BE Consult

Tel. 40 18 81 87



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

FAMILIEDAG I ZOOLOGISK HAVE
Kom og vær med, når kredsbestyrel-
sen inviterer til familiedag i Zoologisk 
Have i København. Vi begynder med 
spisning på Provianten, hvorefter vi 
får en guidet tur, hvor vi siger ”god-
nat” til dyrene.
Tid: Lørdag den 25. august, kl. 18.00 
med spisning kl. 18.30. 
Sted: Zoologisk Have - vi mødes ved 
indgangen. 
Pris: Gratis.
Tilmelding: Maxgrænse på 35 delta-
gere så tilmelding sker efter ’først til 
mølle’ princippet til Peder Stausholm 
på mail: pederstausholm@gmail.com 
(skriv ”Zoo” i emnefeltet).

STÅ FAST PÅ DIG SELV
Kunne du tænke dig at blive bedre til 
at stå fast på dig selv, når du møder 
autoriteter og når du møder pres fra 
andre mennesker – f.eks. kommunens 
sagsbehandler? Til denne workshop 
har vi inviteret to professionelle skue-
spillere som i mange år har arbejdet 
med kommunikationstræning og 
dilemmaspil. Eftermiddagen byder 
på både oplæg og dilemmaspil, og vi 
runder arrangementet af med lækker 
mad og snak om løst og fast. Vi håber 
du vil være med!
Tid: Lørdag den 3. november, kl. 14.00 
til ca. 20.00.

KREDSAKTIVITETER
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Sted: Fælleshuset, Christian Paulsens 
Vej 15, 2000 Frederiksberg.
Pris: Gratis
Tilmelding: Til Mansoor Siddiqi på 
mail: msi@parasport.dk eller 
tlf. 40 84 24 57.

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

WALK & TALK FOR PÅRØRENDE
Vi er et par pårørende, der synes det 
vil være godt at mødes med andre på-
rørende. Vi mødes forskellige steder i 
Region Hovedstaden.
Tid & sted: Torsdag den 23. august kl. 
18.00 - rundt om Damhussøen, ca. 5-6 

km. Vi mødes i Rødovre Centrum foran 
Atlas biografen.
Torsdag den 13. september kl. 18.00 
- rundt om Søndersø i Værløse, ca. 6 
km. Vi mødes på parkeringspladsen 
ved Ballerupvej 70, ved indkørslen til 
Vandværket.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Er ikke nødvendig, men 
hvis du ved du vil komme så send lige 
en mail til phariss@mail.dk
Info: Vi ved at mange har svært ved 
at fi nde barnepige til deres pårøren-
de med CP. Men lad det ikke være en 
hindring. Man kan godt komme rundt 
med klapvogn eller kørestol. 
Tovholdere: Connie Petersson og 
Vinnie Brodersen

GLEM IKKE AT HUSKE…
Deadline til CP Magasinet INDBLIK 
nr. 5/2018, der udkommer medio 
oktober: Almindeligt stof 10. september 
– kredsaktiviteter senest 20. september 
- men gerne før. Materiale modtages 
på mail: fh@spastik.dk

FAMILIETUR TIL LALANDIA 
Programmet byder på bowling fredag aften, lørdag svømmer vi og om af-
tenen mødes vi til pizza og softice. Søndag igen svømmetur inden vi drager 
hjemad. Vi sørger for leje af huse, bowling fredag samt bespisning lørdag 
aften (drikkevarer er for egen regning). Alle sørger selv for transport til og fra 
Lalandia.
Tid: 21.-23. september.
Sted: Lalandia, 4970 Rødby.
Pris: Børn 400 kr. og voksne 600 kr. – max. 5 tilmeldinger pr. medlem.
Eget hus: 100 kr. pr. deltager.
Tilmelding: Til Connie Petersson tlf. 44 92 29 26 eller mail: phariss@mail.dk 
med følgende oplysninger: medlemsnummer, navn, adresse, postnummer. 
og by samt mailadresse, antal voksne, antal børn og børnenes alder, køre-
stolsbruger med brug for rampe til huset og
deltager du/I til bowling fredag aften.
Antal pladser: 50, der tildeles efter ’først til mølle’ princippet - absolut 
sidste frist for tilmelding er 25. august 2018.
Info: Ved ankomst til Lalandia kan nøglerne til husene hentes i receptionen 
fra kl. 15-20. Alle tilmeldte får efterfølgende yderligere materiale om turen.
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4. NORDSJÆLLAND
Formand Lisbeth Østergaard
Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

5. ROSKILDE 
Formand Bente Lis Clausen
Mail: bentelis@tunenet.dk

BESØG PÅ MUSEUM FOR SØFART
Vi besøger Museum for Søfart i Hel-
singør. Vi mødes udenfor Museet kl. 
11, og begynder med at spise en tidlig 
frokost inden vi får museumsrund-
visningen ’I sømandens fodspor’ kl. 
12.30. Rundvisningen tager ca. 1 time.
Tid: Søndag den 2. september kl. 
11.00.
Sted: Museum for Søfart, Ny Kron-
borgvej 1, 3000 Helsingør.
Pris: 100 kr. i egenbetaling, ledsager 
er gratis.
Tilmelding: Til Bente Lis senest 23. 
august på mail: bentelis@tunenet.dk.
 

FIN TUR TIL KØBENHAVNS ZOO
Vores tur til Københavns Zoo den 
3. juni gik rigtig godt. Vi begynd-
te som sædvanligt med at spise 
en frokostplatte i den hyggelige 
Krøgers Have, inden vi gik i samlet 
fl ok op til Zoo. Her fi k vi en god 
rundvisning i den danske som-
meraften.

Bente Lis

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

TEMAMØDE PÅ FJORDSTJERNEN
Under overskriften ”Hvad gør det ved fami-
lien, at der kommer et handicappet barn” 
holdt kredsen et spændende temamøde 
med psykolog Birthe Jarlfeldt. Hun indledte 
aftenen, og undervejs adresserede hun alle 
parter i en familie: det handicappede barn, 
søskende, forældrene og bedsteforældre. 
Birthe var god til at forklare og besvare i 
et letforståeligt sprog. Spørge- og diskussi-
onslysten var stor. Det var en aktiv delta-
gerskare i alle aldre, og der blev udvekslet 
mange erfaringer. Aftenen gav stof til 
eftertanke på mange planer. 

TUR TIL ZOO
Nordvestsjællandskredsen inviterer 
til en tur i Københavns Zoo den 7. 
september. Vi starter med spisning i 
Krøgers Familiehave.  Arrangementer 
starter kl. 17.30 i Krøgers have og ef-
terfølgende går vi i Zoo til rundvisning 
kl. 19.00 for at lægge dyrene i seng.
Pris: 100 kr. pr. person – transport til 
og fra Zoo skal man selv sørge for.
Tilmelding: Mai-Britt Eriksen, 
tlf. 50 48 89 93 eller Annette Petersen, 
tlf. 24 24 80 50 - senest 31. august.

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

9. STORSTRØM
Formand Claus Petersen
Mail: clausdelfi n@hotmail.com

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

VI MINDER OM - MINIGOLF
Du kan stadig nå at tilmelde dig til 
familieturen til Bornpark Minigolf 
lørdag den 25. august kl. 13.00. (Se 
nærmere omtale i sidste nummer af 
bladet). Kontakt Karen Nisbeth på 
karen@nisbeth.dk eller 30 28 13 85 - 
senest torsdag den 23. august.

HALV MAND - HELT MENNESKE
”Den Halve Mand” er tidligere bank-
rådgiver og elitesportsudøver René 
Nielsen. Han mistede begge ben i en 
togulykke og fi k forandret sit liv for 
altid. I dag går han stadig på arbejde 
og dyrker sport på eliteplan, men er 
tillige coach, forfatter og foredragshol-
der. Bygget på sin egen kamp for et 
nyt liv interesserer han sig særligt for 
evnen - og viljen - til udvikling og for-
andring. Kom og hør et gribende, men 
også morsomt foredrag om, hvordan 
man kan arbejde med forandringspro-
cesser både hos sig selv og i samar-
bejde med andre.
Tid: Tirsdag den 11. september kl. 
19.00 -21.00
Sted: Aakirkebyhallerne, Aakirkeby 
Pris: Gratis
Tilmelding: Ingen - bare mød op.
Info: Arrangementet, der er åbent for 
alle, er et samarbejde mellem Epilep-
siforeningen, ADHD, LEV og Spasti-
kerforeningen. Du kan læse mere om 
René Nielsen på hans hjemmeside 
www.heltmenneske.dk

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

I GANG IGEN…
I bestyrelsen er vi klar til at tage 
fat igen efter en skøn sommer, og 
vi glæder os til at se jer til vores 
næste medlemsaktivitet. 

UDFLUGT - SJOV - LÆRING
Kredsen inviterer til Universe i Søn-
derjyland - tidligere Danfoss Univer-
se - der er en naturvidenskabelig 
oplevelsespark, hvor børn og voksne 
leger sig til viden om naturvidenskab 
og teknologi. Vi mødes kl. 11.00 ved 
indgangen, og der er fælles frokost kl. 
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14. SYDØSTJYLLAND 
Formand Jens Peder Roed
Mail: jproed@stofanet.dk

SOMMERUDFLUGT
Udfl ugten går i år til Løveparken i 
Givskud. Her vil en guide køre med 
os i bussen rundt i parken og fortælle 
om de forskellige dyr. Herefter er der 
fælles middag, og efter den er der tid 
til at se den øvrige del af parken på 
egen hånd, bl.a. de mange dyr i Zoo, 
den nye udstilling med dyr fra istiden 
og den store dinosaurpark.
Tid: Lørdag den 25. august kl. 10.45.
Sted: Papuga, Lundahl Nielsens Vej 1, 
Vinding, 7100 Vejle.
Pris: 100 kr. for bustur, entre og mid-
dag. Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding: Senest 11. august på mail: 
engtoften10@mail.dk, eller tlf. 25 11 
12 58 og 22 15 21 50. Ønsker du at 
deltage selv om fristen er overskredet, 
så kontakt os og hør om der er plads.

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

BRUNCH & BOWLING
Vi vil invitere til Brunch og bowling, på 
Bowl’n’Fun i Holstebro. Der bydes på 
Brunch, salatbar, juice, mælk, kaff e, te, 
kakao og en times bowling.
Tid: Søndag den 2. september kl. 
11.00 til 14.00.
Sted: Adressen er Mads Bjerresvej 5, 
7500 Holstebro.

12.30 med mulighed for at købe mad 
for egen regning eller nyde sin med-
bragte mad. Lad os udforske parken 
og få nogle hyggelige timer sammen.
Tid: Lørdag den 1. september kl. 
11.00.
Sted: Universe, Mads Patent Vej 1, 
6430 Nordborg. 
Pris: Foreningen betaler entré, men 
alle med ledsagerkort må meget 
gerne bruge dette. Mad og drikke for 
egen regning.
Tilmelding: Senest 23. august til 
Linda Jensen på mail: cirkusjensen@
gmail.com eller tlf. 29 82 11 25. Oplys 
antal deltagere, om det er børn eller 
voksne, og om I har ledsagerkort 
med. Vi glæder os til at se jer til en 
spændende lørdag i natur- og viden-
skabens tegn.

KALENDEREN 
4/11: Bowling og Brunch
13.-15/9 2019: OBS! Det er først i 
2019 vi holder familieweekend et 
sted i Danmark. Men sæt allerede 
X’et nu – det bliver stort!

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

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

VARDE SOMMERSPIL PÅ FØRSTE RÆKKE
Igen i år havde kredsen inviteret med-
lemmerne til Varde Sommerspil, som i år 
præsenterede forestillingen ”Chaplin the 
musical”. En forestilling som i korte træk 
beskrev Chaplins liv og hvad det bragte med 
sig af såvel succeser som fi askoer, og ikke 
mindst hans eskapader i hans, i perioder, 
noget vilde liv. Efter forestillingen som 
berigede deltagerne med sol og en behage-
lig kølende brise, stod den også i år på den 
årlige sommerspilmenu med mulighed for 
en snak hen over bordene, inden vi drog 
hver til sit for at fortsætte den fantastiske 
sommer som vi har været heldige med i år.

Jan Grønbæk

Tilmelding: Til Bent Ole på mail bon@
privat.dk - senest den 26. august, men 
gerne før af hensyn til bestilling af 
mad. Telefon 97 14 24 83 eller 21 29 
48 44 kan bruges efter kl. 16.
Info: Ideen er, at vi skal mødes, have 
nogle sjove timer, lære hinanden at 
kende og fi nde ud af, hvordan kan vi 
bruge hinanden og Spastikerforenin-
gen.
       
HANDICAP OG FORDOMME
Vi inviterer til et arrangement i efter-
året, hvor psykolog Tina Espander 
fortæller om fordomme og diskrimina-
tion og meget andet.
Tid: Tirsdag den 25. september kl. 
19.00.
Sted: Mere info om arrangementet 
kontakt kredsformanden.

Bestyrelsen

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

EFTERÅRSFERIE PÅ 
SLETTESTRAND
Skynd dig – sæt X i kalenderen. Vi 
tager på en lille efterårsferie på 
Slettestrand Feriecenter fra onsdag 
den 17. oktober til fredag den 19. 
oktober 2018. Nærmere info vil 
blive tilsendt via mail til kredsens 
medlemmer.



Strålende sol, glade deltagere, hyg-
geligt samvær og rigtig mange gode 
hjælpere fra Lions, der tog fat. Det var 
opskriften på en rigtig god festlørdag 
den 2. juni på årets Skive Festival. Der 
var således nok at glæde sig over for 
arbejdsgruppen, Marianne Møller 
Pedersen, Connie Kristensen, Jesper 
Hansen, Jan Vad, Claus Madsen samt 
de to kredsformænd Jørgen Knudsen 
og Bent Ole Nielsen, der stod bag 
arrangementet.

Dagen igennem var der stor aktivitet i 
Spastikerforeningens telt, der i år var 
rigtig godt placeret på en asfalteret 
plads tæt ved vandet, festivalpladsen 

En dag i Skive 
– men hvilken dag!
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Fra både kredsbestyrelsen og arrangementsud-
valget skal lyde en stor tak for en hyggelig og sjov 
dag. Ikke mindst en stor tak for opbakningen fra 
vore medlemmer i hele Spastikerforeningen. Og 
desuden en tak til Skive Festival for opbakningen 
til vort arrangement. Sidst - men ikke mindst - en 
kæmpe tak til Lions Club i Skive for deres support 
til og af hele arrangementet. Vi ses i 2019!

Bestyrelsen

Stor festival-tak!
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og parkeringspladsen. Her kunne gæsterne slappe af ind imel-
lem de musikalske aktiviteter på festivalpladsens scener. 

På grund af varmen blev den ene teltside hurtigt slået op, 
hvilket betød, at man både inde og ude kunne hygge sig. Og 
det var der mange, der gjorde. I alt deltog 110 i arrangementet, 
som dels var tilmeldt enkeltvis og dels var med i en kredsgrup-
pe, der havde arrangeret fællestur til musik-begivenheden. Helt 
naturligt kom de fl este deltagere fra kredsene nærmest Skive, 
mens andre, der havde en længere køretur til festivalen, benyt-
tede lejligheden til at overnatte nogle dage på en campingplads 
nær Skive.

Som noget nyt i år kunne deltagerne bestille forskellige former 
for frokost, som blev nydt i teltet, hvilket betød, at mange kom 
til festivalpladsen tidligere end de øvrige år. Maden var god, så 
det var virkelig en succes, fortæller arbejdsgruppen. 

Med den store opbakning fra alle sider har arrangørerne be-
sluttet at gentage arrangementet igen til næste år. Det bliver 5. 
gang i streg, og tidspunktet er igen den første weekend i juni.
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17. ØSTJYLLAND
Formand Caspar Vestergaard
Mail: casparvestergaard@gmail.com

VANDHALLA MED MIDDAG OG HYGGE
For 6. år i træk arrangerer kredsen en hyggelig dag i Vandhalla. Her har vi 
hele varmtvandsbassinet, sauna og dampbad samt badelandet og de han-
dicapvenlige rutsjebaner med elevator, lift og ”skyl”, for os selv i to timer. 
Efter Vandhalla er der fælles hygge og middag.
Tid: Lørdag den 6. oktober kl.15.00 til ca. 20.00. Vi har Vandhalla fra 
kl.15.30-17.30, så der er 30 min. før og efter til omklædning. Kl. ca. 18.00 er 
der middag.
Sted: Vandhalla, Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, Odder.
Pris: 60 kr. for voksne og 40 kr. for børn under 15 år.
Tilmelding: Senest 27. september pr. mail til kimwp@mail.dk - samtidig 
med tilmelding bedes du overføre deltagerbetalingen via MobilePay til 
76198 eller til konto 4716 4788163584. 
Info: Det er for alle aldersgrupper, og det er helt ok at tage en ven med.

18. NORDØSTJYLLAND  
Formand Asger Laustsen
Mail: il.as.laustsen@outlook.com

KØR SELV TUR TIL AQUA SILKEBORG
Kredsen arrangerer en ’kør-selv-tur’ til 
Aqua Silkeborg. Vi mødes ved indgan-
gen kl. 10.30, hvorefter deltagerne selv 
kan gå rundt og se dyrene, der bliver 
fodret kl. 11.00 og 12.00. Kl. 12.30 er 
det deltagernes tur. Vi mødes til fro-
kost i Cafeen, hvor både børn og voks-
ne kan vælge menuer. For de voksne 
er drikkevarer for egen regning:

Tid: Søndag den 2. september, kl. 
10.00.
Sted: Aqua Silkeborg, Vejlsøvej 55, 
8600 Silkeborg.
Pris: Voksne 125 kr. – børn til og med 
11 år 80 kr.
Tilmelding: Senest den 20. august til 
Asger på tlf. 40 89 56 62, mail: il.as.
laustsen@outlook.com eller til Inger på 
tlf. 26 18 38 32, mail isj@private.dk
Info: Hold øje med den skriftlige indby-
delse, som udsendes til alle medlem-
mer. Her fremgår det, hvilke menuer 
deltagerne kan vælge imellem! 

SKIVE FESTIVAL
Festivaludvalget, bestående af perso-
ner fra fl ere jyske kredse, indbød til 
Skive Festival for 4. gang, og de havde 
igen i år gjort meget ud af forberedel-
serne så deltagerne fi k en rigtig god 
dag med fl ot vejr, og god musik med 
bl.a. Johnny Logan, Queen Machine, 
Brødrene Olsen og Infernal. Desuden 
havde vi mulighed for at spise frokost 
og aftensmad i teltet med de øvrige 
deltagere fra Spastikerforeningen. Vi 
kan kun opfordre alle til at deltage i 
næste års festival.

JULEFEST – SÆT X
Husk at reservere lørdag den 15. de-
cember 2018, kl. 16.00 til kredsens ju-
lefest. Nærmere information senere.

Asger Laustsen

Få overblik på 
hjemmesiden

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

www.spastikerforeningen.dk/
aktiviteter
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I dagene 8.-10. juni havde kredsforeningen inviteret 
medlemmer med pårørende på familieweekend til 
Feriecenter Slettestrand. 60 pladser var reserveret på 
baggrund af de seneste års deltagerantal på 55. Men 
det var ikke nok. Efter kun få dage havde 52 tilmeldt 
sig, så vi fi k travlt med at booke fl ere pladser. Desvær-
re kunne vi kun booke 10 pladser mere. Det betød, at 
ikke alle kom med. 83 var tilmeldt, men kun de 70 før-
ste fi k muligheden og fi k en fantastisk weekend med 
god forplejning og super vejr, som bl.a. blev nydt til 
socialt samvær. Herudover nød børnefamilierne også 
de gode omgivelser, og mange deltagere ser frem 
til denne ”slap af weekend”, hvor der ikke noget fast 
program ud over spisetiderne. Det er helt op til folk, 

hvad de vil bruge tiden på - bl.a. hyggesnak, gåture til 
stranden, badning i Vesterhavet, hestevognsture, ride-
ture samt ikke mindst badeture i den nye super svøm-
mehal, hvor man både fra svømmehallen og saunaen 
har udkig til klitterne og havet. Bestyrelsen glædede sig 
hele weekenden over at se de unge familier have tæt 
kontakt til hinanden. Alle har givet udtryk for en rigtig 
god og afslappende weekend i super omgivelser hos 
værtsfamilien Kronborg, som gør alt for at deltager-
ne skal føle sig hjemme med god forplejning og stor 
omsorg. Tak til alle for en god weekend og sæt allere-
de nu kryds ved weekenden 21.-23. juni 2019, hvor vi 
gentager familieweekenden.

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 Marien-
dal Skole, 9000 Aalborg. Holdet følger 
skoleårets kalender. Flere oplysninger: 
Kirsten Hansen tlf. 20 68 38 00 eller 
mail: kihan@stofanet.dk

RESTERENDE BLADUDGIVELSER I 2018
Blad Afl everes til postNORD

Nr. 5 19. oktober 

Nr. 6 14. december

FANTASTISK FAMILIEWEEKEND
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www.bech-glas.dk

Snedkervej 17 • 6710 Esbjerg V

Telefon 7515 2222 • Telefax 7611 7744

post@saedding-revision.dk • www.saedding-revision.dk

Industriområdet 25
8732 Hovedgård
Tlf.  75 66 25 00

www.p-olesen.dk

BO
GODT

Brørup
Boligforening

Kirsebærvej 6 • 6650 Brørup • Tlf. 7538 1788
mail@brobol.dk • www.brørup-boligforening.dk

Theresavej 1 • 7400  Herning • Tlf. 97 12 46 11

Mobil 20 63 28 26

HELEN MØLLER
RIDEFYSIOTERAPEUT

Rideskolen Skovfryd Rækkevej 4 • 8370 Hadsten
Rideskolen Vasehus Erikstrupvej 16 • 8830 Tjele

Vi kører for det grønne erhverv!
Kørsel med affaldscontainere, grus og sten

Alex Andersen Ølund A/S
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Alslevvej 25 • 4850 Stubbekøbing • Telefon 5473 2920
www.mariegrubbeskolen.dk

 § 66-104-103-107 og STU

Guldborgsund Autismecenter

MEDIGROUP

MediGroup ApS
Kajerødgade 38 • www.medigroup.dk

Søborg • Gentofte • Christianshavn • Brønshøj
Bestil på 28114000 • www.greenmango.dk

Brobjergvej 4 • Abbetved
4060 Kirke Såby • www.fhgrab.dk

Havnegade 21 • 3600 Frederikssund
Tlf. 33 15 24 65 • www.advokaterlandsen.dk

Ejendomsadministration 33 15 40 80

Leif Erlandsen (H) - Niels Erlandsen (L)
ADVOKATER

Jakob 23 24 93 70
Søren: 29 44 91 72

Gutenbergvej 4 • 9510 Arden
www.stbyg.dk



www.vinrosen.dk

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

Mangler du et foreningsblad, eller har 

du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde 

at løfte opgaven med produktionen. Et 

foreningsblad er ofte det vigtigste binde-

led mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring og kan være 

behjælpelige med layout, tryk, distribu-

tion og eventuelt annoncesalg til hel eller 

delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på 

dine øvrige trykopgaver, f.eks. program-

mer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi 

deler gerne ud af vores erfaring...
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MAGASINPOST
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ID-NR. 46276

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

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

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

Sådan gør du
Du kan sætte en indsamling i gang til fordel for 

Spastikerforeningens arbejde for mennesker med cerebral 
parese på Spastikerforeningens Facebookside.  

Vælg fanen Fundraisere og følg retningslinjerne. 

Det er dig, der suverænt styrer indsamlingen over for dine 
venner, familie og bekendte, der alle kan følge med i, om I 

når det mål, du nu har sat.

Så det er bare med at komme i gang! 

Hvis du har brug for hjælp, må du endelig 
kontakte Spastikerforeningen på telefon 38 88 45 75. 

Vi står klar til at hjælpe dig. 

Bliv fundraiser
- opret en indsamling på Facebook


