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I weekenden 28.-30. september holdt Spa-
stikerforeningen et historisk landsmøde, der 
skulle vise sig at blive det sidste landsmøde i 
Spastikerforeningen. For på landsmødet blev 
det med overvældende fl ertal besluttet, at 
foreningen skal skifte navn til CP Danmark.

Landsmødet blev dermed afslutningen på en 
lang, intens og til tider også følelsesladet debat 
om foreningens navn.

Jeg er utrolig glad for resultatet – og jeg er 
utrolig glad for den disciplinerede og grundige 
proces, som har ført frem til beslutningen. Jeg 
er virkelig stolt over, at det blev på min vagt, 
beslutningen blev taget. 

At forlade det gamle ’spastiker’ til fordel for 
det mere moderne cerebral parese (CP) er for 

Spastikerforeningen ændrer 
navn til CP Danmark

LEDER

At forlade det gamle ’spastiker’ 
til fordel for det mere moderne 
cerebral parese (CP) er for mig et 
vidnesbyrd om, at vi som forening 
er i bevægelse og tilpasser os den 
verden, vi er en del af.
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mig et vidnesbyrd om, at vi som forening er i 
bevægelse og tilpasser os den verden, vi er en 
del af. 

Det er ikke det samme som, at man ikke kan 
bruge ordet ’spastiker’ – eller for den sags skyld 
’spasser’, hvis man har lyst til det. Vi må hver 
især gøre op med os selv og bestemme, hvor-
dan vi har lyst til at omtale os selv. 

Men som forening har vi pligt til at afspejle den 
virkelighed, der omgiver os. Og i den virkelig-
hed bruger man udelukkende betegnelsen 
cerebral parese eller CP: I faglitteraturen, på 
nettet, hos lægen, på ambulatoriet, hos sund-
hedsplejersken, i børnehaven og skolen – alle 
taler de om cerebral parese. 

Første gang børn og unge med CP og deres 
nybagte forældre møder begrebet ’spastiker’, 
er når de møder Spastikerforeningen. Det er 
selvsagt ikke holdbart. Det skal ikke være os, 
der introducerer det begreb, der af mange 
opleves som gammeldags og stigmatiserende. 

Som mange har påpeget i debatten, så forla-
der vi - heldigvis må jeg sige - et velkendt og 
respekteret brand. Og ja, vi kommer til at miste 
noget genkendelighed på den korte bane. Men 
fra nu og frem til den 1. marts – hvor det nye 
navn bliver lanceret - vil vi alle - og ikke mindst 
sekretariatet - lægge alle kræfter i at forbere-
de en klog og eff ektiv introduktion af det nye 
navn. 

Om kort tid vil navnet Spastikerforeningen 
være fortid – og vi vil, både internt og eksternt, 
som det mest selvfølgelige tale om CP Dan-
mark som vores forening. Vores fællesskab 
og vores talerør for lige muligheder og lige 
rettigheder for alle mennesker, som har eller 
er påvirket af cerebral parese.

Lone Møller
Landsformand
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Nyt navn, ny næstformand 
og ny strategi
Epokegørende landsmøde på Egmont Højskolen hvor 110 deltagere var samlet.

Det har længe været diskuteret, om 
ikke tiden var inde til at udskifte Spa-
stikerforeningen med et nyt og mere 
tidssvarende navn. Både i foreningen 
og på de sociale medier har mange 
gode og saglige holdninger været 
luftet sammen med de mere følelses-
mæssige aspekter. De gode debatter 
kulminerede på landsmødet i septem-
ber, hvor 2/3 af de delegerede sagde 
ja til et navneskift, og i valget af navn 
var der stor opbakning til CP Danmark.

Det var 23 år siden, at Spastikerfor-
eningen sidst diskuterede et navne-
skift. Dengang var man tæt på, men 
fortrød. Denne gang var holdningen 
mere klar, og det var landsformand 
Lone Møller glad for. Sammen med 
det øvrige forretningsudvalg var hun 
fortaler for et navneskift.

- Tiden er inde til, at vi, der har an-
svaret for foreningen lige nu, træder i 
karakter og sikrer foreningen et navn, 
som peger ind i fremtiden og skaber 
grundlaget for udvikling og vækst, 
sagde landsformanden bl.a. i sin 
redegørelse. Der venter nu et grundigt 
juridisk og markedsføringsmæssigt 
arbejde for at få alle detaljer på plads, 
så navneskiftet efter planen kan eff ek-
tueres fra den 1. marts 2019.

AF FRANDS HAVALESCHKA

Ny næstformand
Landsmødet genvalgte Lone Møller 
som formand, men sagde farvel til 
Karen Nisbeth. Hun har været næst-
formand de sidste 10 år og valgte 
ikke at genopstille, men vil dog stadig 
være kredsformand for Bornholm og 
have plads i hovedbestyrelsen. Der var 
kampvalg til posten mellem Jens Peder 
Roed fra Sydøstjylland, Jørgen Knudsen 
fra Midtjylland og Mads Witt Demant 
fra kredsen på Fyn. 

De havde forud for landsmødet præ-
senteret deres kandidatur og fi k på 
landsmødet lejlighed til at knytte et par 
afsluttende kommentarer. Resultatet af 
afstemningen var klar. Mads Witt De-
mant fi k over halvdelen af stemmerne 
og er dermed valgt for de næste to år.

Der var stor ros til Karen Nisbeth for 
mange års engageret arbejde som 
næstformand, der faktisk har været ud-
ført i to perioder, da hun også bestred 
posten tilbage i midt 90’erne. Hun var 
tryg ved at overlade stafetten til Mads 
Witt Demant og blev hyldet med ståen-
de ovationer.

Forud for valgene havde landsmødet 
besluttet en ny strategiplan: Medlem-
met i centrum, der skal sikre fl ere og 

mere individuelle tilbud, som skræd-
dersys til mindre afgrænsede med-
lemsgrupper. Der skal skabes fl ere 
netværkssamarbejder og frirum, hvor 
medlemmerne kan mødes og kendska-
bet til foreningen øges, så vi også får 
fat i dem, der endnu ikke er medlem.   

Dialog med ledelsen
Hvor vil vi hen med foreningen, og 
hvor står vi i 2030? Det var blandt de 
spørgsmål, forsamlingen diskuterede 
på fredagens sidste programpunkt. 
Diskussionen pegede i to retninger: Vi 
er blevet større og har fået slået vores 
(nye) navn fast i den brede befolkning, 
har fået øget kendskabet til diagnosen 
cerebral parese og dermed også skilt 
handicappet fra mennesket. Desuden 
var der bred enighed om, at fremtiden 
byder på mere frivilligt arbejde som 
supplement til sekretariatets arbejde.

Endelig var der også røster, der anty-
dede, at kredsene, som vi kender dem 
i dag, vil blive afl øst af ad hoc-grupper, 
der arbejder med et særligt projekt, og 
som nedlægger sig selv igen, når opga-
ven er løst. Dialogen varede omkring 
to timer med stor spørgelyst og alene 
dét, tyder på at foreningen er på rette 
vej og har mange gode kræfter, som 
brænder for sagen.

Landsformand Lone Møller og direktør 
Mogens Wiederholt gjorde status og 
fremlagde ny strategiplan.

Karen Nisbeth sagde 
farvel efter mange års 
energisk arbejde som 
næstformand.

Det nye formandskab, 
Lone Møller t.h. og 
næstformand Mads Witt 
Demant fra Fyn.



Et fl ot program med gode oplægsholdere gav temaet et kvalifi ceret indhold.

FOTO: BENJAMIN STEENGAARD 
RASMUSSEN OG JAN GRØNBÆK

Med udgangspunkt i de alarmerende 
tal fra rapporten ’Voksne med cerebral 
parese i Danmark’, der blev off ent-
liggjort sidste år, havde Spastikerfor-
eningen valgt ’Lighed i sundhed’ som 
årets landsmødetema. Her fi k læge 
og forsker, Susan Ishøy Michelsen 
fra Statens Institut for Folkesundhed, 
lejlighed til at genopfriske rapportens 
indhold for deltagerne. 

Det omfattende materiale, der er 
baseret på en række undersøgelser af 
2.704 voksne med CP i alderen 18-61 
år sammenlignet med 14.661 voksne 
uden CP, viser bl.a. at voksne med CP 
har langt større risiko for at få astma, 
luftvejsinfektioner, lungesygdomme 
og apopleksi, mens gruppen også har 
markant fl ere, der får psykiske lidelser 
som angst, depression og skizofreni. 

Undersøgelsen viser samtidig, at langt 
færre med CP deltager i de forebyg-
gende screeningsprogrammer, bl.a. 
for livmoderhalskraft.
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Spændende landsmøde 
med fokus på sundhed

Kendsgerningen blev fremlagt for po-
litikeren Ulla Astman, der er regions-
rådsformand for Region Nordjylland 
og næstformand i Danske Regioner. 
Under overskriften ’Er sundhedsvæs-
net tilstrækkeligt opmærksomt på, 
at mennesker med handicap også 
kan være syge?’ betonede hun, at 
sundhedsvæsnet er for os alle, men 
at der er en udfordring med ulighed i 
sundhed. 

Med fokus på mennesker med 
handicap konstaterede hun, at nogle 
grupper har særlige udfordringer, og 
at mennesker skal behandles forskel-
ligt alt efter deres behov. Nogle har 
færre ressourcer end andre og kræ-
ver derfor mere hjælp - for eksempel 
mennesker med handicap. Her er der 
behov for et andet og ekstra fokus. 

- Men vi prøver at gøre det bedre. Vi 
skal også være bedre, og vi går gerne 
i dialog med jer i Spastikerforeningen, 
afsluttede Ulla Astman, der konkret 
nævnte eksempler som opfølgnings-

Reidun Jahnsen kom med gode 
erfaringer fra Norge.
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møder og mere sundhedsfagligt 
personale på botilbud.

Screeningsprogrammer
For at komme tættere på baggrunden 
for screeningsarbejdet havde lands-
mødet inviteret Berit Andersen, der er 
professor og ledende overlæge på Re-
gionshospitalet Randers med ansvar 
for screeningsprogrammerne i Region 
Midtjylland. Berit Andersen konstate-
rede, at screening er én måde til at få 
et liv uden sygdom, og man forebyg-
ger ved at undersøge mennesker, der 
ikke allerede har symptomer. 

Der er en række kriterier, der skal 
være opfyldt, før man igangsætter en 
screeningsprocedure, og det er for 
eksempel kapacitet, og om der er tale 
om et sundhedsproblem. Screening 
er et tilbud, som er op til den enkelte 

at benytte. Undersøgelser viser, at det 
typisk er mennesker, der bor alene, 
har dårligt helbred, er på overførsels-
indkomst, har få mennesker omkring 
sig m.m. der i mindre grad bliver 
screenet. 

- Der bliver ikke kigget på handicap i 
undersøgelsen, men det vil jeg over-
veje, sagde Berit Andersen, der bl.a. 
fortalte om arbejdet med at forbedre 
screeningsmetoden for livmoderhal-
skræft. Her udvikles et sæt med en 
lille børste, så man kan tage prøven 
derhjemme. Når det gælder screening 
for brystkræft fremhævede Berit An-
dersen muligheden for, at man kan få 
ekstra tid til undersøgelsen, hvis man 
er kørestolsbruger og ringer i forvejen. 
Hendes bud på at løse problemet med 
uligheden gik på de strukturelle æn-
dringer og støtten fra ens nærmeste.

Ledende 
overlæge Berit 
Andersen fortalte 
om screenings-
programmerne.

Senfølger af CP
Endnu et interessant oplæg blev 
fremført af professor Reidun Jahn-
sen. Hun er fysioterapeut, ph.d. fra 
Rikshospitalet i Norge og har mange 
års erfaring med CPOP-opfølgnings-
programmerne. Hun fortalte om 
senfølgerne af CP – og hvad kan man 
gøre for at minimere dem?

Det bedste redskab til at begrænse 
senfølgerne er viden. Så enkelt var 
Reidun Jahnsens budskab, der i sit 
oplæg fremlagde imponerende resul-
tater fra hendes mange års forskning 
inden for området. For at minimere 
senfølgerne skal man lave en tidlig 
indsats. Så snart man ser et barn 
med fejlstilling af f.eks. en ankel, skal 
man starte behandlingen. Men børn 
skal også lære at være bevidste og 
selvstændige, lære at bestemme:

- Vi skal ikke spørge børnene: ”What’s 
the matter with you?”, men ”what 
matters to you?”, sagde Reidun Jahn-
sen, der kaldte CPOP-programmet 
for en guldgrube af viden. Opfølg-
ningsprogrammet, som også blev 
indført i Danmark for knap 10 år 
siden, har resulteret i forbedret be-
handling af mennesker med cerebral 
parese, hvilket klart har reduceret 
senfølgerne. Der er nu færre børn, 
der får ortopædiske operationer, 
stort set ingen børn har hofter, der 
går ud af led, og færre har spisevan-
skeligheder.

Speciallæge Gija Rackauskaite 
vurderede brugen af botox.

Regionrådsformand Ulla Astman invite-
rede til dialog om problemerne.

▲▲
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Smerterne og senfølgerne forsvinder 
ikke, men de kan reduceres, hvis der 
tages de rigtige hensyn, og der afsæt-
tes de nødvendige ressourcer, så den 
enkelte får den bedste behandling. 
Reidun afsluttede sit oplæg med de 
vise ord: - Behandling af CP handler 
ikke om medicin, det handler om 
politik.

Workshop om botox
Landsmødedeltagerne havde senere 
mulighed for at vælge én af to works-
hops. Workshoppen om botox (botu-
linum toxin) blev holdt af speciallæge 
i børnesygdomme Gija Rackauskaite, 
Aarhus Universitetshospital, der har 
mange års erfaring med brug af botox 
til børn. Hun har oplevet, at det skaber 
gode forbedringer, afhængig af hvilket 
problem behandlingen skal afhjælpe. 

Blandt dokumenterede resultater er: 
Bedre gangfunktion, bedre spisefunk-
tion, bedre kontrol over hænder og 

arme, færre smerter og ikke mindst 
stærkere muskler. Tilsammen en klar 
forbedring af det fysiske helbred, idet 
patienter der hjælpes til at kunne gå 
bedre, derved styrker deres musku-
latur på den lange bane. Eff ekten af 
botox holder i mellem 3 og 6 måneder, 
derefter er det hele ude af kroppen 
igen. Det betyder naturligvis også, 
at patienten som udgangspunkt skal 
have botox jævnligt for at opretholde 
eff ekten. 

Selvfølgelig er der bivirkninger, om 
end de er forbigående. I nogle tilfælde 
kan man opleve en allergisk reaktion, 
irritation af huden og febersympto-
mer i forbindelse med behandlingen. 
Botox virker ikke på alle typer skader, 
og det vigtigste ved behandlingen er 
derfor, at man får en individuel rådgiv-
ning, der tager højde for den enkelte 
patient – hvad enten man ender med 
at give botox eller en helt anden slags 
behandling.

Workshop om ny 
forløbsbeskrivelse
På den anden workshop præsente-
rede Puk-Maria Holmgaard og Mette 
Lund Møller ’Forløbsbeskrivelsen for 
børn og unge med komplekse følger 
af cerebral parese’, som Socialstyrel-
sen forventer at off entliggøre straks i 
det nye år.

En forløbsbeskrivelse er en systema-
tisk gennemgang og beskrivelse af de 
faglige indsatser, som idéelt set bør 
indgå i tilbuddet til børn og unge med 
komplekse følger af CP på forskellige 
tidspunkter i barnets udvikling.

Det er Socialstyrelsen, der er ansvarlig 
for forløbsbeskrivelsen, som udarbej-
des i tæt samarbejde med de bedste 
specialister på området – bl.a. folk fra 
Spastikerforeningen. Under works-
hoppen blev det fl ere gange under-
streget, at forløbsbeskrivelsen kun er 
vejledende for kommunerne. Men det 
blev også sagt igen og igen, at forløbs-
beskrivelsen kan blive et utrolig stærkt 
argument for forældrene i dialogen 
med kommunen om, hvad der er 
det gode og relevante tilbud til deres 
barn. Og kommunerne får en meget 
tungere bevisbyrde at løfte, hvis de si-
ger nej til et tilbud eller en ydelse, som 
anbefales i forløbsbeskrivelsen.

Du kan læse mere om landsmødet på 
www.spastikerforeningen.dk.

Sundhed og aktivitet: Kulminationen på landsmødet søndag var et par friske timer med racerunning, 
som Connie Hansen, Susanne og Helle Ladefoged stod for.

Puk-Maria Holmgaard og Mette Lund 
Møller gennemgik Socialstyrelsens 
CP-forløbsprogram.
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NYT FRA SEKRETARIATET

Interessen for Spastikerforeningens 
dejlige feriehus på Samsø har været 
stor i de seneste år, hvor huset i langt 
det meste af sæsonen har været 
udlejet. Samtidig er fl ere af gæsterne 
kommet med nye gode idéer til huset 
og til udlejningen, så et ophold på 
Samsø kan blive endnu mere attrak-
tivt for foreningens medlemmer. Og 
tak for det.

Et stort ønske har været at få mulig-
hed for at benytte bedre færgetider 
på de to ruter. Derfor er det beslut-
tet, at udlejningen sker fra søndag til 
søndag. Den nye regel træder i kraft 
fra uge 1 i 2019. Fremover vil det også 
blive muligt løbende at leje og genleje 
huset 12 måneder frem. Dog med 

Ændrede regler for udlejning af 
foreningens feriehus på Samsø
Fra årsskiftet udlejes det store feriehus i Sælvig fra søndag til søndag, og fremover har du 
mulighed for løbende at booke huset 12 måneder frem – undtagen i højsæsonen.

AF FRANDS HAVALESCHKA

Ændret skiftedag betyder fl ere 
færgemuligheder, så endnu 
fl ere kan opleve foreningens 
feriehus på Samsø.

undtagelse af de syv uger i højsæso-
nen i juli/august. Denne fordeling vil 
fremover ligge fast den 10. januar.
 
Tre priskategorier
Udlejningen i 2019 gennemføres efter 
følgende retningslinjer:

Højsæson:  
Ugerne 27 til og med 33. Medlemspris: 
6.000 kr. pr. uge inklusiv obligatorisk 
slutrengøring.

Mellemsæson: 
Ugerne 18 til og med 26 og ugerne 34 
til og med 37. Medlemspris: 3.000 kr. 
pr. uge inklusiv obligatorisk slutrengø-
ring.

Lavsæson:
I alle øvrige uger er medlemsprisen 
2.000 kr. pr. uge inklusiv obligatorisk 
slutrengøring.

Book nu til lav- og mellemsæson
Til alle udlejningstyper betales elfor-
brug særskilt efter gældende takst. Du 
kan komme til Samsø med færgen fra 
Kalundborg og fra Hou. I øjeblikket er 
der halv pris på færgebilletterne. Hvis 
du vil lægge billet ind på en eller fl ere 
ferieuger i 2019 - undtagen i højsæso-
nen - så har du frem til den 1. novem-

ber 2018 mulighed for at sende en mail 
til sekretariatet med ferieugeønsker 
og eventuelle alternative uger. Skriv til 
spastik@spastik.dk – og noter ’Samsø’ i 
emnefeltet. 

Højsæsonen fordeles 10. januar
Frem til den 10. januar har du mulig-
hed for at booke ferieuger i højsæso-
nen 2019 – det gælder ugerne 27, 28, 
29, 30, 31, 32 og 33. Dette vil blive nær-
mere beskrevet i det næste nummer af 
CP Magasinet INDBLIK, på hjemmesi-
den, i nyhedsbrevet m.m.

I forbindelse med fordelingen bliver 
ugerne tildelt efter ønske, og hvis fl ere 
har ønsket samme uge foretages lod-
trækning. De ledige uger kan derefter 
frit bookes.

Du kan læse meget mere om ferie-
huset og mulighederne på Samsø på 
foreningens hjemmeside: 
spastikerforeningen.dk/feriehus

Feriehuset er omgivet af 
en fantastisk grund med 

mange muligheder.

Senge med 
loftlift er en del 

af interiøret.



Ny opdateret 2019-udgave! 
’Ud i fremtiden’, der nu er udgivet i en ny, opdateret 2019-udgave, 
er et uundværligt opslagsværk for professionelle, der har deres 
virke inden for unge med særlige behov og for familier, der selv 
står med udfordringerne inde på livet. Bogens fokus og indhold er 
opdateret og udvidet betydeligt for at imødekomme behovet hos 
brugerne. Det er 240 sider med vigtig viden – lige fra grundskolen 
til voksenlivet. Prisen er 244 kr. inklusiv moms og forsendelse, og 
den kan bestilles på hjemmesiden www.ua.dk

Spastikerforeningen afholder årets andet 
og sidste hovedbestyrelsesmøde lørdag den 
24. november 2018 - med mødestart kl.10 i 
Handicaporganisationernes Hus. Dagsorden 
ifølge vedtægterne byder bl.a. på vedtagelse af 
budgettet for 2019.
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Teddy Øfeldt er manden, der, tilbage i 1975, iværksatte aktiv 
træning og revolutionerede behandlingen af rygpatienter. 
Med sin baggrund som bodybuilder og særlige muskelfor-
ståelse erkendte Teddy Øfeldt tidligt, at intensiv og målrettet 
muskeltræning også kunne hjælpe patienter med forskellige 
handicaps, blot behandlingen blev individuelt tilpasset. Den 
gode idé er nu blevet til en stor virksomhed med tilsammen 
40 ansatte i de to Øfeldtcentre i Karlslunde og Rødovre. Her 
udgør mennesker med cerebral parese en stor del af patient-
gruppen. Fødselsdagen fandt sted den 15. august.

Da løberen Christoff er Vienberg, der er født 
med cerebral parese, stillede op på 5.000 m. 
ved atletikstævnet ’Italian Open’ i maj - og vandt 
i tiden 16:18,94 min. - regnede han ikke med, 
at han var i nærheden af verdensrekorden i sin 
klasse. For den var noteret til 15:23,0 og var 
i 2013 sat af den irske løber Michal McKillop. 
Men det har nu vist sig at være en tastefejl hos 
den Internationale Paralympiske Komité. For 
rekorden var i virkeligheden 16:23,0, og dermed 
barberede Vienberg altså godt fem sekunder af 
rekorden.

VIDEN OM

Teddy Øfeldt rundede de 80

Hovedbestyrelsen samles

VM-rekord med 
tilbagevirkende kraft!
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Dans er noget helt særligt, når 
danseglade mennesker – med 
eller uden handicap - sammen 
med professionelle dansere, 
bevæger, udtrykker sig og er 
kreative i samvær med hinan-
den. Det skal ikke kun ses. Det 
skal prøves. 

Det får du nu igen mulighed for, 
når Dansekapellet i København 
frem til jul holder workshops 
følgende lørdage: 3. - 10. - 17. 
-  24. november samt 1. - 8. og 
15. december i tidsrummet kl. 
11.30-14. 

Det er Foreningen for Integreret 
Moderne Dans i Danmark og 
Integrated Dance Explorations, 
der står for aktiviteterne, som 
du kan læse mere om på 
www.integrateddance.dk

Danse-workshops 
hele efteråret

Nytænkning skal ind med den uddannelsesmæssige modermælk. Det er 
fi losofi en for Kunstakademiets arkitekt- og designstuderende, der i september 
havde tilgængelighed på agendaen. For at give de 140 studerende en forstå-
else af, hvordan det er at have en anderledes krop, og hvilke udfordringer 
det giver, fi k skolen besøg af unge fra SUMH – Sammenslutningen af Unge 
Med Handicap. De unge fortalte om deres liv og fi k de studerende involveret 
i en række øvelser, så de på egen krop mærkede udfordringerne i hverdagen. 
Den inspirerende dag med de unge blev på kompetent vis bundet sammen af 
SUMH’s sekretariatsleder Ditte Rejnholdt Rudolfsen.

Udfordringerne stod i kø

Ester Larsen, tidligere sundhedsminister og formand for Det 
Centrale Handicapråd, var en af de mange, der kiggede inden-
for, da Spastikerforeningen 29. august holdt 60 års fødselsdags-
reception for direktør Mogens Wiederholt. Han har i næsten 
halvdelen af sit liv været engageret i handicapverdenen – de 
sidste knap 10 år som direktør for Spastikerforeningen – hvor 
han med stort engagement har været med til at udvikle Spasti-
kerforeningens sekretariat og foreningens tilbud til glæde for 
medlemmerne. 

Det gennemgående tema i de mange fødselsdagstaler var en 
stor anerkendelse af hans pragmatiske tilgang til løsningerne, 
hans evne til at gøre en forskel for mennesker med handicap og 
sætte sig ind i deres udfordringer. Mogens’ egen chef, Spasti-
kerforeningens landsformand Lone Møller, hyldede ham som 
”verdens bedste direktør” og kaldte ham en kriger, der bider sig 
fast i sagerne og gennemskuer, når noget ser godt ud på papir, 
men ikke nødvendigvis er det i virkeligheden.

Direktøren fyldte 60

Det Centrale Handicapråd har lavet en ny netværksgruppe på Facebook 
kun for medlemmer af kommunale handicapråd. Formålet er at give 
medlemmerne mulighed for at netværke med hinanden, debattere og 
blive inspireret til det politiske arbejde i handicaprådet. Du kan fi nde 
netværket ved at gå på Facebook og søge efter ”Netværk for kommunale 
handicapråd”.

Ny netværksgruppe for 
handicappolitiske aktive 
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For første gang var racerunning på EM-programmet i paraatletik. 
Det var en succes, og nu håber både chefl andstræneren og elitechefen, at racerunning 

for alvor er blevet en del af den para-atletiske familie.

Der blev skrevet historie, da 21-årige 
Nikolaj Overgaard Christensen blev 
den første danske europamester 
i racerunning nogensinde. Det var 
første gang, disciplinen var med til EM 
i paraatletik, der blev afviklet i Berlin i 
slutningen af august.

Nikolaj Overgaard Christensen, der 
er fra Struer, men til daglig træner 
i Randers Freja, vandt guld på 100 

TEKST: FRANDS HAVALESCHKA - FOTO: KARL NILSSON

Fantastisk EM-debut 
til de danske 

RACERUNNERE

meter, godt et sekund foran sølvvin-
deren Olof da Silva Olsson fra Sverige. 
Nikolaj var naturligvis rigtig glad for 
sejren, som han bl.a. fi k lejlighed til at 
fortælle om i DR’s TV-sport.

Men det var ikke den eneste medalje, 
de danske racerunnere høstede. Da 
de fi re øvrige udtagne atleter kom i 
aktion, vankede der fl ere EM-medal-
jer. Bedst gik det for Manja Simone 
Hansen fra Skanderborg (RR3) og 
Lasse Kromann fra Odense (RR2), der 
begge vandt EM-bronze efter to meget 
tætte fi naler. De to øvrige deltagere, 
Thea Berggren Jørgensen fra Lejre og 
Karla Risum fra Mårslet, klarede sig 

også godt med en placering lige uden 
for medaljerækken som nr. 4 og 5. 

Tilfredshed med medaljehøsten
Chefl andstræner for racerunning, 
Mansoor Siddiqi, var meget tilfreds 
med det fi ne udbytte. Han havde 
inden stævnet høje forventninger til 
sine atleter, der havde brilleret med 
mange medaljer ved et stort opvarm-
ningsstævne i Spanien, og de blev til 
fulde indfriet.

- Nu er racerunning trådt op på den 
store scene, hvilket betyder, at de 
mest handicappede kan være med på 
dette høje niveau. Det var desuden 
fantastisk med den fyldige medie-
dækning på DR3 og dr.dk. Racerun-
ning fi k en virkelig stærk promovering 
på landsdækkende TV, og det er 
vi utroligt glade for, understreger 
Mansoor Siddiqi.

Manja Simone 
Hansen tog 
bronze-medaljen 
i dameklassen.

Efter hård konkurrence 
vandt Lasse Kromann 
bronze i sin klasse.
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Også Parasport Danmarks elitechef Michael Møll-
gaard Nielsen var begejstret. Han glædede sig over 
at se, hvordan de danske løbere på fornemmeste 
sportslige vis fi k vist sig frem.
 
- Det er første gang, at racerunning deltager ved 
et offi  cielt mesterskab, og jeg synes, at atleter og 
præstationer har klædt dette EM og forhåbentlig 
også vist, at de hører hjemme på det paralympiske 
program i 2024.

Stor CP-repræsentation
Bemærkelsesværdigt var også den store CP-repræ-
sentation på EM-holdet. Således havde hele ni af de 
i alt 13 atleter, som Danmark sendte til EM-stævnet 
i Berlin, cerebral parese. Udover de fem deltagere 
i racerunning var det diskoskasteren Ronni 
Jensen, Århus, der vandt EM-sølv, de 
to 1.500 meter løbere, Christof-
fer Vienberg, der blev nr.4, og 
Anders Lagergren, der blev 
nr.6, samt Noa Bak-Peder-
sen, der løb en 6. plads 
hjem i 200 meter løb. I 
alt høstede Danmark 
syv medaljer.

Nikolaj Overgaard 
Christensen skrev 

historie og blev 
den første danske 

racerunner, der 
vandt guld ved EM i 

paraatletik.
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Vi stiller skarpt på 
livet i botilbud
Hvordan sikrer vi, at beboere på botilbud får den rette 
sundhedsfaglige opmærksomhed? Spastikerforeningen 
inviterer fagpersonale på kursus.

Personalet på landets botilbud gør 
det så godt, de overhovedet kan, men 
mange steder kniber det med at få 
beboerne af sted til de forebyggende 
screeninger og med at spotte, om de 
er ved at blive syge. Det kan nemlig 
være svært at vurdere, om det er han-
dicappet eller en konkret sygdom, der 
betyder, at beboeren har det dårligt. 
Fagkurset ’Fysisk og mental sundhed 
på botilbud’ fokuserer på problemstil-
lingen.  

Flere undersøgelser peger på, at sund-
heden blandt mennesker på botilbud 
er langt dårligere end blandt menne-
sker, der bor for sig selv. De kommer 
sjældnere til tandlæge og til deres 
praktiserende læge samt til de fore-
byggende screeninger for blandt andet 
brystkræft.

Det er svært at præcisere hvorfor, men 
en del af grunden kan være, at det 
nogle gange er svært at skille handi-
cappet fra den almindelige sundhed, 
samt at der mangler rutiner og redska-
ber til at sikre, at beboerne kommer af-
sted. Ofte er det svært at vurdere, om 
det er ubehag aff ødt at handicappet, 

AF KURSUSKONSULENT TRINE KAMP LARSEN

               KURSER
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eller om der er tale om reel behand-
lingskrævende sygdom. 

På kurset får deltagerne konkret 
viden om, hvordan man arbejder med 
sundhed på botilbud med udgangs-
punkt i Jonstrupvang Bebyggelsen, 
samt en gennemgang af den rapport 
fra Statens Institut for Folkesundhed 
(SIF), der har leveret undersøgelsen, 
som ligger til grund for kurset. Vi får 
også besøg af psykolog Klaus Chri-
stensen, der belyser, hvordan handi-
cappet somme tider kan skygge for en 
sygdom.

Webinarer er en stor succes 
I år har vi som noget nyt afholdt 
webinarer, og det er gået over al for-
ventning. På et webinar kan du sidde 
hjemme bag din egen computer eller 
iPad, uden at skulle forlade huset, og 

få konkret og opdateret viden inden 
for et specifi kt område. Senest har vi 
afholdt webinar om tabt arbejdsfor-
tjeneste med godt 30 deltagere, og 
næste gang taler vi om merudgifter til 
voksne. 

Sæt derfor X i kalenderen 31. okto-
ber, når vores dygtige socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg underviser. Det 
er naturligvis gratis at deltage, men 
man skal tilmelde sig på forhånd. 
Læs mere, når vi løbende annoncerer 
webinarer på Facebook, gennem ny-
hedsbreve og ikke mindst på hjemme-
siden.

’Fysisk og mental sundhed på botilbud’ 
er et kursus rettet mod personale, der arbejder på et botilbud. Kurset 
giver redskaber til at lære at optimere arbejdsgange, så der kommer mere 
fokus på beboernes sundhed. Kurset afholdes 14. november i Handicapor-
ganisationernes Hus i Taastrup. Læs mere om indhold og tilmelding på 
spastikerforeningen.dk/kurser

▲

Psykolog Klaus Christensen 
er klar til at undervise på 

fagkurset ’Fysisk og mental 
sundhed på botilbud’.

Har du noget vi 
mangler?
Kursusudvalget er allerede i fuld 
gang med planlægningen af næste 
års kurser, og vi vil meget gerne 
have dine gode idéer! Æselridning, 
bueskydning, en gennemgang af 
Serviceloven eller et weekendkur-
sus for søskende? Vi hører meget 
gerne fra dig, hvis du har forslag. 
Vi kan ikke love, at vi bruger alle 
idéer, men vi vil meget gerne have 
input og inspiration - og hvem 
ved, måske falder brikkerne på 
plads, så vi får mulighed for at 
gennemføre netop dit forslag. 
Skriv gerne direkte til kursuskon-
sulent Trine Kamp Larsen på 
tkl@spastik.dk eller gennem 
Facebook.

’Merudgifter til voksne’ 
er et webinar, der holdes 31. 
oktober. Læs mere om tilmelding 
på vores hjemmeside.

▲

▲
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TEMA I FRIHEDSTEKNOLOGI

Frihedsteknologi
Til daglig omgiver vi os alle 
med teknologi og hjælpemidler, 
der giver livskvalitet og gør 
hverdagen lettere. Nogle 
løsninger er ren luksus eller blot 
rare at have, andre er nødvendige 
og nogle ligefrem livsnødvendige. 
Når man er stærkt udfordret, så 
har digitale løsninger vist sig at 
være vejen frem til større frihed, 
nærvær og social forandring.

På denne og de følgende sider 
har vi samlet en række historier 
om teknologiens mange facetter: 
hvordan den virker, bliver 
udviklet og giver frihed – det 
hele bundet sammen til ét ord: 
Frihedsteknologi.

God læsning – red.

Din smartphone 
husker dine aftaler
Hvis du har svært 
ved at huske aftaler, 
kan kalenderfunktion 
med påmindelser 
på for eksempel en 
smartphone være en 
stor støtte. Det vil sige, at du bliver 
gjort opmærksom på dine aktivite-
ter i løbet af dagen. For eksempel: 
”Nu skal du gå til bussen” eller ”tid 
til tandlæge”. Hvis du har svært 
ved at læse, kan Handi Defy eller 
Handi 5SW være gode hjælpemid-
ler. Læs mere på Hjælpemiddel-ba-
sens hjemmeside: 
www.hmi-basen.dk

Hovedstyret mus
Brugen af PC er en stor del af mange menne-
skers hverdag – som arbejdsværktøj, til under-
holdning eller til at skabe social kontakt. Men 
har du et bevægelseshandicap, der gør det 
vanskeligt at bruge en håndbetjent mus, eller 
på anden vis har nedsat funktionsevne i arme, 
hænder og skuldre, så er der hjælp på vej.

GlassOuse er et nyt, trådløst PC-hjælpemiddel, 
som bl.a. blev præsenteret på forårets Rehab-messe. Den hovedstyrede mus er 
et par briller uden glas. Via brillerne kan man styre musen med hovedet, og klik 
sker via en bidehætte. Via Bluetooth forbinder du GlassOuse med PC, tablet og 
smartphone. Den er nem at sætte op og nem at anvende.

Ved at bruge den hovedstyrede mus kan du bruge computerbaserede tjenester 
på selvstændig basis. Firmaet bag produktet tilbyder gratis afprøvning og en 
måneds returret. Er du interesseret i at høre mere, eller få personlig hjælp og 
vejledning, så ring til telefon 21 123 456 eller send en mail til: info@telecall.dk



Det gør det heller ikke. Tværtimod. Fak-
tisk går det rigtig godt. Smilene på de to 
unge ingeniørstuderende, Elias Lund-
gaard Pedersen og Frederik Østergaard 
Neble, snyder ikke. De to unge, stude-
rende på Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) har i forbindelse med deres ba-
chelor-projekt udviklet en øjenstyrings-
teknologi til mennesker med handicap, 
der ser ud til at blive en stor succes. 

Godt hjulpet på vej af deres studievej-
leder på DTU fi k de drejet deres oprin-
delige idé om en overordnet ’smartho-
me-løsning’ hen i retning af en mere 
tilgængelig løsning, der kunne tilgodese 
specielle målgrupper, men bruges af 
alle. 

Elias og Frederik kastede sig over 
udfordringen og har nu udviklet en 
genial øjenstyringsteknologi, som er 
langt billigere at producere, end hvad 
der tidligere er set på markedet. Med 
en speciel app kan brugerne blot ved at 
se på skærmen på deres smartphone 
styre forskellige ting i deres hjem, f.eks. 
belysning og døre.

Siden februar 2017 er det fra alle sider 
væltet ned med priser og stor anerken-
delse. Blandt andet fi k Elias og Frederik 
prisen for årets bedste tekniske bachelor 
i 2017, og de blev nævnt i rektors tale 
ved årsafslutningen. Siden er de blevet 
tildelt næsten 500.000 kr. fra Innova-
tionsfonden. Det har betydet, at de i 
øjeblikket har sat deres uddannelse på 
stand by og nu er ved at ansætte tre 
software- og produktudviklere.

Samarbejde med Social Digital
Da det gik op for Elias og Frederik, at 

Når man har en god teknologisk idé, nogle dygtige, innovative iværksættere, et solidt 
studiemiljø med højt til loftet og en not-for-profi t virksomhed, som er sat i verden for at skabe 

social forandring med digitale løsninger, jamen så kan det næsten ikke gå galt. 

AF FRANDS HAVALESCHKA
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God idé gør mennesker 
selvhjulpne

Fra idé til virkelighed. Den ene 
af de to iværksættere, Elias 
Lundgaard Pedersen t.v., drøf-
ter udfordringer med Kasper 
Nizam fra Social Digital.

TEMA I FRIHEDSTEKNOLOGI



deres idé faktisk var så god, så den 
var værd at arbejde videre med, 
stiftede de fi rmaet Obital. Kunsten 
var at vende bacheloropgaven fra et 
akademisk projekt til en virksomhed. 
Hjælpen fi k de af DTU, der stillede et 
kontor til rådighed, og Kasper Nizam 
fra virksomheden Social Digital, som 
de lavede en samarbejdsaftale med. 

Social Digital har 
siden været en 
god sparrings-
partner, der hjæl-
per med at desig-
ne og udvikle en 
forretningsmodel 
som fundament 
for det videre 
arbejde. Samtidig bidrager de med 
viden og et brugerperspektiv for at 
optimere kvaliteten, så det nuværen-
de produkt er stabilt med mulighed 
for udvikling.

Social Digital er en not-for-profi t 
virksomhed, som er sat i verden for 
at skabe sociale forbedringer med 
digitale løsninger. Virksomheden har 
fi re år på bagen og bor i København 
NV. Her hjælper de NGO’er, off entli-
ge aktører, fonde og virksomheder 
med at skabe digitale løsninger og 
strategier for forenkling og udbre-
delse, for at så mange mennesker 
som muligt kan få gavn af løsninger-
ne. Blandt andet har Social Digital 
udviklet det digitale læringsmateri-
ale TrivNu med fokus på trivsel og 

mental sundhed i landets folkeskoler i 
samarbejde med Psykiatrifonden. 

- I det hele taget brænder vi for 
samarbejder, der kan skabe social 
forandring med digitale løsninger, un-
derstreger direktør Kasper Nizam, der 
samler hele paletten i ét ord: Friheds-
teknologi. Løsninger der i hænderne 

på brugeren 
bliver et redskab 
til frihed, selv-
bestemmelse og 
livskvalitet.

- Vi sætter bru-
geren i centrum 
for udvikling af 
løsninger. Pro-

fessionel empati og indsigt i bruger-
nes sociale hverdagsliv er vores afsæt 
for at omsætte sociale problemer til 
idéer og digitale løsninger til bruger-
ne.

Jonstrupvang udvikler og tester
Derfor passer Social Digital så godt i 
samarbejdet, som det uundværlige 
tandhjul, der får udviklingsprocessen 
til at køre. Næste skridt er udarbej-
delse af en større behovsanalyse og 
en grundig testning af produktet. Det 
sker blandt andet i samarbejde med 
Jonstrupvang Bebyggelsen i Værløse. 

Her har en gruppe medarbejdere 
med forstander Kim Frederiksen og 
tekniker Freddy Larsen i spidsen igen-
nem længere tid været en stor støtte 

Vil du være med 
til at teste?
Hvis du er kørestolsbruger og 
bevægelseshæmmet i en sådan 
grad, at du har svært ved at bruge 
hænderne, og er interesseret i at 
teste Obitals produkt, så er du 
velkommen til at henvende dig 
til Kasper Nizam på mail:
kn@socialdigital.dk - tilbuddet gæl-
der også institutioner og bosteder. 
Du kan læse mere om Obital på 
deres hjemmeside www.obital.io
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for projektet. Sammen med en række 
beboere har de været med til at 
defi nere behovet og mulighederne og 
sparret teknologi med de to udviklere.

Kulminationen på samarbejdet skete 
i september, hvor beboeren Christina 
Bechmann Jensen, der har cerebral 
parese, som den første fi k installeret 
Obitals teknologi i sin lejlighed. Hun 
var glad, men oplevede også at det 
kræver lidt træning. Hvis alt går efter 
planen, vil fl ere af Jonstrupvangs 
beboere senere få installeret tekno-
logien, så de med øjnene kan styre 
forskellige faciliteter og dermed blive 
mere selvhjulpne og uafhængige af 
andre.

Vejledt af Frederik Østergaard 
Neble t.v. og Elias Lundgaard 
Pedersen fi k Christina Bech-

mann Jensen afprøvet den 
nye teknologi i sin lejlighed på 

Jonstrupvang. 

Frihedsteknologi. Løsninger 
der i hænderne på brugeren 
bliver et redskab til frihed, 
selvbestemmelse og 
livskvalitet.
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ASTRID 
har en jernvilje 

– og store ambitioner
På grund af sine udfordringer tager Astrid studentereksamen på fem år og 

drømmer om at blive forsker.

Kender du Astrid Siemens Lorenzen? 
Det gør mange i Sønderborg, hvor hun 
bor, og mange i Jydske Vestkystens 
dækningsområde, hvor hun i et stort, 
fl ot magasin-tillæg i august fortalte 
om sit liv. Her slog hun fast, at hendes 
grad af cerebral parese (CP), der 
betyder, at hun har mange ufrivillige 

AF FRANDS HAVALESCHKA

bevægelser, sidder i el-kørestol og er 
uden verbalt sprog, ikke forhindrer 
hende i at leve det liv, som hun gerne 
vil. Ja, det fortalte hun faktisk også 
i ’Go’ Morgen Danmark’ på TV2 lidt 
tidligere på året.

I Spastikerforeningen kender vi også 

Astrid. Sammen med foreningens 
psykolog Klaus Christensen, der har 
fulgt Astrid lige siden de første skole-
år, besøgte redaktionen hende tilbage 
i 2015, hvor hun efter et afsluttet 
folkeskole-forløb stod foran en ny stor 
udfordring. Hun skulle starte på bio-
tek-linjen på Sønderborg Statsskole. 

Vejen til studentereksamen 
er lang og sej, men Astrid er 
målrettet og skal nok klare det. 
Foto: Timo Battefeld.

TEMA I FRIHEDSTEKNOLOGI
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Da Astrids udfordringer er noget 
større end klassekammeraternes, bl.a. 
bruger hun øjenstyret Tobii-talecom-
puter, så har hun fået dispensation til 
at klare sin studentereksamen på fem 
år, mod de obligatoriske tre.

Hvordan er det så gået?
Med sin jernvilje, topkarakterer fra 9. 
klasses afgangseksamen på Dybbøl 
Skolen, gode hjælpere og stor støtte 
fra sin familie, havde Astrid sammen 
med de 24 andre elever i 1.u. store 
forventninger til gymnasieforløbet. 
Det samme havde gymnasiets lærere. 

Men hvordan er det så gået her tre år 
efter? Vi har spurgt Astrid, der nu er 
blevet en ung, selvbevidst kvinde på 
18 år:

- Skolen og jeg har stadig en positiv 
indstilling. Det er gået meget godt ind-
til videre. Mine forventninger er i den 
grad indfriet. Også mere end jeg turde 
håbe, understreger Astrid.

- Jeg befi nder mig godt på skolen og 
går nu i 4.G. Det vil sige, at jeg har to 
år igen, før jeg også bliver student. 
I mellemtiden er min stamklasse 
blevet studenter, så nu har jeg ikke en 
stamklasse. 

Hvad er din største udfordring i hver-
dagen?
- Det er, at jeg har mange forskellige 
funktionsnedsættelser. Ét er, at jeg 
ikke kan gå. Noget andet er, at jeg 
ikke kan bruge mine hænder. Noget 
helt tredje er, at jeg intet verbalt 
sprog har. De forskellige funktions-
nedsættelser kan man ikke bare 
addere for at få resultatet af konse-
kvensen af mit handicap. Det føles 
nemlig nærmere som om, at det er 
en ligning med led, som skal multipli-
ceres. Men det er nok særligt dét, at 
jeg ikke kan tale verbalt, der byder på 
udfordringer i hverdagen, og så også 
dét, at jeg er afhængig af hjælp og 
derved afhængig af andre. 

Planlagt studenterforløb
Astrid har fået mulighed for at tage 
en studentereksamen over fem år. 
Men hvordan fungerer det? 

- Mit 5-års studenterforløb er skruet 
således sammen, at jeg i gennemsnit 
har 10 til 12 moduler ugentligt. De 
første tre år fulgte jeg en fast stam-
klasse, som jeg havde forholdsvis 
mange fag - herunder vores studie-
retningsfag - sammen med. Dette 
gjorde, at jeg fi k en rigtig god start og 
blev en inkluderet del af klassen. Vi 
delte nemlig fælles interesser, derfor 
var det efter min mening et godt valg. 

- Derudover begyndte jeg sidste som-
mer - da jeg gik i 3.g - i en 1.g-klasse, 
hvor jeg tager dansk og historie sam-
men med dem i tre år. Nu, hvor min 
stamklasse er dimitteret i sommer, 
har jeg ikke en fast stamklasse. Jeg er 
derimod tilknyttet tre forskellige klas-
ser på tværs af årgangene, således at 
jeg kan tage de fag, jeg mangler de to 
sidste år af mit studenterforløb. På 
den måde kan det godt siges, at de to 
sidste år er opsamlingsår.

Hvilke fag har du afsluttet, og hvilke 
mangler du? 
- Jeg har afsluttet matematik, bio-
teknologi, religion, samfundsfag og 
billedkunst. Derudover har jeg også 
afsluttet naturvidenskabeligt grund-
forløb og almen sprogforståelse. Det 
var meningen, at jeg også skulle have 
afsluttet fysik sidste år, men jeg blev 
så glad for faget, at jeg i år har trukket 
det op på A-niveau.

Astrid mangler derfor at afslutte fysik, 
dansk, historie, engelsk, tysk, oldtids-
kundskab og evt. et C-fag mere i ste-
det for idræt. Derudover mangler hun 
også at skrive SRP og gå til AT-eksa-
men. Det har hun planer om at gøre i 
det igangværende skoleår. 

Karaktererne afspejler indsatsen
Er du tilfreds med karaktererne? 
- Da jeg går meget op i min skole og 
bruger meget tid på skolearbejdet, 
føler jeg indtil videre, at mine karak-
terer har afspejlet min indsats, så 
derfor er jeg rigtigt godt tilfreds med 
mit snit på 11,7. Faktisk er det langt 
over, hvad jeg havde forventet. I fol-
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keskolen lå jeg middel, men efter jeg 
er startet i gymnasiet, har jeg oplevet 
en tydelig forbedring. Nu behøver jeg 
i hvert fald ikke at være bekymret for, 
hvorvidt jeg kan blive optaget på mit 
drømmestudie – hvad end det nu er. 

- Jeg føler, at mine lærere på gymna-
siet har en rigtig god forståelse for 
mig, og de ser muligheder fremfor 
begrænsninger. Det er virkeligt dejligt. 
De er også hurtige til at forstå, hvad 
jeg vil sige.

Er du stadig vild med matematik, fysik, 
biologi og kemi – eller er nye favoritter 
kommet til?
- Ja, man kan vidst roligt sige, at de fag 
stadig ligger blandt favoritterne. Dette 
er muligvis endda en underdrivelse. 
Derfor har jeg studieretningen med 
bioteknologi A, matematik A og fysik B. 
Siden hen har jeg valgt at trække fysik 
op på A-niveau i år, ellers ville jeg ikke 
have et naturvidenskabeligt fag dette 
skoleår, for jeg har netop afsluttet bio-
teknologi og for den sags skyld også 
matematik. Jeg vil nemlig gerne have 
så meget naturvidenskabeligt som mu-
ligt, da det også er den vej, jeg vil gå, 
når jeg skal på universitetet. At jeg har 
trukket fysik op til A-niveau betyder 
også, at jeg har 5 A-fag. 

Vennerne blev studenter
Din stamklasse blev studenter i som-
mer, hvordan havde du det med det?

- Jeg vil ærligt indrømme, at det var 
mærkeligt, at mine venner blev stu-
denter, når jeg ikke selv gjorde det. Så 
selvom jeg udmærket godt har vidst, 
at jeg ikke blev student samtidigt med 
dem, gik det først rigtigt op for mig i 
sommer, da mine venner rendte rundt 
med studenterhuer. Men det er nu 
bare sådan, det er. Det er bedst såle-
des. Ellers ville jeg ikke kunne klare mig 
så godt, som jeg gør. Og jeg ville have 
rygende travlt. Så det ville ikke havde 
gået, hvis jeg havde taget gymnasiet på 
normeret tid – altså tre år. 

- Men det var nu alligevel mærkeligt at 
komme tilbage i gymnasiet efter som-
merferien uden min klasse. Jeg kender 
nemlig ikke mine nye klasser så godt. I 
år har jeg tre klasser – en 1.g, en 2.g og 
en 3.g klasse. Man kan tydeligt mærke 
forskel mellem klasserne, der er stor 
aldersforskel. 

Hvad med det sociale liv?
- Indtil i sommer har jeg ikke brugt 
krudt på at være social udover i min 
stamklasse, så jeg har ikke været so-
cialt involveret i den anden klasse, jeg 
også havde fag med sidste år. I år vil 

jeg derimod prøve at gøre en indsats 
for, at jeg kommer til at være mere en 
del af klasserne. Men det er lettere 
sagt end gjort. Mit kommunikations-
handicap bevirker nemlig, at jeg har 
sværere ved at smalltalke, og det kræ-
ver mere energi for mig. Så jeg kom-
mer til at savne min stamklasse, men 
så kan vi bare ses i fritiden i stedet for.

Fremtiden
Hvad er din drøm for fremtiden?
- Det er at leve et så normalt liv som 
muligt. Med det mener jeg, at jeg vil 
gøre alt det, jeg også ville have gjort, 
hvis ikke det var for mit handicap. Jeg 
vil dermed prøve at få mest muligt ud 
af mit liv, med de vilkår jeg har, og spil-
le kortene bedst muligt. Mit handicap 
skal ikke hindre mig, og det får ikke lov 
til at tage styringen. 

- Mere konkret er mine fremtidsplaner 
at færdiggøre min studentereksamen. 
Derefter begynder jeg på universitetet, 
hvor jeg, som det ser ud nu, enten 
vil studere fysik eller noget indenfor 
medicin-verdenen. Når jeg er uddan-
net, vil jeg gerne ud og arbejde. Jobbet, 
som jeg skal varetage, skal være teore-
tisk, grundet mine manglende motori-
ske evner. Så jeg drømmer om at blive 
ansat som forsker.

Jeg føler, at mine lærere på gymnasiet 
har en rigtig god forståelse for 

mig, og de ser muligheder fremfor 
begrænsninger. 

Astrid var med til at feste, 
da hendes klassekam-
merater blev studenter i 
sommer.

TEMA I FRIHEDSTEKNOLOGI
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Da Tobii-teknologien kom frem, var 
det nemlig ikke noget, som kommu-
nerne lige umiddelbart tilbød menne-
sker med cerebral parese. De kunne 
simpelthen ikke forestille sig, at den 
kunne komme i anvendelse for den 
gruppe. Men det modbeviste Astrid 
noget så eftertrykkeligt. Selvfølge-
lig tager det lang tid og kræver stor 
tålmodighed at komponere sætninger 
med øjnene, men Astrid er god til det. 
Selv om det også giver store udfor-
dringer.

- Ja, jeg oplever desværre sommetider 
udfordringer med min Tobii og dens 
begrænsninger. Tobii’s harddisk er for 
det første ikke særlig stor, derfor kan 
jeg ikke have alle mine ting på den, 
så jeg oplever pladsmangel, fortæller 
Astrid og fortsætter:

- Alt mit skolearbejde fylder meget, så 
jeg nærmest ikke har plads til andet 
på Tobii. Jeg har dog selvfølgelig stadig 
mange sidesæt til almen kommunika-
tion, og jeg har stadig tilgang til nogle 
andre private dokumenter på min 

Det giver store udfordringer, 
når man ikke har noget 
verbalt sprog. Men heldigvis 
er teknologien så udviklet, 
at Astrid kan kommunikere 
ved hjælp af en Tobii-
talecomputer, som hun 
styrer med øjnene. Hun har 
haft den lige siden 2. klasse, 
og så vidt vides var hun en 
af de første med cerebral 
parese, der tog den i brug. 

Astrids Tobii er 
blevet opgraderet

Tobii er Astrids 
kommunikative 

livline til om-
verdenen.

Tobii, bl.a. en række kapitler til en bog, 
som jeg er ved at skrive.

Sidst vi snakkede sammen, havde du en 
version 3. Er den blevet opgraderet?

- Ja, grundet manglende lagerplads 
er min Tobii blevet opgraderet til en 
Tobii Dynavox I-12+. Den har dog 
heller ikke tilstrækkelig nok lagerplads 
til alle mine programmer, sidesæt 
og dokumenter. Men den kan bedre 
tilgodese mine behov med hensyn til 
plads. Desværre har den mange andre 
mangler, f.eks. mister den tit øjensty-
ringen, og den går også jævnligt i sort. 
Når det sker, er det som om jeg går 
i stå, da jeg ikke kan bruge Tobii i et 
stykke tid. 

Langsom og dårlig udtale
Astrid fortæller, at hendes gamle Tobii 
til sidst slet ikke kunne følge med 
mere. Den var blevet meget langsom, 
og det betød, at hendes kommunikati-
on ligeledes blev langsommere. 

- Desuden er jeg i gang med læring i 
alle de forskellige fag. Det betyder, at 
min Tobii hele tiden er under udbyg-
ning. Nye fagudtryk, nye noter og nye 
ligninger skrives hele tiden ind. Det 

udfordrer lagerpladsen, understreger 
Astrid, der samtidig gør opmærksom 
på, at Tobii ikke kan udtale alle ord 
ordentligt:

- Det gælder i særdeleshed fagudtryk 
i de naturvidenskabelige fag, udtalen 
af diverse formler og ligningsudtryk. 
Dermed er jeg nødsaget til at lave 
alternativ udtale og skrive ligningsud-
trykkene helt, som det skal siges. Det 
er indviklet, når det handler om lignin-
ger, brøkstreger, parenteser osv.

AF FRANDS HAVALESCHKA

TEMA I FRIHEDSTEKNOLOGI

Flere fabrikater og 
produkter på markedet
Vi har i fl ere artikler nævnt Tobii, 
men det skal understreges, at 
der fi ndes mange forskellige 
fabrikater og typer af kommu-
nikationshjælpemidler, talema-
skiner og programmer, der kan 
kompensere for forskellige kom-
munikationsbehov. De varierer 
bl.a. i udformningen og ordfor-
rådet og dermed også prisen. Du 
kan læse mere i vidensportal.dk 
og hmi-basen.dk
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Børn med cerebral parese (CP) udviser meget tidligt et no-
get anderledes bevægelsesmønster i forhold til andre. Be-
vægelserne er mere stive og stereotype og ikke så glidende 
og cirkulære, som man kender fra andre børns bevægel-
ser. Det handler om de såkaldte fi gitive bevægelser. Og jo 
tidligere det bliver opdaget, jo hurtigere kan man sætte ind. 
Det er baggrunden for udviklingen af mobilapp’en In-Mo-
tion, som er udviklet på St. Olavs Hospital i Norge, og som 
nu testes herhjemme på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Her er fysioterapeut, ph.d. studerende Annemette Brown 
fra Neurologisk Afdeling i gang med første del af sit 
ph.d.-projekt, der skal afdække om app’en kan anvendes 
til formålet. Samtidig er det et forstudie i et større projekt, 
som gennemføres i samarbejde mellem sundhedspersona-
le i en række lande, bl.a. Norge, Belgien, England, USA og 
Danmark.

App’en skal bruges til at optage videoer af spædbørn, som 
har en øget risiko for at udvikle cerebral parese. Det er ofte 
børn, der er født alt for tidligt med lav fødselsvægt, børn, 
som har haft komplikationer under fødslen, blandt andet 
iltmangel, eller børn, som tidligt har fået en lille hjerneblød-
ning.

Forældre optager video
Ved at bruge app’en på deres telefon kan forældrene opta-
ge en video af barnet, når det ligger på ryggen og bevæger 
sig uforstyrret. Uden det store udstyr kan det ske under 
hjemlige forhold, når det er belejligt for familien, og barnet 
er mest oplagt. 

Optagelserne skal ske i 12. og 14. uge efter den planlagte 
termin, uanset om barnet er født for tidligt eller ej. Kvalite-
ten af de spontane bevægelser kan med meget stor sand-
synlighed forudsige barnets risiko for at udvikle cerebral 
parese eller andre udviklingsforstyrrelser.

Videofi lmen analyseres af en uddannet observatør i 
spædbørnsbevægelser og senere af et computerprogram. 
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Fordelen for barnet er, at lægen og fysioterapeuten, 
sammen med forældrene, kan planlægge og iværksætte 
tidlig behandling. Videooptagelser af spædbørn til brug 
for bevægelsesanalyse foretages i dag på hospitalet, når 
barnet kommer til udviklingskontrol.

Det er Forskningsrådet på Nordsjællands Hospital, der 
med et støttebeløb på 250.000 kroner, har gjort det 
muligt for Annemette Brown at forske i muligheden for 
tidlig sporing ved hjælp af app’en. I forstudiet vil 45 børn i 
risikogruppen indgå i projektet, som forventes igangsat i 
hele Region Hovedstaden i løbet af 2019. 

Hjælp til tidlig 
diagnosticering af CP
Med en ny app kan forældre selv optage video af barnets bevægelser, der meget 
tidligt kan vise, om barnet har CP eller andre udviklingsforstyrrelser.

AF FRANDS HAVALESCHKA
Med den nyudviklede 
app er det nemt at 
fi lme barnet i vante 
omgivelser.
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Forældre har en 
central rolle i deres 
barns udvikling af 
kommunikation

Som forælder har man en god idé om, 
hvad man skal gøre, og man kan få 
ideér af andre forældre om, hvad de 
gør. Hvis ens barn har cerebral parese 
(CP) og ikke udvikler talesprog, er situ-
ationen en anden. Hvad gør forældre 
så? 

Denne artikel handler om, hvad 
forældre gør og er en lille bid fra et 
forskningsprojekt, jeg gennemførte i 
2016-2017. I projektet deltog 8 unge i 
alderen 15-25 år og deres familier. Alle 
de unge havde svær CP og behov for 
alternativ og supplerende kommuni-
kation (ASK). Ud over dette fællestræk 
var de meget forskellige unge, der 
spændte fra eff ektive Tobii-brugere i 
almene skolesammenhænge til unge 
uden en fungerende ASK-løsning og 
med en uddannelseskarriere på spe-
cialskoler. 

Projektets formål var at undersøge de 
unges og familiernes begrundelser for 
valg af kommunikationsløsninger, og 
hvordan ASK-løsninger fi k stor betyd-
ning for de unges vej ind i voksenlivet. 

Forældre som nybrydere 
Hos alle de forældre og unge jeg talte 
med, havde kommunikation og kom-
munikationsteknologier spillet en cen-
tral rolle i de unges udvikling. Foræl-
drene havde i første omgang handlet 
inden for de samfundsskabte rammer. 
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Når børn lærer at tale, kan det næsten virke som om, det sker helt automatisk. Vi 
taler med dem, læser bøger med dem, de forsøger sig med at forklare sig for andre 
og alle de dagligdags handlinger er med til at udvikle deres sprog. 

Flere havde deltaget i kurser, f. eks. 
i tegn-til-tale, som den kommunale 
kommunikationskonsulent eller en 
lignende fagperson havde foreslået. 
De havde forsøgt at bruge tegn-til-
tale i hverdagen. 

Som forælder til et barn med CP og 
behov for ASK er man i udgangs-
punktet langt mere afhængig af de 
muligheder, fagpersonerne stiller til 
rådighed, fordi man ikke bare kan 
trække på, hvad andre forældre gør. 
Men fl ere forældrepar havde ikke 
været tilfredse med de eksisterende 
muligheder. Et generelt billede var, 
at forældrene også tog en aktiv ska-
bende rolle i deres barns udvikling. 
Det kunne være i forhold til f.eks. 
at afsøge andre muligheder end de 
tilbudte på blandt andet daginstitu-
tions- og skoleområdet, men også 
på kommunikationsområdet. 

Flere forældrepar havde på egen 
hånd og sammen med deres børn 
opdaget Tobii-teknologien på hjæl-
pemiddelmesser og blev grebet af 
dens muligheder for deres børn. 
Kommunalt og bevillingsmæssigt lå 
denne teknologi dog ikke fremme 
på hylden hos deres kommuner på 
det tidspunkt, og først efter års ven-
ten, forhandling og pres lykkedes 
det at få kommunen til at bevillige 
en Tobii-computer. 

AF LOUISE BØTTCHER, PH.D. OG LEKTOR, DPU, AARHUS UNIVERSITET

Selvom økonomi kan have spillet ind, 
handlede det også om, at fagpersoner i 
kommunerne slet ikke kunne forestille 
sig, at Tobii-teknologien var en mulighed. 
I det følgende beskriver Jonathans foræl-
dre, hvordan de havde måttet presse på 
(Jonathan er et dæknavn):

Jonathans far: Så fi k vi lov at få en afprøv-
ning ude ved kommunikationscentret.
Jonathans mor: De var nu ikke særlig 
positive, de mente ikke, det var noget 
for ham. Og så skulle vi komme som 
forældre og gøre os kloge og tro, at vi 
vidste bedre. Vi sad også der til møde, 
og jeg kunne da også godt næsten høre, 

TEMA I FRIHEDSTEKNOLOGI

Louise Bøttcher har undersøgt 
forældrenes rolle for de unges 
kommunikationsløsninger.
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hvordan den samtale den begyndte at 
munde ud i, at de mente, han skulle 
igennem alle mulige bøger først. Det 
var en forkert vej, vi gik, han skulle 
den anden vej rundt. […] Så sagde 
jeg, det mindste vi kan gøre, det er da 
at give ham en chance. Mulighed for 
at prøve. Nå, men så kunne det også 
blive sådan. Hun kunne også komme 
ud og give en afprøvning, og så var det 
da prøvet af.

Afprøvningen blev vendepunktet, både 
for fagkonsulenten, der fi k syn for, 
at børn med CP kunne have glæde 
af Tobii-teknologien, men også for 
Jonathan. Jonathan fi k den ønskede 
Tobii og støtte til at lære at bruge den 
kommunikativt. Forældrene var glade 
for denne del af processen, men gav 
også udtryk for at det tog nogle år for 
Jonathan at lære at blive mere aktiv 
og initiativrig i sin relation med andre 
mennesker. Det var ikke givet med den 
teknologiske mulighed alene.

Jonathans forældre, og andre som 
dem, dem kalder jeg nybrydere. De 
skaber noget nyt, noget der ikke var 
der før, de udvider tilbuddet. Eksem-
plet her har handlet om kommunika-
tion, men andre eksempler på nybrud 
er at skabe mulighed for at tage en 
gymnasial ungdomsuddannelse på 

fem år i stedet for de sædvanlige tre 
eller at oprette et nyt botilbud sam-
men med en gruppe forældre til unge 
voksne med lignende handicap.

Fast followers
Forældres arbejde med at skabe 
nybrud har en positiv betydning for de 
børn, der er lidt yngre. Aldersgruppen 
i projektet spændte kun over ti år. Men 
over det lille tidsspænd fi k Tobii plud-
selig plads på den kommunale hylde 
for tilbud klar til brug, således at en af 
de yngste i mit materiale havde fået en 
Tobii tilbudt allerede inden skolestart. 
Hendes forældre er ikke nødvendigvis 
mindre aktive end nybryderne. Men 
som fast followers har de rollemo-
deller at se efter, få idéer af og selv 
udvikle idéer ud fra.
 

Det er interessant, at forældre viser 
sig at være så kreative. Vores forestil-
lingsevne tager udgangspunkt i den 
viden og de erfaringer, vi allerede har, 
og kombinerer dem på nye måder. Jeg 
tror, nøglen til forældrenes kreative 
nybrud ligger i det store kendskab, de 
har til netop deres barn.

Forældrene kan være nybrydere, fordi 
de tør bruge deres forestillingsevne, 
baseret på deres indgående kendskab 
til deres eget barn, til at forestille sig, 
hvad der kan blive muligt. Det er ud 
fra deres forestillinger om mulige 
fremtider, de handler. Og dermed får 
ændret på kommunernes tilbud.

Det viste undersøgelsen: 
Forskningsprojektet havde til formål at undersøge, hvilken rolle forældre 
og de unge selv har spillet for de unges kommunikationsløsninger. 

• Selvom professionelle havde og stadig spillede en vigtig rolle i at tilret-
telægge og videreudvikle ASK for de unge, så havde både forældrene 
og de unge selv haft afgørende indfl ydelse.

• Projektet afslører en kreativitet og evne til nytænkning hos forældre-
ne, som de giver videre til deres unge mennesker, og som hen over et 
større tidsforløb er med til at forandre vores samfund til det bedre for 
mennesker med cerebral parese. 
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Bedre kommunikation giver 
større selvstændighed
Neurocenter Østerskoven tilbyder en højt specialiseret indsats omkring alternativ 
kommunikation, og det har 31-årige Natascha Gunborg, der ikke har verbalt sprog, 
haft gavn af.

”Jeg er stolt,” siger 31-årige Natascha 
Gunborg, der har cerebral parese og 
intet verbalt sprog, om, at hun har 
lært selv at kunne Facetime med fami-
lien. Det er et af fl ere eksempler på, at 
Natascha, med den helt rette tværfag-
lige indsats, har lært at kommunikere 
bedre og mere selvstændigt.

Bag indsatsen står Neurocenter Øster-
skoven, der tilbyder en højt specialise-
ret tværfaglighed omkring alternativ 
kommunikation, så mennesker med 
cerebral parese kan blive styrket og 
hjulpet til selv at kommunikere.

Kommunikationsvejleder Emmy 
Kjelmann kalder fagpersonerne for et 
orkester, for det er det gode samspil, 
der skaber musikken – og i dette 
tilfælde skaber den rette kommunika-
tionsindsats.

- Det er vores overbevisning, at fysisk, 
følelsesmæssig og sundhedsmæssig 
velvære er en forudsætning for at kun-
ne udvikle sin kommunikation og der-
med at kunne udvikle sig personligt, 
fagligt og socialt. Omvendt har man 
brug for at kunne kommunikere for 
at kunne fortælle, hvad der er i vejen, 
for at kunne danne sociale erfaringer, 
for at kunne bearbejde følelser og ikke 
mindst: for at kunne få indfl ydelse 
på eget liv. Derfor er de forskellige 
fagligheder så afhængige af hinanden, 
forklarer Emmy Kjelmann.

Det rette set-up for borgeren
På Neurocenter Østerskoven begyn-
der kommunikationsindsatsen så 
snart, en borger har fået plads på 
centeret.

AF BENJAMIN STEENGAARD RASMUSSEN

- Vi besøger borgeren, taler med de 
pårørende, laver interviews, ser hvor-
dan vedkommende kommunikerer og 
vurderer derefter, hvad vi skal sætte 
ind med af fagpersonale, siger Birthe 
Roesdahl, afdelingsleder på Medfødt 
Hjerneskade.

Og tværfagligheden giver sig udtryk i 
den hær af fagpersoner, der kan bru-
ges på Østerskoven: Musikterapeut, 
neuropsykolog, talepædagog, fysiote-
rapeut, ASK-konsulent, ergoterapeut, 
neurolog m.fl . 

Det giver det rette set-up for den 
enkelte borger, og det giver rigtig god 
mening at komme hele vejen rundt 
om borgeren. Skal personen for ek-
sempel bruge en øjenstyret computer, 
er det vigtigt, at man sidder godt og 
roligt i kørestolen, og her kommer for 
eksempel en fysioterapeut på banen. 

Øjenstyret computer
For Natascha Gunborg startede 

udviklingen allerede før, hun kom på 
Østerskoven, da hun på sit ophold 
på Egmont Højskolen mødte Emmy 
Kjelmann. På det tidspunkt brugte 
Natascha stadig den bordtavle, hun 
fi k i 3. klasse, hendes kommunikation 
havde ikke udviklet sig markant siden.
Men med Emmy Kjelmanns hjælp fi k 
Natascha nye tavler samt introdukti-
on til PODD-principperne, der hjalp 
hende med at kommunikere bedre. 
Springet til en øjenstyret computer 
lå dog ikke lige for, da en tidligere 
dårlig oplevelse gjorde, at Natascha 
ikke havde lysten og modet. Det blev 
naturligvis respekteret. Men efter en 
længere periode kom lysten alligevel 
til at prøve med øjenstyring.

Det var dog en stor mundfuld i 
starten, så Natascha øvede sig og 
lærte skærmen at kende ved at spille 
huskespil. Hendes tavler blev lagt 
på computeren, og senere blev det 
digitale ordforråd udbygget. Og da 
Natascha rykkede til Østerskoven for 
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Natascha Gunborg bruger i dag øjenstyring, men det har krævet overvindelse.
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et år siden, fi k hun adgang til hele fag-orkestret, der fi k ju-
steret hendes set-up. Og at hun nu selv kan Facetime med 
familien betyder meget og er et eksempel på den større 
selvstændighed, hun har fået ved at kunne kommunikere 
uden hjælpere.

Nataschas udvikling fortsætter hen over efteråret, hvor 
der for eksempel er fokus på hendes siddestilling og der-
med bedre øjenstyring.

Håb for alle
For alle borgere på Østerskoven er forløbet individuelt. 
Alle rykker sig kommunikativt, men nogle rykker sig natur-
ligt nok længere end andre - Nataschas udvikling er dog 
ikke usædvanlig.

- Vi tilbyder de redskaber, der passer til den enkelte, og 
her er nogle borgeres kommunikation meget svag. Men 
der er håb for alle, dog kan der for nogle gå op til et år, før 
vi ser resultater, siger Emmy Kjelmann.

For Natascha Gunborg har opholdet på Østerskoven været 
en stor gevinst for hendes selvstændighed og kommunika-
tion – egenskaber, som hun skal bruge resten af sit liv. 

Hvad er ASK?
Alternativ og supplerende kommunikation om-
fatter alt det, der gør kommunikation muligt for 
mennesker uden verbal tale. Det kan være mimik 
og kropssprog, tegn til tale, udpegningstavler eller 
teknisk udstyr som talemaskiner og computere. 
ISAAC er en forening, der arbejder for at fremme 
kendskabet til alternativ og supplerende kommuni-
kation – læs om ISAAC her: www.isaac.dk

Medarbejderne Emmy Kjelmann og Birthe Roesdahl fra 
Østerskoven har stor ekspertise med ASK – Alternativ 
supplerende kommunikation.

Kærgade 245 
8940 Randers SV

 

Teknisk isolering udføres af 
vvs-installationer, ventilationskanaler,

brandsikring, m.m.".

Højevej 14 - DK 4900  Nakskov
Snedkervej 8 - DK 2630  Taastrup



30   CP II INDBLIK  5. 2018

CURACON A/S
Marielundvej 48 B • 2730 Herlev

E-mail info@curacon.dk  • www.curacon.dk
 Telefon (+45) 44 53 24 60

CURACON
Vi bygger med omhu

 

Vi inviterer hermed forældre og alle samarbejdsparter til et besøg. - Besøg klasserne fra kl. 9:00-10:30 
og/eller deltag i et orienteringsmøde fra kl. 10:30-12:00.

Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens specialskole for elever med:
•   svære bevægelseshandicap, herunder elever med cerebral parese
•   multiple funktionsnedsættelser
•   medfødt døvblindhed
•   kombinationer af døvhed/hørehæmning og ADHD, autisme, cerebral parese m.v.
•   problemer indenfor ADHD- og autismespektret
•   sjældne handicap – bl.a. Charge syndrom og Louis-Bars syndrom

Geelsgårdskolen tilbyder mulighed for boophold og aflastning for eleverne fra 0. til 10. klasse

Geelsgårdskolen tilbyder også:
•   STU og voksenundervisning for elever med ovennævnte funktionsnedsættelser
•   aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 for unge og voksne

Tilmelding kan ske til skolesekretær Annette Groth Christensen på tlf. 4511 4006 eller på mail: 
geelsch@hav1.regionh.dk

På gensyn!

Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum – tlf. 4511 4000 – geelsch@hav1.regionh..dk – www.geelsgaardskolen.dk

Besøg Geelsgårdskolen  torsdag den 8. november 2018

Geelsgårdskolen – en skole i kommunikation, bevægelse og samvær!

Så kører det for dig :)

Faglighed
Kammeratskab
Oplevelser

www.ofe-skole.dk

CLT Trætransport
Håndværkervej 4 • 6600 Vejen

Tlf.: 31 72 31 98 • E-mail: cltvejen@gmail.com
www.clttransport.dk • Besøg os på Facebook 

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



ISAAC er en international organisation med NGO status 
under FN. Her arbejdes der på frivillig basis med at frem-
me udviklingen og kendskabet til alternativ og suppleren-
de kommunikation. ISAAC står for International Society 
for Augmentative and Alternative Communication. På 
verdensplan har organisationen medlemmer i 60 lande, 
blandt andet Danmark, hvor man er meget aktive.

De absolut største aktiviteter er ISAAC-konferencen i 
marts og efterårssamlingen, der er et møde over tre dage 
med overnatning. Samlingen er et landsdækkende forum, 
hvor ASK-brugere møder hinanden, drøfter emmer, deler 
erfaringer og skaber gode netværk. Her får man en herlig 
og lærerig weekend sammen med andre ASK-brugere.

Efterårssamlingen fi nder i år sted i weekenden 30. no-
vember til 2. december på Egmont Højskolen i Hou ved 
Odder. Her vil der som altid være fokus på brugernes 
kommunikationshjælpemidler om fredagen, hvor bru-
gerne har mulighed for at præsentere egen opsætning til 
inspiration for de øvrige deltagere. 

Når det talte sprog 
ikke er en mulighed

AF FRANDS HAVALESCHKA

Er du bruger af et kommunikationshjælpemiddel, også kaldet ASK-bruger, er efterårssamlingen 
et godt og inspirerende mødested. Og du kan nå at være med!

Sociale medier og seksualitet
Der er også tid til at udveksle viden og erfaringer fra alle 
livets forhold. I år kommer Martin Branebjerg fra Råtstof 
Medie hos JAC Gentofte og deler af sine erfaringer med 
adgang til sociale medier. Årets store, faglige emne fi nder 
sted om lørdagen. I år handler det om sexualitet og sam-
vær. Det er Janne Jaaks, som er uddannet seksualvejleder, 
der står for hele lørdagens indhold, der afsluttes med 
festmiddag og dans.

Som afslutning på de mange gode timer sammen er der 
søndag formiddag mulighed for at benytte svømmehallen 
Vandhallas dejlige faciliteter.

Tilmelding og information
Har du interesse i at deltage i efterårssamlingen, men 
endnu ikke tilmeldt, så er det ved at være sidste udkald. 
Tilmelding foregår via hjemmesiden www.isaac.dk – hvor 
du også kan hente fl ere oplysninger om foreningens ar-
bejde. ISAAC’s bestyrelse glæder sig til at se rigtige mange 
– såvel nye som ’gamle’ ASK-brugere.
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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.

V J Rørteknik A/S
Skagerrakvej 25 • 6715  Esbjerg N

Tlf.  7020 3055
www.vjr-teknik.dk

Alt i rustfrit stål



RÅDGIVNING

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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Støtte til kommunikations-
hjælpemidler
Vi har i dette medlemsmagasin fokus 
på teknologi, ikke mindst kommuni-
kationshjælpemidler. Det er særlige 
informationsteknologiske produkter, 
som er udviklet med henblik på at af-
hjælpe en nedsat kommunikationsev-
ne, der kan skyldes væsentlig nedsat 
tale-, høre-, syn-, eller læse/skrivefunk-
tion (ordblinde), eller være en følge af 
et fysisk handicap.

Kommunikationshjælpemidler bliver 
bevilliget efter Servicelovens § 112 og 
113, som omfatter hjælpemidler og 
forbrugsgoder. For at få bevilget et 
hjælpemiddel er det ifølge lovgivnin-
gen en betingelse, at hjælpemidlet i 

Lange og ofte talrige ressourceforløb 
har afskåret mange fra at få tildelt før-
tidspension. Men nu skal landets kom-
muner tage en ny praksis i brug, efter 
at Folketinget kort før sommerferien 
besluttede at gennemføre en ny lov, 
der ændrer loven om aktiv beskæfti-
gelsesindsats og social pension.  

Formålet med lovændringen er at 
sikre, at der ikke iværksættes ressour-
ceforløb udelukkende for at opfylde 
dokumentationskravet, og at borgere 
ikke kommer i klemme som følge af 
uklarhed om dokumentationskravet.

Det er Folketingets forventning, at 
det nye lovforslag vil medføre en reel 
praksisændring, så nogle borgere vil få 
en tidligere tilkendelse af førtidspensi-
on i tråd med reformens intentioner. 
Ligesom den tidligere tilkendelse også 
ventes at føre til et tilsvarende lavere 
antal personer i ressourceforløb. 

Lovforslaget indeholder ændringer, 
som skal skabe klarhed om sammen-

Slut med ressourceforløb 
der ikke giver mening

hængen mellem kravet til dokumenta-
tion ved tilkendelse af førtidspension 
og iværksættelse af ressourceforløb, 
herunder:
- at dokumentationskravet for tilken-
delse af førtidspension i visse tilfælde 
kan være opfyldt, uden at borgeren 
har deltaget i et ressourceforløb, og 
- at det er en forudsætning for at 
iværksætte ressourceforløb, at der 
kan peges på indsatser, hvor der er en 
realistisk forventning om, at borgeren 
kan drage nytte af indsatsen og kan 
udvikle sin arbejdsevne. 

Intentionen om, at en borger som 
udgangspunkt skal have deltaget i 
mindst ét ressourceforløb, før der kan 
tilkendes førtidspension, fastholdes. 
Kommunerne skal således både have 
fokus på at iværksætte ressourcefor-
løb forud for tilkendelse af førtidspen-
sion, når dette er relevant, og på, at 
dokumentationskravet ved tilkendelse 
af førtidspension i visse sager kan 
være opfyldt, uden at borgeren har 
deltaget i et ressourceforløb. 

væsentlig grad kan afhjælpe borgerens 
nedsatte funktionsevne eller kan lette 
den daglige tilværelse eller er nød-
vendigt for, at borgeren kan udøve et 
erhverv/uddannelse.

Eksempler på kommunikationshjælpe-
midler:
•  Kommunikatorer
•  Talesyntese
•  Særligt udformede mus og tastaturer
•  Specielle programmer til ordblinde
•  Særlige kommunikationsprogram-

mer og scanningsprogrammer til 
computere

•  Øjenstyringsudstyr
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Snak med andre 
unge med CP

UNG
MED CP

Husk! Du kan snakke eller skrive anonymt med andre unge med cerebral parese på:

1) Ung Til Ung Linjen hver onsdag i lige uger kl. 19-21

2) UngeForum på www.ungtilungmedcp.dk døgnet rundt

Ring til Ung Til Ung 
Linjen på 69 155 154 

- chatten fi nder du på 
www.ungtilungmedcp.dk
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Vi har i CP Ung fl ere gange oplevet, at studerende på de 
videregående uddannelser ikke har kendskab til mulighe-
den for at søge handicaptillæg, hvis man får SU (Statens 
Uddannelsesstøtte). 

Går du på en videregående uddannelse og har en varig 
psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver meget 
betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig et 
erhvervsarbejde, kan du søge om at få et handicaptillæg 
ved siden af SU’en.

Du skal være opmærksom på, at hvis du er i stand til 
at arbejde 5-6 timer om ugen eller på fuld tid 5-6 uger 
i løbet af årets ferier eller undervisningsfri perioder, er 
man som udgangspunkt ikke berettiget til handicaptillæg. 
For at være berettiget til handicaptillæg skal din lidelse 
medføre en betydelig funktionsnedsættelse.

Vi har i CP Ung hørt fl ere eksempler på, at det er meget 
omfattende at søge om handicaptillæg til ens SU. Der er 
et stort og omfattende krav til dokumentation for ens 
funktionsnedsættelse. Så alliér dig med din praktiseren-
de læge, eller den læge du har tilknyttet vedr. din CP på 
hospitalet, om dokumentation for cerebral parese. 

Du kan læse mere om SU Handicaptillæg på SU Sty-
relsens hjemmeside: www.su.dk – under SU og særlig 
støtte.

Kender du til SU 
Handicaptillæg?

CP Ung 
REDIGERET AF CÆCILIE NISBETH

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

Følg CP Ung på de sociale medier
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Kom til temamøde 
om udtrætning
Torsdag den 1. november kl. 17.00-20.00 afhol-
der CP Ung i samarbejde med kredsforeningen 
for Københavns Omegn (kreds 3) et temamøde 
om udtrætning. Det foregår i Handicaporganisa-
tionernes Hus i Høje Taastrup.
 
Rigtig mange unge med CP oplever udtræt-
ningen som en af de største udfordringer i 
hverdagen. Under overskriften ”Jeg er så træt…” 
kommer Spastikerforeningens psykolog Klaus 
Christensen og fortæller om, hvad udtrætning 
er, og hvordan man kan lære at leve med den, 
så man kan få en hverdag til at hænge sammen. 

Læs mere på vores hjemmeside www.cpung.dk, 
hvor du også kan tilmelde dig temamødet. Til-
meldingsfristen er den 25. oktober, der er plads 
til max 50 deltagere (inkl. ledsagere). Det koster 
50 kr. for medlemmer af Spastikerforeningen. 
Prisen for ikke-medlemmer er 200 kr., men hjæl-
pere og ledsagere er gratis.

Spastikerforeningens 
psykolog, Klaus Chri-
stensen, ved en mas-

se om udtrætning. 
Det fortæller han om 

på temamødet den 
1. november.
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Jeg møder Shamim Nantambi på en parkeringsplads 
i Ugandas hovedstad, Kampala. Et stort fælles projekt 
mellem danske og ugandiske handicaporganisationer 
er afsluttet for nylig, og vi har dagen igennem hørt om, 
hvad projektet har ført med sig. 

Det er et fi nt arrangement, også Danmarks ambassadør 
i Uganda har holdt tale. Shamim står og venter på 
transport. Jeg har fået at vide, at hun kunne være 
interessant at tale med og kører hen for at hilse på. Hun 
smiler imødekommende, vil gerne tale, men har ikke 
meget tid.

- I Uganda er der kun begrænset viden om 
cerebral parese. Mange tror, at det er 
en forbandelse. At det er trolddom, at 
barnet er blevet forhekset. Da jeg blev 
født, blev min mor behandlet af en 
hvid læge. Det, mente mange, var 
grunden til, at jeg var anderledes, 
fortæller Shamim Nantambi og 
fortsætter:

- Familier, der har børn med 
CP, lever i fornægtelse. 
Hvis du spørger forældre, 
hvor mange børn de har, 
vil de f.eks. sige tre, hvis 
det fjerde barn har et 
handicap. De bliver ikke 
regnet med. Når børn 
med CP er små, overses 
symptomerne og når 

TEKST OG FOTO: PETER MARX

Spændende projekt 
i Uganda
Spastikerforeningen er med i et projekt, 
der skal forbedre livet for mange børn 
med cerebral parese. Hemmeligheden er 
fysioterapi.
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CP, lever i fornægtelse.
Hvis du spørger forældre,
hvor mange børn de har,
vil de f.eks. sige tre, hvis
det fjerde barn har et
handicap. De bliver ikke
regnet med. Når børn
med CP er små, overses
symptomerne og når

TEKST OG FOTO: PETER MARX

Spastikerforeningen er med i et projekt, 
der skal forbedre livet for mange børn
med cerebral parese. Hemmeligheden er 
fysioterapi.

- Da jeg blev født, blev min mor 
behandlet af en hvid læge. 

Det, mente mange, var grun-
den til, at jeg var anderledes, 

fortæller Shamim Nantambi.
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de bliver større, lukkes de inde i huset, gemt væk. Vi 
hører om børn, der sidder alene hele dagen. Op til tolv 
timer, uden at få mad.

Shamim har svært ved at skjule sin forargelse. Men 
hun ved godt, hvor svært det er for en fattig familie 
at få et barn med et handicap. Der er næsten ingen 
sundhedshjælp, medicin er dyrt og uden behandling 
bliver børnene mere handicappede. 

Selv har hun været ret velfungerende, og hendes familie 
har altid støttet hende i at være så selvstændig som 
muligt. Alligevel var det hårdt at gå i skole, hun blev 
forskelsbehandlet og drillet meget. Men hun fi k en 
sekretæruddannelse og arbejder nu som facilitator. 
Usædvanligt for en person med CP i Uganda. 

UNAC – Ugandas spastikerforening
Shamim Nantambi er også kasserer i Ugandas 
spastikerforening, UNAC, som står for Uganda National 
Association of Cerebral Palsy. Den har eksisteret i tre 
år som en offi  ciel NGO, startet op i det små nogle år 
tidligere, bl.a. med den danske spastikerforenings to 
medlemmer, Thomas Arpe og Rasmus Storgaard, som 
fødselshjælpere. 

UNAC har fra begyndelsen været hurtigt voksende. Der 
er for nuværende 3.050 medlemmer, og seneste tiltag er 
oprettelsen af lokalafdelinger rundt om i landet. Direktør 
gennem det seneste år er Christine Kirungi, der selv er 
spastiker. Vi taler sammen på Skype:

- Vi arbejder for tre overordnede mål, som alle skal 
føre til inklusion af børn og voksne med CP: 

At mennesker med CP modtager mere støtte fra 
myndighederne.
At fl ere børn med CP vil komme i skole, så de kan 
blive i stand til at bestemme over sig selv og blive 
i stand til selv at arbejde for fl ere rettigheder.
At få bedre tilgængelighed. Mange af vores 
medlemmer bor steder, hvor de ikke kan 
forlade deres hjem.

Det er en stor bedrift, at UNAC overhovedet 
eksisterer. I nabolandene er der ikke 
selvstændige organisationer for mennesker 
med CP, og sundhedsfagligt dør de fl este 
børn med CP stadig under fødslen. 
Men det var nødvendigt at skabe en 
selvstændig organisation. 

- Vi var med i en større 
handicaporganisation, men blev 

behandlet som om vi ikke kunne noget. Der er jo forskel 
på en person med CP, der fødes med en hjerneskade, 
og en, der har mistet et ben. Vi kan godt blive for ivrige 
eller hidsige. Det er svært at forstå for andre. De var også 
bange for, at det ville blive misforstået, hvis jeg talte på 
organisationens vegne. Men nu, hvor vi har fået vores 
egen organisation, har vi vist verden, at vi kan gøre det 
meget bedre selv, hvis vi får chancen, siger Christine 
Kirungi.

Undervisning i fysioterapi
- Accept skabes gennem forståelse. UNAC tager derfor 
ud i landsbyerne og forklarer folk, at CP er et handicap 
og ikke noget overnaturligt. Vi opfordrer forældrene til 
at stå frem og møde ligesindede og fortæller dem, at 
det ikke er kriminelt at have et handicap, men at der kan 
være en god fremtid for deres handicappede barn. Hvis 
opfattelsen af handicap og CP ændres, kan forholdene 
også. Bare det, at de deltager i UNAC’s arrangementer, 
kan give børnene fl ere sociale færdigheder, forklarer 
Christine Kirungi.

Det seneste projekt, som er skabt i samarbejde med 
Spastikerforeningen i Danmark og Dansk Handicap 
Forbund, handler om at undervise forældre i fysioterapi. 

- Der er meget få fysioterapeuter i Uganda, og de 
arbejder alle på de store hospitaler. Mange af vores 
medlemmer har ikke råd til transport frem og tilbage, 
og så bliver børnene slet ikke behandlet. Nu bliver 
forældrene undervist i at give deres børn en simpel 
udstrækning hver dag. Og de opfordres til at give deres 
viden videre. Det er meget vigtigt, at træningen ikke går 
tabt i et område, siger Christine Kirungi.

Oplysning og lokalafdelinger
Udover at der bliver givet en praktisk undervisning 
i fysioterapi, er projektet samtidig et stort 
oplysningsprojekt om, hvad mennesker med CP er, og 
hvorfor de har brug for behandling. Og så bliver der 
undervejs skabt lokalafdelinger og rekrutteret en masse 
nye medlemmer. 

Christine Kirungi har allerede et ønske til næste projekt, 
hvor forældre undervises i at give deres børn mad. 
Mange børn med CP får maden galt i halsen.

Tilbage på parkeringspladsen er Shamim Nantambis bil 
kommet frem:

- Jeg har bedt min søster hente mig. Ofte kan vi ikke få en 
taxi. De kører fra dig, når de ser, du har et handicap.
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de bliver større, lukkes de inde i huset, gemt væk. Vi
hører om børn, der sidder alene hele dagen. Op til tolv 
timer, uden at få mad.

Shamim har svært ved at skjule sin forargelse. Men
hun ved godt, hvor svært det er for en fattig familie
at få et barn med et handicap. Der er næsten ingen
sundhedshjælp, medicin er dyrt og uden behandling 
bliver børnene mere handicappede.

Selv har hun været ret velfungerende, og hendes familie 
har altid støttet hende i at være så selvstændig som
muligt. Alligevel var det hårdt at gå i skole, hun blev 
forskelsbehandlet og drillet meget. Men hun fi k en
sekretæruddannelse og arbejder nu som facilitator.
Usædvanligt for en person med CP i Uganda.

UNAC – Ugandas spastikerforening
Shamim Nantambi er også kasserer i Ugandas
spastikerforening, UNAC, som står for Uganda National 
Association of Cerebral Palsy. Den har eksisteret i tre
år som en officiel NGO, startet op i det små nogle år 
tidligere, bl.a. med den danske spastikerforenings to
medlemmer, Thomas Arpe og Rasmus Storgaard, som 
fødselshjælpere.

UNAC har fra begyndelsen været hurtigt voksende. Der
er for nuværende 3.050 medlemmer, og seneste tiltag er
oprettelsen af lokalafdelinger rundt om i landet. Direktør
gennem det seneste år er Christine Kirungi, der selv er 
spastiker. Vi taler sammen på Skype:

- Vi arbejder for tre overordnede mål, som alle skal
føre til inklusion af børn og voksne med CP:

At mennesker med CP modtager mere støtte fra
mynddighederne.
At fl ere børn med CP vil komme i skole, så de kan 
blive i stand til at bestemme over sig selv og blive
i stand til selv at arbejde for fl ere rettigheder.
At få bedre tilgængelighed. Mange af vores
medlemmer bor steder, hvor de ikke kan
forlade deres hjem.

Det er en stor bedrift, at UNAC overhovedet
eksisterer. I nabolandene er der ikke 
selvstændige organisationer for mennesker
med CP, og sundhedsfagligt dør de fl este
børn med CCP stadig under fødslen.
MeMen det var nødvendigt at skabe en
seelvvsstændig oro ganisation.

- Vi var mmed i en størørre
handiccapa organisation, men blev

behandlet som om vi ikke kunne noget. Der er jo forskel
på en person med CP, der fødes med en hjerneskade,
og en, der har mistet et ben. Vi kan godt blive for ivrige
eller hidsige. Det er svært at forstå for andre. De var også
bange for, at det ville blive misforstået, hvis jeg talte på
organisationens vegne. Men nu, hvor vi har fået vores
egen organisation, har vi vist verden, at vi kan gøre det
meget bedre selv, hvis vi får chancen, siger Christine
Kirungi.

Undervisning i fysioterapi
- Accept skabes gennem forståelse. UNAC tager derfor
ud i landsbyerne og forklarer folk, at CP er et handicap
og ikke noget overnaturligt. Vi opfordrer forældrene til
at stå frem og møde ligesindede og fortæller dem, at
det ikke er kriminelt at have et handicap, men at der kan 
være en god fremtid for deres handicappede barn. Hvis
opfattelsen af handicap og CP ændres, kan forholdene
også. Bare det, at de deltager i UNAC’s arrangementer,
kan give børnene fl ere sociale færdigheder, forklarer 
Christine Kirungi.

Det seneste projekt, som er skabt i samarbejde med
Spastikerforeningen i Danmark og Dansk Handicap
Forbund, handler om at undervise forældre i fysioterapi.

- Der er meget få fysioterapeuter i Uganda, og de
arbejder alle på de store hospitaler. Mange af vores
medlemmer har ikke råd til transport frem og tilbage,
og så bliver børnene slet ikke behandlet. Nu bliver 
forældrene undervistt i at give deres børn en simpel
udstrækning hver dag. Og de opfordres til at give deres
viden videre. Det er meget vigtigt, at træningen ikke går 
tabt i et område, siger Christine Kirungi.

Oplysning og lokalafdelinger
UdUdovo er at der bliver givet en praktisk undervisning 
i fyf sioterapi, er projektet samtidig et stort
oplysningsprojekt om, hvad mennesker med CP er, og
hvorfor de har brug for behandling. Og så bliver der
undervejs skabt lokalafdelinger og rekrutteret en masse
nye medlemmer.

Christine Kirungi har allerede et ønske til næste projekt,
hvor forældre undervises i at give deres børn mad.
Mange børn med CP får maden galt i halsen.

Tilbage på parkeringspladsen er Shamim Nantambis bil
kommet frem:

- Jeg har bedt min søster hente mig. Ofte kan vi ikke få en 
taxi. De kører fra dig, når de ser, du har et handicap.

Familier, der har børn med CP, lever i 
fornægtelse. Hvis du spørger forældre, 
hvor mange børn de har, vil de f.eks. sige 
tre, hvis det fjerde barn har et handicap.
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Service, kvalitet udvalg
Handicapvenlig butik

Specialist i store og små sko-størrelser

Holst Sko
Ryesgade 14
8000 Århus C

Tlf. 86 12 91 11

Klamsagervej 25 • 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 17 00 11 • Fax 86 17 01 70

Specialister i krydderi- og 
ingrediensblandinger til 

fødevareindustrien

www.cj-nielsen.dk
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BØGER

De ni fortællere, der er i alderen 28 til 
66 år, har bl.a. muskelsvind, cerebral 
parese, lungekræft, 
skrumpenyre, 
cystisk fi brose, 
blodprop i hjertet, 
sklerose og parkin-
son, og temaerne 
de fortæller om er 
noget så velkendt 
som mobning, 
sport, frivilligt 
arbejde, hundetræ-
ning, viljestyrke, 
dødsangst, kærlighed og seksualitet.

Den ene er Sebastian Berg Schmidt 
på 28 år, der startede med at læse 
jura, men nu har kastet sig over 
socialrådgiver uddannelsen. Han 
har cerebral parese og beretter om 
et spændende liv med udfordringer, 
men også mange glæder. Hans over-
gang fra teenager til voksen, hvor 
han fl yttede hjemmefra og skulle 
håndtere et voksenliv, gav ham store 
bekymringer. 

Han overvurderede sig selv, for der 
var færre ting han kunne klare i sit 

Med forord af læge Lisbeth Boss fra Svaneke 
Lægehus og udgivelse den 18. oktober kan vi 
præsentere en ny, aktuel bog. Det er designeren 
og forfatteren Annie Dunch, der har samlet ni 
spændende fortællinger af mennesker med vidt 
forskellig baggrund. Alligevel har de et fællesskab: 
De er livskraftige og fortæller om deres glæde og 
begejstring for livet, selv om de må leve med en 
uhelbredelig sygdom eller en besværlig diagnose.

Livsmod og Livsglæde 
– på trods af uhelbredelig sygdom

eget hjem, end han havde forudset. 
Støvsugning og rengøring f.eks. Nu 

har han hjælp 
hver anden 
uge. Først da 
han var i star-
ten af 20’erne 
accepterede 
han sit handi-
cap, og nu kan 
han blive helt 
hidsig over de 
mennesker, 
der har deres 

fulde førlighed, men ikke bruger den 
til noget.

Livsmod og Livsglæde – på trods 
af uhelbredelig sygdom er udgivet 
på Dunchs Forlag. Den koster 200 
kr. og kan købes/bestilles hos bog-
handleren. Bogen er på 169 sider 
og har ISBN 978-87-9925-452-1

Salget af bogen støtter 
Danske Hospitalsklovne.

AF FRANDS HAVALESCHKA

Sebastian Berg Schmidt med CP er en 
af bogens fortællere, der beretter om et 

spændende liv med mange udfordringer 
og glæder. Foto: Flemming Hartmann.

Jeg håber forældre til syge 
børn ved at læse bogen kan 
se, der er håb for deres børn 
om et godt liv – på trods af 
uhelbredelig sygdom.

Pernille med cystisk fi brose, 46 år
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1-2. KØBENHAVN/
FREDERIKSBERG 
Formand Mansoor Siddiqi
Mail: msi@parasport.dk

WORKSHOP - STÅ FAST PÅ DIG SELV
Vi har annonceret dette arrangement 
fl ere gange, så vi håber, du har sat X 
i din kalender. Men nu er det nu! Så 
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 - så har du her mulig-
hed for at få en række gode tips til, 
hvad du skal gøre. Vi har arrangeret 
en workshop med de to professionelle 
skuespillere Christine la Cour og Jes-
per Pedersen, som i mange år har ar-
bejdet med kommunikationstræning 
og dilemmaspil. Eftermiddagen byder 
desuden på oplæg af Anne Christine 
Hagedorn, og vi runder arrangemen-
tet 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.
Sted: Fælleshuset, Christian Paulsens 
Vej 15, 2000 Frederiksberg.
Pris: Gratis
Tilmelding: Senest 25. oktober til 
Mansoor Siddiqi på mail: 
msi@parasport.dk eller tlf. 40 84 
24 57.

KREDSAKTIVITETER
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5. 2018  CP II INDBLIK   43

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

WALK & TALK FOR ALLE 
MEDLEMMER
Vi er et par pårørende, der synes, det 
vil være godt at mødes med andre på-
rørende. Vi mødes forskellige steder i 
Region Hovedstaden, går en tur og får 
en snak.
Tid og sted: Søndag den 28. oktober 
kl. 10.00: Rundt om Søndersø i Vær-
løse. Vi mødes på parkeringspladsen 
ved Ballerupvej 70 ved indkørslen til 
Vandværket. Længde: 6 km.
Søndag den 11. november kl. 10.00: 
Rundt om Damhussøen. Vi mødes i 
Rødovre Centrum ved springvandet 
foran Atlas biografen. Længde: 5-6 
km.
Pris: Gratis
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Info: Vi ændrer konceptet til, at alle, 

der kan gennemføre turen, kan 
deltage.
Tovholdere: Connie Petersson, 
phariss@mail.dk og Vinnie Brodersen.

JEG ER SÅ TRÆT!
I samarbejde med CP Ung har kreds-
bestyrelsen inviteret Spastikerfor-
eningens psykolog Klaus Christensen 
til at holde et fagligt oplæg om CP og 
udtrætning, der er et stort og ofte 
overset problem, når man har CP. Un-
der oplægget kommer Klaus bl.a. ind 
på: Hvad er udtrætning – fysiologisk og 
kognitivt? Bliver man træt, når man har 
smerter? Hvorfor siger kroppen fra, og 
kan man selv gøre noget?
Tid: Torsdag den 1. november kl. 
17.00-20.00.
Sted: Handicaporganisationernes Hus, 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
Pris: 50 kr. for Spastikerforeningens 
medlemmer, 200 kr. for ikke-medlem-
mer - hjælper/ledsagere er gratis.

GLEM IKKE AT HUSKE…
Deadline til CP Magasinet INDBLIK 
nr. 6/2018, der udkommer medio 
december: Almindeligt stof 10. november 
– kredsaktiviteter senest 20. november 
- men gerne før. Materiale modtages på 
mail: fh@spastik.dk

FÆLLES OPFORDRING FRA KØBENHAVNER-KREDSENE
Bestyrelserne for København/Frederiksberg og Københavns Omegn vil 
gerne have gode idéer fra dig. Hvad skal vi arrangere? Formålet er at få 
fl ere, og ikke mindst nye medlemmer, til at deltage i aktiviteterne samt 
få fl ere involveret som (med)arrangør - både for at sikre, at arrange-
mentet følger din idé, og fordi vi, som andre organisationer, arbejder 
som frivillige. Kontakt din kredsformand hurtigst muligt med dine 
forslag, så vi kan arbejde med nye idéer og undersøge, hvordan de kan 
realiseres.

Bestyrelserne i Kreds 1-2 & 3

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

DISKOFEST I ØLSTYKKE
Så er det tid til årets sidste diskofest. 
Både før og efter spisningen vil det 
faste husband ’Recepten’ sætte strøm 
til dansegulvet. Det har de før gjort 
med stor succes, og de glæder sig til 
at gøre det igen for det entusiastiske 
publikum.
Tid: Lørdag den 27. oktober kl. 15.30 
til 20.30.
Sted: Maglehøjskolen, Skelbækvej 8 A, 
3650 Ølstykke.
Pris: 150 kr. per person, inklusive én 

SPILLEAFTEN MED JULEHYGGE
Som noget nyt har CP Ung i år valgt 
at afholde julehygge-arrangement 
i Østdanmark sammen med Kreds 
3 (Københavns Omegn). Kom til en 
hyggelig eftermiddag, hvor du kan 
få hjemmelavede æbleskiver og 
gløgg samt andre lækre julegodter. 
Alle er velkomne, så tag din familie, 
hjælper eller venner med. Udover 
julehygge vil der også være mulig-
hed for at spille forskellige spil. 
Tid: Søndag den 16. december kl. 
13.00-17.00.
Sted: Dagtilbuddet Sdr. Fasanvej 
(tidl. Dagcentret af 1962), Sdr. 
Fasanvej 92, 2500 Valby.
Pris: Gratis
Tilmelding: Er nødvendig af hen-
syn til forplejningen - senest 14/12. 
Læs mere herom i den invitation, 
der er på vej.  
Info: Har du yderligere spørgsmål, 
er du altid velkommen til at kon-
takte CP Ung: info@cpung.dk eller 
formand Cæcilie Nisbeth på mobil 
61 68 68 86. 

hjælper. Prisen inkluderer festentré 
og mad fra buff eten. 
Tilmelding: Til Lisbeth Østergaard på 
mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk – 
senest 19. oktober. Er datoen passe-
ret, når du læser dette, så hør, om der 
stadig er plads.
Info: Husk at medbringe penge til 
drikkevarer, slik og chips fra baren.
Vi ses!

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

JULEBOWLING
Årets julebowling foregår den 18. 
november i Roskilde Bowlingcenter. Vi 
mødes kl. 11.45, får udleveret bow-
lingsko og bowler en time. Efterfølgen-
de går vi på Ro’s torv og spiser frokost 
sammen.
Tid: Søndag den 18. november kl. 
11.45.
Sted: Roskilde Bowling Center, Ro’s 
Have 16, 4000 Roskilde.
Pris: 100 kr. i egenbetaling, ledsager 
er gratis.
Tilmelding: Til Bente Lis på mail: 
bentelis@tunenet.dk - senest den 12. 
november.

SPÆNDENDE BESØG PÅ 
SØFARTSMUSEET
Vi besøgte Søfartsmuseet i Hel-
singør søndag den 2. september. 
Der var dejlig solskinsvejr, men det 
nød vi først efter rundvisningen, da 
Søfartsmuseet ligger under jorden i 
tørdokken. Efter en dejlig frokost fi k 
vi en fi n rundvisning, hvor guiden 
var super god til at forklare om de 
forskellige udstillinger.

Bente Lis

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

JULETRÆSFEST I VIG 
FORSAMLINGSHUS
Vi afholder juletræsfest med masser 
af god mad og vores sædvanlige lotte-
ri med mange fl otte præmier.
Tid: Søndag den 25. november fra kl. 
12.00 til 17.00.

Tilmelding: Senest den 25. oktober 
på mail: info@cpung.dk
Betaling: Til Connie Petersson på 
MobilePay 60 65 34 26. Mærk din be-
taling ’Træt’ og så meget af dit navn, 
der er plads til.
Info: Max 50 deltagere, der fordeles 
efter ’først til mølle-princippet’. Yder-
ligere info hos kredsformand Connie 
Petersson: phariss@mail.dk eller 
Cæcilie Nisbeth, formand for CP Ung: 
info@cpung.dk 
Vel mødt!

JULEKLIP I LAVUK STJERNEN 
I VALBY
Vi klipper kort, fl etter hjerter, sætter 
fi gurer sammen og hvad vi selv kan 
fi nde på at lave med papir, saks og 
lim. Vi sørger for instruktion og inspi-
ration, hvis du ikke selv ved, hvad du 
vil lave. Vi hygger os, og der serveres 
æbleskiver og gløgg, lidt knas og 
kager.
Tid: Lørdag den 10. november kl. 
14.00-17.00.
Sted: Lavuk Stjernen, Søndre Fasanvej 
92, Valby 
Pris: 50 kr.
Tilmelding: Til Connie Petersson, 
telefon 44 92 29 26 eller mail: 
phariss@mail.dk 

JULEBANKO
Kom og få en hyggelig eftermid-
dag til det traditionelle julebanko. 
Der er fi ne gevinster ved 1 og 2 
rækker samt pladen fuld. Gløgg 
og æbleskiver, kaff e og kage, øl og 
vand kan købes til rimelige priser. 
Der er hjælpere til bankospillet 
og til servering. Vi glæder os til 
at se jer. Medlemmer fra andre 
kredsforeninger er også meget 
velkommen.
Tid: Lørdag den 24. november kl. 
14.00-17.00.
Sted: Lavuk Stjernen, Søndre 
Fasanvej 92, Valby.
Tilmelding: Morten Forchham-
mer tlf. 25 29 15 98 eller mail: 
morten.forchhammer@gmail.com 
- senest 19. november.



5. 2018  CP II INDBLIK   45

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

TUR TIL TIVOLI
Kreds 9 indbyder til en hyggelig 
Tivolitur. Vi mødes ved indgangen kl. 
11.00. Vi går ind samlet og fi nder et 
sted, hvor vi spiser fælles frokost med 
kredsforeningen som vært. 
Tid: Lørdag den 24. november kl. 
11.00.
Sted: Tivoli København ved hovedind-
gangen.

Pris: 50 kr. pr. person
Tilmelding: Senest 14. november på 
kredsens e-mail: kreds9@live.dk eller 
til Annette Berg, telefon 24 83 14 87. 
Husk at oplyse dit telefonnummer ved 
tilmeldingen, så vi kan kontakte dig/
jer. Max 2 personer pr. medlems-
nummer.
Info: Betaling for billetter skal ind-
sættes i Nordea på reg. nr. 0678 og 
kontonr. 0712 714 522. Husk at skrive, 
hvilket medlem betalingen dækker.
Vel mødt!

DEJLIG MEDLEMSTUR TIL ZOO
Medlemmerne fra Nordvestsjællandskredsen mødte talstærkt op til fæl-
lesspisning i Krøgers Familiehave med efterfølgende eksklusiv rundvisning 
i København Zoo. Her førte biologen Kasper os igennem haven og fortalte 
med stor viden, engagement og stolthed om udvalgte dyr og deres adfærd 
- men også om Zoologisk Haves avlsarbejde og arbejde med dyrevelfærd 
og den internationale respekt omkring disse ting. De mange spørgsmål blev 
venligt imødekommet. Vi nød at have gangarealerne for os selv og opleve 
haven, mens mørket faldt på. 

Solveig

Sted: Vig Forsamlingshus, Ravnsbjerg-
vej 1, 4560 Vig.
Pris: Voksen 120 kr., børn op til 12 år 
inkl. slikpose 80 kr., handicaphjælper 
80 kr. Slikposer kan tilkøbes for 30 kr.
Tilmelding: Mellem kl.16.00 og 20.00 
til Mai-Britt Eriksen, mail: 
mai-britte47@live.dk – telefon 50 48 
80 03. Eller til Annette Pedersen, mail: 
annetteogwalther@gmail.com - tele-
fon 24 24 80 50. Ved tilmelding skal 
oplyses antal kørestole, antal slikpo-
ser og hjælper.
Info: Tilmeldingen er først gældende 
ved betaling til bankkonto, Nordea 
Holbæk, reg. 1726 konto 5115 613 
512. Husk begrænset deltagerantal, 
som fordeles efter ’først til mølle’.

GUMMIFRÆSERNE
Gummifræserne træner på Torn-
vedskolen afd. Jyderup i B-fl øjen. 
Årets sidste træning er lørdag den 
10. november og lørdag den 10. 
december kl. 10-12. Flere oplys-
ninger: Bente Langkjær, 
tlf. 59 29 15 86. Læs mere på 
www.spastikerforeningen.dk/
gummifræserne

FIN TILGÆNGELIGHED TIL 
SLOTSKONCERT
Kreds 9 havde købt billetter til årets 
DR-slotskoncert på Ledreborg Slot. 
Vi glædede os til koncerten med 
musicalmusik, men var spændt på 
tilgængeligheden. Den var fi n, så med-
lemmerne fi k en rigtig god oplevelse. 
Kørestolsbrugere med ledsager bliver 
transporteret ind i parken med bus, 
og man bliver godt placeret tæt ved 
scenen. Her er det en klog beslutning 
at blive der, hvor man sættes af, for 
det er tæt på boder med mad og drik-
ke og handicaptoilet. Så det er absolut 
ikke sidste gang, at vi har arrangeret 
tur til slotskoncert.

Bestyrelsen

OPFORDRING!
Har du mail og endnu ikke op-
lyst den til kredsen, så skriv til 
kreds9@live.dk - så kommer du 
fremover på kredsens mailliste.



10. BORNHOLM
Formand Karen Nisbeth
Mail: karen@nisbeth.dk
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cirkusjensen@gmail.com eller telefon 
29 82 11 25 - senest 20. oktober.
Info: Ved tilmelding oplys venligst 
navne på deltagere, alder på børn, 
evt. kørestol, spiller med bander, 
rampe, andre hjælpemidler eller 
bowler IKKE.

VÆR NYSGERRIG - GIV IKKE OP!
Vi havde inviteret René Nielsen en 
tur til Bornholm i samarbejde med 
tre andre foreninger. Han fortalte om 
det at være halv mand - helt menne-
ske. Det var der 134 deltagere, der 
gerne ville høre om. René holdt et 
meget inspirerende foredrag om at se 
mulighederne i livet og ikke lade sig 
forhindre i at udleve sine drømme. 
Han havde selv som 10-årig sagt til en 
ven, at han ville vinde OL-medalje, da 
han spillede håndbold. Han opnåede 
guld, sølv og bronze i de paralympiske 
lege i atletik efter hans ulykke. Hans 
budskab var, lad dig begejstre af livet 
og vær nysgerrig. Giv ikke op, men 
kæmp for det du vil nå på din måde. 
Det er ikke altid den lige vej, du når 
resultater med.

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

BOWLING OG BRUNCH
Så er det tid til at tage kegler og få lidt 
godt til maven bagefter. Vi mødes kl. 
10.30 og spiller en times bowling fra 
kl. 11 til 12. Herefter spiser vi brunch 
og snakker - og barnlige sjæle kan 
lege i legelandet. Alle kan være med, 
og hvis ikke du har lyst til at bowle, er 
du velkommen til at komme og spise 
brunch med os.
Tid: Søndag den 4. november kl. 
10.30.
Sted: Bowl´n´Fun & The Grill Odense, 
Grønløkken 3, 5000 Odense C.
Pris: Bowling og brunch incl. kaff e/te/
kakao betales af foreningen, andet er 
for egen regning.
Tilmelding: Til Linda på mail:

SUPER GOD TUR MED 
HØJT TIL LOFTET
Sommerturen til Universe gik 
super godt. Vi var 33 friske med-
lemmer, der besøgte parken og 
oplevede det utroligt smukke og 
inspirerende sted. Der blev leget 
og hygget hele dagen. Store og 
små nød dagen til fulde. Tak for 
deltagelsen, og vel mødt til næste 
arrangement.

SÆT X I KALENDEREN
Generalforsamling 4. februar 2019. 
Familieweekend 14.-16. september 
2019.
Mere info i december-bladet. Husk 
også at ’like’ os på Facebook Spasti-
kerforeningen Fyn.
Modtager du ikke invitation på 
mail, så send en mail til 
cirkusjensen@gmail.com - så sender 
vi fremover invitationer til dig. Vi ses!

Bestyrelsen

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

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

JULEFEST I KREDS 13
Så fl øjtes der igen til julefest for 
medlemmer og deres ledsagere. 
Traditionen tro bliver der budt 
på gode juleretter, og Michael de 
Linde vil som sædvanlig stå for 
den musikalske underholdning. 
Deltagerne vil heller ikke blive 
snydt for det amerikanske lotteri 
med mange præmier. Desværre 
er ’drillenissen’ rendt med vores 
julepynt, så alle opfordres til at 
medbringe et stykke julepynt til at 
hænge på juletræet.
Tid: Lørdag den 8. december kl. 
17.00-22.00.
Sted: Årre Kro, Skolegade 13 i 
Årre.
Pris: 100 kr. for voksne, 50 kr. for 
børn under 14 år og børn under 
3 år deltager gratis. Til børn og 
”barnlige sjæle ”kan der desuden 
bestilles en lækker julepose til 20 
kr.
Tilmelding: Til Jan Grønbæk, 
telefon 20 27 66 01 (bedst aften) 
eller e-mail: j-gronbaek@mail.tele.
dk - senest 24. november. Efter 
tilmelding kan deltagerbetaling 
indbetales til Sydbank reg.nr. 7701 
konto 0000 516 789.

Jan Grønbæk

14. SYDØSTJYLLAND 
Formand Jens Peder Roed
Mail: jproed@stofanet.dk

JULEBANKO
Vi indbyder til en hyggelig eftermiddag, 
hvor man kan vinde ænder, fl æskeste-
ge, rødvin og andre gode gevinster. 
Desuden er der et specielt spil for børn 
og folk med handicap, hvor alle er sikre 
på at vinde en fi n gevinst. I løbet af ef-
termiddagen kan der nydes et lækkert 
kaff ebord.
Tid: Lørdag den 17. november kl. 
14.00.
Sted: I. P. Schmidts Gård, Vendersgade 
4, 7000 Fredericia.
Pris: 25 kr. - til kaff e
Tilmelding: Senest 12. november på 
mail: engtoften10@mail.dk eller på 
telefon 22 15 21 50 og 25 11 12 58.
Info: Der udsendes indbydelse til alle 
medlemmer.
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18. NORDØSTJYLLAND  
Formand Asger Laustsen
Mail: il.as.laustsen@outlook.com

BOWLING OG SPISNING
Kredsen inviterer medlemmer med 
pårørende til bowling i Masterbowl i 
Randers. Der er ramper, så kørestols-
brugere også kan deltage. Efter bowlin-
gen arrangeres der spisning. 
Tid: Søndag den 4. november kl. 15.30.
Sted: Masterbowl, Mariagervej 139-
141, 8920 Randers NV.
Pris: Gratis – dog skal man selv betale 
for drikkevarer.
Tilmelding: Senest den 24. oktober til 
Asger på tlf. 40 89 56 62 eller mail: il.as.
laustsen@outlook.com eller til Inger på 
tlf. 26 18 38 32, mail isj@private.dk
Info: Der udsendes skriftlig indbydelse 
til alle kredsmedlemmer. 

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

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

VI ER PÅ VEJ… 
Nu er det snart jul igen! Så hold øje 
med posten og din mail!!
Bestyrelsen

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

INDBYDELSE TIL DEN STORE ADVENTSFEST
Vi nærmer os julemåneden, og vi håber, at mindst lige så mange som sidste 
år har lyst til at deltage i Østjyllandskredsens store adventsfest. Der bliver 
serveret kaff e, te, hjemmebagt kage, gløgg og æbleskiver, og der vil være 
fælleshygge, julesange og ikke mindst julebanko med rigtig gode præmier. 
Julemanden i kørestol kommer med gave og godtepose til børn/unge under 
18 år - så husk at oplyse børnenes navn og alder ved tilmeldingen!
Tid: Søndag den 25. november kl. 14.00. Vi forventer at slutte kl. 17.00.
Sted: Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1D, Aarhus N. 
Pris: 80 kr. for voksne, inkl. 2 plader til julebanko og 1 øl eller vand. 50 kr. 
for børn under 18 år, inkl. 2 sodavand, gave og godtepose. Hjælpere er 
gratis.
Tilmelding: Senest 18. november pr. mail til kimwp@mail.dk
Info: Samtidig med tilmelding bedes du overføre deltagerbetalingen via 
MobilePay 76198 eller til konto reg. 4716 konto 4788 163 584. Husk at skri-
ve navne på børn under 18 år!

TRADITIONSRIG JULEFEST
Kredsens traditionsrige julefest 
for foreningens medlemmer med 
pårørende afholdes lørdag den 15. 
december. Vi mødes kl. 16 til en kort 
gudstjeneste i kirken. Derefter vil der i 
’Krybten’ være kaff e, te eller vand med 
småkager, sange af kirkens kor og 
underholdning af David Skunk, der er 
både klovn, gøgler, jonglør og artist. 
Julemanden kommer efterfølgende på 
besøg med godteposer. Der afsluttes 
med smørrebrød, øl og vand samt 
amerikansk lotteri.
Tid: Lørdag den 15. december kl. 
16.00.
Sted: Sct. Clemens Kirke, Parkboule-
varden, 8920 Randers NV.
Pris: Voksne 80 kr. – børn til og med 
11 år 70 kr.
Tilmelding: Senest den 6. december 
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: Skriftlig indbydelse udsendes til 
alle kredsmedlemmer. 

2019 – sæt X
Husk at reservere weekenden 
21.-23. juni 2019, hvor kredsen 
inviterer til Familieweekend til 
Feriecenter Slettestrand.

Asger Laustsen

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

SVØMNING I AALBORG
Vi svømmer torsdage kl.15.00-19.00 
i varmtvandsbassinet på Vester Ma-
riendal Skole, 9000 Aalborg. Holdet 
følger skoleårets kalender. Flere 
oplysninger: Kirsten Hansen tlf. 20 68 
38 00 eller mail: kihan@stofanet.dk
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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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Strauss Industri A/S
Ellidshøjvej 61• 9230 Svenstrup J

Tlf.: +45 9682 0100 • www.straussindustri.dk

Strauss Industri A/S er en maskinfabrik med speciale i CNC-drejning og fræsning

Hermesvej 3, 9530 Støvring · Tlf. 98 37 16 11 · www.sts-tag.dk 

 TAGDÆKNING

 STÅLMONTAGE

STØVRING A/S
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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

Nørre Tranders Vej 19 A • 9000 Aalborg
Tlf: 98 16 37 35 • Email: 9002@mailreal.dk
www.realmaeglerne.dk/bjarneandersen

RealMæglerne Bjarne Andersen
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Hvert år fødes der mellem 120 og 150 børn med cerebral 
parese. Spastikerforeningen arbejder politisk for at sikre dem 

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

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

Du kan støtte Spastikerforeningens arbejde ved at betænke 
foreningen i dit testamente. For at være sikker på at alt bliver, 

som du gerne vil have det, er det en god idé at få juridisk bistand. 

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

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

En gave i 
dit testamente


