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I traditionel medicinsk forstand er cerebral 
parese (CP) ikke en diagnose, som forværres 
over tid. CP er typisk en medfødt hjerneskade 
– et stationært handicap, som ikke udvikler sig. 
Denne traditionelle forståelse af CP er sikkert 
forklaringen på, at det specialiserede sund-
hedstilbud til mennesker med cerebral parese 
stopper, når man vokser ud af børneambula-
torierne som 16-18 årig. 

Men det ændrer ikke ved, at stort set alle 
voksne og ældre med CP oplever over tid en 
markant forværring af deres tilstand. Det 
er muligt, at hjerneskaden ikke ændrer sig, 
men de fysiske og kognitive konsekvenser af 
hjerneskaden forandrer sig med alderen: Flere 
smerter, eksisterende funktioner bliver ringere 

Regionale ambulatorier 
for voksne med CP

LEDER

Stort set alle voksne og ældre med 
CP oplever over tid en markant 
forværring af deres tilstand. 
Det er muligt, at hjerneskaden 
ikke ændrer sig, men de fysiske 
og kognitive konsekvenser af 
hjerneskaden forandrer sig med 
alderen.
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eller forsvinder helt, øget stivhed, dårligere 
gangfunktion, udfordringer med balancen, for-
døjelsesproblemer og hjerte/karsygdomme. 

Samtidig oplever mange voksne og ældre 
stigende kognitive udfordringer, herunder hu-
kommelsesproblemer, udtrætning, overbliks- 
og koncentrationsvanskeligheder.

Som voksen med CP er sundhedstilbuddet din 
praktiserende læge, som – forståeligt nok – 
ikke har nogen særlig indsigt i cerebral parese. 
Beskeden fra egen læge er derfor ofte: Sådan 
er det at have CP. Lær at leve med det!

Derfor må mange voksne med CP tåle og leve 
med en langt ringere livskvalitet end nødven-
digt. Og for de, der er i job, bliver konsekven-
sen ofte, at de må forlade arbejdsmarkedet i 
utide.

Sådan behøver det ikke at være. Vi ved, at der 
opstår senfølger af CP – og vi ved også, at der 
fi ndes hjælp i form af medicinsk behandling, 
træning og hjælp til indsigt, viden og mestring 
af ens egne fysiske og kognitive udfordringer 
og begrænsninger. Men den viden kommer 
sjældent frem til de, der har behov for hjælpen, 
fordi der ikke fi ndes et samlet tværfagligt sund-
hedstilbud til voksne med cerebral parese.

Vi ved, der foregår sonderinger i Region Ho-
vedstaden. Men der er behov for en landsdæk-
kende indsats. Derfor appellerer Spastikerfor-
eningen til regionerne om, at der i hver region 
oprettes ét regionalt ambulatorium for voksne 
med cerebral parese. Der er behov for en 
specialiseret og tværdisciplinær sundhedsfaglig 
indsats, som kan sikre, at mennesker med CP 
løbende og regelmæssigt tilses af specialister, 
som har viden og indsigt i senfølgerne. 

Tak for i år og på gensyn i 2019. 

Lone Møller
Landsformand
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Helene Elsass Prisen 
uddeles for anden gang
Prisen, der er på 150.000 kroner, uddeles til marts 2019. Du kan indstille én person eller et 
projekt, der har gjort en særlig indsats for mennesker med cerebral parese.

Sidste år indstiftede Spastikerforenin-
gen og Elsass Fonden i fællesskab en 
pris, der har til formål at belønne én 
eller fl ere ildsjæle for deres arbejde 
til fordel for mennesker med cerebral 
parese. Den første prismodtager var 
Len Nossell og det danske CP Fodbold-
landshold. 

Prisen er døbt Helene Elsass Prisen, 
efter Elsass Fondens stifter, og den 
følges af en præmiesum på 150.000 
kroner. Prisen uddeles én gang årligt 
og går til en person, projekt, institution 
eller organisation, der har gjort en be-
mærkelsesværdig indsats for menne-
sker med cerebral pareses deltagelse 
og inklusion i samfundsfællesskabet.

Anerkendelse af ildsjæle
I Spastikerforeningen er man rigtig 
glad for det gode initiativ og samarbej-
det med Elsass Fonden.

AF FRANDS HAVALESCHKA

 - Det er så vigtigt og helt unikt, at vi 
har denne mulighed for at anerken-
de og påskønne det, der lyser op og 
peger fremad. Vi skal bruge prisen 
til at vise det gode liv og de gode 
initiativer, som fortæller, at men-
nesker kan og vil leve deres liv med 
- og nogen gange på trods - af deres 
handicap, siger Spastikerforenin-
gens direktør, Mogens Wiederholt.

Peter Lindegaard, der er direktør 
i Elsass Fonden, glæder sig også 
over samarbejdet, der er med til at 
sætte fokus på personer, der gør en 
forskel for mennesker med cerebral 
parese.

- Vi er glade for sammen med Spa-
stikerforeningen at kunne anerken-
de personer, der arbejder med pro-
jekter og aktiviteter, der vedrører 
mennesker med cerebral parese, så 

vi dermed kan motivere andre til også 
at gøre en ekstra indsats.

Send din indstilling
Til og med den 2. februar 2019 er det 
muligt at indstille kandidater til Helene 
Elsass Prisen. Feltet forventes at udgø-
re en bred skare inden for blandt andet 
uddannelse, arbejdsmarked, idræt og 
fritid samt kunst og kultur. Alle har mu-
lighed for at indstille en kandidat. Det 
gøres ved at sende en kort motiveret 
indstilling til Elsass Fonden på mailad-
ressen: pris@elsassfonden.dk 

Alle indstillinger behandles i et fælles-
udvalg med repræsentanter fra Elsass 
Fonden og Spastikerforeningen. Prisen 
vil blive overrakt af H.K.H. Prinsesse Be-
nedikte ved et arrangement hos Elsass 
Fonden til marts 2019.

De første, der modtog Helene Elsass Prisen, 
var Len Nossell og det danske CP Fodbold-
landshold, der fi k overrakt prisen af H.K.H. 

Prinsesse Benedikte, som er protektor for 
både Spastikerforeningen og Elsass Fonden.



Forskellige historier om 
livsglæde på trods!
Designer Annie Dunch, der tidligere var kendt for at drive bru-
dekjoleforretningen Madam Dunch, har i de sidste 14 år bl.a. 
drevet tøjforretning og forlagsvirksomhed på Bornholm. Sidste 
udgivelse er bogen Livsmod & Livsglæde – på trods af uhelbre-
delig sygdom, som blev udgivet i oktober. I bogen fortæller ni 
personer om deres glæde og begejstring for livet, selv om de må 
leve med uhelbredelig sygdom eller en besværlig diagnose. En af 
dem har cerebral parese. Flere af bidragsyderne var mødt op til 
bogudgivelsen.

Handi-Travel-Info efterlyser korte historier om 
folks oplevelse af at bruge Handi-Travel-Info. ”Og 
det gælder både positive og negative tilbagemel-
dinger”, understreger John Busk på holdets vegne. 
De små anmeldelser, gerne med foto, skal bruges 
til deres hjemmeside. Send materialet til 
jbs@handi-travel-info.dk
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Der var solskin, brede smil og borgmestertale af Lejres borg-
mester Carsten Rasmussen t.h. da det nye bosted, Cecilie 
Marie i Hvalsø på Midtsjælland, blev indviet. Bostedet, der har 
plads til 20 unge med forskellige funktionsnedsættelser, er 
resultatet af to forældrepars energiske projektarbejde gennem 
seks år. Borgmesteren var den første til at klippe den obligato-
riske røde snor over, men straks derefter overtog forstander 
Susan Knage Møller og de unge beboere på skift den gyldne 
saks, indtil der var fri passage til bygningen. På åbningstids-
punktet var de første otte beboere allerede fl yttet ind.

Klubhuset var fyldt, da Idrætsklubben Parasport 
Frederiksberg fejrede 25 års jubilæum den 26. 
oktober. En af de mange gratulanter var det 
tidligere konservative folketingsmedlem, Helle 
Sjelle, der nu er byrådsmedlem på Frederiks-
berg og formand for Folkeoplysningsudvalget. 
I sin tale roste hun klubbens store indsats og 
betydning og kvitterede med at overrække 
klubformand Mansoor Siddiqi en jubilæumsga-
ve på 2.500 kroner fra Frederiksberg Kommune. 
Klubben, der har medlemmer fra hele hoved-
stadsområdet, har givet mange paraatleter et 
hjemsted for fysisk udfoldelse, sociale relatio-
ner og gode oplevelser. Samtidig har de mange 
børn og voksne fået adgangsbillet til en idræts-
forening med andre ligeværdige.

VIDEN OM

Snoreklip i Hvalsø 

Hvordan har oplevelsen været?

25 år med Parasport 
Frederiksberg 
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Spastikerforeningens direktør, Mogens 
Wiederholt, har modtaget Lauth Prisen 
for sin mangeårige indsats for, at men-
nesker med funktionsnedsættelse får 
de samme rettigheder og muligheder 
som alle andre. Prisen blev overrakt 
af landsformand Susanne Olsen og 
direktør Jens Bouet fra Dansk Handicap 
Forbund i forbindelse med foreningens 
kongres for nylig.

Spastikerforeningens 
direktør har modtaget 
Lauth Prisen

Hvordan er det at bevæge sig i et byrum eller en bygning, hvis man har en 
funktionsnedsættelse? Det er noget af det, de studerende på Det Konge-
lige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 
KADK, arbejder med som led i deres uddannelse. Skolen har gennem de 
senere år øget deres fokus på universelt design og tilgængelighed for 
alle, og som en påskønnelse af arbejdet har Bevica Fonden tildelt dem 
fondens årlige tilgængelighedspris på 100.000 kr. ”Bevica Fonden vil gerne 
anerkende KADK’s indsats og ambition. Det handler ikke kun om at sikre 
tilgængelighed for mennesker med handicap, det vedrører os alle. Derfor 
skal tilgængelighed være en naturlig del af arkitektur og design”, sagde 
formand for Bevica Fonden, Torben Svanberg, blandt andet, da han over-
rakte prisen til rektor for KADK, Lene Dammand Lund. Foto: Agnes Saaby 
Thomsen

Tilgængelighedspris for universelt design

’Inspiration til et godt liv – sammen med 
sygdom og handicap’ er titlen på en ny 
bog, skrevet af forfatteren, Bente Bøl-
lingtoft Lindstrøm, hvis liv ikke formede 
sig helt som planlagt. Efter fl ere år som 
konsulent, coach og underviser, blev 
hun ramt af en sjælden og uhelbrede-
lig gigt- og bindevævssygdom. Bogen 
giver indblik i yderligere 12 menneskers 
personlige historier. En af dem er Bente 
Maimann, der åbent fortæller om cere-
bral parese og hendes andre udfordrin-
ger. Det er således en form for selv-
hjælpsbog, hvor læseren får inspiration, 
redskaber og blide skub til at tage fat 
om livets udfordringer med en diagnose. 
Lidt utraditionelt indeholder bogen også en række kapitler med tips 
til at håndtere mødet med social- og sundhedssystemet. Bogen er tæt 
skrevet, men opdelt i afgrænsede kapitler, som med stort udbytte kan 
læses efter behov. Bogen, der er på 384 sider, er udgivet på forlaget 
Vilhelm med ISBN 978-87-7171-270-4.

Bliv inspireret til et godt liv

Spastikerforeningens Facebook-side 
rundede for nylig en milepæl. Siden 
har nu over 3.000 følgere, og det er 
et tal i jævn stigning. Vi bruger stadig 
mere tid på at lave indhold til Face-
book med opslag, der er en god blan-
ding af handicappolitiske nyheder, 
arrangementer, kurser, annoncering 
af ledige uger i feriehuset, efterlys-
ning af gode historier til bladet og 
meget mere. Vi får også mange hen-
vendelser og 
spørgsmål via 
Facebook, hvor 
der spørges 
om alt lige fra 
medlemskab til 
feriehus.

Nu over 3.000 følgere…

h
l
g
p
M
b
g
h
r
o
L
t
s
l
V

r

l



Samtidig er den samlede forekomst reduceret fra 2,1 til 1,8 promille, viser de seneste tal 
fra CP-registret. Nedgangen svarer til, at der i perioden 2005-07 blev født 73 børn færre 
med CP end i perioden 1999-01.

AF PETER ULDALL, CHRISTINA E. HØI-HANSEN OG GIJA RACKAUSKAITE

ud af det samlede antal, at børnetallet 
med CP stort set ikke ændrede sig i 
denne tidligere periode.

Indsamlingen af data er af praktiske 
årsager begrænset til at ske for fl ere 
årgange ad gangen og sker først, når 
barnet er mindst seks år gammel. 
Derfor omhandler vores nyeste data 
fødselsårgang 1999-2007. Vi håber 
fremover at kunne præsentere re-
sultater noget tidligere blandt andet 
ved at bruge data fra hospitalernes 
CPOP-opfølgningsprogram.

Det danske cerebral parese (CP) re-
gister er et af de største enkel-nation 
CP-registre i verden. Det har eksisteret 
siden 1967. I starten dækkede det kun 
Østdanmark, men siden fødselsår-
gang 1995 har det dækket hele Dan-
mark, dog ikke Færøerne og Grønland.

I CP-registret registreres alle børn født 
med CP via det danske diagnosere-
gister. Alle journaler gennemses, og 
det sikres, at diagnosen er korrekt, 
og sværhedsgraden bedømmes, når 
barnet er 5-6 år gammel, af 3-4 børne-
neurologer.
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Der fødes færre børn 
med svær cerebral parese 

i Danmark

Forekomsten (prævalensen) har gen-
nem mange år (siden ca. 1970) både 
i Danmark og i andre lande ligget 
stabilt på lidt over 2 ud af 1000 fødte 
børn (2 promille), dog med en ten-
dens til at der blev født lidt færre med 
CP blandt de for tidligt fødte børn. 
Det skyldtes med stor sandsynlighed, 
at neonatologerne blev bedre til at 
behandle de små 1.000 grams børn 
mere skånsomt og eff ektivt. 

Selv om risikoen for CP blandt for 
tidligt fødte er 10 gange større end 
for børn født til tiden, udgør de så få 

NYT FRA CP-REGISTRET

De seneste tal fra CP-registret viser en nedgang i både antal og sværhedsgrad af cerebral parese.

ANTAL PRÆVALENS ANTAL PRÆVALENS ANTAL PRÆVALENS

Total 415 2,1 369 1,9 342 1,8

Født for tidligt 153 12,1 144 10,8 145 11,1

Født til tiden 262 1,4 225 1,2 197 1,1

Unilateral CP 159 0,8 147 0,8 162 0,8

Bilateral CP 211 1,1 181 0,9 150 0,8

ÅRGANG 1999-01 ÅRGANG 2002-04 ÅRGANG 2005-07
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Fald i forekomsten af CP
Som det kan ses af tabellen faldt fore-
komsten fra 2,1 promille i fødselsår-
gang 1999-01 til 1,8 promille i årene 
2005-07. Det svarer til, at der er født 
73 børn færre med CP i den sidste 3 
års registerperiode i forhold til årene 
1999-01. Faldet ses både blandt de for 
tidligt fødte, men også - og især - for 
børn, der blev født til tiden. Dette er 
aldrig tidligere registreret i det danske 
CP-register.

Også fald i sværhedsgraden af CP
Af tabellen fremgår det også, at faldet 
primært ses blandt de børn, der 
havde symptomer på CP både i højre 
og venstre side af kroppen (bilateral 
CP, det vil sige diplegi og tetraplegi), 
hvorimod de unilaterale CP børn 
(hemiplegi) forblev uændret i antal. 
Det må siges at være positivt, idet vi 
ved, at de bilaterale børn med CP får 
de største problemer.

Motorisk sværhedsgrad af CP ind-
deles ud fra systemet ’grovmotorisk 
funktions klassifi kation’ (GMFCS), hvor 
grad 1 er det letteste handicap, hvor 
barnet kan gå selv uden problemer, 
og grad 5 er det sværeste, hvor bar-
net ikke kan gå eller stå. Ved grad 5 
ses også oftest de største indlærings-
problemer.

Vi fandt, at antallet af børn med grad 
4 og 5 faldt fra 55 til 36 børn i perio-
den fra den første til sidste undersøg-
te periode.

Årsager til den positive udvikling
Vi kan ikke præcis angive årsagen til 
den positive udvikling, men tidsmæs-
sigt er der i perioden introduceret en 

For tidligt fødte børn 
med lav fødselsvægt 

udgør den største 
risikogruppe.

række forebyggende foranstaltninger 
for barnet på fødeafdelinger af de 
obstetriske læger og jordemødre, 
især i den sidste del af graviditeten 
og i starten af fødslen. Det drejer 
sig blandt andet om nye metoder 
til fosterovervågning under fødslen, 
så man kan identifi cere børn i risiko 
og starte relevant behandling for at 
undgå påvirkning af hjernen.

I Norge og Australien har man for de 
samme årgange set den samme posi-
tive udvikling med hensyn til forekom-
sten af CP.

CP-registret planlægger en række stu-
dier med henblik på mere præcist at 
identifi cere årsagerne til den faldende 
forekomst. Herved kan vi forhåbentlig 
intensivere disse indsatser og frem-
over se et yderligere fald i forekom-
sten af CP.

De tre forfattere er læger på hen-
holdsvis Rigshospitalet og Aarhus 
Universitetshospital og arbejder 
alle tre med CP-registret.

Tallene fra Norge

De nyeste studier i Norge viser, at forekomsten også her er 
reduceret betydeligt. I perioden fra 1999 til 2010 er der sket et 
fald fra 2,62 til 1,89 promille pr. 1000 levendefødte. I tal svarer 
det til et fald fra 156 børn født med CP i 1999 til 118 børn med 
CP i 2010. Ligesom i Danmark ser man også i det norske Cere-
bral pareseregister, at færre af disse børn fødes med alvorlige 
motoriske funktionsnedsættelser, grad 4 og 5.
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Nick Martens Rugaard
Lystrupvej 19 • 3550 Slangerup
Døgn telefon: (+45) 20 23 31 77

www.nicksauto.dk

Låsbyvej 149 B
8660 skanderborg

Tlf. 21 42 16 55
www.baekgaarden.dk

OLSEN LARSEN MALERSERVICE

Strøget 5 A • 7430 Ikast

Telefon 27 83 50 53
www.ppoo.dk
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NYT FRA SEKRETARIATET

Foreningens nye navn 
bruges fra 1. marts 2019

På landsmødet i september blev det besluttet, 
at Spastikerforeningen skal skifte navn. Men det 
sker offi  cielt først fra den 1. marts 2019. Derfor 
hedder vi fortsat Spastikerforeningen nogle må-
neder endnu. 

Det tager lidt tid at få alle juridiske, grafi ske og 
andre formaliteter på plads. Derfor er der indreg-
net en mindre forberedelsesperiode inden off ent-
liggørelsen den 1. marts. Til den tid er det navnet 
CP Danmark med undertitlen Landsforeningen 
for cerebral parese – tidl. Spastikerforeningen, 
der gælder.

Det er tanken der tæller…
Ved at bruge et OK benzinkort tilknyttet Spastikerfor-
eningens sponsoraftale med OK støtter du Spastiker-
foreningen hver gang, du tanker benzin og diesel til dit 
køretøj. Det har mange af foreningens støtter været så 
fl ittige til at gøre, at foreningen netop har modtaget den 
hidtil største afregning fra OK på 8.772 kroner. En stor 
tak til alle 138, der har et kort tilknyttet aftalen. Har du 
også lyst til at være med, så kan 
nye kort nemt og gratis rekvireres 
gennem hjemmesiden 
www.ok.dk – husk at få aftalen 
tilknyttet Spastikerforeningen 
ved at oplyse vores sponsor-
nummer 561634.  

Odd Fellow Ordenen, Søsterloge nr. 5, Dr. 
Margrethe, tilbyder igen Spastikerforeningens 
medlemmer udlån af deres handicaptilgænge-
lige sommerhus i Gershøj ved Roskilde Fjord. 
Huset udlånes fra uge 16 til og med uge 42, 
èn uge ad gangen med skiftedag lørdag. An-
søgning indsendes til Lilith Bleibach pr. mail: 
lilith@email.dk - senest 17. februar 2019 - med 
oplysning om ugeønske og evt. alternative 
ugeønsker samt ansøgerens navn, adresse, 
telefonnummer og antal personer. Oplysnin-
ger om handicappets art samt boligforhold 
skal ligeledes noteres. Forældre med børn får 
fortrinsret i skolernes sommer- og efterårsfe-
rie. Samtlige ansøgere vil senest medio marts 
modtage svar på ansøgningen.

Ophold i 
Margrethehuset

Kontoret holder 
julelukket
Spastikerforeningens sekretariat i Handi-
caporganisationernes Hus i Høje Taastrup 
holder lukket mellem jul og nytår. Sidste 
åbningsdag inden jul er fredag den 21. de-
cember, og første åbningsdag efter nytår 
er onsdag den 2. januar 2019.

Glædelig jul og godt nytår

Med ønsket om en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår sender Spasti-
kerforeningens medarbejdere en 
stor julehilsen til alle medlemmer 
og deres familier – samt til alle 
andre, der har været med til 
at bakke op om foreningen i 
2018!
                                          Red.

www.ok.dk

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Spastikerforeningen med 6 øre hver gang du tanker benzin eller 
diesel. Når du har tanket 500 liter, får Spastikerforeningen en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler hele 
beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale.

Bestil et OK Benzinkort med 
sponsoraftale på www.ok.dk. 

Tank billigt 
og støt Spastikerforeningen
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-kunden i centrum

Silkeborg Bilcentrum
Stagehøjvej 6d • 8600 Silkeborg

Tlf. 22791260 • www.silkeborgbilcentrum.dk

Din Tømrer
Heboltoft 21 • 6950 Ringkøbing

Tlf. 23 83 87 80 • jm@dintømrer.nu
www.din-tømrer.nu

Finns Haveservice

Nordgade 16 • 5762 Vester Skerninge

Tlf. 24 81 33 88

Lægeeksamineret Kosmetolog med
egen klinik beliggende i centrum af Esbjerg

Kosmetolog Fie List
Kronprinsensgade 86 • 6700 Esbjerg

Tlf. 26 41 53 00 • www.fielist.dk

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

Engebækvej 79 • 7330 Brande • Tlf.: 2825 2373
p_tegllund@yahoo.dk • www.brande-kurer.dk

Find os på facebook

STABIL, EFFEKTIV & HURTIG – TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Speciale i Transport af våben & Ammunition

Blegvadbrovej 8 • 8990 Fårup   T: 31 15 11 97
morten@detkoldebord.dk • www.detkoldebord.dk
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NYT FRA SEKRETARIATET

Som informeret om i sidste nummer af 
medlemsmagasinet og på Spastikerfor-
eningens hjemmeside har det længe 
været muligt at indgive ønsker om et 
ophold i Spastikerforeningens dejlige 
feriehus på Samsø i mellemsæsonen 
og lavsæsonen. Interessen har været 
fi n, og feriehuset er allerede nu udlejet 
i fl ere uger, men der er stadig mange 
ledige uger, som nu løbende frit kan 
bookes.

Men nu gælder det udlejningen af 
huset i den attraktive højsæson fra den 
30. juni til 18. august. For at stille alle 
lige sker fordelingen efter, at med-
lemmerne frem til den 10. januar har 
haft mulighed for at lægge billet ind på 
deres favorituger.

Frem til den 10. januar har du derfor 
mulighed for at ønske et ferieophold 
i ugerne 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33. 
Skriv til spastik@spastik.dk – og noter 
’Samsø’ i emnefeltet. Alle henvendel-
serne bliver samlet, og ferieugerne 
fordelt efter ønske. Hvis fl ere ønsker 
samme ferieuge, sker fordelingen ved 
lodtrækning. Eventuelle ledige uger 
bliver udlejet efter ’først til mølle’.
 

Ferie på Samsø:
Nu kan du søge om en ferieuge i højsæsonen
Det er nu, du skal lægge billet ind, hvis du ønsker et ferieophold i den attraktive højsæson 
- ugerne 27 til og med 33. For at være med i den første fordeling skal det ske inden 
den 10. januar 2019. 

AF FRANDS HAVALESCHKA

Nu gælder det 
udlejningen i den 
attraktive højsæson fra 
den 30. juni til 18. august.

Udlejning fra søndag til søndag
Det har været et stort ønske, at ud-
lejningsugen bliver fl yttet, således at 
man starter og slutter søndag i stedet 
for lørdag. Det giver større fl eksibilitet 
med færgetiderne på de to ruter til 
Samsø. Spastikerforeningen har imø-
dekommet ønsket, og fra 2019 sker 
udlejningen fra søndag til søndag med 
ankomst efter kl. 15 og afrejse inden 
kl. 12.

Fremover vil det også være muligt 
løbende at leje og genleje huset 12 
måneder frem. Dog med undtagelse af 
de syv uger i højsæsonen i juli/august. 
Denne fordeling vil fremover ligge fast 
den 10. januar.
 
Tre priskategorier
Udlejningen i 2019 har følgende ret-
ningslinjer:

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. Ledige uger i 2019: 18, 21, 23, 24, 
25, 36 og 37.

Lavsæson:
I alle øvrige uger er medlemsprisen 
2.000 kr. pr. uge inklusiv obligatorisk 
slutrengøring. Ledige uger i 2019: 
Uge 1 til og med 6, uge 9 til og med 
15, uge 17, uge 38 til og med 41 samt 
ugerne 43 og resten af året til og med 
52.

Til alle udlejningstyper betales elfor-
brug særskilt efter gældende takst. 
Du kan læse meget mere om ferie-
huset og mulighederne på Samsø på 
foreningens hjemmeside: 
spastikerforeningen.dk/feriehus



og humor. Og Sinne er sådan én, der 
handler sig ud af tingene:

- En hjerneskade som cerebral parese 
er så indgribende i barnets og dermed 

hele familiens liv. Det sætter kæmpe 
aftryk på alle, og jo mere man ved, jo 
bedre kan man hjælpe barnet, sig selv 
og hele familien, fortæller Sinne om 
de første år, hvor hun prøvede at ba-
lancere det hele – med skiftende held. 

14   CP II INDBLIK  6. 2018

Sinne Colding Thaysen er formand for Spastikerforeningens kursusudvalg, og det er fordi, 
hun gerne vil give det til andre, hun selv kunne have brugt.

Glæden var kæmpestor, da Sinne for 
14 år siden blev mor. Også da det 
viste sig, at det var trillinger, og at det 
ene barn, der kom til at hedde Gustav, 
havde cerebral parese. 

Men da den første eufori havde lagt 
sig, begyndte hverdagen, og den var 
fyldt med masser af arbejde, be-
kymringer, besøg på sygehuset og 
en arbejdsuge, der nærmede sig det 
umulige, for hvad stiller man op med 
en masse børn, der har hver sine 
behov? Og et, der har særligt mange?  
Svaret er; man tager imod hjælp og 
viden.

Hjælp er vigtig
I dag arbejder Sinne som selvstændig 
coach, og hun husker tilbage på den 
første tid med lige dele overbærenhed 

AF KURSUSKONSULENT TRINE KAMP LARSEN

Ingen kan alt, så 
det er vigtigt at tage 
imod den hjælp, 
man kan få.

       KURSER

- Ingen kan alt, så det er vigtigt at tage 
imod den hjælp, man kan få. Også 
selvom hjælpen måske ikke bliver 
givet på den samme måde, som man 
selv ville have gjort det.

Således var Sinnes mor en stor hjælp, 
da hun nærmest fl yttede ind og hjalp 
med det praktiske, da Sinnes ægte-
skab med børnenes far var forlist. Det 
var et fantastisk tilbud, og i dag har 
Sinne lært, hvor meget familie og ven-
ners opbakning betyder. Hun har også 
lært et af de vigtigste ord i det danske 
sprog: Pyt.

- Nogle ting må man bare lade pas-
sere og så bruge kræfterne der, hvor 
man så at sige får valuta for pengene, 
siger Sinne i dag.

- Kurserne giver en viden, 
jeg godt kunne have brugt



Hvordan ved han alt det om mig?
Sinne har igennem årene haft stor glæde af Spastikerforenin-
gens tilbud og husker blandt andet en samtale med forenin-
gens psykolog:

- Det var næsten uhyggeligt. Havde han stået og kigget ind igen-
nem vores ruder? Hvordan kunne han vide alt det om vores 
familie, selvom vi slet ikke kendte hinanden?
Det viste sig naturligvis, at det kunne han heller ikke, men der-
imod at mange af de ting, som familier med et CP-barn går og 
roder med, er noget, som er fælles for alle. Derfor er hjælp, og 
ikke mindst den viden som Spastikerforeningens kurser giver, 
så uendelig vigtig.

- Er der noget, jeg har lært, er det, at de ting, vi selv oplever, 
er noget alle oplever på hver sin måde. Det, at møde andre i 
samme situation og få et netværk, har været vigtigt. Og jo mere 
man ved om sit barns diagnose, jo bedre er du rustet til at få 
det bedst mulige liv, vurderer Sinne. 

Det er en af grundene til, at hun for et års tid siden accepterede 
udfordringen og blev formand for foreningens kursusudvalg. 

Mere viden er lig med bedre familieliv
I kursusudvalget arbejdes der med forskellige målgrupper i 
sigtekornet, for vi vil gerne klæde så mange som muligt, så godt 
som muligt, på. For Sinne er det en kæmpe motiverende faktor: 

- Jeg kan se, hvor stor en forskel det har gjort for min måde at 
takle hverdagen på, og jeg vil gerne være med til at give den 
hjælp, jeg selv kunne have brugt. Så når vi planlægger kurser i 
Spastikerforeningen, er det for at gøre så mange af vores med-
lemmer så selvhjulpne som muligt.

- Det er altid en glæde at se, hvordan snakken går halvvejs 
inde i kurset, når vi når til frokosten. Det er der, erfaringerne 
vendes, og mange går fra dagen og siger – vi troede, vi var de 
eneste! Det er den bedste følelse at kunne give andre menne-
sker redskaberne til at køre deres eget liv selv, siger Sinne, der 
også i dén grad bringer sig selv i spil som en populær undervi-
ser på nogle af Spastikerforeningens kurser. 

2019 er rundt om hjørnet
Du kan møde Sinne og alle hendes dygtige kolleger på næste 
års kurser. På kurset, der er rettet mod bedsteforældre, fortæl-
ler Sinne sin egen historie sammen med både en kvinde med 
cerebral parese og et sæt bedsteforældre. Kurset har til formål 
at hjælpe bedsteforældrene til at få indblik i, hvordan de bedst 
muligt kan hjælpe den nye familie, samtidig med at de håndte-
rer deres egne frustrationer. Sæt kryds 16. marts.

Sinne underviser også på fyraftensmødet, der handler om at 
blive teenager med CP. Der sker nemlig ting og sager, når de 
unge mennesker er ved at blive voksne, men hvordan forholder 
man sig som forælder, og er der forskel på den måde, man op-
drager CP-børn på og dem uden diagnoser? Sæt kryds 7. maj.

Se mere i vores kursusprogram, der udsendes med det næste 
nummer af CP Magasinet INDBLIK. Også en lille henstilling til 
at holde godt øje med Facebook og nyhedsbreve, for vi starter 
allerede med annonceringen af næste års kurser i løbet af janu-
ar. Vi glæder os til at se dig!

En god gaveidé: 
Billetter til Skive 
Festival 2019

For femte gang i træk inviterer kredsene omkring 
Skive til Skive Festival. Denne gang fi nder arran-
gementet sted i Pinsen - lørdag den 8. juni fra kl. 
11.00 til 24.00.

Kom med til festen, gør en god ven glad, køb én-
dagsbilletter til arrangementet allerede nu med 30 
procent julerabat. Frem til den 31. december 2018 
kl. 23.59 sælges billetterne til:

Julerabat-pris for voksne kun 175 kr. 
(Normalpris 250 kr.)
Julerabat-pris for børn under 5 år og hjælpere 
kun 100 kr. (Normalpris 150 kr.)
Børn under 6 år er gratis.
Prisen er inklusive entré til Skive Festival, aftensmad 
og fri kaff e / te i vores telt.

Teltet åbner kl. 11.00, og her kan der spises med-
bragt mad eller bestilles picnickasse eller sandwich 
og købes sodavand/fadøl fra Hancock til rigtig 
festivalpris.

Sådan køber du billetter:
Skriv til Bent Ole Nielsen, Vestjylland: 
cpskive@mail.dk eller ring på telefon 97 14 24 83 
eller 21 29 48 44 (hverdage efter kl.18). 

Oplys navn, medlemsnummer, antal billetter,
hvilken kreds du tilhører eller hvilken kommune 
du bor i.

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

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

Vi ses på Skive Festival 2019
Festudvalget

Køb frem til 1. januar billetter 
med 30 procent julerabat!
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Nejs Bjerg 21A
6310 Broager

Tlf. 30 55 73 76

CB Construction ApS

Den lille 
gode slagter

Niels Frandsen 



TEMA: 
Ældre med CP 
Det er muligt at skifte navn, køn og udseende, men alderen kan 
ingen løbe fra. Et levet liv slider på kroppen, uanset hvem man er. 
Man bliver født med fi n, stram og blød hud - og dør med rynker. 
De sundhedsmæssige udfordringer er mange op gennem livet, 
og når vi nærmer os pensionsalderen, har de fl este skavanker og 
kroniske lidelser. Hos nogle opstår problemerne langt tidligere, 
mens andre måske har haft en diagnose fra fødslen, f.eks. cerebral 
parese, med de udfordringer, det giver. 

Men hvad sker der med kroppen, og hvordan er det at blive ældre 
med cerebral parese? Det fortæller vi lidt om på de følgende sider. 
Blandt andet har vi snakket med nogle af Spastikerforeningens lidt 
ældre medlemmer om deres sundhedstilstand og velbefi ndende, 
og hvad de har gjort for at få et godt liv. Temaet er samlet om al-
dersgruppen 40+, som vi nogle steder kærligt ment betegner som 
’ældre’.

Gode råd fra Spastikerforeningens rådgivning om off entlige støtte-
muligheder og en ny legatuddeling fra Fundation Juchum til enlige 
ældre med CP er også en del af temapakken.

Red.

Gode råd til 
ældre med CP
• Accepter at det tager længere tid at 

gennemføre forskellige ting.

• Sørg for at holde pauser i løbet af dagen.

• Hold din krop og kredsløb i gang - bliv gerne 
forpustet mindst 3 gange dagligt.

• Stigende smerter betyder, at du ikke 
længere har det samme overskud som før.

• Oplever du fysisk og mental udtrætning, er 
det en naturlig følge af CP.

• Drøft med din læge om du får den rigtige 
medicin, der ikke udtrætter dig yderligere.

• Er dine skånebehov ikke opfyldt, vil du 
opleve mental udtrætning.

• Bor du i bofællesskab, så gør personalet 
opmærksom på, hvad din CP betyder. Hvis 
ikke du er i stand til det, så søg hjælp.

TEMA I ÆLDRE MED CP 
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Hvornår er man ung, voksen eller 
ældre, og hvornår er man gammel? 
Det er nogle vide begreber, der kan 
spindes mange og lange fi losofi ske 
historier på. Men fakta er, at ens 
kropsmæssige ydeevne topper alle-
rede, når man er i midten af 20’erne. 
Derefter går det langsomt ned ad 
bakke, en procent om året. Aldringen 
er fremadskridende og fører bl.a. til 
nedsat muskelmasse og svækkelse 
af immunsystemet. Den egentlige al-
derdom indtræder, når præstations-
niveauet er reduceret til 40 procent af 
maksimum kapaciteten, som regel i 
nærheden af de 75 år.

Har du cerebral parese, så viser 
forskning, at ydeevnen allerede 

Hvor tit har vi ikke, i forskellige varianter, hørt vurderingen: 
Jeg er 68 år, men oppe i hovedet føler jeg mig stadig som en 
30-årig – det er bare kroppen, det er galt med?

AF FRANDS HAVALESCHKA

At blive ældre med 
cerebral parese

TEMA I ÆLDRE MED CP

topper et par år tidligere, ligesom det 
går hurtigere med aldringsprocessen 
med en svækkelse på 1,5-3 procent 
om året. Det betyder, at man risike-
rer at ramme den kritiske grænse af 
alderdom hurtigere end mennesker 
uden handicap. Ofte i en alder af 50 år 
eller før.

Ikke samme viden på 
voksenområdet
I Dansk Neurologisk Selskab erkender 
man, at der ikke er den samme viden 
og erfaring omkring forhold hos voks-
ne med cerebral parese, som der er 
blandt børn og unge. Der er dog ingen 
tvivl om, at efterhånden som man bli-
ver ældre, så bliver behovet for mere 
specialiseret behandling tydeligere. 

Overlæge Niels 
Wisbech Pedersen 
bakker op om 
idéen, men ser store 
udfordringer.

Fokus på 
voksenambulatorier
Den store undersøgelse ’Voksne 
med cerebral parese i Danmark’ 
viste, at mennesker med CP 
generelt har langt større risiko for 
at få en række sygdomme, bl.a. 
angst og depression, end andre, 
og når det gælder forebyggen-
de screeninger, er de nærmest 
hægtet af. 

En af årsagerne kan være, at 
mennesker med CP er overladt 
til sig selv og deres praktiserende 
læge, når de er vokset fra kontak-

ten med landets børneambulatorier. I 
hvert fald taler vi jævnligt med mange 
ældre med CP, der giver udtryk for, at 
de op igennem voksenlivet har savnet 
et voksenambulatorium, hvor de 
kunne få rådgivning.

Spastikerforeningen arbejder derfor  
på, at der i hver region etableres 
et voksen CP-ambulatorium, hvor 
voksne med CP kan få fagspecifi k 
behandling og rådgivning. Det fi ndes 
ikke i dag.

I selskabets retningslinjer for be-
handling af cerebral parese fremgår 
det således, at risikoen for fejlstilling 
grundet spasticitet og dystoni øges 
med stigende alder. Der er også øget 
risiko for slidgigt og knogleskørhed 
(osteoporose).

Når det gælder kroniske muskel- og 
skeletsmerter forekommer de hos 
omkring hver 3. voksne med cere-
bral parese og lige så mange klager 
over fysisk og mental træthed. Hertil 
kommer forstyrrelser i tarm- og blæ-
refunktion, respirationsproblemer 
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samt epilepsi. Denne viden fl ugter 
fi nt med resultaterne af den store 
undersøgelse om ’Voksne med cere-
bral parese i Danmark’, som Statens 
Institut for Folkesundhed off entlig-
gjorde sidste år. 

Behandling er fortsat vigtig
Cerebral parese er en diagnose, 
der ikke kan helbredes, men som 
ved en målrettet tværfaglig indsats 
kan afhjælpes. Dels for at sikre en 
optimal motorisk og psykosocial 
udvikling og dels for at forebygge 
kontrakturer og fejlstillinger. Meget 
tidlig indsats giver det mest optimale 
resultat, men behandlingsindsatsen 
er vigtig at bevare op igennem hele 
voksenlivet. 

De forskellige behandlingsmulighe-
der spænder fra fysioterapi og ergo-
terapi til behandling med medicin, 
kirurgi og tekniske hjælpemidler, 
bl.a. skinner og bandage – det hele 
for at fremme funktionen.

Den forventede levealder er relate-
ret til sværhedsgraden af tilstanden. 
Patienter med mildere former for 
cerebral parese har samme forven-
tede levetid som den almindelige 
befolkning. For mennesker med 
mere komplekse og alvorlige former 

for cerebral parese er levetiden ofte 
kortere.

Senfølger 
Selv om de aldersrelaterede udfor-
dringer slår igennem omkring 50-års 
alderen, vil mange med CP opleve 
senfølger langt tidligere. Omfatten-
de norske studier har vist, at mange 
mærker dem allerede i 30-års alde-
ren. At det sker så tideligt kommer for 
de fl este som en overraskelse.

Begrebet senfølger omfatter man-
ge forskellige symptomer, der kan 
betyde, at du får reduceret eller helt 
mister funktionsevnen og får behov 
for mere hjælp. Mange oplever også 
mere spasticitet og fl ere smerter. 
Eksempler på nogle af de mest typi-
ske senfølger er: Flere smerter, mere 
spasticitet og stivhed i muskler og led, 
kontrakturer (spændinger), svækket 
balance og gangfunktion, træthed, 
utydelig tale samt mave-, tarm og 
urinvejsproblemer.

Der fi ndes ingen facitliste over, hvem 
der får de forskellige senfølger, eller 
hvornår de opstår. Det er meget in-
dividuelt. Men man ved, at graden af 
funktionsnedsættelse, kost og fysisk 
aktivitet kan spille ind. Det samme 
kan de arvelige egenskaber.

Også psyken kan blive påvirket
For mange er det svært at acceptere, 
at funktionsevnen bliver reduceret i 
en forholdsvis ung alder. 

Oplevelsen af at man ikke kan det 
samme som før slider på det mentale 
helbred. For folk i job, betyder det 
ofte, at de må gå ned i tid, søge fl eks-
job eller helt sige farvel til arbejdsmar-
kedet langt tidligere end beregnet.

For dem uden job bliver koldbøtten 
også mærkbar. Energien forsvinder, 
og man orker måske ikke længere det 
sociale liv. Det bliver en ond cirkel, 
som kan betyde, at omgivelserne fal-
der fra. Men her må man være indstil-
let på at hanke op i sig selv så familie, 
venner og bofæller lærer at acceptere, 
at det er en del af CP-diagnosen.

Læs mere:
Du kan læse mere om senfølger, 
forebyggelse og træning på 
Spastikerforeningens hjemmeside 
www.spastikerforeningen.dk - 
samt i hæftet ’Voksen med cere-
bral parese’, som du også fi nder på 
siden.

Mange udfordringer
Niels Wisbech Pedersen, der er over-
læge på Odense Universitetshospital 
og med til at igangsætte CPOP-op-
følgningsprogrammet for børn med 
CP, mener, at idéen er rigtig god. Det 
kræver imidlertid en regional eller 
national struktur i lighed med CPOP 
med ansættelse af regionale eller na-
tionale koordinatorer, og det mener 
han bliver svært at skaff e midler til 
indenfor det eksisterende sundheds-
væsen.

En anden udfordring er af mere fag-
lig karakter. Når det gælder motorik-
ken er børneortopædien karakteri-
seret ved at beskæftige sig med hele 
barnet fra isse til fod. Samtidig er der 
et nært samarbejde med børneneu-
rologien, som er en helt uundværlig 

part i vurderingen og behandlingen 
af børn med CP. Men i voksenorto-
pædien tager fagområdeopdelingen 
udgangspunkt i regioner på kroppen 
(hofte, knæ, fod-ankel, hånd, ryg osv.).

- Men CP er ikke bare ét problem, 
det er en mere overordnet diagnose, 
som ofte kræver en holistisk tilgang, 
både når det gælder undersøgelse og 
behandling. Det vil blive svært at fi nde 
ortopædkirurger, som har denne 
tilgang, vurderer Niels Wisbech Peder-
sen, der samtidig påpeger, at der ikke 
er samme tradition for samarbejde 
mellem voksen-ortopæder og vok-
sen-neurologer, som der er mellem 
børneortopæder og børneneurologer.

Fondsmidler skal bane vejen
Trods udfordringerne har idéen fuld 

opbakning fra Niels Wisbech Peder-
sen, der mener, at det vil være med til 
at forbedre livskvaliteten for mange 
voksne med CP. Derfor er det glæde-
ligt, at der udefra er nye initiativer på 
vej. Således er Elsass Fonden meget 
opmærksom på, at der mangler 
tilbud til voksne med CP, og de er nu 
ved at undersøge, hvordan de med 
økonomisk støtte kan være behjæl-
pelig med at ændre på det. I første 
omgang med et CP voksen-ambulato-
rium i Region Hovedstaden.

- Det er det første skridt på vejen og 
naturligvis et initiativ, som vi på alle 
måder ønsker at støtte, understreger 
Spastikerforeningens landsformand, 
Lone Møller.

FH
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Nu hvor Charlotte Fogh Esbensgaard nærmer sig de 50 år, kan hun godt mærke, 
at udfordringerne er blevet større.

Charlotte Fogh Esbensgaard bor i 
Støvring. Hun er netop fyldt 49 år, gift 
og har to voksne børn på 24 og 25 år. 
Hun blev født otte uger for tidligt, fi k 
efterfølgende komplikationer med 
RDS syndrom (akut lungesvigt) og 
tilbragte den første tid i respirator. 
Hun blev senere diagnosticeret med 
spastisk cerebral parese i begge ben 
og stærkt nedsat syn.

Gennem hele livet har hun haft mange 
gener af sine diagnoser. Stramme 
muskler foran og bag på benene, 
muskelspændinger og spændings-
hovedpine er sammen med nedsat 
syn (6/18) og nedsat hørelse, scoliose 
(skæv ryg) samt hofte- og fodsmerter, 
noget hun har måttet leve med.

Nu hvor hun er blevet ældre, kan 
hun godt mærke, at problemerne er 
vokset. De skæve kropsstillinger har 
givet hende muskel- og ledsmerter 
mange steder i kroppen og slidgigt i 

AF FRANDS HAVALESCHKA

SMERTER
OG UDTRÆTNING 

ER DET VÆRSTE

højre knæ, hvilket har været en stor 
belastning i dagligdagen. Det har bl.a. 
betydet, at hendes gangdistance er 
blevet væsentligt kortere, og hendes 
kroniske smerter er taget til.

Smerter og udtrætning
Hvis hun skal sætte fi ngeren på, hvad 
der i dag generer hende mest, så er 
hun ikke i tvivl:

- Min største udfordring er de kroni-
ske smerter og udtrætningen, fortæl-
ler Charlotte, der savner medicin, der 
kan give en større smertedækning. 

I dag får hun de velkendte muskelaf-
slappende og smertestillende præpa-
rater i forhold til sin CP. Men det er 
langt fra nok. I 2015 blev hun udredt 
på Skørping Smertecenter, der fandt 
frem til, at hun havde en kronisk og 
kompleks smertetilstand. Efterføl-
gende blev hun rådgivet af forskellige 
sundhedsfaglige eksperter, men me-

dicin, der kunne tage alle smerterne, 
det fi k hun aldrig.

Når det gælder udtrætningen, så 
mener hun, at såvel den fysiske som 
den mentale udmattelse kan være 
en svær størrelse at defi nere. Men 
går hun f.eks. længere, end hun kan 
klare, så kommer både smerter og 
trætheden med det samme.

- Det er derfor vigtigt, at jeg får hvilet 
mig i løbet af dagen, så kroppen slap-
per af. For mig er det en vigtig øvelse, 
at holde små pauser i det jeg nu har 
gang i, understreger Charlotte, der 
sender et gratis råd videre til læserne:

- Lad være med at tro, du er en su-
permand, lav det du kan, hold pauser 
og vær glad for det du allerede har 
udrettet.

Fysisk træning er vigtig
For at have en nogenlunde tålelig 

Charlotte boltrer sig i det 
varme bassin en gang om 
ugen, og det er godt for 
både krop og sjæl.

TEMA I ÆLDRE MED CP 
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hverdag, træner Charlotte tre gange om ugen. Den 
ene dag er hun til træning i varmtvandsbassin, der 
styrker hendes muskler og led, den anden dag går hun 
til holdtræning, hvor deltagerne på små hold laver et 
øvelsesprogram, overvåget og vejledt af en fysiote-
rapeut. Den sidste dag får hun individuel behandling 
med udspænding og massage. Alt sammen under den 
vederlagsfri ordning.

Med de tre ugentlige træningslektioner holder Charlot-
te kroppen i gang, men i længere ferieperioder, f.eks. 
i forbindelse med jul og sommerferie, mærker hun en 
klar forværring. Kroppen sander til og giver hende et 
klart signal om, at det er på tide at komme i gang igen.

- At holde pause fra træningen er en udfordring, 
for det giver mig ikke kun fl ere smerter, træthed og 
tristhed, men det gør mig også nervøs og bekymret 
for min funktionsevne, fortæller Charlotte, der for at 
holde gangfunktionen ved lige også fast går til fodte-
rapeut. 

Det er nødvendigt, fordi hun hurtigt danner en skorpe 
af hård hud på fødderne. Det koster hende ca. 400 kr. 
om måneden, en udgift som hun ikke kan forstå, at 
hun selv skal dække, når andre patientgrupper kan få 
hjælp til behandlingen.

Et vemodigt tilbageblik
Men det er ikke kun træning og medicin, der hol-
der Charlotte ’kørende’. En stå-støttestol i hjemmet, 
drejesæde i bilen, indlæg i skoene, Patelle bandage 
til knæet, Handicap P-kort til bilen og så de ugentlige 
ture til træning med handicapkørsel er hjælpemidler 
og ordninger, som hun ikke kan undvære. De er vigtige 
for at give Charlotte og resten af familien en menings-
fyldt hverdag. 

Hvis du tænker tilbage, var der så noget, du ville have 
gjort anderledes i forhold til din diagnose?

- Ja. Jeg ønskede så brændende at blive dagplejemor, 
da mine egne børn var små. Det var jeg i fi re år fra 
1997 til 2000, men måtte holde op, da jeg i en perio-
de havde fi re børn i pleje. Det blev ganske enkelt for 
hårdt, og selv om det var en dejlig periode, så fortry-
der jeg det i dag.

Slidgigt i knæet lindres med et 
knæbind.

Træning er en vigtig del af 
Charlottes hverdag.



Kresten Kehlet: 
- Jeg har altid haft mit fokus 
på uddannelse og arbejde
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Det er mest i de unge år i skolen og i det sene voksenliv, at Kresten Kehlet 
for alvor har mærket følgerne af sine to diagnoser: Cerebral parese og stærk 
hørenedsættelse.

Kresten Kehlet, der er 60 år og bor i 
Ishøj, kan se tilbage på et langt liv med 
op- og nedture. Han er født og opvokset 
på Midtsjælland, hvor han de to første 
skoleår gik på en specialskole. Fra 3. klas-
se startede han i en almindelig folkesko-
le, og her blev hans udfordringer med 
høreapparater 
og en noget 
speciel gangart 
for alvor ud-
stillet. 

Mobning blev 
nærmest en 
fast del af 
skoleskemaet, og da ingen voksne tog 
hånd om problemerne, fi k mobningen 

lov at fortsætte. Skolegangen er derfor 
ikke noget, Kresten husker tilbage på 

med særlig stor glæde. Tværtimod. 
Det var først, da han senere kom 

et år på Haslev Højskole, og 
efterfølgende tog en HF, at 
livet for alvor foldede sig ud 
og bød på masser af gode 
oplevelser.

- Med mine skæve ben var 
jeg ikke så god til fodbold, 
men i stedet cyklede jeg 
meget som dreng og spillede 

bordtennis i den lokale klub, 
der var en stor klub den gang, 

husker Kresten, der også elskede 
at komme ud i naturen. Så i friti-

den havde han det godt.

En voldsom start på livet
Kresten er født en måned for tidligt som 

AF FRANDS HAVALESCHKA tvilling. Hans mor blev alvorligt syg 
under graviditeten og mistede tvillin-
gebroren, der var død ved fødslen. Ret 
hurtigt konstaterede lægerne, at Kre-
sten havde cerebral parese, men først 
som 4-årig, blev man klar over, at han 
også havde en kraftig hørenedsættelse, 

fordi han ikke 
reagerede 
som andre 
børn. 

Han blev 
jævnligt tilset 
på ambula-
toriet. Her 

udstyrede læger og bandagister fra 
Ortopædisk Hospital og senere Rigsho-
spitalet ham med benskinner, der hver 
nat skulle rette hans fødder og knæ ud. 
Det stod på indtil 12-13 års alderen, 
men trods fl ittig brug var det ikke nok 
til at undgå de traditionelle seneforlæn-
gende operationer, som kirurgerne den 
gang var kendt for at udføre cirka en 
gang om året.

Gik ned med stress
Hvis vi spoler Krestens livsfi lm frem, så 
er det specielt i de sidste godt 10 år, 
at han har oplevet, hvordan han fysisk 
og mentalt fi k store udfordringer med 
at passe på sig selv i arbejdssammen-
hæng.

Som veluddannet akademiker med en 
universitetsuddannelse i statsviden-
skab tog han i starten af 90’erne tilløb 
til en jobkarriere i det off entlige. Efter 
et par vikarjob og job med løntilskud 

TEMA I ÆLDRE MED CP

Meget af Krestens tid går i dag 
med træning - såvel hjemme 
i lejligheden som ude på hold 
under kyndig instruktion.

Jeg har oplevet, at jeg nok er 
mere modtagelig for stress end 
andre, og jeg er helt sikker på, at 
det skyldes min hjerneskade.
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startede han i 1995 som fuldmægtig i 
Rødovre Kommune, og året efter fi k han 
job i Københavns Kommune, hvor han 
arbejdede, primært med økonomi, frem 
til 2012.

Det var i den periode, at problemer-
ne for alvor meldte sig både fysisk og 
psykisk. Han fi k balance- og gangpro-
blemer og desuden mange smerter i 
hofter, ben og ryg. Da han samtidig led 
af søvnbesvær, kunne han ikke længere 
honorere de stigende krav på jobbet og 
gik ned med stress. 

Satte tempoet ned
Tidligere arbejdede han på fuld tid, men 
fra 2006 blev det ugentlige timetal re-
duceret til 30. Efterfølgende havde han 
i 2013 og 2014 et par vikarjobs, men 
han magtede det ikke, og efter en lang 
periode med dagpenge, ressourceforløb 
og aktivering via jobcentret blev han 
stressramt igen i 2015.

- Jeg oplevede, at jeg nok er mere 
modtagelig for stress end andre, og 
jeg er helt sikker på, at det skyldes min 
hjerneskade, fortæller Kresten, der 
i den svære periode fi k gode råd fra 
Spastikerforeningens psykolog, Klaus 
Christensen. Sammen fandt de det 
nødvendigt, at han sænkede ambitions-
niveauet, slækkede på det høje tempo 
og i stedet blev visiteret til et fl eksjob 10 
timer om ugen.

Det hjalp på det mentale plan, men 
Kresten har siden måttet erkende, at 
fremtiden for ham er pension. Sam-
tidig kan han mærke, at gangfunktio-
nen fortsat er blevet dårligere:

- Jeg har aldrig brugt stokke eller 
andre ganghjælpemidler, men nu er 
jeg faldet et par gange og bliver nok 
nødt til at fi nde på noget. Samtidig 
har jeg også altid gået op og ned ad 
trapper uden at bruge gelænderet, 
men det kan jeg heller ikke mere.

Hold dig slank
Tidligt i livet fi k han det gode råd 
altid at holde sig slank for at undgå 
slid- og belastningsskader. Det råd 
har han fulgt. Dels ved at dyrke en 
masse motion og dels ved at spise 
rigtigt.

- Jeg har aldrig vejet over 73 kilo, 
og jeg har især i de senere år været 
meget bevidst om, hvad jeg spiser. 
Blandt andet er jeg blevet inspireret 
på Elsass Fondens madlavningskur-
ser, fortæller Kresten.

Han har også to gange været på Fon-
dens aktivitetscamp for voksne, hvor 
han har fået prøvet sine grænser af. 
Udfordringen er så selv at følge op, 
når man kommer hjem fra campen. 
Her har han, udover sin hjemme-
træning med cykel og bold og to 

ugentlige træningspas på små hold i 
det nærliggende fysioterapeutcenter, 
fundet stor glæde ved at deltage i Par-
kinson-dans, som han startede på efter 
sommerferien.

- Vi er mellem 8 og 12 deltagere hver 
gang, og dansen er godt for både 
kondition, fysik og balance. Bl.a. får jeg 
trænet nogle muskler i ben og under-
krop, som jeg aldrig før har trænet, så 
jeg føler virkelig, at jeg gør en hel del 
for at holde mig i gang, understreger 
Kresten, der opfordrer andre med CP til 
at deltage i Parkinson-dans, der foregår 
fl ere steder i landet.

Kroppen var altid på overarbejde
Som voksen har Kresten altid boet 
alene. Han har ikke haft noget længere-
varende forhold og har ingen børn. Og 
det savner han lidt i dag.

- Uddannelse og job har altid været det 
vigtigste for mig, men jeg ville ønske, at 
jeg havde prioriteret mit liv anderledes 
og givet plads til kærligheden. Men jeg 
brugte alle mine ressourcer på at fast-
holde mit job. Og det satte min krop 
på overarbejde i en lang periode både 
hjemme og på jobbet, erkender Kre-
sten, der har oplevet, at hans dårlige 
hørelse nok var den største udfordring, 
da han havde arbejde, men i dag ople-
ver, at det er de fysiske udfordringer, 
der giver ham de største problemer.

En tilværelse uden arbejde har givet Kresten meget mere ro i dagligdagen.
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For at komme i betragtning til et legat er 
betingelserne:
• at du har cerebral parese 
• at du er 50 år eller derover
• at du er enlig
• at du er medlem af Spastikerforeningen

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

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

100.000 legatkroner til
enlige ældre med 

cerebral parese

Det kan eksempelvis være:
• Oplevelser
• Rejser
• Kulturaktiviteter
• Restaurantbesøg
• Højskoleophold eller lignende

Ansøgningen skal sendes elektronisk
På hjemmesiden: www.spastikerforeningen.dk/legater fi nder 
du en digital formular, som skal udfyldes. Når det hele er 
udfyldt, og du har markeret, at du lever op til ansøgningskri-
terierne, trykker du på ’send’. Du vil på skærmen se en kvitte-
ring og senere modtage en bekræftelse på din ansøgning fra 
Spastikerforeningen.

Du kan få hjælp til din ansøgning
Opfylder du legatbetingelserne, og gerne vil søge et legat, men 
har udfordringer med at bruge digitale løsninger, så hjælper vi 
dig gerne. Ring til sekretariatet på 38 88 45 75 og spørg efter 
Birgit Cornett.

Ansøgningen skal være Spastikerforeningen i hænde 
senest den 1. februar 2019 
Vi sender en bekræftelse på din ansøgning, så kontakt os, hvis 
du ikke modtager den.

Alle ansøgninger vil derefter blive behandlet og legater uddelt 
senest den 1. april 2019. Efter legatbehandlingen får alle svar, 
uanset om ansøgningen er imødekommet eller ej.
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Livet tog en voldsom drejning for 10 år siden, hvor funktionsevnen begyndte at svigte. 
Først efter grundige undersøgelser blev årsagen fundet.

Gitte Jepsen, 58, har i mange år 
levet et helt normalt liv. Faktisk et 
rigtigt dejligt liv, som mange går og 
drømmer om. Forkælet med de tre 
velkendte V’er - Villa, Volvo og Vovse, 
en dejlig mand og et godt job - var 
der i en halv snes år ikke rigtig noget 
at klage over. Med en uddannelse 
som industrilaborant havde hun et 
godt job i Novo Nordisk, og i fritiden 
var hun kreativ. Efter 10 år blev hun 
dog skilt, men er stadig sin mands 
bedste ven.

Barndommen var også fi n. Med en 
storesøster og en lillesøster, der altid 

var gode at lege med, voksede Gitte 
op i en god familie. At hun havde en 
mindre fødselsskade og gik en smule 
mærkeligt, lidt tågængeragtigt, var 
ikke noget problem, selv om hun 
oplevede lidt drillerier i skolen.

- Men det var nu mere, fordi jeg var 
rødhåret. Jeg kunne løbe rigtig stærkt 
og klarede mig godt i skolegården, 
husker Gitte Jepsen, der er født og 
opvokset i Haderslev, hvor hun gik 
i almindelig folkeskole og senere i 
gymnasiet.

Ingen diagnose
På det tidspunkt var der aldrig nogen 
sundhedsfaglige personer, der havde 
fortalt hende, at hun havde en diag-
nose. Hun havde ikke været tilknyttet 
et børneambulatorium, og familiens 
praktiserende læge havde blot givet 
det gode råd, at hun skulle lære at gå 
på hæl/tå for at strække underbenet 
godt ud. Hun forsøgte på bedste 
vis, men med den let foroverbøjede 
stil fi k hun ofte ondt i nakken og i 
lænden. Fra 11-års alderen og årene 
frem blev generne afhjulpet af faste 
kiropraktor-besøg.

AF FRANDS HAVALESCHKA

Meget af tiden tilbringes i kørestol, men med en energisk træningsindsats har 
Gitte Jepsen fået troen på, at hendes funktionsevne gradvist vil blive forbedret. 

 GITTE JEPSEN: 
Først som 48-årig fi k jeg 
diagnosen CP

TEMA I ÆLDRE MED CP 
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Med sin altid friske tilgang til livet fi k 
hun efter endt studentereksamen job 
som aktivitetsleder i Dansk Folkeferie 
i Sæby, hvor hun boede i højsæsonen. 
Her arrangerede hun både udendørs 
og indendørs aktiviteter og førte selv 
an i det ofte krævende arbejde. Indi-
mellem træt, men ellers uden proble-
mer. 

Senere fi k hun job som pædagogmed-
hjælper, hvilket også krævede en vis 
robusthed, og da hun var 25 år, fi k hun 
for alvor mod på livet og fl yttede til 
København.

Det gode liv blev levet og efter jobbet 
i Novo Nordisk kastede hun sig over 
en ny uddannelse som ergoterapeut. I 
sine forskellige job som ergoterapeut 
arbejdede hun først med at genoptræ-
ne folk på forskellige træningscentre 
og plejecentre i det storkøbenhavnske 
område, og siden slog hun over i psyki-
atrien, hvor hun var ansat indtil 2013.

- Jeg har altid været glad for at arbejde, 
men i 2013 måtte jeg slippe arbejds-
markedet, da jeg ikke længere kunne 
få hverdagen til at hænge sammen. På 
det tidspunkt var jeg nede på blot seks 
ugentlige arbejdstimer, fortæller Gitte.

Funktionsevnen svigtede
Årene forinden var problemerne for 
alvor begyndt at melde sig. Gittes 
helbred og funktionsevne blev gradvis 
dårligere. Hun fi k sværere ved at gå 
og stå, komme i bad og komme i tøjet. 
Hun fastholdt sit arbejde, først med én 
stok så med to, og i en periode over to 
år var det nødvendigt med rollator.

- Det var i 2006 husker Gitte. Jeg var be-
gyndt at trække på det ene ben og fal-
de, samtidig fi k jeg mange spændinger 
i kroppen. I forvejen gik jeg til fysiotera-
pi, og nu genoptog jeg behandlingerne 

hos en kiropraktor. Efter få besøg var 
han ikke i tvivl: Du er spastiker!

- Jeg startede efterfølgende et forløb 
hos en privatpraktiserende neurolog i 
Herlev, hvor jeg gennemgik en række 
neurofysiologiske undersøgelser. Bl.a. 
blev jeg MR-scannet og CT-scannet, 
og i 2008 - da var jeg 48 år - fi k jeg 
diagnosen cere-
bral parese.  

- Faktisk var det 
en lettelse at få 
diagnosen, for det 
satte en masse 
ting på plads om 
mine oplevelser 
tidligere i livet, 
og nu kunne jeg 
målrettet arbejde på at forbedre min 
funktionsevne, fortæller Gitte.

Omvendt måtte hun også lige ud at 
vende med en psykisk nedtur, da det 
for alvor gik op for hende, at funkti-
onsevnen var stærkt reduceret, og at 
det var sådan livet fremover skulle 
leves.

Et godt liv
Selv om hun i 2017 blev fast køre-
stolsbruger, har hun ikke opgivet 
livsglæden. Hun stråler af virkelyst og 
har kastet sig over mange forskellige 
aktiviteter. Hun startede på et større 
træningsforløb, bl.a. tilbød hendes sø-
ster, der er fysioterapeut, fast træning 
på hendes klinik i Rungsted. Det styr-
kede hendes krop og selvbevidsthed.

I samme periode startede hun på 
kurset ’Move on up’ i Elsass Fonden, 
som ligger meget tæt på hendes 
bopæl. Her er hun med i en gruppe 
af ligesindede, der bliver vejledt om 
det at blive ældre med CP og samti-
dig præsenteret for en række fysiske 
aktiviteter. Det betragter hun som et 
lille frirum, hvor hun ikke skal leve op 
til noget. De forskellige aktiviteter har 
givet hende troen på, at det er muligt 
at genvinde noget af funktionsevnen, 

så hun igen kom-
mer til at gå.

Efter at have fået 
den sundheds-
mæssige koldbøtte 
lidt på afstand er 
Gitte ikke i tvivl:

- Jeg har et godt 
liv. Jeg maler, 

udstiller billeder, holder foredrag og 
deltager med stor glæde på Spasti-
kerforeningens og Elsass Fondens 
kurser, hvor jeg møder en masse 
glade mennesker med CP. Alt det ville 
jeg nødigt undvære.

Gitte Jepsen er 
kreativ og bruger 

meget tid på at 
male billeder, som 

hun indimellem 
udstiller.

Faktisk var det en lettelse 
at få diagnosen, for det 
satte en masse ting på 
plads om mine oplevelser 
tidligere i livet.

En topbetjent vaskemaskine og en støtte ved håndvasken gør hverdagen lettere for Gitte.
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Kongensgade 33
3550 Slangerup
Tlf. 47 33 56 54

info@thomsensdiner.dk
www.thomsensdiner.dk

Kontakt:
Forstander Fie Lester

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

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

lejligheder med gode fælles faciliteter.

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

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

Baldersbuen 17 • 2640 Hedehusene
info@kcpedersen.dk • www.kcpedersen.dk
Tlf.: 46 56 29 68 • Mobil nr.: +45 21 64 78 68

Køb hjælpemidler og træningsredskaber hos



Finn Mørup Jensen er 67 år, 
født med cerebral parese, 
sidder i el-kørestol og har 
BPA-ordning. Han bor i eget 
hus i Sabro ved Aarhus 
sammen med sin kone Kitty, 
der ikke er handicappet, 
og som han mødte på et 
sommerkursus på Egmont 
Højskolen.

Hvordan var din barndom?
Ret tidligt blev jeg døgnanbragt på 
behandlingshjemmet Solbakken, og 
her havde jeg en mindre behagelig op-
levelse med en læge, der var tilknyttet 
stedet. Selv om jeg i det meste af livet 
har fået medicin til at dæmpe min 
spasticitet, så fratog lægen mig på et 
tidspunkt al min medicin - på én gang, 
uden nedtrapning. Det resulterede 
i voldsomme kramper og efter kort 
tid fi k jeg medicinen tilbage igen. Det 
gav endnu fl ere kramper - 24 timer i 
døgnet. Jeg blev indlagt og gennemgik 
som 14-årig en stor hjerneoperation, 
der måtte gentages fi re år senere, da 
kramperne havde rykket sig.

Hvad har været de værste gener 
af din CP op gennem livet?
I starten af 1970-erne kom præparatet 
Baklofen/Lioresal på markedet. Denne 
medicin, kombineret med nogle andre 
præparater, har jeg fået lige siden. På 
den måde kom jeg nogenlunde igen-
nem voksenlivet. Men efter 2006, hvor 
jeg fi k en blodprop i hjertet, føler jeg, 
at det begyndte at gå stærkt ned ad 
bakke. Kroppen meldte sig for alvor 
slidt, da mine skuldre ikke rigtig vil 
være med længere. I dag har jeg både 
en løsgjort og en fastgjort skulder, 
hvilket dæmper smerterne i kombina-
tion med smertestillende medicin.
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Hvordan har du oplevet det 
at blive ældre med CP?
Jeg har slet ikke den samme mobilitet i 
ben og fødder, som jeg havde tidlige-
re, og det er et stort minus, da jeg bru-
ger mine fødder til stort set alt – lige 
fra at skrive til at køre min elkørestol. 
Så det har handicappet mig en del. 
Yderligere kan jeg nævne udtrætning, 
søvnmangel og kognitive udfordrin-
ger. Det sidste er mere diff ust, men 
jeg kan bare mærke, at jeg til tider er 
blevet mere temperamentsfuld og op-
farende og har sværere ved at skjule, 
hvis noget går mig imod. Det påvirker 
især min kone, og det er jeg er ked af, 
men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre 
ved det. 

Hvilke hjælpemidler har 
lettet din hverdag?
Af hjælpemidler der har gjort en 
forskel for mig, må computeren være 
noget af det største, da den giver mig 
mulighed for at gøre ting, som jeg 
tidligere skulle have andre til at hjælpe 
med. Det giver mig privatliv og gør mig 
selvhjulpen. 

Hvilken hjælp har du savnet?
Jeg har mest savnet erfaringsudveks-
ling vedrørende CP og aldring. Da 
jeg som helt ung fi k stukket i næsen, 
at gennemsnitsalderen for en i min 
situation er ca. 45 år, så kan man 
altså ikke undgå at tænke på, hvornår 
udløbsdatoen mon nærmer sig. Nu er 
jeg blevet 67 år, så noget godt er der 
trods alt sket for mig.

TEMA I ÆLDRE MED CP

Selvom Finn Mørup Jensen føler, at han i sine 
børne- og ungdomsår er kommet rimeligt gennem livet, 
så har der været mange bump på vejen. 

Selvom Finn Mørup Jensen føler, at han i siine

5 skarpe til 
Finn Mørup Jensen
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RÅDGIVNING

I relation til bladtemaet – ældre med 
CP – omtaler vi her nogle af de mulig-
heder, du har for at søge støtte i din 
kommune.

Hjælpemidler 
Et ganghjælpemiddel kan komme på 
tale, hvis gangfunktionen er blevet 
dårligere. Kommunens hjælpemid-
delafdeling bevilger diverse ganghjæl-
pemidler - herunder rollator. Du skal 
være opmærksom på, at har du fået et 
ganghjælpemiddel, er du også beretti-
get til handicapkørsel.

Det kan anbefales at få kontakt til eller 
et besøg fra kommunens hjælpemid-
delafdeling for gennemgang af boligen 
med henblik på boligændringer eller 

Støttemuligheder for ældre med CP
rådgivning/tilkendelse af diverse hjæl-
pemidler i boligen. Der fi ndes en lang 
række hjælpemidler, der kan lette den 
daglige tilværelse, f.eks. hjælpemidler 
i køkkenet. 

Kørsel
Efter Servicelovens § 117 kan kommu-
nen yde tilskud til individuel befor-
dring til personer med varigt nedsat 
funktionsevne, bl.a. kørsel til behand-
ling og læge. Det er op til kommunen, 
hvordan de administrerer ordningen, 
så evt. afslag på kørsel kan derfor ikke 
ankes. Tidligere omfattede Handi-
capkørselsordningen kun fritidskør-
sel, men dækker nu også kørsel til 
behandling, hvis kommunen ikke 
dækker efter § 117.

Fleksjob
At være ansat i fl eksjob betyder at 
være ansat på særlige vilkår, hvor dine 
skånebehov tilgodeses, og hvor der 
både tages hensyn til dine fysiske og 
psykiske udfordringer.

Fleksjob er en mulighed, når ”ar-
bejdsevnen varigt er nedsat i et 
væsentligt omfang”, som det hedder i 
loven. I praksis kan visitation til fl eks-
job kun komme på tale, hvis arbejdsev-
nen er nedsat med mindst halvdelen. 
Det behøver ikke alene at være i 
forhold til et reduceret timetal, men 
også i forhold til f.eks. arbejdsopgaver, 
tempo mv.  

Visitation kræver både lægelig doku-
mentation og afprøvning i praksis. 
Arbejdsprøvningen skal beskrive, om 
der er andre muligheder - så som reva-
lidering, optræning, omplacering på ar-
bejdsmarkedet eller muligheder efter 
loven om kompensation til mennesker 

med handicap i erhverv - herunder 
anvendelse af de sociale kapitler.

Fastholdelsesfl eksjob
De sociale kapitler er overenskomst-
fastsatte vilkår for ansættelse på sær-
lige vilkår. De præcise vilkår afhænger 
af, hvilken overenskomst man er ansat 
under.  

Du har mulighed for at blive ansat i 
fl eksjob på din nuværende arbejds-
plads. Det kaldes fastholdelsesfl eks-
job. Betingelserne er, at du generelt 
opfylder betingelserne for fl eksjob, og 
at din arbejdsplads i de seneste 12 må-
neder har forsøgt at fastholde dig på 
særlige vilkår, f.eks. ved omlægning af 
dit arbejde, omplacering eller ansæt-
telse efter de sociale kapitler. 

Dette er dog ikke et krav, hvis man på 
forhånd kan se, at det er formålsløst at 
gennemføre disse indsatser.

Muligheder når det gælder job

Handicapkørsels-
ordning
Det er kørsel fra dør til 
dør med evt. ledsager 
(104 ture årligt) og 
langt billigere end 
Flextrafi k. Du kan blive transporteret i 
hele selskabets område – eksempelvis 
Movia i Østdanmark, der omfatter kør-
sel på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Kriteriet for visitation til ordningen er, at 
du er svært bevægelseshæmmet, det vil 
sige bruger et ganghjælpemiddel eller er 
blind/svagtseende. 
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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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Har du brug for en 
bisidder?
Føler du, at din sag er kørt fast og har brug for at have en person med, 
som kan lytte og støtte dig, så er du velkommen til at kontakte forenin-
gens bisidderkoordinator Mie Juul Pedersen for at høre nærmere om 
mulighederne. Ordningen gælder Spastikerforeningen medlemmer.

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

Førtidspension (FFP) før 2003 
– Invaliditetsydelse: 
Personer, der oppebærer invalidi-
tetsydelse, er berettiget til enten 
den mellemste eller den højeste FFP 
på det tidspunkt, hvor de anmoder 
kommunen om det. Du skal være 
opmærksom på, at uanset hvilken 
pension du tidligere blev tilkendt, 
har du ret til at søge om den høje-
ste FFP. Dog ikke efter du er fyldt 
60 år.

Invaliditetsydelse er en ydelse, som 
pensionister efter den gamle lovgiv-
ning har, hvis de har gjort deres ret 
til førtidspension hvilende. Invalidi-
tetsydelse omfatter den mellemste 
og højeste førtidspension, men fra 
2008 er de tidligere tilkendelser af 
almindelig og forhøjet almindelig 
FFP også omfattet. 

Førtidspension
Førtidspensionsreformen 
fra 1. januar 2013: 
Denne reform har gjort det meget 
vanskeligere at få tilkendt FFP. I 
praksis betyder det, at muligheder-
ne for arbejde på ordinære vilkår og 
brug af de sociale kapitler skal være 
udtømte, samt at fl eksjob heller 
ikke er en mulighed.

Fleksjob kan tilkendes til personer, 
der kun kan arbejde få timer om 
ugen, hvis det vurderes, at der 
er mulighed for, at arbejdsevnen 
kan udvikles, så personen kan øge 
sin arbejdsindsats inden for en 
rimelig periode. Hvis arbejdsevnen 
derimod vurderes ikke at kunne 
forbedres, og den pågældende kun 
kan arbejde få timer om ugen, skal 
kommunen vurdere, om der skal 
indledes en sag om førtidspension.
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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.

Raitex A/S

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

Alex Andersen Ølund A/S

KLOAK OG INDUSTRISERVICE

Din lokale kloakmester kan hjælpe dig 
med: Tilstoppede afløb Vand og fugt i 
kælderen Tv-inspektion Tømning af 

septisk-/bundfældningstanke

Smedevænget 15, Stenstrup • 4700 Næstved
Tlf. 55 70 04 84 • www.norva24.dk

Telefon 74 42 36 53



Livskvaliteten kan blive svækket og dagligdagen 
besværlig, hvis man har nedsat fysisk funktions-
evne. Men heldigvis fi ndes der mange gode hjæl-
pemidler, der kan kompensere for den nedsatte 
funktionsevne. Faktisk mere end 60.000 forskel-
lige typer hjælpemidler fra et utal af producenter 
og leverandører.

Det kan f.eks. 
være en 
rollator, en 
kørestol, et 
gangstativ el-
ler et forhøjet 
toiletsæde. 
Det kan også 
være krops-
bårne hjæl-
pemidler som 
høreapparat, 
knæbeskyt-
ter, brokbind, 
støttekorset, 
diabetiker- og stomihjælpemidler m.v.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, 
hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:
• kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte 

funktionsevne
• kan lette dagligdagen i dit hjem
• er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og 
du kan få støtte til det bedst egnede og billigste 
hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemid-
del, skal du selv betale den ekstra udgift. Det er 
gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, 
og din egen økonomi har ikke indfl ydelse på, om 
du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. 
Tilskuddet er desuden skattefrit.

Det – og meget mere kan du læse om på den 
off entlige hjemmeside borger.dk – hvor du kan 
komme direkte i kontakt med din kommune og 
ansøge om et nyt eller udskiftning af et hjælpe-
middel. Her kan du bl.a. også søge om hjælp i 
hverdagen, handicapbil, parkeringskort og ledsa-
gekort til kollektiv transport.
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Tips om hjælpemidler

TEMA I ÆLDRE MED CP 

borger.dk – hjælpemidler og forbrugsgoder - er en god indgang til mulig hjælp og støtte.

At man med en dyna-
misk armstøtte, f.eks. fra 
Carewarekompagniet, har 
mulighed for at holde sig 
selvhjulpen, hvis man har 
mistet kraften og bevæ-
geligheden i hænder og 
arme.

Vidste du…
At der kan være op til 2 års 
ventetid på at få et høreappa-
rat fra det off entlige, men at 
man faktisk kan hoppe køen 
over og få det hos en privat 
høreklinik. Tilskuddet kan man 
tage med, det kræver blot at 
man er undersøgt af en ørelæ-
ge og derefter vælger en god-
kendt privat forhandler. Dem 
kan man fi nde på audiologi.dk

At når det handler om 
badeværelser og køkkener, 
så har Pressalit Care man-
ge års erfaring, der bygger 
på forskning og samarbej-
de med bl.a. handicap-or-
ganisationer, ergoterapeu-
ter og arkitekter. 

At hvis du har smerter i fod, ryg, hånd, skulder, albue, knæ, lår 
eller hofte så fi ndes der mange forskellige bandager, ortoser 
og indlæg, der både er åndbare og behagelige at bære og kan 
lindre smerterne.
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Jegstrupvej 50B
8361 Hasselager
Tlf.  75 66 17 00

info@eqiwater.dk
www.eqi.dk

Brusere
til haven
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I samarbejde med kredsforeningen for Nordvestsjælland 
afholdt CP Ung den 2. oktober et velbesøgt fyraftensmøde. 
Temaet var ”At blive voksen med CP”. Det var Elsass Institut-
tets afgående udviklingschef Peder Esben, der holdt oplæg 
for de godt 40 deltagere, der havde taget turen til Holbæk. 
Det var et interessant oplæg, hvor Peder Esben præsenterede 
sine erfaringer på området. 

Fyraftensmøde i Holbæk

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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Årsmøde 2019
CP Ung afholder årsmøde lørdag den 23. 
februar 2019 i Handicaporganisationernes Hus 
i Høje Taastrup. Årsmødet er inklusiv ordinær 
generalforsamling. Invitation, program og fl ere 
oplysninger kommer senere. Men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. Hvis du har spørgsmål, 
er du velkommen til at kontakte CP Ung på mail: 
info@cpung.dk

Den 1. november afholdt vi endnu et fyraftensmøde, denne gang 
i samarbejde med kredsforeningen for Københavns Omegn. 
Temamødet havde titlen ”Jeg er så træt…” og handlede om udtræt-
ning, når man har kognitive vanskeligheder. 45 deltagere dukkede op i 
Handicaporganisationernes Hus for at høre på et spændende oplæg af 
Spastikerforeningens psykolog, Klaus Christensen. 

Der er tydeligvis et stort behov for denne viden hos vores medlemmer, 
deres pårørende og fagfolk, og vi har i forbindelse med arrangementet 
fået mange forespørgsler på, om vi ikke afholder arrangementet vest 
for Storebælt. Derfor vil vi nu arbejde videre på at få stablet et lignende 
arrangement på benene med Klaus Christensen i begyndelsen af 2019. 

Fyraftensmøde i Høje-TaastrupTak for i år!
CP Ung ønsker alle medlemmer 
og samarbejdspartnere en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår med 
stor tak for interessen i årets løb.
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Undervisning gives
også til handicappede
i specialindrettede biler.

Frank March
Rådhuspladsen 1 • 8000 Aarhus C
Tlf. 86 15 83 63 • Mobil 50 99 99 05
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Er du ung med cerebral parese, kan du ringe til eller chatte 
med andre unge med cerebral parese på Ung Til Ung 
Linjen og UngeForum om alt det, der går dig på, og som 
du har lyst til at vende med nogen. 

Blander dine forældre sig for eksempel for meget i, hvad du 
gør? Har du svært ved at fi nde tøj til en fest? Føler du dig 
ensom? Anderledes? Eller har du bare brug for at snakke 
med nogen, som selv er unge og har cerebral parese? Intet 
problem er for lille eller for stort til en snak på Ung Til Ung 
Linjen, og du kan være anonym, hvis du ønsker det.

Ung til Ung Linjen holder åbent 
hver onsdag i lige uger fra 
klokken 19.00 til 21.00. Du kan 
læse mere om Ung Til Ung Linjen 
på www.ungtilungmedcp.dk. 
Her fi nder du også UngeForum, 
som har åbent døgnet rundt.

Tre af Ung Til Ung Linjens samtalepartnere: Frederik, August og Emilie.

Maja fra Ung 
Til Ung Linjen.

Tre af Ung Til Ung Linjens samtalepartnere

UNG Til UNG
LINJEN

Læs mere på 

www.ungtilungmedcp.dk

Telefonnummeret 
til Ung Til Ung Linjen 

er 69 155 154
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Der var balloner, food for brains, festkage og højt 
humør, da Spastikerforeningen og Elsass Fonden holdt 
10. års jubilæum for den fælles familiedag, som hvert 
år siden 2009 er holdt i Elsass Fondens dejlige rammer 
i Charlottenlund. En dag for hele familien, hvor der er 
faglige input til de voksne og tilbud om en sjov dag for 
børn med CP og deres søskende. 

Hvert år med nye temaer, som lægger lag på 
forældrenes viden om håndtering af udfordringerne. 
Samtidig en dag, hvor børnene trods alt ikke er længere 
væk, end man kan høre dem hygge sig højlydt i 
orangeriet. 

I år var det klovnen Bibo 
(Tonny Skindbjerg) og hans 
hjælper Marie Louise, som 
var tovholdere på en klovne-
workshop og senere en 
lille børneforestilling med 
cirkusløjer. Derudover deltog 
nogle kvikke børnepassere og 
bedsteforældre til de mindste, 
som i fællesskab fi k en god dag 
til at blive endnu bedre.

Læringen og den gode dialog 
var lagt i hænderne på 

TEKST & FOTO: FRANDS HAVALESCHKA

10 år med familiedagen:

Et jubilæumsarrangement 
der tog kegler…

psykologerne Klaus Christensen fra Spastikerforeningen 
og Sofi e Ejlersen fra Elsass Fonden, der havde sat fokus på 
’Forældrerollen når barnet har CP’.

I dagens anledning var der også et lille glas samt 
festtaler af direktør Peter Lindegaard, Elsass Fonden, og 
Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, inden 
børn og voksne sammen morede sig over klovnerierne 
og det beundringsværdige mod, børnene havde til at 
optræde.
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Så meld dig til den nye magasin-sparringsgruppe, 
som vi etablerer i starten af 2019.

Send en mail til spastik@spastik.dk med en kort beskrivelse af dig selv, og 
hvorfor sparringsgruppen netop har brug for dig?

Vi håber at rigtig mange af foreningens medlemmer i alle aldre har lyst til at være med.

Hilsen redaktøren

Siden foreningens start i 1950 har der i en eller anden form været udgivet et medlemsblad/
magasin.  Det sidste halvandet år med titlen CP Magasinet INDBLIK. Til næste år tager vi hul 
på årgang 69 – vil du være med i sparringsgruppen? 

Landsmødet 2018:

DET BLEV ET JA!

Fantastisk EM-debut

Tema: 
Frihedsteknologi

NR 5 · OKTOBER 2018

04-10-2018   14:18:13

ødet 2011

EV ETT

TOBER 22

De unge ta’r ordet
STORT TEMA: UNG MED CP

Vi skal sikre foreningens fremtid

Familiedag for 10. gang

NR 4 · AUGUST 2018

CP_Indblik_nr4_2018.indd   1

DET BLEEV 

Tema 
om ridefysioterapi

Gode resultater
med osteopati

Retsafgørelse presser
forældre i knæ

Thor tog vest på…

NR 3 · JUNI 2018

CP Indblik nr3 2018 i dd

Familiedagamiliedag for 10. g for 10. ga

Ildsjæl og CP-fodbold-
landshold blev hædret

Kampen mod systemet

Tema: 

CP Indblik nr2 2018 i dd

Hvad skal årgang 69 indeholde?
Kan du godt lide at læse?

Har du interesse i det trykte medie?

Har du gode ideer?

Vil du være med til at præge udformning og 
indhold i medlemsmagasinet CP INDBLIK?

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

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

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

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

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

Vi glæder os til at se dig.

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

Neurocenter 
Østerskoven

STU på Neurocenter Østerskoven
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Peder Esben, der tidligere var direktør 
i Spastikerforeningen i årene fra 1995 
til 2006, har siden ansættelsen i Elsass 
Fonden været den drivende kraft i 
opbygningen af Elsass Fondens mange 
aktiviteter. Især har forskning, udvik-
ling og brobygning interesseret ham. 
Med sin innovative tilgang, kombineret 
med Elsass Fondens tillid og økono-
miske muligheder, har institutionen i 
fællesskab formået at sætte et mærk-
bart aftryk på CP-området.

Bred palet af aktiviteter 
Oversættelsen af protokoller og indfø-
relsen af CPOP opfølgningsprogram-
met i hele Danmark, træning med Mitii, 
udvikling af ’food for brains’, familieop-
hold og læring om CP, camps for børn 
og voksne, faglige samarbejder - såvel 
internationalt som med Københavns 
Universitet og Rigshospitalet, er blot 
nogle af de mange skibe, der er sat i 
søen til gavn for mennesker med CP. 

Mange gæster havde lyst til at takke 
Peder Esben for indsatsen. Ikke mindst 
fondens formand Nick Elsass og tidlige-

Peder Esben, direktør i Elsass Fonden gennem de seneste 12 år, går nu på pension. I 
november fyldte han 70 år, og i fondens papirer er det et naturligt signal om at takke 
af. Peder Esben blev hyldet ved en velbesøgt afskedsreception i fondens lokaler i 
Charlottenlund, der til daglig er rammen for 40 dedikerede medarbejderes forskning og 
beskæftigelse med cerebral parese (CP). Det hele skudt i gang af en stor arv fra Helene 
Elsass, der selv havde diagnosen.

Peder Esben takkede af

re direktør Hans Skytte Pedersen, der 
begge roste Peders brede arbejdsind-
sats og takkede ham for et spændende 
og udbytterigt samarbejde. I sin tale 
afslørede Nick Elsass samtidig, hvor-
dan han havde headhuntet Peder til 
opgaven på baggrund af hans projek-
tarbejde med CP Centret i Spastiker-
foreningen. Et arbejde der siden blev 
videreført i stor skala i Elsass Fonden.

TEKST OG FOTO: FRANDS HAVALESCHKA

CP med nye øjne…
Også Spastikerforeningens landsfor-
mand, Lone Møller, var imponeret af 
indsatsen. I sin tale sagde hun blandt 
andet:

- I din tid som direktør for Spastiker-
foreningen var du bannerfører for et 
regulært paradigmeskifte. Du gjorde op 
med forestillingen om CP som et rent 
fysisk handicap og satte i den meget 
skelsættende publikation, CP med nye 
øjne, fokus på det forhold, at mange 
mennesker med CP også kæmper med 
svære kognitive udfordringer. Det blev 
du dengang ikke kun takket for. Det 
var en sandhed, som mange ikke brød 
sig om at se i øjnene. Men i dag har 
opfattelsen vundet fuld forståelse, og er 
grundlaget for et mere nuanceret syn 
på mennesker med CP, som nu tilbydes 
en mere kvalifi ceret og kompleks hjælp, 
end tilfældet var for 15-20 år siden. 

Evnerne til at tilegne sig kompliceret 
stof, og formidle det som en dygtig kom-
munikator, blev ligeledes fremhævet. 

Selv om det at gå på pension er slutningen 
på en epoke, har Peder valgt at betragte det 
som begyndelsen på noget nyt.

Nick Elsass og Peder Esben har begge været glade for de mange års samarbejde.

- Vi kan takke dig for 
meget, roste Lone 
Møller.
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HP SmedeTec 
v/Henrik Lykke Pedersen

Engvej 20 • 9280 Storvorde •  Tlf. 98 31 35 40 • Mob. 24 66 90 75
hp@hpsmedetec.dk • www.hpsmedetec.dk

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

   Kvalitetsprodukter siden 1988

Branddøre     Sikkerhedsdøre     Ståldøre     Brandporte     Brandvinduer 

Tlf.: 87110090
www.multitek.dk

Haraldsvej 64A
8960 Randers SØ

Tlf. 8915 3030
www.stokvad.dk

Spillestedet Turbinen ved Værket i Randers

BYGNINGSKONSTRUKTION
BEDRE BOLIG KONSULENT

VEJ- OG KLOAKANLÆG
VENTILATIONSANLÆG

BRANDRÅDGIVNING
ENERGIMÆRKNING
VVS INSTALLATION

EL INSTALLATION
DGNB AUDITOR

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R

Telehøjen 6 • 5220 Odense SØ
Tlf. 70 27 85 11 • www.logistikcentralen.dk

Sundgade 61
6320 Egernsund
Tlf. 74 44 23 43

Teddy’s Salon



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

GENERALFORSAMLING
Kredsen for København/Frederiks-
berg indkalder til generalforsamling 
med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Efterfølgende er der fællesspisning 
og oplæg af Solvejg L. Hansen, som 
fortæller os om kost og ernæring hos 
personer med cerebral parese. Se 
fællesannoncen!
Tid: Onsdag den 27. februar kl. 17.30-
18.30. Herefter spisning og kl.19.45-
20.45 oplæg af Solvejg L. Hansen.
Sted: Handicaporganisationernes Hus, 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. 
Tilmelding: Senest den 20/2 til 
Mansoor Siddiqi på mail: 
msi@parasport.dk eller mobil: 
40 84 24 57.

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

GENERALFORSAMLING
Vi indkalder til generalforsamling 2019 
i kredsen for Københavns Omegn med 
dagsorden ifølge vedtægterne. Vi har 
inviteret Solvejg L. Hansen, PostDoc 
ved Københavns Universitet & Elsass 
Fonden, til at fortælle os om kost og 
ernæring hos personer med cerebral 
parese.

KREDSAKTIVITETER
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Tid: Onsdag den 27. februar kl. 17.30-
18.30. Herefter er der spisning og 
kl.19.45-20.45 fælles oplæg af Solvejg 
L. Hansen.
Sted: Handicaporganisationernes 
Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 
Taastrup. Dagsorden ifølge kredsens 
vedtægter.
Tilmelding: Senest den 21/1 til Con-
nie Petersson, telefon 60 65 34 26 
eller mail: phariss@mail.dk

SPILLEAFTEN MED JULEHYGGE
CP Ung og kredsen inviterer til en hyg-
gelig eftermiddag. Alle er velkomne, 

så tag din familie, hjælper eller venner 
med. Udover julehygge vil der også 
være mulighed 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 hensyn til 
forplejningen - senest 14/12.
Info: Yderligere oplysninger hos CP 
Ung via mail info@cpung.dk eller til 
formand Cæcilie Nisbeth på mobil 
61 68 68 86. 

Dagsorden til kredsgeneralforsamlinger

1.  Valg af dirigent og stemmetællere
2.  Beretning fra kredsbestyrelsen
3.  Forelæggelse af regnskab
4.  Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen 
 eller medlemmer - forslag skal være bestyrelsen/
 formanden i hænde senest 8 dage før general-
 forsamlingen.
5.  Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og 
 suppleanter samt valg til HB og suppleant
6.  Valg af revisor for kredsforeningen
7.  Eventuelt.

FÆLLES OPLÆG EFTER GENERALFORSAMLINGERNE
 
Kredsene 1-2, 3 og 5 er igen i år gået sammen om et fælles oplæg efter 
deres generalforsamlinger i Handicaporganisationernes Hus, onsdag den 
27. februar 2019. Oplægget starter kl. 19.45 og handler om:

Kost og ernæring hos personer med cerebral parese
Hvad skal personer med cerebral parese (CP) spise for at sikre hjernen 
de mest optimale læringsbetingelser og kroppen de nødvendige byg-
gesten for bedst at udvikle sig? Hvilke udfordringer har børn og voksne 
med CP, der vanskeliggør opfyldelsen af disse ernæringsmæssige anbe-
falinger, og kan støttepersoner hjælpe med til at sikre det bedste måltid? 
Kan vi ernæringsmæssigt gøre noget for spædbørn med høj risiko for CP 
for at forbedre kognitiv udvikling? Og hvad er vigtigt at spise, når vi bliver 
ældre? 

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som Solvejg L. Hansen be-
svarer og diskuterer med deltagerne ud fra sin forskning og erfaringer 
fra Elsass Instituttet og universitetet. Solvejg L. Hansen er PostDoc ved 
Københavns Universitet & Elsass Fonden.

▲▲
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Pris: Gratis.
Tilmelding: Senest den 20/2 til Bente 
Lis Clausen telefon 50 71 98 63 eller 
mail: bentelis@tunenet.dk

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

GENERALFORSAMLING 
Vi starter aftenen med en fælles mid-
dag, som kredsen er vært for. Efter et 
kort oplæg fra en dagsaktuel person 
afholder vi årets generalforsamling. 
Tid: Mandag den 25. februar 2019 kl. 
18.30.

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

MANGE DELTAGERE TIL DISKOFEST
Over 130 deltagere var med til årets 
sidste diskofest i Ølstykke. Nord-
sjællandskredsen havde lagt op til et 
rigtig brag af en fest – og det blev det. 
Deltagerne hyggede sig, og orkestret 
var i absolut topform, så det blev en 
rigtig god aften.

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

GENERALFORSAMLING
Kredsforeningen for Roskilde indkal-
der til generalforsamling med dagsor-
den ifølge vedtægterne. Efterfølgende 
er der fællesspisning og oplæg af 
Solvejg L. Hansen, der er PostDoc 
ved Københavns Universitet & Elsass 
Fonden. Hun fortæller os om kost og 
ernæring hos personer med cerebral 
parese. Se fællesannoncen på side 43!
Tid: Onsdag den 27. februar 2019 kl. 
17.30-18.30. Herefter er der spisning 
og kl.19.45-20.45 fælles oplæg af Sol-
vejg L. Hansen.
Sted: Handicaporganisationernes 
Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 
Taastrup. 

PATRICK SNUPPEDE POKALEN
Den årlige julebowling, der fandt sted den 18. november, havde i år samlet 
20 personer, der fi k en hyggelig dag. Efter at vi havde bowlet en time, var 
der pokaluddeling, og så gik turen til Ros Torv, hvor vi under højt humør 
spiste frokost på La Rustica. Samtalen drejede sig blandt andet om, hvilke 
aktiviteter vi skal arrangere i 2019. Det kommer I til at høre meget mere 
om. Bestyrelsen ønsker alle en god jul og godt nytår.

Bente Lis

Sted: Fjordstjernen, Isefjords Allé 27, 
4300 Holbæk.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Senest den 20/2 til Solveig 
på mail: familien.christiansen@privat.dk

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

STOR INTERESSE FOR TEMAMØDE
Der var meget stor interesse for 
temamødet ’At blive voksen med CP’, 
som kredsen arrangerede i samar-
bejde med CP Ung på Fjordstjernen i 
Holbæk. Udviklingsdirektør fra Elsass 
Instituttet, Peder Esben, indledte 
med et oplæg om de muligheder og 
barrierer, som mennesker med CP 
oplever i forhold til at udvikle og beva-
re egen identitet og selvstændighed. 
Peder Esben kom ind på emner som 
”kroppen som med- og modspiller”, 
”kontrol over eget liv”, ”social identitet” 
og ”familie og samfund”. Foredraget 
var spændende og gav anledning til 
refl eksioner. Spørgelysten var meget 
stor, og de mange gode spørgsmål 
fra de unge deltagere blev bemærket. 
Den efterfølgende diskussion var livlig 
og lærerig.

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

TAK FOR I ÅR – OG GOD JUL!
1000 tak til alle for et dejligt 2018. Det 
har været et spændende år, og vi har 
haft nogle fantastiske timer sammen. 
Bestyrelsen har arbejdet det bedste vi 
kan, og det fortsætter vi med i 2019. 
Vi ønsker alle en god jul og godt nytår 
- vi ses i 2019. Husk at følge os på 
Facebook, Spastikerforeningen Fyn - 
så får du nyhederne først.

Bestyrelsen

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

GENERALFORSAMLING
Tid: Onsdag den 20. februar 2019 kl. 18.
Sted: Bangs Have, Bangshavevej 23, 
4930 Maribo.
Tilmelding: Til Anne på tlf. 20 21 51 24 
eller mail: kreds9@live.dk - senest 15/2.
Info: Spisning kl. 18, generalforsamling 
kl. 18.45 og foredrag kl. 19.15.

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

OPDRAGELSE ELLER DIAGNOSE?
Psykolog Ann E. Knudsen fortæller om, 
hvor svært det kan være at skelne mel-
lem ’dårlig opdragelse’ og en anderledes 

adfærd, der skyldes hjerneskade eller 
manglende udvikling af hjernen.
Tid: Mandag den 11. marts 2019.
Tid & sted: Informationerne oplyses 
senere, men sæt allerede nu X.
Info: Arrangementet er en del af 
Hjerneugen og arrangeres sammen 
med foreningerne for ADHD, Autis-
me, Epilepsi samt LEV. Mere i næste 
nummer. Der udsendes invitationer 
pr. mail eller brev.

JULEHILSEN
Vi ønsker alle medlemmer en rig-
tig glædelig jul samt alt godt i det 
nye år. Vi glæder os til at se jer til 
nogle af vores arrangementer.

Bestyrelsen

I år får vi besøg af Spastikerfor-
eningens direktør, Mogens Wieder-
holt, i forbindelse med generalfor-
samlingen. Der bliver også fælles 
frokost. 
Tid: Lørdag den 26. januar 2019 
kl.11.30.
Sted: Lufthavnsrestaurantens lille 
mødelokale. 
Pris: Gratis. 
Tilmelding: Senest 20/1 til Karen 
Nisbeth på mail karen@nisbeth.dk 
eller telefon 30 28 13 85.
Info: Vi starter med generalforsam-
ling med dagsorden ifølge ved-
tægterne. Så er det tid til frokost, 
hvorefter Mogens får ordet. Han 

vil fortælle om, hvad der rører sig i 
foreningen netop nu, bl.a. om det 
handicappolitiske arbejde for at 
bedre forholdene for alle med CP, 
om det forestående navneskifte 
til CP Danmark samt løst og fast 
fra foreningens dagligdag. Det er 
første gang, der bliver lejlighed til 
at møde vores direktør på born-
holmsk grund, så mød endelig op 
- der vil blive rig lejlighed til at stille 
spørgsmål, komme med ønsker til 
nye fokuspunkter eller bare sige sin 
mening om foreningens arbejde 
i det hele taget. Alle får invitation 
indeholdende dagsorden pr. mail 
eller brev.

GENERALFORSAMLING OG BESØG AF DIREKTØREN

FAMILIEWEEKEND PÅ 
SLETTE STRAND 
Kreds Fyn inviterer til familieweekend 
på Feriecenter Slettestrand, hvor vi 
skal slappe af, bade, spise god mad, 
hygge, grine og være i godt selskab. 
Opholdet inkluderer: Lejlighed/væ-
relse, aftensmad fredag, 3 måltider 
lørdag, morgenmad søndag, linned-
pakke m/sengetøj og håndklæde (Ikke 
til børn under 2 år) og slutrengøring. 
Drikkevarer til måltider som købes 
på stedet er for egen regning. Under 
ophold er der adgang til varmtvands-
bassin, træningsrum,
legeplads og meget mere, se mere på 
www.slettestrand.dk
Tid: Den 13.-15. september 2019.
Sted: Feriecenter Slettestrand.
Pris: Kreds 11 Fyn giver tilskud, så 
egenbetalingen er for børn 3-12 år 300 
kr. pr. pers og 12+ 500 kr. pr. person.
Tilmelding: Efter ’først-til-mølle’ 
princippet senest 30/1 til Charlotte på 
mail: charlotte.lervad@mail.dk eller 
telefon 21 72 43 27. 
Betaling: Sammen med tilmeldingen 
på konto nr: 0933 – 4378 144 272 - 
mrk: Slettestrand + familienavn.
Info: Tilmeldingen er gældende, når 
vi har registreret betalingen, og I har 
modtaget bekræftelse på tilmelding. 
Endeligt program eftersendes ca. en 
måned før. ▲▲
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13. SYDVESTJYLLAND  
Formand Jan Grønbæk Sørensen
Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

GENERALFORSAMLING
Kredsen for Sydvestjylland afholder 
sin årlige generalforsamling 2019 i 
Ålbæk Forsamlingshus med dags-
orden ifølge vedtægterne. Vi håber, 
medlemmerne vil møde talstærkt 
op og være med til at sætte præg 
på foreningen og dens fremtid. Som 
afslutning på generalforsamlingen er 
bestyrelsen vært ved en let middag, 
og herefter arbejder vi på at få et 
spændende foredrag om socialrefor-
men stablet på benene. I en pause 
serveres kaff e med dessert.
Tid: Lørdag den 23. februar 2019 kl. 
13.00.
Sted: Ålbæk Forsamlingshus, Ålbæk 
Møllevej 12 ved Bramming.
Tilmelding: Hvis man ønsker at del-
tage i spisning efter generalforsam-
lingen, SKAL tilmelding ske til kreds-
formanden, senest 16/2 på e-mail: 
j-gronbaek@mail.tele.dk eller telefon 
20 27 66 01 - bedst om aftenen kl.19-
20. 

Info: Uden tilmelding kan man ikke 
forvente mad eller kaff e.

Jan Grønbæk

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

KREDSGENERALFORSAMLING
Vi afholder vores årlige generalforsam-
ling med dagsorden ifølge vedtægter-
ne. Aftenen indledes med spisning, og 
vi afslutter aftenen med underhold-
ning af en tryllekunstner. Nærmere 
information følger i indbydelse, som 
udsendes til alle kredsmedlemmer.
Tid: Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 
18.00
Sted: Kolding Kommunes Uddannelse-
scenter, Ågade 27, 6000 Kolding
Pris: Drikkevarer er for egen regning
Tilmelding: Senest den 28/1 på mail: 
engtoften10@mail.dk eller på tlf. 25 11 
12 58 eller 22 15 21 50.
Rigtig god jul og godt nytår til alle!

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING, MAD, 
HYGGE OG OPLÆG
Velkommen til en spændende 
aften, hvor vi får besøg af to af 
vores super dygtige medarbejde-
re i sekretariatet, socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg og bisidderko-
ordinator Mie Juul Pedersen. Mia 
vil orientere om arbejdet som 
rådgiver i foreningen og hvilke 
emner, der rører sig, serviceloven 
mm. Mie orienterer om bisidder-
korpset samt de mange opgaver 
og muligheder de har.
Tid: Mandag den 4. februar 2019 
kl. 18.00.
Sted: Lokalerne ved Dyrupkirke, 
Tranehøjen 1, 5250 Odense SV
Pris: Gratis.
Tilmelding: Senest den 28/1 
til Charlotte på mail charlotte.
lervad@mail.dk eller telefon 21 
72 43 27. Hvis der er noget, du 
ikke kan tåle, eller vi skal tage høj-
de for, bedes du notere det ved 
tilmelding.
Program: Kl. 18.00: Spisning, kl. 
19.00: Generalforsamling ifølge 
foreningens vedtægter, kl. 19.30: 
Oplæg af Mia og Mie, kl. 21.30: 
Tak for i aften.

Bestyrelsen

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

GENERALFORSAMLINGS-
ARRANGEMENT 
Vi holder et hyggeligt arrangement 
med bowling, spisning og general-
forsamling med dagsorden ifølge 
vedtægterne.
Tid: Onsdag den 20. februar 2019 kl. 
16.30.
Sted: Industrivej 8, 6200 Aabenraa.
Pris: Gratis for medlemmer og hjæl-
pere. 
Tilmelding: Senest 15/1 på mail: 
cpkreds12@gmail.com eller tlf. 30 29 
01 33.
Program: Ankomst kl.16.30, bowling 
kl. 17-18, spisning kl. 18-19.30 og 
generalforsamling kl.19.45.

Vel mødt - og god jul!

BILLETTER TIL HESTESHOW I HERNING
Er du interesseret i heste, er du rytter, drømmer du om at ride eller mang-
ler du rideudstyr? Så tilbyder Spastikerforeningens kreds 13 sine medlem-
mer billet til hesteshowet i Herning til marts.
Dato: Søndag den 10. marts 2019 fra kl.10.
Transport: Transport og fortæring i løbet af dagen sørger du selv for.
Pris: 100 kroner.
Hjælperordning: Har du hjælperordning bevilget af kommunen, deltager 
hjælperen gratis. Ledsager, familie eller andre som ikke er medlem af 
foreningen betaler fuld pris for billetten, som ventes at være omkring 350 
kroner.
Tilmelding: Senest 22/2 til Jan Grønbæk på e-mail j-gronbaek@mail.tele.
dk eller tlf. 20 27 66 01, bedst kl.18-20. Ved tilmelding bedes du oplyse 
navn og medlemsnummer på hver person, du tilmelder.
Betaling: Når du har fået bekræftet din deltagelse, indbetaler du delta-
gerbetalingen på foreningens konto Sydbank reg.nr. 7701 konto 0000 516 
789.
Info: Se nærme-
re, hvad billetten 
giver adgang til 
på hjemmesiden: 
www.dvherning.dk
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15. VESTJYLLAND
Formand Bent Ole Nielsen
Mail: bon@privat.dk

SPÆNDENDE OPLÆG OG 
GENERALFORSAMLING
Til vores generalforsamling får vi besøg 
af neuropsykolog Aase Tromborg, som 
holder oplæg om kognitive vanske-
ligheder og cerebral parese. Hun vil 
beskrive nogle af de kognitive vanske-
ligheder, som mennesker med cerebral 
parese kan have, og give eksempler på, 
hvordan de kommer til udtryk, og hvor-
dan man kan kompensere for udfor-
dringerne. Efter oplægget vil der være 
mulighed for spørgsmål og diskussion 
med Aase Tromborg. Kl.18.30 serverer 
vi dagens varme ret og aftenen slutter 
med generalforsamlingen med dagsor-
den ifølge vedtægterne.
Tid: Den 5. eller 26. februar 2019 kl. 
17.00 til 21.00. Endelig dato oplyses pr. 
brev/mail.
Sted: Herning Vandrehjem, Holingknu-
den 2, 7400 Herning.
Tilmelding: Til Bent Ole på mail: bon@
privat.dk med oplysning om antal delta-
gere senest 7 dage før generalforsam-
lingen eller på tlf. 97 14 24 83 / 21 29 48 
44 efter kl. 16.
Info: Efter generalforsamlingen ori-
enteres om, hvad der foregår i Kreds 
Vestjylland, og hvad bestyrelsen gerne 
vil tage initiativer til. Ligesom besty-
relsen gerne modtager forslag til nye 
aktiviteter.

KOM OG MØD DIN 
KREDSBESTYRELSE
Vi vil gerne i dialog med alle medlem-
mer for at høre, hvad I ønsker af arran-
gementer og andre tiltag. Har du lyst 
til at få en snak med bestyrelsen eller 
måske rådgivning/vejledning fra vores 
frivillige socialrådgiver? Så bare mød op 
og spred gerne budskabet. Vi taler også 
gerne med dig, som ikke (endnu) er 
medlem af foreningen. Der er kaff e på 
kanden og lidt sødt til ganen.
Vi er at fi nde fra kl. 11-14:
Lørdag d. 2/2 i Fælleshuset på Hr. 
Knuds vej 12, Mejrup, 7500 Holstebro.
Lørdag d. 16/3 hos Min købmand 
Troldhede, Nr. Viumvej 1A, 6920 Vide-
bæk.
Lørdag d. 4/5 i Ikast - stedet oplyses 
senere.

Bestyrelsen

GOD JUL OG GODT NYTÅR!
Kredsen takker for medlemmernes 
opbakning til de forskellige arrange-
menter i 2018 og ønsker alle Spasti-
kerforeningens medlemmer en rigtig 
glædelig jul samt et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Bestyrelsen

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

GENERALFORSAMLING MED 
SPISNING OG FOREDRAG
Årets generalforsamling indledes 
med fælleshygge og en lækker buff et. 
Middagen er inklusiv en øl/vand, som 
kredsforeningen betaler. Så kom bare! 
Selve generalforsamlingen med dags-
orden ifølge vedtægterne starter kl. 
19.30 og forventes at vare cirka en halv 
time. Efter generalforsamlingen vil der 
være et interessant foredrag, hvorun-
der der serveres kaff e, te og kage.
Tid: Onsdag den 27. februar 2019, 
hvor vi starter kl. 18.30 med velkomst 
og spisning. 
Sted: Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 
21, Skåde, Højbjerg.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Af hensyn til spisning 
senest den 19/2 pr. mail til 
kimwp@mail.dk
Info: Arrangementet forventes afslut-
tet senest kl. 22.00.

PLADS I BESTYRELSEN?
Vi er 8 i bestyrelsen, fordelt med 3 
forældre og 5 med CP. Da vi kan være 
op til 9 i bestyrelsen, og 4 er på valg 
i år, så er der gode muligheder for at 
få en plads, hvis du har lyst. Alle er 
velkomne til at stille op til bestyrelsen. 
Vi afholder 4-5 måder om året, og det 
er en god mulighed for at få indfl ydel-
se på hvilke aktiviteter, vi skal have i 
kredsen.

Bestyrelsen

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Året er gået, og vi tænker tilbage på de 
gode, sjove og spændende oplevelser, 
vi har haft i årets løb. Vi vil fra kreds-
bestyrelsen ønske jer alle en rigtig god 
jul samt et godt nytår. Vi håber, at I 
sammen med os og hinanden har haft 
gode oplevelser til Spastikerforenin-
gens arrangementer. Det har været en 
glæde for kredsbestyrelsen at se glade 
deltagere til vores arrangementer. Vi vil 
gerne sige velkommen til nye medlem-
mer og glæder os til at se jer til vores 
arrangementer. Vi modtager gerne ris 
og ros, samt gode forslag til nye aktivi-
teter.
Julehilsner fra kredsbestyrelsen.

MØD OS PÅ FACEBOOK
Vi har oprettet siden Spastiker-
foreningen Vestjylland, hvor vi 
fortæller om vores arrangementer, 
nyheder og meget andet. Vi opfor-
drer jer til at ’like’ siden, så vi får 
indbydelser, billeder og nyheder ud 
til fl est mulige medlemmer. Og kom 
gerne med forslag til ændringer, så 
vi kan udvikle siden.

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

GENERALFORSAMLING
VIGTIGT: Vi har booket spisning, vand/
te/kaff e, kage samt et lokale til vores 
generalforsamling i februar.
Tid: Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 
18.00.
Sted: Bowl’n’Fun, Sdr. Boulevard 13, 
7800 Skive.
Tilmelding: Senest den 24/2 til kreds-
formand Jørgen Knudsen på mail: 
jk@asgaard-online.dk
Info: Udover middag og generalforsam-
ling er der oplæg om et aktuelt emne.

ARRANGEMENTSKALENDEREN
Kommende arrangementer i Kreds 
Midtjylland er til stadighed på teg-
nebrættet. Hold øje med hjemmesi-
den og kredsaktiviteter her i bladet.

GLEM IKKE AT HUSKE…
Deadline til CP Magasinet INDBLIK 
nr. 1/2019, der udkommer medio 
februar: Almindeligt stof 10. ja-
nuar – kredsaktiviteter senest 20. 
januar - men gerne før. Materiale 
modtages på mail: fh@spastik.dk
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18. NORDØSTJYLLAND  
Formand Asger Laustsen
Mail: il.as.laustsen@outlook.com

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen begynder med 
spisning med et glas rødvin, øl eller 
vand. Derefter vil socialudvalgsfor-
mand Charlotte Broman Mølbæk, 
Randers Kommune, give en aktuel 
status på, hvad der rører sig på det 
handicappolitiske område i Randers 
Kommune. Deltagerne vil få rig mulig-
hed for at stille spørgsmål. Efter kaff e/
te med kage vil selve generalforsam-
lingen blive afholdt med formandens 

ALLE GODE GANGE 17…
For 17. gang er det tid til tilmelding til årets hyggeligste weekend på Ferie-
center Slettestrand. 
Sidste år var vi med til at indvie den nye handicapvenlige svømmehal med 
varmtvandsbassin og udsigt mod havet, og vi er mange, der glæder os til 
et gensyn. Vi har booket DJ til lørdag aften, så det er bare med at gøre dan-
seskoene/-hjulene klar. Programmet byder som altid på masser af hygge 
og socialt samvær med familien og de andre deltagere, hvor eneste faste 
programpunkt er spisetiderne med fantastisk forplejning morgen, middag 
og aften. Tiden bruges til det, man har lyst til. F.eks. ture i varmtvandsbas-
sinet til Vesterhavets strandkant både i kørestol eller gående, badning i 
Vesterhavet, ture i Svinkløv Plantage, leg på den handicaptilgængelige lege-
plads, fi tness indendørs eller udendørs, mountainbike eller bare råhygge.
Tid: 3.-5. maj 2019. Fri ankomst fredag, dog må I forvente at jeres lejlighed 
først er klar kl. 15.00. Der er frit afrejsetidspunkt søndag.
Sted: Feriecenter Slettestrand, Slette Strandvej 142-144, Fjerritslev.
Pris: Voksne 700 kr. - Børn (0-12 år) 550 kr. - Hjælper 600 kr. - Hund 150 kr.
Tilmelding: Nu efter ”først-til-mølle” pr. mail til kimwp@mail.dk - ved 
tilmeldingen bedes oplyst alder på børn og eventuelt behov for plejeseng, 
lift, badestol mm.
Info: Husk at medbringe sengelinned og håndklæder. Linnedpakke kan 
lejes for 85 kr./stk.
Lørdag er der ture i hestevogn (inkl. stop med kaff e og kage) til Svinkløv 
Plantage. Mulighed for trækture på heste mod lille egenbetaling.  

Et godt billede af nogle af de mange muligheder på Feriecenter Slettestrand.

beretning, regnskab og valg mv. Mød 
op, stil spørgsmål til bestyrelsen og 
kom gerne med nye ideer til aktivite-
ter.
Tid: Torsdag den 7. februar 2019, kl. 
17.30.
Sted: Kantinen på Hjernecenter Ran-
ders Bakkevej, 8920 Randers NV.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Senest den 28/1 til Asger 
på mail: il.as.laustsen@outlook.com -  
tlf. 40 89 56 62, eller til Inger på tlf. 26 
18 38 32, mail isj@private.dk
Info: Skriftlig indbydelse udsendes til 
alle kredsmedlemmer. 

HYGGELIGT 
BOWLINGARRANGEMENT
Bestyrelsen havde 5. november 
arrangeret bowling hos Master 
Bowl på Mariagervej i Randers, 
hvor vi havde lejet alle 12 bowling-
baner. De blev godt brugt af de 39 
deltagere. 
Bowlingcentret har to ramper, så 
folk i kørestol også har mulighed 
for at spille med. Efter bowling og 
en forfriskning var der fællesspis-
ning i restauranten, hvor der var 
mulighed for en god snak med de 
andre deltagere. Det blev en rigtig 
fi n eftermiddag med spil og socialt 
samvær.

FAMILIEWEEKEND OG 
NYTÅRSHILSEN
Vores familieweekend på Slettestrand 
vil i 2019 bliver afholdt i weekenden 
21.-23. juni 2019, så reservér allerede 
nu datoen. Alle foreningens medlem-
mer med pårørende ønskes en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.

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

God jul og godt nytår!



Det kan være svært at komme i gang 
med at skrive sit testamente.

Men der er ingen tvivl om, at det er klogt.
For så styrer du selv, hvem der skal arve dig.

For at være sikker på at alt bliver lige, som du ønsker, 
er det en god idé at få juridisk bistand. 

Betænker du Spastikerforeningen i dit testamente, betaler vi 
for oprettelse af et standardtestamente hos en advokat.

Vil du vide mere, så læs om arv og testamente på 
spastikerforeningen.dk eller ring til os på telefon 38 88 45 75.

Spastikerforeningen er en velgørende forening og er derfor fritaget for boafgift. 
Dermed går alt, hvad du betænker til Spastikerforeningen, ubeskåret til foreningens 
arbejde for mennesker med cerebral parese.

Hvem 
skal arve dig?
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FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

Mangler du et foreningsblad, eller har 

du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde 

at løfte opgaven med produktionen. Et 

foreningsblad er ofte det vigtigste binde-

led mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring og kan være 

behjælpelige med layout, tryk, distribu-

tion og eventuelt annoncesalg til hel eller 

delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på 

dine øvrige trykopgaver, f.eks. program-

mer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi 

deler gerne ud af vores erfaring...



PF mobility ApS
Bjerregårdvej 15, Timring • 7480 Vildbjerg

info@pfmobility.dk • www.pfmobility.dk

Tlf.  9992 0600

Følg os også på Facebook

Nordthy Hjemmeservice

Fordi det er svært at nå det 
hele selv, klare vi: 

Rengøring / havearbejde i private hjem

Tlf. 96 18 57 00

  70  44  48  00

Containere udlejes
Åbne og lukkede

Levering af sten og grus
Nedrivning

Afhentning af affald

 Tlf. 4092 4985
www.kimscontainer.dk

E-mail: kimscontainer@olsen.mail.dk

LYD
FABRIKKEN

Rugvænget 10c
4100 Ringsted
Tlf. 40 76 50 68

www.lydfabrikken.dk
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Nu 
nærmer 

afslutningen af det 
gamle år sig, og vi skal i gang 

med et nyt år. Vi skal sige farvel til 
Spastikerforeningen og goddag til CP Danmark

– foreningens nye navn fra 1. marts 2019.

Med det nye navn vil foreningen 
blive endnu bedre til at repræsentere mennesker 

med cerebral parese og deres pårørende.

Vores politiske arbejde vil fortsætte
 med fuld kraft – til forsvar for BPA-ordningen, 

fokus på lige adgang til sundhedsydelser og behovet 
for regionale ambulatorier for voksne med cerebral parese. 

Og så skal vi knokle på for at sikre, at fl ere unge med cerebral parese 
kommer i uddannelse og i beskæftigelse. 

Bare for at nævne nogle af vores mærkesager.

Grundpillen i foreningens arbejde er jer medlemmer. 
Hver og en af jer er med til at forbedre vilkårene for mennesker

 med cerebral parese gennem jeres medlemskab. 

Tak fordi I er med.

Glædelig jul og godt nytår!

Tak for
i år


