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Mark er ikke i tvivl. En Socialhund 
er det bedste kæledyr, man kan få!
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Sommer Efterår Vinter

- og hvem rammer det? 

Spielmeyer-Vogt er en medfødt, arvelig, alvorlig og 
fremadskridende sygdom, der især angriber nerve-
systemet. Den udvikler sig over 15-20 år. Med tiden 
sættes stadig større dele af centralnervesystemet 
ud af funktion med deraf følgende og omfattende 
handicap.

Sygdommen er meget sjælden. I foråret 2007 er 
der 26 kendte tilfælde i Danmark
Fra fødslen sker der en ophobning af affaldsstoffer i 
barnets celler. Cellerne kvæles af ophobede
affaldsstoffer, hvilket i særlig grad får indflydelse
på hjernen og centralnervesystemet, fordi nerve-
celler ikke gendannes.
 Barnet udvikler sig normalt de første år. Det 
første symptom er synsnedsættelse, der som regel 
opdages i 5-8 års alderen. Samtidig indtræder 
indlæringsvanskeligheder. På et tidspunkt får bar-
net epilepsi. Omkring 15 års alderen, er det svært 

at bevæge sig ved egen hjælp, og kørestol bliver 
nødvendig. Samtidig griber de mentale skader om 
sig, tidsfornemmelsen forsvinder, orienteringsevnen 
og talen påvirkes og forsvinder gradvist, og kun 
hørelsen er intakt gennem hele forløbet. I den sidste 
fase er den unge totalt plejekrævende. Der kendes 
ingen behandling mod sygdommen, og døden vil 
normalt indtræffe, når den unge er 25-30 år.

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening blev stiftet i august 
1983 og har knapt 250 medlemmer. Foreningens 
formål er at støtte, opmuntre og hjælpe de familier, 
som er ramt af sygdommen. Foreningen afholder 
jævnlige kurser for forældre og  ‘træf’ for børnene. 
Vi udgiver et medlemsblad 4 gange årligt. 
 I 1997 blev der under Socialministeriet ned-
sat en gruppe af fagfolk (SV-Teamet), der bistår 
med rådgivning og vidensopsamling på såvel det 
medicinske som det sociale område. 

Hvad er Spielmeyer-Vogt?

Læs mere på www.dsvf.dk

TEMA: Socialdyr/kæledyr

Ny koordinator i SV-Teamet

Generalforsamling 2007 
og forårstræf

Velkommen til 
nyt medlem

Billeder fra Norgesturen   

Bestyrelsesmøde i Odense
Lørdag den 9. juni kl. 10.00
 
Hyggeligt samvær fra kl. 
18.00. Fredag d. 22. juni 2007 
hos Inger og Bjarne 
Marsvinslundvej 7, Almind
8800 Viborg. Svar senest d. 
20/6-07 på tlf 86 66 78 90 

Snakkeaften hos Anette & 
Carsten, Fredag den 15. juni 
kl. 19.00, Sølodden 1, 2760 
Måløv.svar på  tlf 44 97 00 50
 
Sommerskole 
på Refsnæsskolen
Søndag den 1. juli kl. 15.00 
– lørdag den 7. juli kl. 11.00
 
Familietræf i Løgstør
24. – 26. august 2007

Medlemsbladet 
udkommer i september
 
Tur til Legoland
13. – 16. september 2007
 
Forældrekursus 
på Refsnæsskolen
26. – 28. oktober 2007
 
Efterårstræf 
på Kalundborg Vandrehjem
26. – 28. oktober 2007

Medlemsbladet 
udkommer i november/
december og i februar
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For mange er foråret den skønneste tid, 
     og det er da også noget ganske særligt 

hvert år, når bøgen springer ud.

Nye tider - også for bladet  
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Det er med glæde, at vi hermed præsenterer 
vores nye blad. Som Amin fra Hit med sangen 
ville have sagt, vi håber I kan lide det, for vi 
kan ikke lave det om  :o)  Ris og ros modtages 
naturligvis gerne.

Jeg skal her i klummen rette en tak til nogle 
af dem, der har gjort det muligt for os at få, 
synes vi, et blad der tager sig rigtig godt ud. 
Den første er Birgitte Othel fra bomærke.dk, 
der sponsorerer at sætte bladet op for os. Den 
næste er Marie-Louise Munter, fra missword.dk, 
der læser korrektur og ”sprogvasker” teksten 
for os (det hedder det altså). Derudover har 
trykkeriet (Trykbureauet) givet os en meget 
favorabel pris. Det er også en glæde at kunne 
fortælle, at bladet stort set er finansieret i de 
næste tre år ved hjælp af donationer fra gi-
vere, der af forskellige årsager ønsker at være 
anonyme. Endelig skal der rettes en tak til 
Dansk Blindesamfund, der fortsat vil pakke og 
udsende vores blad.

Vi vil opfordre alle til at sende billeder, tegnin-
ger og gode historier til bladet. Med hensyn 
til billeder/tegninger, kan de mailes, men 
fylder de mere end 10mbt er det bedste at 
sende dem på en cd. Send cd til redaktør Sinne 
Hansen, Præstevangen 22, 3460 Birkerød, 
sinne.hansen@ase.dk
eller til bomærke, Birgitte Othel, Turbinevej 7, 
3150 Hellebæk, boj@othel.dk. 

Ellers kan vi jo glæde os over et skønt forår 
med masser af sol og varme. Vi går den lyse og 
glade tid i møde, og det er dejligt. Mange af os 
har netop været på generalforsamling i Havn-
sø. Vi havde, som altid, en hyggelig weekend. 
Lørdagens emne var kommunikation og 
kon-    flikthåndtering. Meget spændende. 
Søndag var vi ude at gå på Eskebjerg Vest-
erlyng   sammen med en naturvejleder. Det 
var en interessant og dejlig tur. Og så var der 
masser af god snak og hygge.

Jeg vil ønske alle en dejlig sommer.

Merete Staureby
formand

‘Havfrue på sten’   Anne Sofie 12 år
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En forårsdag i urtehaven
af Sinne Hansen, mor til Anna

Anna på  9 år, der er blind som følge af  
Spielmeyer-Vogt sygdommen, tilbragte en 
af årets dejligste forårsdage i urtehaven 
sammen med Bente.

De har påbegyndt et stort haveprojekt, der 
kan vare hele sommeren og som hele tiden 
varierer. Først skulle der laves skilte, så andre 
kan se, hvad der er sået, så tog de i byen for 
at købe frø og planter.

Hjemme igen skulle frøene sås og jordbær-
planterne sættes i jorden sammen med kar-

Tillykke med 
dagen til ...
Martina Jensen, 14 år den 19. januar

Sanne Saaby, 17 år den 9. februar

Anders Hoff Larsen, 21 år den 28. april

Jacob Møllnitz, 17 år den 17. maj

Katrine Keller, 21 år den 23. maj

Anders Hoff Larsen blev 21 år den 28. april, 
og blev fejret på forårstræffet med en flot 
kagemand.

:
Navn:  Hurra for livet
Årgang:  25. nr. 2-2007
Udgivelser:  4 gange årligt
Oplag:  300
Redaktion:  Sinne Hansen, sinne.hansen@ase.dk 
 Merete Staureby, familien@staureby.dk
Grafisk design:  Birgitte Othel, bomaerke.dk 
 boj@othel.dk   
Overskrifter og ‘sprogvask’: 
 Marie-Louise Munter, missword.dk
 munter@missword.dk 

Tryk:  Trykbureauet Digital 
Distribution:  Dansk Blindesamfund

Sponsorater: 
Foreningen har i april 2007, fra 2 anonyme givere, 
modtaget Kr. 10.000 til dækning af trykudgifter i 
forbindelse med vores ‘nye’ medlemsblad. 
Trykbureauet Digital giver 25% rabat på trykprisen.
Dansk Blindesamfund sponsorerer porto og forsendelse.

Planlagte udgivelser for 2007:
nr. 3 september 2007 og nr. 4  december 2007

Bidrag modtages gerne og sendes til:
redaktør Sinne Hansen, 
Præstevangen 22, 3460 Birkerød, sinne.hansen@ase.dk
eller 
Birgitte Othel, bomærke
Turbinevej 7, 3150 Hellebæk, boj@othel.dk

Anna på 9 år i haven

tofler og andre afgrøder. Bare lidt af alt det, 
man kan komme i tanke om, og som man kan 
lide at spise. Persille og salat skulle de også 
have. Det var hyggeligt - også fordi et par 
veninder var med i arbejdet.

Urtehaven er anlagt sammen med SFO-støtten, 
- Bente, og det er meningen at haven også skal 
passes i SFO-tiden sammen med støtten -  i 
hvert fald indtil sommerferien. Men støtte eller 
ej - når vi kommer hjem om eftermiddagen, 
skal vi lige ud og vande planterne. Og det kan 
man altså godt blive ret våd af, især når man 
skal føle sig frem.

KOLOFON  Spielmeyer-Vogt Foreningens medlemblad
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Norgesturen i billeder
Endnu engang gik turen til Haraldsvangen 
i Norge. Som altid havde alle en dejlig tur, 
selvom det var lidt for varmt, så der var dage 
med tøsne. Men det behøver jo ikke at gøre 
humøret dårligt, og der blev grinet og festet 
og holdt talentkonkurrence, hvor de op-
trædende gav alt, hvad de har i sig. Af akti-
viteter var der kælketure, tur med snescooter 
(og rygtet vil vide, at visse støtter skal afholde 
sig fra denne aktivitet  :o), - tur i hestekane, 
shopping downtown og meget mere. 

Turen derop med Oslobåden byder på stor 
buffet med rige muligheder for at blive mæt, 
handle, hygge og blive vugget i søvn. Der blev 
indtaget søsygepiller, for det blæste en del, da 
turen gik fra København til Oslo. 

Endnu en minderig uge i Norge, hvor sunde 
aktiviteter og fællesskabet blev nydt af alle.

Tju hej hvor det går

Jeppe, Thorbjørn, Mia og Anna nyder frokosten i det fri.

Annette og Sofie tager en slapper

I Norge går det ikke altid ned af bakke ...

Seje tøser!
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‘Jeg har en hund …
den hedder Lexus … 
det er en golden 
retriever … 
han er 5 år … 
han er trænet … 
han kan give pote … ’    

Mark og Philip elsker deres hund, og 
remsen herover gentages om og om igen, 
når de skal præsentere sig selv over for 
nye mennesker, de møder.

Socialhunden Lexus, der er sponsoreret af 
Toyota Danmark, er gennem 1½ år special-
trænet med vægt på en positiv socialisering 
over for alle typer mennesker. Resultatet er en 
let omgængelig hund med gode vaner, der 
passer ind i den enkelte familie.
 At en ‘hund er menneskets bedste ven’ 
gælder absolut for forholdet mellem Mark, 
Philip og Lexus, for lige meget hvad Mark eller 
Philip siger, og hvor mange gange de gentag-
er, så er Lexus altid parat til at lytte og svigter 
aldrig eller bliver træt, tvær og sur. 

Lexus står altid frisk og glad med logrende 
hale i døren, når Mark eller Philip står 
op om morgenen eller kommer hjem om 
eftermiddagen og bekræfter hver gang Mark 
og Philip i, at det er dem, der er hans ejere, og 
som han venter kommandoer fra.
Ansvarsfølelsen for Lexus er stor hos Mark og 

Introduktion af ny socialrådgiver

Pr. 1. april har vi fået ansat ny socialrådgiver i SV-Teamet. Det 
er Anne Hamann, som på side 15 giver en præsentation af sig 
selv. Det vil være rart, at I så hurtigt som muligt lærer hende at 
kende. Derfor har vi udarbejdet en  form for familieintroduk-
tionsplan, hvor vi allerede har været på besøg flere steder. Vi 
har et håb og en ambition om, at vi  inden sommerferien kan 
have besøgt de fleste familier, måske endda alle, uden dog at 
kunne udstede nogen garanti for dette. Vi håber, at I vil tage 
godt imod Anne og ser frem til et konstruktivt samarbejde til 
gavn for os alle.

                        Konsulenterne Susan Fugger og Kurt Jensen

Philip, der gerne vil gå en tur i lokalområdet el-
ler ved skov og strand. Frisk luft og følelsen af, 
at det er dem, der holder Lexus i snoren, bringer 
altid et selvtilfredst smil frem på læben.
 Men Lexus er også altid frisk på fis, leg og 
ballade og har alle sine underholdende sær-
heder, som Mark og Philip ligesom alle andre 
altid griner af, og som er et uundværligt og 
impulsivt element i hverdagen. Lexus stjæler 
pærerne på fars træ i haven, jagter sin egen 
hale til han vælter, sluger sin mad så hurtigt 
at han bøvser højt bagefter, slikker på Mark 
og Philips bare tæer, spiser æbleskrog, prutter 
når han ligger under sofabordet om aftenen, 
brummer som en løve når han gerne vil lukkes 
ud i haven, er bange for skraldeposer, stjæler 
sure sokker i vasketøjet, stepdanser for at få en 
godbid osv. Og hvis nogen har lyst at lege, så 
har Lexus da altid lige et pivedyr eller en bold 
klar. 

Lexus er dog mere end en bedste ven og 
god underholdning. 
Han er samtidig også en fantastisk god måde 
for Mark og Philip at få kontakt med andre 
mennesker på. Dels fordi der afholdes skov-
ture, fælles træning m.m. for de mange Social- 
og Servicehunde og deres ejere, men i lige så 
høj grad fordi mange børn og voksne gerne 
vil hilse på Lexus, når han er med. Og her har  
Philip og Mark så et samtaleemne, hvor de i 
meget høj grad kan indgå i en ligeværdig 
dialog, også med mennesker de aldrig har 
mødt før, hvilket giver Mark og Philip en stor 
personlig tilfredsstillelse.   

Philip ville have en hest 
hjemme ligesom Pippi!
Langt de fleste børn har nok perioder, hvor de 
plager om diverse kæledyr. For Philips ved-
kommende har det dog altid været tilfældet, 
så skildpadder, slanger, fritter (ilder), fugle, 
mus, rotter, høns m.m. har i årenes løb været 
på listen over kæledyr. Hesten ville Philip også 

have hjemme ligesom Pippi, men gik dog med 
til at den kunne få lov at bo på en gård hos 
venner af familien.
 Men på trods af de mange forskellige 
kæledyr, så var en hund dog det højeste ønske 
af alle. En hund var dog helt utænkeligt, da 
boligselskabets vedtægter forbød alle typer 
kæledyr og da tanken om opdragelse af en 
hundehvalp i en travl familie med to særdeles 
aktive børn med SV vist må kræve langt mere 
end 24 timer i døgnet.

Men så hørte familien om projektet med 
Servicehunde til handicappede, der netop 
var startet op. 
Da der ville være tale om en specialtrænet 
hund, kunne der jo søges dispensation hos 
boligselskabet og hunden ville jo være renlig 
og velopdragen, allerede når den flyttede ind 
hos familien. Der var dog det problem, at Mark 

Mark og Lexux nyder en stille eftermiddagsstund.

fortsættes ...

Tema: Socialhund/kæledyr
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Referat Generalforsamling - 
kursus 27-29. april 2007
Hotel Havnsø, Havnsø

Generalforsamling fredag den 27. april 2007

Jørn Staureby blev valgt til dirigent, og 
konstaterede  at generalforsamlingen var 
lovlig indkaldt.

Merete Staureby aflagde bestyrelsens 
( -formandens årsberetning ). Som en 
del af denne beretning fortalte Carsten 
Maischnack senere om teamets arbejde 
og status p.t.

Lars Lindgreen fik ordet og gennemgik 
foreningens regnskab.

Regnskab og beretning blev godkendt.

Merete Staureby, Sinne Hansen og Ove 
Jørgensen var på valg, alle blev genvalgt.

Helge Gellert var på valg til brugergruppen 
og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog 
Jens Ole Olesen til ny repræsentant, general-
forsamlingen støttede op om dette. 

Jette Houen var på valg som forældre-
repræsentant i SV-teamet og ønskede ikke 
genvalg. Bestyrelsen foreslog Mette Bastberg 
som ny repræsentant, generalforsamlingen 
støttede op om dette.

Generalforsamlingen takkede Helge og Jette 
for deres store arbejde.

Lars Lindgreen blev genvalgt som revisor.

Der var ingen indkomne forslag.

Åshild fra Norge fortalte om den Norske 
forening p.t.

Under eventuelt blev der på opfordring fra 
bestyrelsen bl.a. drøftet alkoholpolitik for 
støttepersonale på børnetræf.

Referent 
Lillian Hauermann Sørensen

1
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og Philip hverken kan bruge en, eller formå 
selvstændigt, at bruge den hjælp, en Service-
hund optrænes i at give brugeren.
 Heldigvis viste træningen af de kom-
mende Servicehunde, hvilket tager 1½ år, at 
en af hundene, Shipper, ikke kunne lære at 
’rulle rundt’ på kommando. En bagatel, men 
stadig nok til at dumpe  til ‘eksamen’ som Ser-
vicehund. Derved opstod ideen til at oprette 
gruppen af Socialhunde, netop til familier, 
som fam. Taarnberg, hvor ’en bedste ven’ er 
en dækkende beskrivelse af behovet. Shipper 
blev derved Danmarks første Socialhund og 
flyttede ind hos fam. Taarnberg.
 Mark var ikke specielt interesseret i 
projektet med at få hund, men gik mere op 
i fodbold og HA-rockere. Men sjovt nok, så 
gik der ikke længe fra Shipper flyttede ind, til 
Marks interesse for - og glæde ved hunden 
var overvældende. Desværre blev Shipper kun 
tre år gammel, da han pludselig fik leversvigt 
og måtte aflives. Herefter fik Mark og Philip så 
deres nuværende Socialhund, Lexus.  

Mark og Philip er ikke i tvivl. En Social-
hund er det bedste kæledyr, man kan få!

En Socialhund er en hund, der 
ligesom Servicehunden, er testet, 
helbredsundersøgt og udvalgt for 
dens særlige kvaliteter. 

Socialhunden har ikke modtaget helt den 
samme specialtræning i hjælpefunktioner 
som Servicehunden har.  Fokus er i stedet på, 
at den skal være en meget venlig, veltrænet, 
omgængelig og social hund. 

En “bedste ven”
En Socialhund kan eksempelvis placeres hos 
en familie med et handicappet barn. Barnet 
deltager i pasning, træning og pleje af hun-
den, men det er en voksen i familien, der har 
det overordnede ansvar for hunden. 

Handicappede børn/unge kan have særlig 
glæde ved en Socialhund 
Der opstår et varmt og nært forhold mellem 
hund og barn. En Socialhund bidrager typisk 
med glæde, tryghed og venskab, opmuntrer 
til leg og anden fysisk aktivitet og bliver ofte et 
naturligt kontaktled til omverdenen.

Også voksne mennesker med et fysisk handi-
cap, som ikke selvstændigt - men sammen 
med en hjælper/familiemedlem – kan tage 
vare på en hund, kan ansøge om at blive 
samtrænet med en Socialhund. Pasning, træ-
ning og pleje af Socialhunden bliver således 
et fælles ansvar for modtageren og dennes 
hjælper/familie. 

Ansøgere til Socialhunde skal være mindst 
5 år gamle. 
Hvis ansøgeren er under 18 år, skal en værge 
deltage i ansøgningsprocessen. Socialhunde 
har ikke offentlig adgang som Servicehunde, 
men må færdes alle steder hvor familiehunde 
i øvrigt må færdes. Foreningen stiller gratis 
Socialhunden til rådighed for brugeren.

tekstuddrag fra www.servicehunde.dk,  
læs mere i afsnittet ansøgning

Den særligt 
sociale hund

fortsat ...

Mark har vundet en masse legetøj til Lexus

Oplev en weekend med  ETTA  CAMERON
Landsforeningen for Marfan Syndrom har den store glæde at 
kunne invitere til en weekend med Etta Cameron, Landsforeningens 
protektor. Vi skal synge sammen med Etta en del af weekenden og 
afslutte med en gospelkoncert søndag eftermiddag, hvor vi deltager 
som kor til nogle af sangene. Tilmelding senest 1. juli 2007

Workshoppen finder sted på Liselund Mødested og Kursuscenter, 
Slotsalleen 44, 4200 Slagelse tlf. 58 52 31 20. Koncerten finder sted 
søndag d. 9. september kl. 16 i Sct. Mikkels kirke, Rosengade, 
Slagelse. Meld dig til og læs mere på www.marfan.dk

Tema: Socialhund/kæledyr
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Før jeg går i gang med anmeldelsen af bo-
gen, vil jeg fortælle lidt om min baggrund 
for at læse den. 
Jeg har i mange år opfattet mig selv som troende, men ikke i 
traditionel kristen forstand. Jeg tror på, at der er noget større, 
at vi ikke bare er en eksotisk tilfældighed i en fjern afkrog af 
universet. Imidlertid har jeg haft det svært med en af bøn-
nerne i Fadervor, nemlig ” Ske din vilje som i himlen således 
også på jorden”. Især da min datter Louise blev syg, havde jeg 
meget svært ved at se, at det skulle være Guds vilje. Det fik 
mig til at søge efter svar, og det viste sig relativt hurtigt, at jeg 
faktisk havde misforstået, hvad meningen er med denne bøn. 
Men det er så en helt anden historie, som jeg ikke vil komme 
ind på her.

Om svensk præst der er far til to drenge 
med hjernesygdom
Imidlertid fik denne søgen mig til at læse bøger og en 
af dem er ”Når løvet falder ser man længere fra vort 
køkkenvindue”. Bogen er skrevet af en svensk præst, 
der er far til tre drenge, hvoraf to har en udiagnosticeret 
hjernesygdom, der gør at de bliver dårligere og dår-
ligere. 
 Tomas Sjödin, som præsten hedder, beretter om 
hvordan det er at leve med handicappede børn og han 
kommer vidt omkring i alle tankerne, der følger med. 
Troen på gud er et centralt emne, og da de kører hjem 
fra hospitalet, den dag lægen har konstateret, at deres 
yngste dreng også har en hjernesygdom, spørger hans 
kone stille: ”Hvordan kan du blive ved med at prædike 
om den gode Gud?”.  
 Tomas finder mange eksempler rundt omkring, 
blandt andet fra ”Dyrene i Hakkebakkeskoven” og fra 
et foredrag om smerte. ”Smerte – gaven ingen vil have” 
handler bl.a. om spedalskhed. Man kan kurere sygdom-
men, men de føler ikke fysisk smerte. Ville livet ikke 
være dejlig nemt, hvis vi ikke kunne føle smerte? Én 
af de spedalske drenge mister en finger på en meget 
ubehagelig måde, fordi han ikke føler smerte. 
 Tåredalen er et ord, Tomas Sjödin får nævnt sådan 
nærmest i forbifarten. For mig er det et godt ord, som 
gav mig nogen gode associationer. Jeg synes, at det er 
en positiv udlægning af ordet sorg, en udlægning som 
bærer noget konstruktivt. 

En tyggebog, tankevækkende 
og livsbekræftende
”Når løvet falder…” er, hvad jeg vil kalde en tyggebog. 
Den er ikke særlig tyk eller stor, men nogen gange 

Boganmeldelse: 

”Når løvet falder ser man 
længere fra vort køkkenvindue”

kunne jeg uden videre læse 20 sider i et stræk. Andre 
gange gik jeg i stå efter få sider. Det satte så mange 
tanker i gang, at jeg var nødt til at stoppe. Jeg havde 
brug for at være eftertænksom, at ”tygge”. For mig var 
det stærkeste afsnit dét, hvor forfatteren omtaler en 
novelle skrevet for ca. 70 år siden. Den handler om, at 
mennesket brød op fra dødsriget for at spørge Gud, 
hvad meningen er med det hele. De finder faktisk Gud. 
En træt og snavset Gud, der står og saver brænde i 
lampens skær. De får svar, svar som jeg ikke vil afsløre 
her. Men det er svar, som er meget tankevækkende og 
livsbekræftende. 
 Tomas Sjödin har skrevet en smuk og stærk beret-
ning. Relativt tidligt i bogen skriver han, at han er glad 
for drengene som de er, med handicap og det hele. 
Han ønsker det ikke anderledes. Bogen er en rundtur i 
hans tanker, og kommer ind på mange ting i det store 
spektrum af følelser, vi som forældre til handicappede 
rummer.
 

Hjælper med at sætte ord på svære tanker
For mig er det en meget betydningsfuld bog, for den 
har hjulpet mig til at sætte ord på mange af de svære 
tanker. Samtidig har den i høj grad hjulpet til, at jeg 
har fået et mere afklaret forhold til at være kristen. Det 
er for øvrigt en meget fin kvalitet ved bogen. Tomas 
Sjödin skriver på en jordnær måde, det er slet ikke så 
højtideligt som i kirken. Så mit bud er, at man kan få 
meget ud af bogen, selvom man måske føler sig mindre 
kristen, end jeg gør. 

Mange hilsner

Thomas Henkov, 
far til Louise 

Pris: 78 kr i 
alm. boghandel
147 sider.
Udgivet i 1996. 
ISBN 87-7425-489-8. 
Forlag: Dansk Luthersk Forlag   

Umiddelbart før sin 3-års fødselsdag, debute- 
rede Louise med epilepsianfald. 1½ år senere 
mistede Louise gangfunktionen. Omtrent 
samtidig startede vi ketogendiæt og gik
fra 150 anfald om måneden til ca. 3-5 anfald 
pr. måned

Kort efter Louises 5 års fødselsdag, kunne vi 
føje spasticitet til listen. Vi havde god anfalds-
kontrol, indtil omkring Louises 6-års fødsels-
dag. Kort efter gik anfaldene helt amok og
efter en hjernebiopsi, fik vi diagnosen 
*Jansky-Bielschowsky. På dette tidspunkt, 
var lægerne overraskede over, at Louise så så 
godt, som hun gjorde. Men i løbet af efteråret 
2006 gik det hurtigt: Louise mistede synet og 
sproget og armfunktionen.
 

 

Vi var godt på vej til at blive udbrændt i efter-
året 2006, hvor Louise flyttede på døgn-in-
stitution. Vi fik den rigtige plads på under to 
måneder. Det har vi ikke vænnet os helt til 
endnu, men der er ingen tvivl om, at det er 
en stor gevinst for alle i familien. I vinter sagde 
Jacob: - Far, jeg havde et dårligt liv, indtil 
Louise flyttede!

Vi er glade for at være kommet ind i forenin-
gen. Flere medlemmer har spurgt, om vi føler
os anderledes på grund af diagnosen. Det gør 
vi egentlig ikke. Jo, der er forskelle i forløbet,
men det er ikke så væsentligt for os. Alt det 
praktiske har vi rimeligt godt styr på. Derimod
minder følelserne meget om hinanden og vi 
oplever en meget stor forståelse, som vi ikke
finder andre steder.

Mange hilsner Louise, Jacob, Anne & Thomas

Louises historie
Vi er en lille familie, Louise på snart 7 år, Jacob, 9 år, Anne på 
39 og Thomas på 41 år. Louise, der har Jansky-Bielschowsky, 
er årsagen til vi er med i foreningen.

Velkommen til Louise

Jacob på 9 år

* Jansky-Bielschowsky kan kort forklares som Spielmeyer-
Vogt med ‘speederen i bund’ .  Børn med JB bliver sjældent 
mere end 11-12 år.
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Her er den nye 
socialrådgiver i 
Spielmeyer-Vogt-
Teamet
Jeg er startet som socialrådgiver i 
SV-Teamet d. 1. april og vil, så hurtigt 
det lader sig gøre, komme rundt til 
familierne for at hilse på.

Jeg hedder Anne Hamann, er 54 år, og har 
været socialrådgiver i snart 30 år. Mine erfaring-
er som socialrådgiver har jeg hentet inden for 
områderne vedrørende mennesker med 
handicap, primært fra forskellige opgaver 
igennem knap 25 års ansættelse i Sønderjyl-
lands Amt - omkring specialrådgivning og 
foranstaltninger på bolig, - beskæftigelses- 
og skoleområdet.     
 De seneste 4-5 år har jeg været konsulent 
i DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på 
Handicapområdet), som er en statslig konsu-
lentordning, der rådgiver borgere og  myndig-
heder om spørgsmål omkring lovgivning og 
sagsbehandling i forhold til handicapkom-
penserende ydelser. 
   Jeg ser frem til at finde ind - i dette for mig 
- nye område, og jeg betragter teammodellen 
med forældrerepræsentationen som en meget 
velkommen nyskabelse på handicapområdet, 
som jeg gerne vil være med til at videreudvikle. 
 Jeg bor i Løjt Kirkeby, en flække lidt nord 
for Aabenraa i Sønderjylland, sammen med min 
søn, Villads, som bliver student til sommer. 
I fritiden passer jeg hus og have og færdes 
gerne i det fri – går ture med min skottehund 
og rider skovture på min islandske hest. 

Som nævnt vil jeg lægge ud med en besøgs- 
runde, jeg har allerede hilst på de første 3 
familier. Sammen med Kurt Jensen og Susan 
Fugger fra SV-Teamet kontakter jeg jer snarest 
for flere aftaler om besøg. 

Mange hilsener Anne Hamann
annhma@vestamt.dk
mobil   2046 2567
 

Anne Hamann har været socialrådgiver i snart 30 år. 

Sommerskolen foregår i år i fra 
søndag d. 1. juli kl. 15 til lørdag 
d. 7. juli kl. 11.

Fordi skolernes sommerferie i år er rykket 
en uge, foregår sommerskolen i uge 27
Det er kursusafdelingen på Stausgård, der står 
for arrangementet.

Ny socialrådgiver med hele ugen
Teamets nye socialrådgiver, Anne Hamann, 
deltager hele ugen, så hun kan lære jeres børn 
at kende. Læs mere om Anne på næste side.

SV-børnenes sommerskole flyttes  
Samtidig har forældrene på seneste forældre-
kursus besluttet, at børn med SV ikke længere 
skal deltage på sommerskolen. Det er både 
pladsmangel og den megen uro, der naturligt 
er med så mange børn og unge, der er årsagen 
til beslutningen. 

Afholder egen sommerskole i 2008
Fra 2008 er det planen, at vi selv står for som-
merskolen, som vi håber bliver i august. Her 
har vi mulighed for at have Refsnæs og de 
ansatte næsten for os selv. Vi vender tilbage 
med mere, når der er nyt.

Hold øje med mere info om dette års 
sommerskole
Så snart vi ved mere om detaljerne i årets 
sommerskole i uge 27, får I besked. Indtil da 
- godt forår og god forsommer.

Konsulenterne Susan Fugger og Kurt Jensen 

Vi skal også understrege, at unge over 18 
år betaler en kursusafgift på ca. 2000 kr. 

Åbent vindue og god musik fra en radio, 
så er livet bare skønt.

Konkurrencer i bl.a. snørebåndsspisning var 

 et populært indslag.

Plads til store smil var der i høj 
  grad på sommerskolen sidste år.

Sommerskolen er grobund 
for nye og gamle venskaber.
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Børnetræf 27.-29. april 2007

 

Fredag: I løbet af eftermiddagen begyndte 
folk at ankomme fra nær og fjern til Kalund-
borg vandrehjem. Vejret var dejligt, så en del 
drak eftermiddags kaffen uden for i solen. 
Kl. 18 var der aftensmad og derefter spillede 
vi ”følebanko”. Alle børnene fik en kasse med 
fire forskellige ting i, og det var så disse ting, 
der blev råbt op. Mads Peter, Jans støtte, var 
opråber. Han var god til at sætte stemningen 
og forklare om tingene, inden han afslørede 
hvad det var, så man kunne få lov at gætte 
med.  Alle vandt slik som præmie, så der blev 
rigtigt smovset. Et hyggelig aften med stor 
gensynsglæde.

Følebanko, fællessang og ‘badedyr’
Lørdag: Efter den lækre morgenbuffet, var 
formiddagen uden program. Nogle tog ned for 
at bade i svømmehallen på Refsnæsskolen og 
andre var nede i Kalundborg by - for at hygge 
og shoppe. Efter frokost inviterede Anders 
fra Støvring på kagemand, han havde 21-års 
fødselsdag og det skulle fejres med maner. 
Der blev selvfølgeligt sunget fødselsdagssang 
og når stemmerne nu var varmet op, var det 
oplagt at nyde hinandens selskab lidt længere 
og synge nogle af alle de sange, vi kender så 
godt fra sommerskolesangbogen. 

Da vi havde spist endnu et godt måltid, var det 
tid til discofest. Specielt pigerne var hurtigt på 
dansegulvet, men også flere af drengene fik 
brugt deres bedste dansemoves. Specielt hvis 
de selv kunne bestemme musikken, var danse-
lysten stor, så der blev hurtigt en lang ønske-
liste med alle favorit numrene. 

Søndag: Da morgenmaden var blevet indtaget, 
spillede Emil og Andreas, fra Kjærs danse-
orkester op til fællessang. Der var en rigtig god 
stemning og selv om der var mange gode/
ihærdige sangere imellem os, går det hele altså 
lidt mere smooth, når der er nogen der holder 
takten og melodien  :o). Andreas og Emil tog 
imod ønsker, så der blev spillet alt fra ”Puff den 
magiske drage” til ”Smuk som et stjerneskud”. 
Efter næsten to timer med fællessang var stem-
merne godt brugte, og de fleste havde vist 
opbygget en god appetit - til det sidste måltid 
på Kalundborg vandrehjem. Efter frokost var 
det tid til at sige farvel, og for manges vedkom-
mende på snarligt gensyn på sommerskolen.   

Munter sang under ledelse af Emil og Andreas fra Kjær’s Danseorkester.

Der var god mulighed for at røre sig på børnetræffet 

- til glæde for mange.

Plads til store smil var der i høj grad i løbet af weekenden.

Fredagens bankospil var 
som altid en succes.



18 19

Året 2006 er i foreningsregi, ”gået som 
det plejer”. Der har været mulighed for 
at afholde de faste træf og ture, gener-
alforsamling – børnetræf – familietræf 
– Legoland samt tur til Norge. Derudover 
har der været afholdt adskillige snakke-
aftener.

Det er af stor betydning, at der til stedse 
vil være midler til at dette kan lade sig 
gøre. Vi kan ikke spå om fremtiden og 
slet ikke omkring udviklingen af de 
midler, vi får fra Tips og Lotto-puljen, når 
spil i højere grad vil foregå i konkurrence 
med udenlandske udbydere, men håber 
at regeringen vil finde alternative måder 
at støtte foreningerne på. 
  
Vi har i bestyrelsen afholdt tre  besty-
relsesmøder. Det ene var i Jenny og Oves 
sommerhus på Samsø, hvor vi havde 
ægtefæller med, så pludselig var der 
ud over bestyrelsen også deltagelse 
af en repræsentant fra SV-Teamet, en 
repræsentant fra brugergruppen, en ar-
rangør fra Norgesturen m.m., så vi havde 
en både konstruktiv og hyggelig week-
end.

Vedr. teamets fremtid 
er det en stor glæde, at vi 
nu er blevet permanente.

Vores hjemmeside er under forandring. 
Den skulle blive mere spændende og 
ganske brugervenlig. Så hold øje med 
hjemmesiden www.dsvf.dk. 

I forbindelse med den kortlægning af 
Spielmeyer-Vogt, der er under udarbej-
delse af CSH, har det desværre vist sig, 
at der har været relativt mange forældre 
der ikke har besvaret spørgeskemaet. Vi 
håber, at det færdige resultat stadig vil 
blive brugbart, men må nok erkende at 
der gennem de senere år har været for 
mange spørgeskemaer m.m.

Lærkereden bliver brugt flittigt og det 
planlagte anneks er færdigt.

2 dødsfald
Kirsten og Helge har mistet deres datter 
Anne. Anne blev 22 år.

Lillian og Lars har mistet deres datter 
Camilla. Camilla blev 17 år. 

I forbindelse med deres sygdom og død 
var det dejligt at se den store opbakning, 
der var blandt foreningens medlemmer, 
en varme der ikke kun berører de ramte 
familier, men giver os alle en fornemmelse 
af sammenhold.

Nyt medlem
Foreningen har fået et nyt medlem
En lille pige, Louise 7 år, med Jansky-
Bielschowsky.
Der er nu 26 børn/unge med Spielmey-
er-Vogt i foreningen og to børn med 
Jansky-Bielschowsky.

Alt i alt et godt år for foreningen, hvor vi 
kan se tilbage på mange dejlige timer i 
hinandens selskab.

På bestyrelsens vegne
Merete Staureby

Årsberetning fra bestyrelsen 2006

Påtegninger

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Dansk 
Spielmeyer-Vogt Forening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 
således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejen-
domsforbehold, og der påhviler ikke foreningen eventualforplig-
telser.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 27. april 2007 

Bestyrelsen:

Merete Staureby Lillian Hauermann Erik Hoff Larsen
Formand Næstformand Kasserer

Ove Jørgensen Sinne Hansen Pia Hansen

 

Påtegninger
Revisionspåtegning afgivet af foreningens uafhængige revisor.

Til Dansk Spielmeyer-Vogt Forenings medlemmer og bestyrelse.

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Spielmeyer-Vogt Foren-
ing for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006, omfattende 
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter 
årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnsk-
absloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbej-

de og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæs-
sig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som 
er rimelige efter omstændighederne.
 
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på 
grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstem-
melse med danske revisionsstandarder. Herunder også i overens-
stemmelse med god offentlig revisionsskik, jfr. Lovbekendtgørelse 
nr. 3 af 7. januar 1997 for tilskud fra Socialministeriet, samt 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsinstruks for drifts-
tilskud. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj 
grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for 
de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte 
handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 
af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver 
et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det 
formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om 
den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de 
af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en 
vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. 

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke 
givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskab-
såret 1. januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

Holte, den 25. april 2007
VEDBÆK REVISION
Registreret revisionsfirma, FRR
 
Lars Lindgreen, HD
Registreret revisor FRR

Regnskabet herunder er komprimeret. Ønsker du at se hele 
regnskabet, så kontakt Vedbæk Revision på tlf. 45 66 10 71
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2006 
 
Note   2006 2005
 INDTÆGTER:   
 Medlemskontingenter  20.300 20.300
1 Bidrag  138.409 220.857
2 Udlejning Thorsager  9.000 27.200
 Egen indbetalinger træf  14.350 125.509
 Tilskud, forskning  700 1.300
 Landsindsamling  12.387 11.068
 INDTÆGTER I ALT  195.146 406.234 
 
 UDGIFTER:   
 Rejse- og mødeudgifter m.v.  37.005 50.387
 Porto  1.879 4.274
 Kontorartikler  2.669 5.254
 Fotokopiering , hjemmeside (optryk DSVF-foldere ) m.v.  4.437 15.467
 Telefontilskud  3.100 3.100
 Gaver og kontingenter   5.724 3.680
 Gebyrer m.m.  1.923 1.617
2 Driftsudgifter Thorsager  52.682 66.704
3 Koloniophold og kursus  331.268 544.676
 UDGIFTER I ALT  440.687 695.159
 Modtaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet,  
 tips og lottomidler  230.631 240.104
 NETTOUDGIFTER I ALT  210.056 455.055
    
 RESULTAT FØR RENTEINDTÆGTER OG HENSÆTTELSER  -14.910 -48.821
 Renteindtægter  14.477 12.897
    
 ÅRETS RESULTAT, FØR HENSÆTTELSER  -433 -35.924
    
4 HENSÆTTELSER   
 Nordisk Træf, 5. – 8. maj 2005  0 0
 Forskning  700 1.300
 Kortlægning CSH  19.242 0
 Ejendommen, om-/nybygning  0 0
    
 ÅRETS RESULTAT  -20.375 -37.224

 
 
 
 
 
 
 
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006 

Note   2006 2005
 AKTIVER   
 ANLÆGSAKTIVER    
 Ejendommen, anskaffet 31/12 1992,    
 (Ejendomsvurdering årsregulering 2006,  
 kr. 580.000 heraf grund 75.600)   
 Dådyrvej 4, matr.nr. 5 bl,  Thorsager   0 25.000
 Dådyrvej 6, matr.nr. 5 bk, Thorsager  330.000 305.000
 ANLÆGSAKTIVER I ALT  330.000 330.000
    
 OMSÆTNINGSAKTIVER   
 Forudbetalt børnetræf  4.000 3.000
 Forudbetalt skitur 2007  27.892 0
 Indestående Danske Bank  799.222 983.888
 Indestående girokonto  28.378 7.524
 Kassebeholdning  931 6.062
 OMSÆTNINGAKTIVER I ALT  860.423 1.000.474
    
 AKTIVER I ALT  1.190.423 1.330.474 
 
 PASSIVER   
 EGENKAPITAL   
 Egenkapital, primo  1.006.031 1.043.255
 Årets resultat  -20.375 -37.224
 EGENKAPITAL I ALT  985.656 1.006.031
    
4 HENSÆTTELSER   
 Hensat 1/1 2006  324.443 593.102
  - anvendt i regnskabsåret  -139.618 -269.959
 + hensat af årets resultat  19.942 1.300
 HENSÆTTELSER I ALT  204.767 324.443
    
 PASSIVER I ALT  1.190.423 1.330.474

Betyrelsen 2007:

Formand
Merete Staureby
Parcelvej 119
2830 Virum
tlf  4583 4449
mobil  2685 4564
familien@staureby.dk

Næstformand
Lillian Hauermann
Gøngehusvej 118
2950 Vedbæk
tlf 4589 3385
mobil 2032 1071
lila@soerensen.tdcadsl.dk

Sommerhusansvarlig og suppleant
Pia Hansen
Fregatvej 2
4040 Jyllinge
tlf  4673 1995
mobil 4057 7995
pia@jyllinge.dk

Arkivar
Annie Lauritzen
Brushøjvej 20
8471 Sabro
tlf/fax 8624 1010
plauritzen@mail.tele.dk

Kasserer
Erik Hoff Larsen
Porsborgvej 27
9530 Støvring
tlf/fax  9837 1867
mobil 2330 6867 
erikhoff@larsen.tdcadsl.dk

Redaktør
Sinne Hansen
Præstevangen 22
3460 Birkerød
tlf 4581 9768
mobil 2140 1568
sinne.hansen@ase.dk

Norgestur 
& vedligeholdelse af sommerhuset
Ove Jørgensen
Geding Søvej 6
8381 Tilst
tlf 8624 0557
mobil 4010 4577
o.j.maskinudlejning@teliamail.dk
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Sommerhus , ‘Lærkereden’  i Thorsager
Foreningens dejlige aflastnings/sommerhus udlejes hele året 
til alle vore medlemmer. Kom og nyd den pragtfulde natur på 
Djursland i et dejligt handicapegnet hus til 8 personer, hvor 
udstyret er i orden. Det udlejes på ugebasis, men kan også lejes 
for en weekend.
Ring og hør om pris og ledige perioder hos:
Pia Hansen, Fregatvej 2, 4040  Jyllinge, tlf. 4673 1995
pia@jyllinge.dk 
PS: I aflastnings/sommerhuset er de to små værelser nu slået 
sammen til ét stort. Vi håber, det vil være til glæd for alle

Frimærker
I Dansk Spielmeyer-Vogt Forening samler vi stadigvæk 
frimærker, som bliver solgt til fordel for foreningens arbejde. 
Vi modtager gerne både danske og udenlandske frimærker, 
samt anbefalede breve (hele kuverten). Så - kære medlemmer 
- fortsæt som I plejer med at rive det hjørne af kuverten, 
hvorpå frimærket sidder, men det er vigtigt at lade frimærket 
sidde på papiret.Saml en stak sammen - og send dem til:
Bodil K. Pedersen, Korsevænget 58, 4100 Ringsted 

Tips&ideer

Kalendertavle
For et barn med Spielmeyer Vogt kan det være svært at holde 
styr på dagene, og hvad der skal ske, hvornår. Ugedagene skal 
helst kobles op på nogle konkrete aktiviteter, for at det giver 
mening for barnet. Derfor har vores støtter, i skolen og SFO, 
arbejdet sammen om at skabe en kalendertavle med symboler 
for gøremål i løbet af ugen. Tavlen er en 
magnettavle opdelt i ugens dage. Symbolerne, som f.eks. 
kan være en hest, har fået en magnet limet fast, og barnet 
kan så selv (sammen med en voksen) placere hesten på 
den dag, hvor der er ridning. En halv svømmebrille 
betyder svømning o.s.v.

Styr på 
terningen

  

Terningen kan være svær 
at holde styr på og det gør 
det ikke lettere, hvis man 
ikke kan sé. 
Løsningen er en tom, 
gennemsigtig bøtte af plastic 
med låg. 
Put terningen i bøtten, læg 
låget på og ryst. Bøtten sættes 
på bordet, og støtten eller den 
man spiller med kan nemt se, 
hvad man har slået. Og ternin-
gen bliver på bordet.

Kugledyne 
til salg
I flere år har Julie Ann ikke brugt 
sin kugledyne. Desuden mangler 
vi plads!
Så derfor sælger vi 1 stk. voksen-kugledyne 
140x200 cm med 50 mm plastikkugler i 
Thinsulate og bomuldsvår. Købt i 2000, kun lidt 
brugt. Vil du vide mere om kugledyner, så klik 
ind på www.protac.dk

Henvendelse til Karen, hjælper  
tlf. 5156 6380

Har du husket kontingent?
Ellers kan du stadig nå det. 
Kontingentet udgør:

For familier:   200,- kr. pr. år
For enkelt personer:  100,- kr. pr. år
For institutioner:  200,- kr. pr. år

Beløbet overføres til kontonr.: 2370603
Nye medlemmer er velkomne til at melde sig ind via en 
overførsel af beløbet.

Redaktøren efterlyser:
Kom gerne med indlæg til bladet - det er til gavn for os alle. 
Skriv ind med tips og ideer, eller fortæl hvordan sommerferien er 
gået - til inspiration for os andre. Send rigtig gerne billeder med. 
Mailer du, må billederne højst fylde 10 MB. Fylder de mere, skal 
du sende dem på en CD. 
Send til redaktør Sinne Hansen, Præstevangen 22, 3460 Birkerød, 
sinne.hansen@ase.dk
Eller til Birgitte Othel, bomærke, Turbinevej 7, 3150 Hellebæk, 
boj@othel.dk
Vi glæder os til at modtage indlæggene. 

Tilskud     
Frimodt-Heineke Fonden kr. 25.000
Lærerstandens Brandforsikring kr. 5.000
DLH-Fonden kr. 10.000
BG Fonden kr. 5.000
Tips- & Lotttopuljen kr.  240.103

Indbydelse til workshop og koncert med 
Etta Cameron 7.-9. september 2007
Som tidligere meddelt inviterer Landsforeningen for Marfan 
Syndrom til at deltage i en workshop med Etta Cameron.
 Alle fra 11 år og opefter (også voksne) er velkomne.

Workshoppen er på Liselund Mødested og Kursuscenter, 
Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

Koncerten finder sted søndag d. 9. september kl. 16 i Sct. 
Mikkels kirke, Rosengade, Slagelse. 

Indbydelsen ligger på:  www.marfan.dk 
Tilmeldingsfristen er 1. juli 2007

Læs mere på www.marfan.dk 

 

Sommerferie-invitation

Mark og Philip har sammen med 4 støtter 

planlagt en tur til Sommers Feriecenter på 

Lolland d 18/7 - 22/7, 2007

Vi har ikke tidligere været på Sommers Feriecenter, men har hørt

fra andre at det skulle været et godt sted med venlig betjening. 

Det specielle ved stedet er, at man faktisk reserverer hele feriecentret 

under sit ophold,  lige meget om man er 6 personer som vi eller op 

til 35 personer som huset kan rumme. Forholdene er gode og 

handicap-venlige (også for de liftkrævende).

www.sommers-feriecenter.dk 

Vi tænkte derfor, at såfremt der er andre børn/unge og støtter, 

der har lyst at komme til Sommers Feriecenter i perioden (hele eller 

dele heraf ) så sig endelig til. Det kunne være rigtig hyggeligt!

Vi har jo reserveret stedet og betalt starttaksten, så prisen for jer 

vil blot være 125 kr. pr. person pr. påbegyndt dag inkl. rengøring.

Hertil kommer selvfølgelig udgifter til kost, som vi selv skal lave!

Giv besked til Mette hurtigst muligt, 

hvis du/I har lyst til at tage med!

Mette Lund-Vogensen (administrator af hjælperordningerne 

hos Mark og Philip Taarnberg) Tlf. 44945876 eller 

mail taarnberg@tdcadsl.dk 

                          
    God sommer til alle fra Mark og 

                          
    Philip Taarnberg samt støtter

Foreningen informerer:

Stempel-hjælp til underskriften
Børn med Spielmeyer Vogt får før eller siden 
svært ved at skrive. Heldigvis bevarer de glæden 
ved at tegne og formgive længe endnu. Her er 
det rart at kunne sætte sin autograf i hjørnet. 
Med et stempel kan man ‘skrive sit navn’, som i 
gamle dage. 
Vælg en signatur fra et af barnets tegninger, 
tag en god kopi og få evt. boghandleren til 
at lave et stempel i den farve du ønsker. 
Se også www.alpo.dk


