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Aktivitetskalender 2008

- og hvem rammer det? 

Spielmeyer-Vogt er en medfødt, arvelig, alvorlig og frem-
adskridende sygdom, der især angriber nervesystemet. 
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 centralnervesys-
temet, fordi nerveceller 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 barnet 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, orienterings-
evnen 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 nedsat 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 dsvf.dk

Mindeord om Anders
side 4 
Velkommen til Maja
side 7
Generalforsamling
side 9
TEMA: “Sorg tager tid”
side 12
Tid til kontingent
side 22

Efterår sep-okt-nov

Medlemsbladet
Udkommer i september

Legoland 
september

Forældrekursus 
24-26 oktober

Efterårstræf
24-26 oktober 

Deadline for indlæg
til december-bladet
10.november 2008

Vinter dec-jan-feb

Opmærksomhedsdag for 
sjældne sygdomme
Afholdes på den mest sjældne 
dag af alle, nemlig den 
29. februar 2008. 

CSH er drivkraften bag 
konferencen. Afholdes i 
København. 

Forår mar-apr-maj

Generalforsamling
25.-27. april 2008

Børnetræf
25.-27. april 2008

Deadline for indlæg 
til juni-bladet 10. maj 2008

Sommer juni-juli-aug

Medlemsbladet
Udkommer i juni 

Sommerskole 
Juni 2008 (uge 25)

Familietræf
22.-24. august 2008

Deadline for indlæg 
til september-bladet 
10. august 2008

Anne Gellert, 20 år.
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Kære alle,
Forældre, bedsteforældre, familier, venner – børn 
og unge, vores dejlige støttekorps, fagpersoner og 
jer der måske sidder i et venteværelse et sted i Dan-
mark og møder vores lille forening for første gang.

At leve et liv som Spielmeyer Vogt familie er et liv i konstant 
forandring, ingen ved hvad ugen, dagen endsige timen 
bringer af nyt. Ting, der er planlagt, måske gennem 
længere tid, eller ting, vi har planlagt for resten af dagen, 
skal pludselig laves helt om. Hjælp og hjælpemidler, der 
er eller søgt bevilliget, er nærmest fra time til time ikke 
længere det, der dækker de behov, der er her og nu.
En krampe, sygdom i personalegruppen, et humørsygt 
barn, er bare et par af de årsager, der medfører konstante 
forandringer og tilpasninger. For at alt ikke skal flyde helt 
ud, har vi brug for faste holde punkter, ritualer.

Jul og nytår har deres helt egne ritualer, ritualer der hører 
den enkelte familie til. Uanset hvem vi er nu, og hvilken 
fremtid der venter os – har vi ritualer, der bygger på 
erfaring og minder, minder om dem og det vi, har mistet, 
minder fra børnene var små og farmor var ung, minder 
der er sjove, minder om god mad og knap så ”heldig sovs”.

Alt i alt ritualer, der hjælper med til at give os sindsro, 
kærlighed og en følelse af tilhørsforhold. Ritualer, der 
giver et kort holdepunkt, og som er med til at markere 
begyndelser og afslutninger i et liv i konstant forandring.

Også vores lille forening har deres ritualer, sommerskole, 
børnetræf, Norges tur, Legoland og forældrekursus, (hver 
enkelt med deres helt specielle ritual) også ritualer ved 
svær sygdom og død, alt i alt ritualer, der på samme 
måde som jul og nytår, er med til at give sindsro, kær-
lighed og tilhørsforhold.

Mine tanker går ved denne skillevej specielt til de 
forældre der i år har mistet deres børn, men også til jer 
der har haft et specielt vanskeligt år, med meget syg-
dom, indlæggelser og bekymringer.

Velkommen til de nye familier, der er kommet til i 2007, 
jeg vil godt på hele foreningens vegne, sige at vi glæder 
os til at tage imod jer og jeres børn. Håber I vil blive en 
del af vores ritualer og være med til at forme de frem-
tidige.

En stor tak til de midler, der i 2007 er doneret til forenin-
gen, det være sig private fonde, tips og lottomidler, 
samt sundhedsstyrelsen, midler der økonomisk har gjort 
det muligt for børn – unge – søskende og pårørende, at 
have et godt forum for hverdagen, et forum der hjælper 
familierne til at kunne ”leve”, være til og forhåbentlig 
skabe en tålelig hverdag og skabe gode minder for 
fremtiden.

2007 blev også året hvor vores lille medlemsblad fik 
et helt nyt layout – meget flot, med masser af dejlige 
billeder og gennemarbejdede artikler, tak til dem der 
med gratis indsats og anonyme midler har gjort det 
muligt.

På snarligt gensyn til generalforsamling og børnetræf 
den 25. april 2008 kl. 20.00 på Hotel Skuldelev Kro, 
Østergade 2 B, 4050 Skibby.

Lillian Hauermann Sørensen

Næstformand
“Man indstiller sig på de opgaver, man får i livet, 

og elsker de børn, man får. Vi ville gerne have været foruden 
den forfærdelige sygdom, men det har været et privilegium 

at være så tæt på Anne i de 22 år, hendes liv skulle vare.”

Kirsten og Helge
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Støvrings 
Robin Hood
Det er med stor sorg, 

at vi må meddele, at 

Anders ikke er mere.

Lørdag den 19. januar 2008 sov han stille ind på 
sit værelse. Anders havde de foregående 3 måneder 
været igennem et svært forløb, og til sidst kunne 
han ikke mere. Støvrings Robin Hood gav op.

Midt i vores sorg kan vi med taknemmelighed se tilbage 
og glædes over, at vi fik lov til at dele vort liv med en så 
kærlig, varm og glad dreng. Han har givet os så mange 
dejlige og muntre minder.

Vi har mange at takke – familie, venner, kolleger, naboer, 
Filstedvejens Skole, A-huset og Danahus. Tak for en 
fantastisk hjælp fra mange støtter igennem årene – og 
ikke mindst fra det sidste hold: Anne, Gitte, Charlotte, 
Michelle, Hella og Sanne. I har været seje, søde – og 
dygtige! Ligeledes skal lyde en stor og varm tak til 
Rebild Kommunes Hjemmepleje- og sygepleje – en flok 
dygtige og omsorgsfulde medarbejdere.

Der er en tid til at tale

en tid til at tie 

en tid til at græde 

over en vi ku’ li’

der er en tid mest til latter

når venskab fornys

jeg tror at vi er her

for at tænde lys

tænde lys

for hinanden

                               
      af Lars Lilholt

En særlig tak fortjener overlæge John Østergaard. 
Med sin store menneskelighed og empati – foruden 
den lægelige ekspertise – har han guidet os igennem 
forløbet på en helt fantastisk måde.

Endelig vil vi gerne takke SV-teamet og hele SV-forenin-
gen for den opbakning og støtte, vi igennem mange 
år har modtaget.

Rikke, Jette og Erik
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Den 14. nov. 2007 får vi stillet diagnosen Spielmeyer-
Vogt*. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi troet, at 
vores yngste datter kunne fejle noget så alvorligt.

Majas historie:
1. marts 2007 fik Maja et krampeanfald i børnehaven. 
I de næste 2 måneder ryger vi ind og ud af sygehuset i 
Sønderborg og endelig i maj starter hun op på medicin 
for epilepsi.

Samtidig med dette går hun jævnligt til øjenlægen, da 
synet ikke er helt optimalt. I oktober fortæller øjenlægen 
os, at Maja har forandringer på nethinden. Den mel-
ding lægger vi som forældre ikke så meget i, men set i 
"bagklogskabens klare lys" har alarmklokkerne ringet 
hér og dér.

Kære alle!

Jeg har i godt et år vist, at jeg 
havde en plet på højre lunge. 
Den 19. december fik jeg så 
svar på min sidste scanning, 
der viste at den var vokset, og 
lægerne havde besluttet, at de 
ville operere mig. Den 9. januar 
blev jeg opereret, og det var 
lungekræft. Den 23. januar fik jeg 
heldigvis at vide, at jeg er radikalt 
opereret, hvilket vil sige, at jeg 
ikke skal have nogen efterbe-
handling. Det er jo helt fantastisk. 
Næsten som at få livet forærende 
en gang til.

Det har været en barsk tid med 
alt for mange dystre tanker og 
forestillinger. Først ventetiden indtil 
operationen. Dernæst ventetiden til 
det endelige (histologi) svar. Selvom 
jeg har forsøgt at være positiv, tja, så 
når man jo næsten at planlægge sin 
egen begravelse.

Børneafdelingen i Sønderborg tager hånd om sagen og 
giver os det chokerende svar i november.

Så vi er nye i SV-regi, men synes vi har fået god støtte 
hos teamet og foreningen, familie og venner. Tak til de 
"erfarne SV-mødre" der har ringet os op og fortalt os 
at livet trods alt går videre, omend med en lidt anden 
drejning end forventet.

Mange hilsner fra 
Julie, Line, Maja, Kim og Margrethe 

* Læs mere om Spielmeyer-V ogt på    
   bagsiden af dette blad.

Velkommen til  Maja
- og hendes familie

Maja på 6 år mellem sine to store søstre Julie og Line

Omsorgen for 

de små ting!

Det er ikke det, du gjorde,

men det, som du ugjort véd,

der ligger dig tungt på sinde

ved kvæld, når sol går ned.

De milde ord, du glemte,

de breve, du ikke skrev,

de blomster, du ikke sendte,

til bitre minder blev.

Det blide varme håndtryk,

hvortil du aldrig fik tid,

fordi du var fyldt af dit eget

optaget af dagens strid.

Den sten, du burde borttage

fra andre menneskers sti,

de råd, de forgæves vented’,

mens du jog hastigt forbi.

Husk, livet er alt for hastigt

og alt for alvorligt ment

til, at vi med hjælpen må tøve,

indtil det bliver for sent.

Det er ikke det, du gjorde,

men det, du aldrig fik gjort,

der volder dig bitter smerte,

mens dagene glider bort.

                         E. Miller

Information fra formanden:

Jokeren skrev  i Berlingske Tidende 
blandt andet følgende: 

“Så hvis du har haft en rigtig lortemorgen, så tænk på, at det 
stadig er bedre end ingenting. Hvis solen skinner, er det vid-
underligt, men hvis det regner, er det sgu heller ikke så tosset. 
Og når nu ham den nævenyttige bilist skærer dig af i kapløbet 
om at komme først til rødt, så tænk lige over, hvor himmel-
råbende ligegyldigt,   det faktisk er. Lad ham bare køre og lad 
være med at bruge dit liv, din tid og energi på at forbande 
ham til helvede. Tænk, nå ja, og smil lidt til verden. Livet er en 
gave, og du kan hverken bytte den eller få pengene tilbage. Så 
træk vejret helt ind, forfølg dine passioner, giv din kæreste en 
ordentlig tur i høet, når du kommer hjem. God fornøjelse.”

Med ovennævnte digt og Jokerens ord 
vil jeg gerne minde jer og mig selv om, 
at livet alt for pludseligt kan få en ende. 
Og at vi skal huske på at få sagt og gjort 
de ting, der ligger os på sinde. Det er 
så let at lade dagene gå, tiden flyver 
af sted og inden man får set sig om, er 
det aften igen. Det er jo ofte de små 
ting, der glæder, et kompliment, en 
kærlighedserklæring, en blomst, en 
hilsen, måske lidt ros for noget man 
har udrettet, stort som småt.

Og når dette er sagt, vil jeg bare 
fortælle, at jeg er meget glad og 
meget lettet, og også, at jeg trænger 
rigtig meget til at tage den lidt 
med ro. Hvis nogen har opskriften 
på, hvordan man gør det, må de 
meget gerne sende den :o)  Så har 
jeg været lidt fraværende, sent ude 
med diverse informationer, klokket 
lidt i det så kan det måske skyldes 
ovenstående. 

Jeg ser frem til at gense mange af 
jer til vores 25 års jubilæum i april.

Kærlig hilsen Merete



8 9

Tillykke med 
dagen til ...
Thorbjørn Maischnack 12 år den 3. november
Nadja Jepsen 22 år den 7. november
Rasmus Gellert Olesen 19 år den 4. december
Sofie Staureby 18 år den 19. december
Peter Krogh  20 år den 28. december
Martina Jensen 15 år den 19. januar

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
mobil 4057 7995
pia@jyllingesyd.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

Norgestur 
& vedligeholdelse af sommerhuset
Ove Jørgensen
Geding Søvej 6
8381 Tilst
tlf 8624 0557
mobil 4010 4577
o.j.maskinudlejning@teliamail.dk

Redaktør + sekretær
Sinne Hansen
Præstevangen 22
3460 Birkerød
tlf 4581 9768
mobil 2140 1568
sinne_hansen@hotmail.com

Sofie blev 18 år 
den 19. december 

     

Indkaldelse til
Generalforsamling 2008

fredag den 25. april 2008 kl. 20.00 
Hotel Skuldelev Kro, Østergade 2 B

4050 Skibby, tlf. 47520308

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg
 Til SV-bestyrelsen er følgende 3 på valg
 • Lillian Hauermann Nielsen (genopstiller ikke)

 • Erik Hoff (genopstiller)

 • Pia Hansen (genopstiller ikke)

 Til SV-teamets brugergruppe er Jørn  
 Staureby på valg, som forældrerepræsentant 
 i SV-teamet er Carsten Munkholm på valg 
 (begge genopstiller)

6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 4 uger 
før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive 
serveret kaffe og kage.

Tilmelding senest 21. marts til undertegnede.

På bestyrelsens vegne
Merete Staureby, formand

Hotel Skuldelev Kro er beliggende i det naturskønne 
Hornsherred med få kilometer til fjorden og turistattraktioner.
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Det dukkede egentlig lidt tilfældigt op, idet Louises 
døgninstitution Margueritten, fortalte de havde haft 
Louise med derop, og at hun godt kunne lide det. Så vi 
blev nysgerrige, og næste gang Margueritten arrange-
rede en tur, tog vi med.

Generelt er huset enkelt indrettet i en lidt rustik stil, og 
der er en dejlig ro og fin udsigt fra vinduerne. I det store 
rum er der blandt andet et stort kuglebad, som er en 
af Louises favoritter. Når kroppen er spændt af spasti-
citeten, kan kuglerne have den effekt, at spasticiteten 
brydes og kroppen bliver helt afslappet. Fagfolkene 
fortæller, at det er fordi Louise bedre kan mærke sin 
krop, at kuglerne giver en god slags ”modstand”. Louise 
ser ofte helt salig ud, og det er jo en fornøjelse at 
opleve.

I det store rum er der også et lille the-køkken, hvor man 
kan varme lidt medbragt mad eller lave the og kaffe. Der 
er ingen betaling for the og kaffe, men man skal tage en 
ny pakke med, når der er ved at løbe tør. Det fungerer 
godt, de er endnu ikke løbet tør.

Der er også et badeværelse med karbad, hvor man kan 
komme forskellige dufte i vandet. Ét rum er et mørke-
rum, hvor der også er et lille kuglebad, men med klare 
kugler og skiftende lys. Der er endnu et rum med en 
seng med indbygget højtaler i, så man kan mærke 
rytmen i kroppen. Det sidste rum er en anden af Louises 
favoritter: en udæmpet vandseng med varme i og en 
diskokugle i loftet. Her bliver det tit til en lille lur, og vi 
går ikke af vejen for også selv at ligge og slumre lidt.
Der er mange flere detaljer og mindre ting, man kan 
prøve, men det fører naturligvis for vidt at komme ind 
på det hele her.

Louises storebror Jacob på snart 10 år, er også glad for 
Snoezelhuset. Det er blevet værdifuldt for os, fordi det 
normalt er halv kedeligt for Jacob at være sammen med 
Louise. Louise har Jansky-Bielschowsky, og er totalt 
plejekrævende i en alder af knap 8 år. Nul sprog og mo-

Snoezelhuse for hele familien
Snoezelhuse er sansehuse indrettet til blandt andet terapi for 
udviklingshæmmede, børn som voksne. Terapi lyder som et 
fint ord, så jeg vil i stedet beskrive vores egne oplevelser og 
erfaringer med Snoezelhuset i Helsingør. 

Louise og Anne

Louise æææælsker kuglebadet

 Detaljer fra udsmykningen

Snoezel er et begreb, der stammer fra Holland 
tilbage i 70’erne. Snoezel er en sammentræk-
ning af to hollandske ord, nemlig ‘sniffelen’ (snuse) 
og ‘doezelen’ (døse). Der er efterhånden en del 
Snoezelhuse rundt om i Danmark, så vidt jeg ved 
seks. Derudover er der en del institutioner, der har 
deres egen Snoezelafdeling.

torik. Her er det dejligt befriende, at familien kan være 
sammen om noget, som alle har lyst til.

Vi ville gerne have mulighed for at kunne tage i Snoezel-
huset på egen hånd, og det kræver et lille kursus. I hvert 
fald i Helsingør, jeg ved ikke, om det er anderledes 
andre steder. Det handler om stimulation. Teorien var 
indimellem lidt tør, men der var også et meget vigtigt 
afsnit: Hvad gør man, hvis man overstimulerer? Kurset 
varede et par timer. Derefter var jeg den glade inde-
haver af et kursusbevis og en nøgle. I Helsingør er prisen 
60 kr. pr. bruger (barn) for 2 timer. Der er rabat, hvis man 
booker f.eks. fire sammenhængende timer.

af Thomas Henkov

* 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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Sorg tager tid og er “hårdt arbejde”. Sorgen og savnet 
efter et mistet barn vil altid være der, men man lærer at 
leve med det. Man glemmer aldrig sit barn, men der 
kommer tidspunkter, hvor man trænger til at tænke på 
noget andet end tab og sorg.

Anne - da hun levede.
Ved 5-års undersøgelsen opdagede den praktiserende 
læge, at Annes syn ikke var helt godt nok; hun blev 
undersøgt af en øjenlæge og fik briller. Efter et års tid, 
nogenlunde samtidig med, at Anne blev storesøster, var 
synet atter ikke, som det burde være. Øjenlægen mente, 
at det nok bare var, fordi hun var blevet storesøster.

Kirsten og Helge troede ikke på det og fik deres egen 
læge til at undersøge det nærmere. Efter et grundigt 
udredningsforløb på Sønderborg Sygehus fik familien 
diagnosen - den værste dag i familiens liv og begyn-
delsen på 15 år med bevidstheden om, at de en dag 
skulle miste Anne. 

Sygdommen udviklede sig heldigvis langsomt, så Anne 
var velfungerende ret længe. Hun var ”heldig” kun at 
have ca. 3 epilepsianfald i alt i sit liv. Hun kunne læse, 
når skriften var stor og teksten ikke for svær, og så havde 
hun forståeligt sprog næsten til det sidste. Anne kunne 
gå, indtil hun var ca. 18 år, hvor kørestolen blev brugt til 
længere ture, og helt indtil hun var 20 år, kunne hun gå 
fra en stol til en anden.

Anne var - næsten til det sidste - klar over sin situation, 
dvs. hun vidste, at der var meget som andre kunne, som 
hun ikke kunne, og det havde hun meget svært ved at 
acceptere i de mange første år. Anne var nysgerrig og 

ville gerne så mange ting, men hun stødte konstant ind 
i sine begrænsninger, og det frustrerede hende. Det 
kunne især komme til udtryk over for Henrik, som i sko-
len hurtigt kom til at opnå færdigheder, som Anne ikke 
kunne slide sig til. Anne kunne genere ham på en ikke 
så sød måde, så det har været hårdt - især for Henrik - at 
have en syg søster. 

Man gør det jo så godt man kan i situationen, 
og man kan jo altid gøre det bedre, når man ser 
tilbage.
Kirsten og Helge har ofte talt om ting, som de kunne 
have gjort anderledes, men siger så: ”Man gør det jo så 
godt man kan i situationen, og man kan jo altid gøre det 
bedre, når man ser tilbage.” Men én tanke, som de ofte 
vender tilbage til, er, at der var en periode på næsten 
to år i Annes liv, hvor hun var ret aggressiv. Helge 
og Kirsten mener, at Anne måske i virkeligheden var 
depressiv og måske kunne have haft glæde af antide-
pressiv behandling. Som de siger: ”Demente kan jo blive 
depressive, når de mærker, at de ikke kan det, de gerne 
vil, og det er jo en slags demens, SV-børnene får.”

Hvorfor skal man gå i skole i mange år, når man 
kun har et kort liv at leve?
Anne gik i almindelig folkeskole til og med 6. klasse. 
Hun fik tilbudt en specialskole på et tidligere tidspunkt, 
men det gik slet ikke. Kirsten ryster på hovedet og siger: 

fortsættes ...

Tema: Sorgen tager tid

Kirsten og Helge er taget hele vejen fra Christiansfeld i 
Sønderjylland til Birkerød i Nordsjælland med 1½ døgns 
varsel for at lade sig interviewe til “Hurra for livet” om 
Annes liv og død. Kirsten og Helge har atter fået vendt 
sig imod livet, og de tog uden tøven imod opfordringen 
til at fortælle om Annes liv og død og om, hvordan de 
har arbejdet sig gennem sorgen over at miste hende og 
komme tilbage til livet med en hverdag uden Anne. 

Det er ca. 1½ år siden Anne døde - hun blev 22 år og 
havde SV. Anne efterlod to brødre, en storebror Peter 
på 24 og en lillebror Henrik på 16 samt sine forældre 
Kirsten og Helge. 

af Ida Tvede

Anne 20 år

Begravelse

Solens stråler
- den hvide snes endeløse flade er brudtaf et lille kvadratisk hul

Bidende frost
- dybt nede i mørket
lyser den lille hvide urne op

Solens stråler
- tårerne på kinden fryserglimter som krystaller

Bidende frost
- sneens hvide orden er atter heli det fjerne ser et egern på

Solens stråler
- varmen når vores hjerterVi ser det er dig - du er hos os

af Ida Tvede

Anne i motorcykel

En snak om Anne
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”Hvad mon de tænkte på, da Anne blev tilbudt en spe-
cialskole, hvor børnene i den klasse, hun kom i, primært 
manglede sprog. Senere kom hun på samme skole dog i 
en anden klasse, men det blev aldrig helt lykken.”

Den bedste tid i Annes ”skoleliv” var, da hun fyldte 17 
år og kom på beskyttet værksted. Kirsten mener, at så 
syge børn, som SV-børn, ikke burde trækkes igennem 
en lang skolegang, hvis det giver for mange negative 
oplevelser (meget lang i forhold til den alder, de opnår), 
men at der skulle gøres en langt større indsats for at 
finde en dagligdag, som passer til deres behov og deres 
liv. Der er et stort skisma mellem det normale liv med 
skolegang og læring, og det at have det rart, når man 
har så kort et liv. Familien har flere gange været berørt 
af konflikter, fordi lærerne på den ene side “ved bedst”, 
mens “vi er forældre, vi kender vores barns behov bedst”. 
Det har været nødvendigt at kæmpe for sit barn (der er 
ikke andre, der gør det). Dertil kommer, at Helge arbej-
der i kommunen, og det har helt sikkert været en ekstra 
fordel rent samarbejdsmæssigt.

Tiden med hjælp og mange støtter var krævende 
på flere måder 
Anne boede hjemme i en lejlighedsagtig tilbygning, 
som blev lavet, da Anne var ca. 11 år. Det fungerede 
rigtigt godt: Anne kunne have sit eget liv der med 
støtterne. Kirsten og Helge kunne let komme til og fra, 
hvilket har været meget vigtigt, da Kirsten altid har 
været den gennemgående støtte for Anne. 

I det sidste års tid kom der en hjemmehjælper, der sam-
men med Kirsten hjalp Anne op, i bad og i tøjet om mor-
genen. Anne spiste morgenmad sammen med familien, 
før Kirsten gik med Anne i kørestolen til det beskyttede 
værksted, som lå lige i nærheden. Ud over hjemme-
plejen, der hjalp Anne op og i tøjet om morgenen, 
har Kirsten selv passet Anne med fuldtidsstøtter i hver 
anden weekend og hver onsdag. Kirsten og Helge har et 
sommerhus, hvor de tilbragte mange af de weekender, 
hvor Anne havde støtte. Det både gav dem “rigtigt” fri, 
og gav Anne frirum til at være sig selv.

Annes død kom for tidligt, og SV var ikke den 
direkte årsag.
Anne blev anbefalet til at få en sonde direkte ind i 

Hårde krav

Veninde, prøvelsernes tid er lang

Meget mod skal du have

Ikke noget med at blive bange

Du skal bevare troen for os begge

Vis at du tør være hos mig,

når jeg har det allerværst

Vid at min urimelige vrede,

intet har med dig at gøre

Vis at din skulder kan bære

Jeg har så hårdt brug for den

Du tror, at du har hørt det hele

Mine tåres brønd er bundløs

Jeg har brug for dit mod

Uden dig går det ikke

Se mig i øjnene - hold mig fast 

Hjælp mig at turde rumme

af Ida Tvede

 

Tema: Sorgen tager tid

maven, som hun kunne få væske i, fordi hun havde 
mange problemer med maven. Problemerne var udløst 
af, at hun ikke følte tørst, og derfor heller ikke drak nok. 
Kirsten havde hele tiden en dårlig fornemmelse af den 
sonde-operation, uden der i øvrigt var nogen rationel 
forklaring på det. 

Anne kom til forundersøgelse og blev indlagt til opera-
tion dagen efter. Det var meningen, at Anne skulle med 
hjem igen, så snart hun var vågen og havde det godt. 
Men da hun vågnede efter operationen, var hendes 
smerter meget stærke og svære at bekæmpe. Anne 
havde det på ingen måde godt nok til at komme med 
hjem. 

To dage efter blev Anne opereret igen, 
hvor lægerne fandt en betændt blindtarm, der nær var 
gået hul på. Om det var et uheldigt sammentræf, eller 
om der var en sammenhæng med sondeoperationen, 
er usikkert. Men fordi det var i forbindelse med en 
operation, tog det noget længere tid at blive klar over 
problemet. 

Efter blindtarmsoperationen havde Anne stadig meget 
ondt; det var umuligt for hende at sove mere end tre 
timer ad gangen. Men det værste var, at hun var meget 
bange og utryg - alt virker jo som overgreb, når man 
ikke kan se og har svært ved at kommunikere. Derfor 
endte det med, at familien efter eget ønske prøvede at 
få Anne med hjem, men det var bestemt heller ikke rart, 

for hun var alt for syg til at have derhjemme. Hjemme-
plejen kom hver 3. time og så til hende. Efter et par dage 
spidsede det igen til med alt for stærke smerter, Anne 
fik kun tre døgn hjemme, før hun blev indlagt igen og 
opereret for 3. gang. Hendes infektionstal var tårnhøje, 
og hun fik mange forskellige antibiotika. Med smer-
terne var det uændret, og en 2-3 dage før Anne døde, 
vidste Kirsten og Helge, at hun ikke ville klare det. De 
bad lægerne om at give op, de kunne ikke bære at stå 
så magtesløse og se Anne have så mange smerter og 
være så bange. Især Peter havde det meget svært med, 
at Anne ikke blev rask og ikke kom med hjem. Han var jo 
storebror og har haft barndomsår sammen med Anne, 
før sygdommen viste sig. Læger må jo ikke bare give op, 
og de forsøgte at smertedække Anne bedre, men helt 
godt var det ikke. 

De sidste timer med Anne
I de sidste døgn var familien på sygehuset hele tiden, 
selv om børnene måtte sove på gangen i to stole, der 
blev sat sammen og 
kun fik få timers søvn 
ad gangen. De unge 
støtter kom af sig 
selv og sad vagt i den 
sidste uge, så Kirsten 
kunne sove lidt (lige 
ved siden af Annes 
seng). Kirsten forsøgte 
at hente lidt rent tøj, 
men nåede det aldrig, 
fordi Helge ringede 
og fik hende til at 
vende om - der var 
krise. Kirsten løb fra 
bilen - uden sko - for at 
det skulle gå stærkere. 
Anne levede dog et 
halvt døgn længere. 

Hen på aftenen, hvor alle sad stille i Annes stue 
kunne Kirsten mærke, at Anne skulle have lov at sove. 
Kirsten satte sig hos Anne, tog hendes hånd og fortalte, 
hvor meget hun elskede hende, at hun bare skulle sove 
nu, for hele familien var hos hende, og de skulle nok 
blive og passe på hende. Alle var på skift henne og give 

Anne et sidste lille kram til farvel. Ganske kort tid efter 
døde Anne. Kirsten føler sig overbevist om, at Anne 
kunne høre, hvad hun sagde, for Anne virkede, for første 
gang i to uger, fredfyldt i minutterne inden hun slap.
Familien tændte stearinlys og sang nogle af Annes ynd-
lingssange. Derefter kørte Kirsten med børnene hjem, 
mens Helge blev ved Anne. Kirsten og børnene valgte 
sammen tøj og smykker, som Anne skulle have på. 
Børnene sov hjemme og Kirsten kørte tilbage til Anne 
og Helge.  Forældrene blev ved Anne hele natten.

Afsked med Anne hjemme i hendes eget værelse
Familien ville gerne have Anne med hjem, indtil hun 
skulle begraves. ”Anne er jo vores barn, og hun hører 
til hos os”. Det kan man godt, hvis en tilladelse og en 
udfyldt dødsattest følger Anne. Alt blev ordnet og Anne 
fik tøj og smykker på og kom med hjem, hvor hun lå så 
fint i sit værelse med masser af blomster omkring sig. 
Familie og venner kom forbi med blomster for at sige 
farvel til hende. Enkelte venner syntes, at tanken om at 

komme var svær, men var bagefter meget glade over, 
hvor smukt og intenst det var at sige farvel i private og 
rolige omgivelser. Anne så så fredfyldt og yndig ud, som 
hun lå der i sit tøj, næsten som om hun bare sov i sin 
åbne kiste. Kirsten og Helge er helt enige, om at det var 
en god beslutning at have Anne hjemme, og det har 



16 17

været dejligt at kunne tage afsked med Anne i deres 
eget tempo ved at have Anne hjemme indtil begrav-
elsen.
Kirsten finder et stort album frem fra tasken og viser 
billeder af Anne. Det er meget stærkt og bevægende 
at se billederne. Kirsten siger, “Jeg var aldrig god til at 
få taget billeder, mens Anne levede. Der er så mange 
billeder, jeg gerne ville have taget. Jeg er meget glad 
for, vi fik taget alle disse billeder.”

Begravelse
Der var ikke meget tid til at finde et gravsted. Anne 
døde tirsdag aften, og begravelsen blev nødt til at være 
fredag, da kirken var i brug i weekenden og mandag var 
for længe at vente, når Anne var hjemme. Anne skulle 
begraves i kisten - ikke brændes - derfor måtte gravst-
edet være valgt og klar allerede til fredag. De fandt et 
sted med plads til tre (Anne, Far og Mor).  Kirsten og 
Helge vidste godt, at man kan udvælge sig det sted, 
man gerne vil begraves, årevis før man skal bruge det. 
De havde også mange gange tænkt på, at det ville de 
gøre, så det var der til Anne - men det var blevet ved 
tanken. 

Ved begravelsen var der især én sang, som det betød 
meget for Kirsten at få spillet i kirken. Det er en sang, der 
blev skrevet til Anne 10 år tidligere, som hun selv havde 
indsunget på en CD. Sangen hed ”Sommerfuglen”. Den 
blev afspillet på en computer tilsat højtalerne i kirken, 
og det lød meget smukt at høre Anne synge sin egen 
sang i kirken.  Anne fik en meget smuk begravelse, 
som det midt i sorgen har været rart for alle at tænke 
tilbage på. 

Hvordan kommer man videre?
Annes gravsted betyder rigtigt meget for familien, som 
i begyndelsen besøgte den flere gange om dagen. Det 
gav ro lige at sige hej. Efterhånden er det måske 1-2 
gange om ugen Kirsten kommer der, Helge og dren-
gene lidt mindre. Hele december står der et lille lys og 
brænder. Nogen gange står der blomster fra andre, og 
det varmer meget, at der er nogen, der tænker på Anne. 
Da Anne var død, fik Kirsten alle hjælpemidlerne i Annes 
lejlighed fjernet med det samme. Det meste af Annes tøj 
blev brændt, for Kirsten kunne ikke holde ud at skulle se 

andre gå i det, så genbrug var ikke en mulighed. Legetøj 
og DVD er der stadig masser af rundt omkring, det gør 
ikke noget, det er kun hyggeligt at have. Det var vigtigt, 
at Annes lejlighed ikke blev et mausoleum over hende, 
så efter et lille stykke tid fik Henrik lov til at flytte ind 
der - og det er et dejligt sted for ham at have. Kirsten 
og Helge har hidtil ikke været den slags mennesker, 
der har billeder af børn og familie stående fremme på 
reolen - nu hænger Anne på væggen og der står billeder 
i reolen, siger Kirsten med et lille smil.

I hele Annes sygdomsforløb har Kirsten og Helge for-
søgt ikke at ”glemme” de raske børn, men at fokusere 
og holde fast i andet end sygdom - de raske børn skal 
meget igennem sammen med familien. ”Og,” siger Kirst-
en ”det er især vigtigt, når man er så opfyldt af sygdom, 
som man er med et SV-barn.” Alligevel oplevede Kirsten 
efter Annes død, at der pludselig blev plads til Henrik.  
Det er meget tydeligt, at Henrik nyder at være “enebarn” 
(Peter er flyttet hjemmefra for flere år siden). 

Kirsten fik efter Annes død flere timer på arbejde og 
startede med frivilligt arbejde på et lokalt hospice ca. 
1 gang om ugen. Det kom ret hurtigt i stand, for tiden 
ikke bare skulle blive brugt til noget andet og smuldre 
væk, og det er vigtigt for Kirsten at bruge tiden på no-
get, der er meningsfuldt for hende og for andre.
I efterforløbet har det været en rigtig god følelse at vide, 
at det er gjort “rigtigt”. Alle de små ting, der skete, og 
måden at få sagt farvel på har betydet meget - det er 
vigtigt at få sagt ordentligt farvel - vigtigt at have det at 
tænke tilbage på. Men Kirsten og Helge har også været 
fremsynede og har tænkt på ”tiden efter Anne” allerede 
fra det tidspunkt, hvor hun fik diagnosen. De har bevidst 

været aktive for at holde deres netværk og venskabs-
kreds ved lige. De vidste jo, at de skulle miste Anne og 
at der ville komme en tid bagefter, hvor det ville betyde 
meget at have en omgangskreds og gode venner. 

Set lidt på afstand
Det er en meget langvarig sorg, man får, når ens barn 
får diagnosen SV. Kirsten og Helge husker, at det næsten 
var værre at få diagnosen, end døden egentlig var, da 
den kom. Diagnosen betød, at der var så mange ting og 
oplevelser, der blev tabt - som skulle afskrives: Livet med 
det raske barn, bryllup, børnebørn osv. Også rædslen 
for, at det syge barn skulle overleve forældrene - det var 
meget stressende.
 
Nu som tiden er gået, er det en mærkelig fornemmelse 
efter så mange travle år at have tid til at sidde og tale 
sammen, tid til at foretage sig noget andet sammen - og 
der er så stille i huset. En gang om året kommer støt-
terne til middag, og det er meget hyggeligt at høre om 
deres oplevelser med Anne og mindes den gang, de 
havde deres daglige gang i huset. Især de unge støtter, 
har betydet noget for Anne; de kunne tale med hende 
om ting, som unge mennesker taler om - bl.a. kærester 
og den slags. Det vigtigste, når man er støtte, er måske 
ikke så meget uddannelsen, men at have hjertet på det 
rigtige sted, og sådanne støtter var Anne omgivet af.

Alle startede arbejde og skole hurtigt efter. Kirsten 
synes, det var for hurtigt, men tænkte ikke på at få en 
længere sygemelding. Henrik fik ikke meget hjælp i sin 
skole, hvor han lige var startet i 10. klasse, dvs. mange 
kendte ikke hinanden. Skolen havde ingen procedurer 
for, hvordan man tager imod et barn, der kommer 

tilbage efter sådan en oplevelse, imens Peters arbejds-
plads viste noget mere omsorg. Familien var meget 
sammen i ugerne på hospitalet og i ugen efter, der blev 
talt og grædt meget. Den intense tid bragte familien tæt 
sammen og har haft stor betydning for genoptagelsen 
af det daglige liv. 

Når Kirsten tænker tilbage, er der perioder i Annes liv, 
som har været særligt svære. Det var frygteligt at miste 
øjenkontakt med Anne, og sproget - det var meget 
svært, da kommunikationen blev dårlig, selv om det 
var en glidende proces. Og - siger Kirsten med tårer i 
øjnene - ”Til sommer er det 2 år siden Anne døde, jeg er 
så bange for at miste den nærhed, som jeg har haft med 
Anne - 2 år er lang tid, og alligevel så er det ingen ting.” 

Det har været en gave at lære brugerne på det beskyt-
tede værksted at kende, og ens hjerte vil altid stå de 
handicappede nær.    

Man indstiller sig på de opgaver, man får i livet, og 
elsker de børn, man får. Vi ville gerne have været foru-
den den forfærdelige sygdom, men det har været et 
privilegium at være så tæt på Anne i de 22 år, hendes liv 
skulle vare.

Omgangskreds

Det er 7½ måned siden

Ingen tør ikke sige det

Nu må det være nok

Den gamle ven må komme tilbage

De forstår det ikke

Hun kommer aldrig

Hun er blevet en anden

Den gamle ven findes ikke mere

De mistede en ven - en kollega

De må lære at kende på ny

Det er krævende

Den nye ven er langsomt på vej

af Ida Tvede

Annes have
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Rapport fra 11th International 
Congress on Neuronal Ceroid 
Lipofuscinosis, Rochester, USA, 
14th-17th July 2007. 
Af John Østergaard

Midt i den danske sommerregntid deltog jeg, ud-
sendt af SV-foreningen, i den internationale NCL-
kongres, der denne gang blev holdt i USA.

Der blev holdt ialt 60 fore-
drag, hvoraf de 23 omhan-
dlede Spielmeyer-Vogt og 
otte omhandlede Jansky 
Biel-schowsky. Foredragene 
var mere klinisk relevante, 
end jeg tidligere har oplevet 
det. Det vil sige, at der var 
flere foredrag, der handlede 
om behandling, hvor man 
tidligere meget drøftede 

årsager til sygdommene. Fortsat er det dog "laboratori-
elæger" der er i stort flertal på kongressen, men der var 
som noget nyt også en enkelt session, hvor de klinisk 
arbejdende læger kunne tale sammen. Der var én en-
kelt læge fra USA, én fra England, én fra Holland, tre fra 
Finland og så undertegnede fra Danmark.

Med hensyn til behandling var der enkelte 
foredrag omkring stamcelletransplantation og 
genterapi ved Jansky Bielschowsky. Ved stamcel-
letransplantationen brugte man stamceller fra aborter/
dødfødte. Man havde foreløbig behandlet tre patienter 
i USA. Vi blev dog ikke præsenteret for nogle data. Man 
havde forsøgt genterapi på 10 børn med Jansky Biels-
chowsky. De var mellem tre og ni år gamle. Børnene 
blev fulgt med hensyn til motorisk funktion, anfald og 
sprogudvikling. Forløbet var uændret hos en, blev for-
værret hos en, og en døde. I de sidste syv tilfælde mente 
man, at forværringen i sygdommen foregik langsom-
mere, og man kunne ved MR-skanning se, at formind-
skelsen (svind) af hjernebarken forløb langsommere.

På kongressen blev der som sagt talt rigtig meget 
om Spielmeyer-Vogt. Det kan man takke David Pierce 
fra Rochester for. Han har gennem de sidste 5-6 år haft 
en teori om, at ødelæggelsen af nervevævet til en vis 
grad kan være et udtryk for en såkaldt autoimmun reak-
tion. Det vil sige en fejlagtig nedbrydning af eget væv. 
Han har gennem årene forsøgt at sandsynliggøre dette 
gennem forskellige typer af undersøgelser. Han har 
påvist et antistof mod et protein (GAD 65), som normalt 
omdanner et signalstof i hjernen til et andet signalstof. 
Det drejer sig om omdannelsen fra Glutamate til GABA. 
Dette giver samlet set en nedsat mængde af det hæm-
mende signalstof, GABA, i hjernen, hvilket resulterer i 
overstimulation af nervecellerne, som David Pierce me- 
ner kan føre til ødelæggelse af nervecellerne. Det store 
spørgsmål er imidlertid, hvorvidt GAD 65 er en følge 
af sygdommen eller en årsag til selve Spielmeyer-Vogt 
sygdommen. Det har han prøvet at finde ud af ved at 
lave forskellige undersøgelser på Spielmeyer-Vogt mus, 
det vil sige mus, der er blevet genetisk manipuleret, 
så de har en genetisk forandring, som den vi ser ved 

Spielmeyer-Vogt. De samme mus påfører han forskel-
lige forandringer i deres immunologiske apparat (evnen 
til at danne antistoffer) og undersøger de motoriske 
evner hos disse mus. Det gør han ved at lade musene gå 
rundt i en karrusel, og så måler han tiden, der går indtil 
de falder ned. Han har fundet ud af, at SV-mus uden 
genetisk evne til at danne antistoffer sidder længere 
på muse-hjulet før de falder ned, og da han også får 
en bedre funktion hos de SV-mus, han har fodret med 
et medikament, der undertrykker antistofdannelsen, 
mener han, at antistofdannelsen er medvirkende til 
sygdommen, mere end at den blot er et symptom på 
sygdommen. David Pierces SV-mus bliver alle sammen 
undersøgt af en rigtig dygtig musehjernepatolog i Lon-
don. Han hedder Jonathan Cooper. Når antistofmekanis-
men er genetisk blokeret kan han se, at forandringerne 
i hjernen er mindre, men han havde endnu ikke nogle 
resultater på de mus, der havde fået antistofmedicin i 
deres foder. Man afventer disse undersøgelser, men man 
er i USA allerede nu begyndt at søge penge til et klinisk 
studie, hvor man skal afprøve medicinen (som regulerer 
antistofdannelsen) på personer med Spielmeyer-Vogt.

Der var også en hjerteundersøgelse fra mus, der 
havde den tidlige form for NCL-sygdom, det vil sige 
den form, hvor symptomerne hos mennesket allerede 
begynder i et års alderen (den såkaldte INCL sygdom). 
Man finder da forandringer i hjertet svarende til hjer-
temusklen og hovedpulsåren, mens der ikke var æn-
dringer af selve hjertets evne til at trække sig sammen. 
Man fandt heller ikke nogle rytmeforstyrrelser. Fore-
dragsholderen til denne undersøgelse fandt de danske 
hjerteundersøgelser meget vigtige, idet man var nødt til 
at se på andre organer end hjernen, i fald det skulle vise 
sig, at man nu stod foran et behandlingsgennembrud i 
forhold til det hjernemæssige.

Som ved de tidligere kongresser får man meget ud af 
at deltage i den livlige, kollegiale snak i pauserne og i 
forbindelse med aftenhygge. Det er helt tydeligt, at hvor 
drøftelserne tidligere gik på det mere basale om, hvad 
der foregik i den enkelte celle, så drejer det sig mere og 
mere om behandling, og dette er jo et stort og positivt 
skridt i den rigtige retning.

Selve det videnskabelige møde overlappede årsmø-
det for den amerikanske Spielmeyer-Vogt forældre-
forening, og det var en stor oplevelse at deltage i deres 
aftenarrangement. Her blev de enkelte børn og unge 
klappet ind i salen, nogle optrådte med sang, og i forbin-
delse med danseopvisning blev der samlet penge ind til 
forskningen.

Næste internationale kongres 

finder formentlig sted i Tyskland i 2009.

John Østergaard
overlæge, dr. med.

SV-team

Når alverdens 
             viden samles
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Kontakt til John Østergaard

Som led i SV-teamets økonomistyring er det vigtigt 
at præcisere, at jeg kan træffes telefonisk i almindelig 
dagarbejdstid på Skejby Sygehus på tlf. 8949 6708, eller 
gennem sygeplejerske Helle Vinther, tlf. 8949 6784. 
Ved ikke-hastende sager og ved f.eks. receptfornyelser, 
kan e-mail (joa@sks.aaa.dk) med fordel anvendes.
Udlevering og brug af mit private telefonnummer kan 
aftales i konkrete tilfælde, f.eks. ved hospitalindlæggelse 
eller andre ekstraordinære akutte problemstillinger. 

Kontakt til Jørn Greve

SV- teamet visiterer til psykologsamtaler, dvs. ønsker 
om samtaler med Jørn Greve går via koordinator 
og/eller de pædagogiske konsulenter, som bringer 
sagen op på et teammøde. Når der er blevet visi-
teret til psykologsamtaler retter Jørn henvendelse til 
pågældende familie vedr. tid og sted for samtalen. 
Teamet bestræber sig på at antallet af psykologsamtaler 
inden for teamets regi begrænser sig til 1-3 samtaler. 
Der vil derfor blive gjort en indsats for at rådgive om, 
hvordan der kan blive etableret en mere kontinuerlig 
kontakt til en lokal psykolog, hvis der er behov for det. 
Teamet råder kun over 150 psykologtimer årligt. Dette 
betyder at Jørn Greve går ind i akutte spørgsmål, 
herunder når der kommer nye børn, og ikke i egentlige 
samtaleforløb. 
  

Redaktionen

Kære alle forældre, søskende, bedsteforældre, 
pårørende, støtter og institutioner!

”Hurra for livet” er nu udkommet i dette format og 
layout i fire numre. Det har været fantastisk at skabe 
et helt nyt blad med professionelle bladfolk. Vi vil her 
gerne præsentere holdet, der har været de gennem-
gående kræfter for at få bladet produceret, for Birgittes 
og Munters vedkommende også med firmalogo, da de 
er professionelle ”bladfolk”, der har tilbudt deres indsats 
uden beregning.
 
Det er helt klart vores intention at fortsætte arbejdet 
med mange gode blade endnu, og derfor skal der lyde 

Det bliver så godt, 
som I vil gøre det!
Af Sinne Hansen

en kraftig opfordring til jer alle sammen om at sende os 
bidrag til bladet. Nogle har allerede gjort det og tak for 
det!

Skriv tekster til bladet - kort eller langt – godt skrevet el-
ler mindre godt skrevet. Skriv, hvis I har noget på hjerte! 
Vi skal nok sætte det pænt op og læse korrektur. Skriv 
også en mail, hvis I har en idé om et emne, som I synes, 
vi skal skrive om. Og send billeder – også uden lange 
tekster. Bladet bliver jo kun så godt, som I selv gør det – 
og hvis alle bidrager med lidt ind i mellem, bliver det et 
spændende og vedkommende blad!

Send tekster, billeder, ideer og forslag til
Sinne_hansen@hotmail.com
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Nyt fra SV-Ekspertteamet

Kurser og 
Sommerskole i 
kalenderåret 2008
I 2008 år er der fastlagt følgende tre kurser 
på Synscenter Refsnæs 

1. Personalekursus 
Onsdag d. 27. feb. – fredag d. 29. feb.
Kurset henvender sig til pædagoger, lærere, støtter og 
andre der arbejder med Spielmeyer-Vogt sygdommen.

2. Sommerskole
Søndag d. 15. juni – fredag d. 20. juni.
Målgruppen er her børn og unge med Spielmeyer-Vogt 
sygdommen. 
Det er i år lykkedes at få hele Stausgård til vores 
rådighed. Det skulle derfor nu være slut med de seneste 
års indkvarteringsproblemer. 

3. Forældrekursus
Fredag d. 24. okt. – søndag d. 26. okt.
Weekendkursus der henvender sig til forældre til børn 
og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen.

På Synscenter Refsnæs hjemmeside www.synref.dk, kan 
der hentes flere detaljer om de enkelte kurser, dog er 
kurser for efterår 2008 og forår 2009 endnu ikke lagt ind. 
Mht. Sommerskolen vil der blive sendt særlige invita-
tioner ud til de enkelte børn og unge, men vi beder jer 
bemærke, at det i år er i uge 25, der er Sommerskole. 

Anne, Susan og Kurt

Hallo hallo?
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Kom og nyd den pragtfulde natur 
på Djursland i foreningens dejlige 
aflastningshus, Lærkereden, som 
udlejes hele året til alle vores 
medlemmer

Det består af et dejligt handicapegnet hus til seks 
personer samt et anneks til fem personer.
Huset, som kan bruges hele året, har brede døre, så 
kørestole kan komme ind, og et værelse med to hospitals-
senge. Både hus og anneks har toiletter og brusebad og er 

udstyret med moderne bekvemmeligheder. 

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 mobil 4057 7995 
pia@jyllingesyd.dk

Deadlines for at reservere sommerhuset
For at alle dels kan få lige chance for at reservere huset, dels 
får mulighed for at planlægge i god tid, har vi genindført 
deadlines. Der bliver to frister: 

16/2 – 15/8 skal søges senest 1. januar 
16/8 – 15/2 skal søges senest 1. juli 
Du vil få svar ca. 14 dage efter fristens udløb, om du har fået 
huset som ønsket. Det er selvfølgelig muligt at spørge, om 
huset er ledigt efterfølgende, men du risikerer, at huset allerede 
er booket.

Tips&ideer
Velkommen til nye medlemmer

Niels Riis Sabro
Mads Thuesen Pedersen Kbh, NV
Susanne Nielsen Suldrup
Michelle Månsson Støvring
Gitte Mortensen Aalborg SØ
Helle Tönder Mørch Nibe
Tanja Lyng Nielsen Spøttrup
Hanne T. Jørgensen Hammel
Margrethe & Kim Nicolaisen Højer
Dorte Hjulmand Smørum

Sådan bliver du medlem
Du er velkommen som medlem i foreningen, og du vil, 
som medlem, få tilsendt bladet “Hurra for livet” fire gange 
om året. Se nedenfor.

Så er det tid til at betale kontingent:
For familier:   200,- kr. pr. år
For enkelt personer:  100,- kr. pr. år
For institutioner:  200,- kr. pr. år

Beløbet overføres til kontonr: 
reg. 9570  konto  2370603   
Nye medlemmer er velkomne til at melde sig ind via en 
overførsel af beløbet.

Husk altid at anføre navn og adresse på girokortet eller når du 
overfører via netbank.

Tilskud til foreningen
Købmand Vagn Larsen & Hustrus Fond kr. 50.000
Skandinavisk Tobakskompagni’s Gavefond  kr. 30.000
Oticon Fonden kr. 5.000
Tips- og Lottomidler 2007 kr.   227.216
DLH-Fonden kr.     20.000
Lærerstandens Brandforsikring kr.       5.000
Fabrikant Mads Clausens Fond kr.       5.000

Foreningen informerer:

Navn:  Hurra for livet
Årgang:  25. nr. 3-2007
Udgivelser:  4 gange årligt
Oplag:  300
Redaktion:  Sinne Hansen,
 sinne_hansen@hotmail.com  
 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 2008:
nr. 2 - maj 2008

Bidrag modtages gerne og sendes til:
redaktør Sinne Hansen, 
Præstevangen 22, 3460 Birkerød
sinne_hansen@hotmail.com 

KOLOFON  Spielmeyer-Vogt Foreningens medlemblad

   Louise i Snoozelhuset, som rigtig hygger sig i de farvestrålende kugler.  :o)


