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Formandens klumme:

‘Tæt på beboerne’ i Skandinavisk Dyrepark !

Så er endnu et år snart gået, og personligt synes jeg, at et år går alt for 
stærkt. Hvor blev det lige af. 
Heldigvis kan vi se tilbage på dejlige arrangementer, hvor vi som altid, 
kan være fælles om både sorg og glæde. Hvor vi kan dele vores erfaringer 
med hinanden og hele tiden blive lidt klogere.

Hvad er der så sket i årets løb? I marts måned deltog Sinne og Merete i et arbejdsmøde i London med 

henblik på at etablere et internationalt samarbejde om Spielmeyer-Vogt. Der blev nedsat en uformel 

arbejdsgruppe, nemlig International Battens Disease Group, og vi må se, hvad dette samarbejde 

fremover bringer. Vores næste møde bliver i London, september 2011. Vi tror, det er rigtig godt at dele 

erfaringer på tværs af landene.

Der er blevet afholdt de sædvanlige træf for børn, unge og deres støtter, og disse træf er uvurderlige i 

forhold til samvær, nærvær og den sociale kontakt med ligestillede. Der er positive tilbagemeldinger på 

arrangementerne, og klangmassage, som alle blev tilbudt på efterårstræffet,

var et hit, som man vist gerne ser gentaget.

Vores generalforsamling i Roskilde var en rigtig dejlig weekend med nye oplevelser. Der er i hvert fald 

nogen, der i dag drikker mindre Cola Zero, og en hel del, der får friskpresset grøntsagsjuice hver dag :o)   

Familietræffet var som altid en succes, og hvor er det dejligt at møde familierne, børnene, de unge og 

deres søskende. Forældrekurset på Synscenter Refsnæs var en rigtig dejlig weekend med tæt og intenst 

nærvær, en helt fantastisk Zumba time for ”pigerne”, og som altid havde Jørn og de andre ”herrer” sørget 

for en lækker middag.

Merete og Bob har deltaget i Sjældne Diagnosers 25 års jubilæum og repræsentantskabsmøde. Sjældne 

Diagnoser, som jo er vores paraplyorganisation, har nu 42 sjældne sygdomme samlet under sig. 

For nogle har det været året, hvor de mistede et barn. Det gør ondt, og hver især må finde deres måde 

at tackle sorgen på og komme videre ud i livet. Fra foreningens side er der altid stor opbakning, og det 

varmer os alle. At vi har foreningen og hinanden, både når livet er dejligt, og når livet gør ondt, 

er ingen selvfølge, det er ikke alle forundt! Det er værd at tænke over.

Jeg vil gerne rette en tak til alle, der i årets løb har ydet en indsats for, at vores forening kan eksistere, 

at vores hjemmeside er der, at vores blad udkommer og er så flot, at vi har penge i banken, at de unge 

mennesker kommer til Norge, tak til John for hans altid uvurderlige støtte, tak til SV-teamet og alle 

andre, der gør en forskel. Til sidst en tak til alle de dejlige mennesker, der arbejder med og for vores 

børn og unge. Uden jer gik det ikke!!

Med disse ord ønskes I alle 
en glædelig og dejlig jul samt 
et godt og lykkebringende 2011
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DET HANDLER IKKE ALTID 
OM LÆNGDEN AF LIVET, MEN 
INDHOLDET AFGØR, OM MAN HAR 
HAFT ET GODT LIV ELLER EJ. 

Dette er der mange mennesker, der 

stiller sig uvidende overfor. Hvordan 

kan man sige, at man har haft et godt 

og oplevelsesrigt liv efter kun 23 år 

på jorden? Svaret er ganske simpelt, 

gør som Katrine Keller. Katrine holdt 

altid humøret højt, og det var endda 

på trods af nogle meget svære odds, 

sværere end de fleste mennesker 

nogensinde vil kunne forstå. Med en 

meget alvorlig sygdom hængende  

over sig, kan man kun beundre den 

glade stemning, der altid var rundt  

om Katrine.  

Da Katrine var ni år gammel, blev 

det konstateret, at hun led af den 

sjældne og arvelige sygdom, kaldet 

Spielmeyer-Vogt. Dette er en sygdom, 

som angriber nervesystemet bid for 

bid. Her er synet det første, sygdom-

men kaster sig over, og Katrine måtte 

lære at begå sig som blind. Sygdom-

men er opbygget på en sådan måde, at 

som årene går, tager den mere og mere 

af personens førlighed. Det eneste syg-

dommen ikke kunne tage, var det før 

omtalte høje humør og livsglæde. 

 

Lige siden Katrine, også kaldet K, 
var mindre og ikke i så høj grad led 
under sygdommen, har den stået 
på leg og masser af aktiviteter. 
Der skulle meget til at holde K inden 

døre, hvis vejret var bare nogenlunde. 

I hendes unge år var hun altid sin 

hårdt arbejdende far behjælpelig ude 

i garagen, med at ordne gamle biler, 

som mekaniker faderen tit ‘makkede’ i, 

selvom hun mente, det var noget 

gammelt bras. 

MINDEORD FOR  KATRINE
Af Rasmus Keller

Man kan kun blive imponeret af, hvad K kunne. Man kan 
spørge sig selv, hvordan kan man gå på rideskole og 
have egen hest det meste af sin tilværelse, når en simpel 
ting som at gå, ikke er det nemmeste i verden.
Ligeledes gik K til dans i 12 år, hvilket man sagtens kunne 

se ved festlige lejligheder, hvor K var den sidste, der forlod 

dansegulvet. Der blev danset med alle, gamle som unge, 

selvom far Ole og Bedstefar tit blev vraget til fordel for yngre 

og attraktive personer. Som K selv mente, kunne de gamle 

godt være lidt kedelige at danse med.  

Ordet kedelig var ikke et, man kunne slå op i K’s ordbog. De 

første ord, man stødte på, var fest, farver og ballade. Tre små 

ord, der om nogle beskriver K. Som når den farvestrålende 

gule bus, som K selvfølgelig selv havde valgt farven på ( da 

sort og grå farver jo var kedelige), kom drønende gennem 

landskabet, ligesådan lyste K op hvor hun kom. Det grå og ke-

delige landskab fik altid farve, når den knaldgule Transit kørte 

forbi, med festlig og farverig musik, der altid fik humøret til at 

stige et par grader. Det bragede ud af vinduet med en evigt 

glad pige på forsædet, der ville have musikken højere og vil-

dere, så chaufførens trommehinder altid var i fare. Som bussen 

var farvestrålende, var ejeren det bestemt også, tøjet sad altid 

som det skulle med den helt rigtige farvesammensætning. 

Her kan man jo næsten gætte, hvilke farver K bevægede sig 

rundt i, glade og varme farver, der udstrålede fest og ballade. 

Selvom K var blind betød looket meget, håret skulle være 

sat, parfumen, der kunne samle drengene som fluer ved en 

åben Cola på en varm sommerdag, var på, og tøjet var aldrig 

kedeligt.

I tråd med at udseendet var i orden, var humøret det i 
den grad også. Når en blind pige, stiller en cornflakes 
pakke op foran ansigtet, for at hun ikke gad se på den 
irriterende støtte overfor, kan man kun trække på smile 
båndet.
Ydermere var det en sand fornøjelse at se film, eller rettere 

sagt høre film med K, ikke nok med, at der flittigt blev grint i 

næsten hele filmens varighed, K kunne også synge med

på alle sange til de velkendte Disney film, og det i så høj 

en grad, at lyd på fjernsynet nærmest var overflødigt. 

Samtidig med, at der skulle grines ved de sjove film,

skulle der selvfølgelig også tudbrøles ved sørgelige 

film, specielt fik filmen Titanic, tårerne til løbe ned ad kinderne, 

hvilket ikke forhindrede hende i at se filmen igen og igen.

Et årligt højdepunkt for K var Norges turen. En tur til 
Norge arrangeret af foreningen så de unge med sygdom-
men kunne mødes og have det sjovt. Her var der  
mulighed for at være sammen med veninderne. 
Specielt glædede K sig til at være sammen med Anne-Sofie 

og Camilla, den frygtede tøsebande. Der var altid garanti for 

fest, sjov og ballade, når de tre foldede sig ud. Det var ikke kun 

Norges land, der skulle frygte for ”Tøsebanden”, det gik også tit 

ud over Djævleøen, som K kaldte Sjælland, når pigerne skulle 

på sommerskole. Her var igen mulighed for at være sam-

men med dem alle sammen og lave ballade. Disse to ture til 

henholdsvis Norge og Sjælland, var altid noget K glædede sig 

rigtig meget til.

Det var vigtigt for Katrine at have nogle faste rutiner at 

forholde sig til. Hver aften efter spisetid, skulle der ringes op 

til den højt elskede mormor for at fortælle, hvad der havde 

stået på menukortet på pågældende aften, og ligeledes for at 

høre, om mormoren igen havde fået ostemadder.  Tilhørende 

dette var tirsdagen, hvor Bedstefaren trofast kom og kørte K 

til ridning, et højdepunkt der på ingen måde kunne undværes 

i K’s hverdag. Ligeledes var onsdag dagen, hvor Mormor og 

Rasmus stod for underholdningen. Her blev som regel set 

Disney film til den store guld medalje og strikket, så fingrene 

var helt blå.

K’s festlige personlighed er en, som bliver umådelig svær 

at undvære, og hun var uden tvivl en person, som folk, der 

kendte hende, aldrig nogensinde vil glemme. Vi håber er at vi 

som havde fornøjelsen af at kende hende, har lært en masse, 

og for hendes skyld holder humøret højt og farverne festlige!
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ANNE SOFIE BLEV 23 ÅR GAMMEL, ELLER SKAL VI 
HELLERE SIGE UNG. 
HUN DØDE D. 4.OKTOBER 2010 KL. 20.15

Vi var heldige, at vi alle fik lov at sige farvel. 
Det var en smuk og forløsende oplevelse at opleve de sidste 

timer sammen med hende, vi alle elsker og beundrer, til trods 

for alt det svære. 

Hun var smuk som aldrig før, da hun lå der, ja pludselig 

forsvandt al smerte og sygdom. Anne Sofie var Anne Sofie – 

uden Spielmeyer-Vogt.

Anne Sofie har levet et rigt liv. Et liv fyldt med glæder og 
oplevelser, men også med sorger og bekymringer som 
alle andre mennesker.
Hun har altid været omgivet af mennesker, som ville hende 

det bedste, og som har formået at give hende indtryk af at 

mestre sit liv.

Det, som fyldte allermest hos hende igennem rigtig mange år, 

var turene sammen med alle hendes venner og de uundvær-

lige og pragtfulde støtter i Spielmeyer-Vogt regi.

Det, at hun kunne være sammen med andre på helt lige fod, 

uden at deres begrænsninger var en forhindring, gjorde dette 

samvær helt unikt og fantastisk.

MINDEORD FOR ANNE SOFIE

ET LYS ER SLUKKET – EN STJERNE ER TÆNDT

TUSIND TAK
Mange tusind tak til jer alle for de mange hilsner, sms’er, mails og 

blomster i forbindelse med Anne Sofies død. Og tak til alle jer som 

kom til hendes bisættelse. I har alle været med til at gøre dagene 

lidt nemmere at komme igennem, det har betydet utrolig meget 

for mig at vide I er der. 

Mange hilsner Ulla

De sidste år af Anne Sofies liv blev svære, hendes epilepsi blev 

meget dominant og hun havde flere lange og problematiske 

indlæggelser. 

I de sidste 3½ år boede Anne Sofie i Brande – på Brande 
Åcenter. 
Det var ikke uden problemer, men på trods af alt, fik hun gode 

venner og oplevelser.  Det blev der – i hendes hjem - hun 

tilbragte sin sidste svære tid. Og vores taknemmelighed er 

ubeskrivelig stor. Det at man kunne rumme at passe hende 

hjemme var for os en gave. 

Jeg var heldig selv at kunne være sammen med hende de 

sidste måneder, det betød uendeligt meget for mig, og jeg er 

sikker på at det også gjaldt for Anne Sofie. 

Anne Sofie var et menneske med stor vilje og livsglød, hun har 

beriget vores liv, og vist, at det er muligt at have et godt liv på 

trods af sygdom og handicap.

Vi er taknemmelige for at have haft hende i vores liv.

Hun vil være gemt i vore hjerter for altid.

Mads, Nikolaj, Chris og Ulla
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Hej, jeg hedder Frk. Nitouche
Jeg er de blinde børns vandrebamse

Lørdag morgen efter morgenmaden skulle 
hun så se hvad det der klangmassage var for 

noget. Anna og Mia og deres støtter skulle 
lægge sig på nogle madrasser på gulvet. Så gik 

Bente og Lone rundt og lavede lyde med for-
skellige ting, og efterhånden stillede de også 

nogle flotte messingskåle på Annas fødder og 
ryg, som de slog lidt på for at de også kunne 

lave lyde – Anna sagde bagefter at lydene gik 
ind i kroppen, og at det snurrede eller kildede, 

men at det også var meget rart. De andre 
kunne også godt lide det, selvom det også var 

lidt mærkeligt.

Bagefter skulle Anna og Mia på shoppetur i 
Kalundborg, og heldigvis kom frk. Nitouche 

ikke med, for så kunne hun hygge sig med 
de andre dyr og bratz-dukkerne i fred og ro. 

Bratzdukkerne fik jo travlt senere ,når Anna og 
Mia kom hjem og skulle lege med dem.

Til Thorbjørns fødselsdag fik de varm 
chokolade m flødeskum og lagkage – det var 

lige noget for frk. Nitouche! Der blev også råbt tillykke og 
sunget fødselsdagssang, og Thorbjørn fik en masse gaver.

Om aftenen var der talentshow – frk. Nitouche var heller ikke helt 
sikker på hvad det var. Anna havde klædt sig ud som vampyr(inde) 
sagde hun – frk. Nitouche syntes hun så lidt farlig ud. Hun var ikke 
helt tryg ved at gå til ”talentshow”, men det viste sig at der både var 
nogle der sang og dansede – en, der hed Mark dansede oven i købet 
med kørestol!

Til sidst var der en der hed Mette som skulle danse mavedans – frk. 
Nitouche var meget betaget af det, og besluttede sig straks til, at 
det ville hun også lære - så skulle hun også ha sådan noget fint tøj på 
der raslede! Bagefter spillede de høj musik og dansede løs, men frk. 
Nitouche faldt i søvn, og vågnede kun halvt da hun blev båret med 
op i seng. Hun nåede kun at tænke ” dejlig fest” – så sov hun videre 
lige til næste morgen.

Anna havde fortalt, at dem der kom og spillede musik hed Emil og 
Andreas. Andreas på guitar og Emil på trommer - nogle gange får 
børnene lov til at spille på nogle papkasser og synge i mikrofon. Frk. 
Nitouche syntes det var nogle gode sange de spillede - der var faktisk 
et par stykker hun vrinskede lidt med på. Hun var imponeret over 
hvor mange sange børnene kendte og kunne huske!

Og så pludselig, da de havde spist frokost skulle de hjem! Frk. 
Nitouche kunne ikke helt forstå at det allerede var slut, men de gik 
alle sammen rundt og sagde farvel - hun blev lidt trist, for det havde 
jo været så hyggeligt, men Anna trøstede hende og fortalte hende, 
at næste gang skulle hun være sammen med Mia på træf. Det bliver 
jo næsten ligesom at være sammen med dig, I er jo sammen næsten 
hele tiden” sagde frk. Nitouche – og så grinede de begge to.

“Jeg blev købt af Anna i Århus, da hun lige havde været på Skejby 
Sygehus for at besøge John Østergaard. Jeg blev døbt Søde frk. 
Nitouche, fordi Anna syntes, at det skulle jeg hedde.”

“Anna og jeg har bestemt, at jeg skal komme og besøge de 
andre blinde børn og unge på skift, og at jeg får min dagbog 
med. Så vil jeg i hvert blad fortælle jer om mine oplevelser hos 
et af de blinde børn eller unge. Jeg vil muligvis bruge en del 
tid på at fortælle om fødselsdage og om træf og den slags 
festlige oplevelser. For det er lidt hyggeligt at høre om. Det 
kommer lidt an på, hvad jeg oplever, og hvad barnets/den 
unges støtte vil skrive om. Min dagbog ligger i min kuffert. 
Man kan klistre et print ind af historien og evt. billeder eller 
skrive i hånden. Og for at mine historier kan komme i bladet, 
skal teksten sendes til Annas mor, Sinne Hansen, sammen 
med 2-6 billeder. Hendes mailadresse er: Sinne_hansen@
hotmail.com.”

“Jeg håber, I vil invitere mig på besøg. Hvis jeg får flere 
invitationer, må vi lave en venteliste, og så starter jeg 
med et nyt besøg efter hvert træf. Og I må altså ikke 
glemme mig, for det er så kedeligt at ligge i et hjørne 
uden, at nogen tager sig af mig.”

“Foreløbig har Anna mig først. Derefter er jeg blevet inviteret 
af Mia, som jeg også glæder mig meget til at besøge.”

FRK NITOUCHE PÅ EFTERÅRSTRÆF
Af Lisbet Andersen (Annas støtte)

Hesten frk. Nitouche skal for første gang med på træf med SV-
foreningen. Hun skal følges med Anna, og hun er meget spændt på 
hvad der skal ske.

Anna har fortalt, at der kommer nogle og spiller musik, og at alle 
hendes venner kommer med deres støtter, og at hun glæder sig 
til at se sin veninde Mia. Hun glæder sig også til, at hendes kæreste 
Thorbjørn skal holde fødselsdag, for hun har lavet 2 gaver til ham. 
Anna har også sagt noget om klang-massage, men hun ved ikke helt 
hvad det er det. Det gør frk. Nitouche heller ikke.

Frk. Nitouche faldt i søvn på vej til Kalundborg, og vågnede først, 
da Anna tog hende med ud af bilen. Inde på vandrehjemmet kunne 
hun se nogle mennesker stå og snakke, og da de kom indenfor, 
begyndte Anna at grine lidt. Straks var der en anden pige der råbte 
”Hej Anna!”, og begyndte at gå over imod hende – så sagde Anna ”Hej 
Mia!” –og så var frk. Nitouche ved at blive mast til plukfisk ml de to, da 
de skulle kramme hinanden! Så kunne hun jo godt regne ud, at det 
var veninden, Anna havde snakket om.

Lidt senere skulle de alle sammen ind for at spise dejlig mad, og 
bagefter skulle de spille banko. Frk. Nitouche havde aldrig været 
med til banko, men hun vidste godt at man kunne vinde noget. 
Hun syntes det var lidt mærkeligt at Anna og Mia sad og råbte ”ryst 
posen” hele tiden – hvaffor en pose? – men så var der pludselig nogle 
der råbte ”banko” – og så fik de gevinster – slik og legetøj og varme 
sokker. Heldigvis var det sengetid bagefter, for frk. Nitouche kunne 
næsten ikke holde øjnene åbne….zzzzzz

Sommerskole          2010
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flettet og lyttet samtidig med, at hun får neglelak på. Mia er ved 

at være klar - der er 10 min til aftensmaden er klar. Lidt senere går 

Mia – ”spær lige en plads til mig” siger Anna – ”det skal jeg nok!” 

Det er det samme hver gang ...

Talentshowet er et hit, hvad enten det er sammen med an-
dre grupper på norgesturen, eller vi bare er ”os selv”.
Hvem (af os der var med) kan ikke huske Mark på sin violin, Katrine 

på klaveret eller Anna´s højlydte kærlighedserklæring til Thor-

bjørn, for ikke at tale om Philips poseringer med bar mave og 

tatoveringer eller 4 store ”knægte” i kørestole - Rasmus, Jeppe,  

Peter og Mark - der spillede på h.h.v.  kam, gryder med grydeskeer 

og mundharpe?

Vi er på tur, træf, Norgestur ell. Sommerskole med SV-fore-
ningen, og selvfølgelig er alting ikke ens hver gang, men der 

er faste ritualer og traditioner for hver enkelt tur, som helst skal 

D E T  E R  D E T  S A M M E   H V E R  G A N G  . . .

DER ER NOGET AT SE FREM TIL ...
Af Socialpædagog Lisbet Andersen, Anna´s støtte

være til stede hver gang – det gir både genkendelse og tryghed! 

Man kan næsten sige, at genkendelse og tryghed er nogle af nøg-

leordene for vores ture, da de jo oftest foregår de samme steder og 

med mange af de samme deltagere.

Det er for mig tydeligt, at disse ture i sig selv er af altaf-
gørende betydning for SV-deltagernes opretholdelse af et 
netværk med venner og støtter, som man har/får en lang historie 

sammen med. Det er desuden ekstra vigtigt, at rammer og ind-

hold er genkendelige - når man er blind og måske også får dårlig 

hukommelse, Det er en stor lettelse, at du evt. selv kan finde vej til 

toilettet etc.- og at man får muligheder for - som alle børn/unge 

– at kunne gøre noget selv uden andres indblanding. Det er også 

min opfattelse, at tryghedsbehovet for de flestes vedkommende 

er over middel; så er det godt, at man også ved nogenlunde, hvad 

der skal ske, hvem der kommer, og at maden er god - og at det i 

det hele taget er en tilbagevendende begivenhed! Trygheden er 

også et solidt grundlag for den udfoldelsestrang, der er hos alle 

– uanset kørestole, gangstativer og besværlig tale/sang eller ek-

sende ben. De allerfleste kommer ud at danse, når vi har gang i 

cd’erne lørdag aften, og adskillige optræder med sang og dans – 

og Mikkel med breakdance!

Det har fra starten slået mig, hvor intenst samværet på disse 
ture er. Oplagt er noget af forklaringen, at der oftest er en del ar-

rangementer, som er tilbagevendende, og som ingen vil gå glip af, 

selv om det af og til kan være nødvendigt. Sådan, som jeg oplever 

Anna på disse ture, er der også en stemning af, at ikke ville gå glip 

af noget - at udnytte hvert sekund - næsten som en forelskelse - og 

det tror jeg, andre støtter vil nikke genkendende til. Forventnin-

gerne til det dejlige samvær starter jo lang tid forinden, og i øvrigt 

lever vi højt på minderne i lang tid efter, så disse ture er altså også 

langtidsholdbare.

Når vi er kommet hjem har jeg og Sinne af og til haft oppe at 
vende, hvorvidt det nogle gange bliver ”for meget”. På den 

anden side kan vi godt se, at det er meget svært at lave om på 

det, fordi det hele betyder så meget for Anna, så vi må leve med, 

at hun nogle gange er så træt, at vi ikke kan forstå, hvad hun siger 

på vejen hjem/når hun kommer hjem. Det er så prisen for at have 

haft en dejlig weekend med de bedste venner – man kommer sent 

i seng, fordi man ikke ville gå glip af et eneste ”hvor-er-det-bare-

dejligt-at-være-sammen”- minut.    -Og hvem kender ikke den til-

stand? 

Mia og Anna er bedsteveninder og glæder sig hver gang til de skal ses igen.

4 store ”knægte” i kørestole - Rasmus, Jeppe, Peter og Mark - der spillede på 
h.h.v.  kam, gryder med grydeskeer og mundharpe?

DA ANNA OG MIA SER/HØRER HINANDEN, RÅBER ANNA 
”HEJ MIA!”, OG MIA BEGYNDER AT SKRALDGRINE. 
Da de er kommet tæt på hinanden, gir de hinanden et knus mens 

de begge griner højlydt – ”Hej Anna!” siger Mia på ægte nordjysk, 

mens de fortsætter med at grine. Når Anna og Mia har været sam-

men en time, snakker Anna ligeså ravjysk som Mia. 

Det er det samme hver gang ...

Vi mødes med de andre børn/unge efter aftensmaden for at synge 

– alle gir sit besyv med- enten med at vælge sang eller ved at synge 

med – Jesper er en af dem der synger med- af og til uden lyd, men 

med mundbevægelser. De gange Emil og Andreas er med for at 

spille til, bliver Anna og Mia inviteret til at synge i mikrofonen eller 

slå på tromme/papkasse. Det er det samme hver gang…også san-

gene, så når først vi starter kan de fleste også huske dem!

Mette (mavedanser), som er Philips støtte- vil gi’ Jeppe et kys på 

kinden - ”Nej tak!” ryger det overbevisende ud af munden på 

Jeppe. - Det er det samme hver gang …

Du må godt låne min neglelak – kan du lave fransk fletning? – du 

skulle da ikke bruge tre parfumer på en gang! Det er festaften, og 

der blir vasket og crepet og flettet hår, og neglelakkerne står linet 

op sammen med øjenskyggen og læbestiften og parfumen, som 

hørmer om kap med neglelakken. Samtidig vil Anna lytte sig frem 

til den sang, hun vil optræde med til talentshowet, så der  bliver  
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DEN 1. SEPTEMBER 2010 
BLEV JEPPE 20 ÅR
Jeppe var ikke helt udhvilet, da det er svært at falde i 
søvn, når man er meget spændt.  Han startede dagen, med 

at få gaver ved morgenbordet, en fed AaB udebane t-shirt. 

På arbejdet gav Jeppe pålægskagemand til alle som Kirsten 

(støtte) havde hentet. Da Jeppe var kommet hjem fra arbejde 

var der boller og kakao og lagkage sammen med familien. 

Der kom surprice-besøg helt fra udlandet. Jeppe’s gamle 

støtte Jakob kom og overraskede Jeppe med en gave – en ny 

bog. Jeppes anden støtte HP var også med, hvilket var dejligt, 

fordi han ikke kunne komme til festen. Både Jakob og HP blev 

der helt til Jeppe skulle i seng. Han fik endda læst højt af Jakob, 

hvilket var dejligt, da det var lang tid siden, Jeppe havde set 

ham.

Jeppe fylder 20

FESTEN
Den 4. september 2010 oprandt dagen for Jeppes længe 
ventede 20 års fødselsdagsfest. Der var sat et stort telt op i 

haven så vejret ikke skulle ødelægge festen. Heldigvis var vejret 

med Jeppe, for solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen. 

Jeppe havde inviteret over 50 mennesker fra nær og fjern 
og de fleste havde heldigvis sagt ja til at være med til at 
fejre ham.  Heriblandt var alle hans støtter samt Mia’s støtter. 

Rasmus og Thorbjørn havde også taget den lange vej fra hhv. 

København og Thurø for at være med til festen.

Der blev disket op med den lækreste buffet med tun-mousse 

til forret, lasagne, flødekartofler, oksekød, skinke og salat til 

hovedret, islagkager til dessert som Jeppe selv havde hentet 

fra Ryå mejeri. Til skrub af mad hot dogs med grillede pølser 

specielt lavet af far.

Støtterne havde lavet en quiz, specielt designet til Jeppe, 
da han jo er et stort quiz-menneske. Quizzen gik ud på at 

kende Jeppe bedst. De to hold, som var sat sammen af familie, 

venner og støtter, skulle dyste i kategorierne: Harry Potter, 

Familie, Fodbold og Træf. Quizzen fungerede lidt ligesom 

Jeopardy og Jeppe var den store overdommer. Deltagerne 

skulle have lidt motion, så de skulle løbe op til dommeren og 

røre ham på knæet for at få lov til at svare. De kunne svare på de 

fleste spørgsmål, men der var – ligesom i det rigtige Jeopardy – 

nogle rigtigt svære spørgsmål.

Et udpluk at spørgsmålene er:
Træf:   Hvem har Jeppe haft bandekonkurrence med 

på sommerskolen? (Mikkel, Rasmus)

Familie:   Hvem fra familien har Jeppe haft med på 

Norges-tur? (Mormor)

Harry Potter:   Hvornår kommer den næste Harry Potter film i 

biografen? (18. november 2010)

Fodbold:   Hvilken tidligere Brøndby-spiller har Jeppe 

skældt ud for at score 2 mål mod AaB? (Daniel 

Agger, da han mødte ham i Liverpool)

Vinderne vandt overlegent og de skulle selvfølgelig have 

præmier for at kende Jeppe bedst. Præmien var en fed t-shirt 

med et billede af Jeppe og en kæmpe Peter Plys (ham fra 

storcenteret i Jessheim i Norge) samt teksten: ”Jeg kender 

verdens sejeste Jeppe”, som de stolt kan vise frem. Dommeren 

skulle selvfølgelig også have en præmie for en storartet indsats. 

Jeppe fik en t-shirt med tilsvarende billede som de andre 
og teksten: ”Jeg ER verdens sejeste Jeppe”.
Efter maden blev der stillet op til den store diskodans. Det var 

med en masse sejt musik og selvfølgelig lysshow. Jeppe gav 

den gas på dansegulvet ligesom Mia, Rasmus og Thorbjørn 

også fik svinget ”træ-benet”.

Inden hot-dogs’ene blev der sunget fødselsdagssang ude 
i solen (den med instrumenterne). Jeppe valgte guitar, 
trommer, klaver og HURRA-råb.
Inden vi alle skulle hjem blev der tid til en improviseret Harry 

Potter quiz, hvor Jeppe dystede mod støtterne i navne fra  

Harry Potter. Vinderen blev selvfølgelig - Jeppe.

En træt Jeppe sagde farvel til alle gæsterne og gik i seng  

og tænkte på alle de fantastiske oplevelser dagen havde budt 

på.
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Som weekenden nærmede sig, glædede jeg mig ikke 
mindre, men var også ret spændt på, hvordan det ville gå, 
når jeg kom med som en fremmed – jeg kendte jo kun Sinne 

og hendes familie. Jeg havde kun mødt nogle ganske få af jer 

og talt i telefon med lidt flere. Det var meget nemt at komme 

ind i jeres kreds. I er dejlige og imødekommende mennesker, 

og det virkede ikke, som om der var nogen, der syntes, det var 

underligt, at jeg var der. Det var en dejlig weekend – det var 

i det hele taget nogle fantastiske dage sammen med alle jer, 

hvis smerte jeg nok kun har en vag forestilling om. Fantastisk 

at mærke den varme og den omsorg der strømmede ud fra jer 

alle sammen - ikke kun til jeres børn og hinanden - men også 

til de omgivelser, som I er en del af. Så mange mennesker med 

så mange skæbner og så mange historier, så rige på empati og 

indsigt.

Jeg ankom før Anna og hendes familie, som jo er min 
primære vej ind i jeres kreds, og de kom lidt sent pga. 
trafikken. Så jeg sad relativt ubemærket ved et bord og nød, 

hvor livsbekræftende det var at opleve den gensynsglæde, som 

hele salen summede af. 

Da Anna endelig kom, og hun fik 

kontakt med Mia, blev det hele 

overdøvet af glædeshvin, da de ”fik 

øje på hinanden”. 

Det varede flere minutter, inden glædes udbruddene dæmpede 

sig til almindelig snak igen. Anna så vi stort set ikke mere til 

resten af weekenden, hun hyggede sig alle andre steder med 

de unge og med støtterne.

Jeg sad mange gange og tog mig selv i at nyde synet af 
det engagement og den opmærksomhed, som støtterne 

gav børnene. Den måde, som de drog omsorg for børnene på, 

var nærmest hengiven, og det var både de unge og ældre – det 

var fantastisk at se så mange dejlige mennesker, hvor hjertet 

og empatien hele tiden var styrende – det er jo for dem et 

arbejde – eller er det … Jeg blev flere gange dybt rørt. Og når 

jeg så tænker på alle de historier om plejepersonale, som ikke 

behandler handicappede og syge ordentligt på institutioner 

rundt omkring, så var det meget dejligt at se, at sådan behøver 

det slet ikke at være. 

Senere på aftenen var alle godt beskæftiget; Forældrene 
var inviteret til foredrag med Gitte Hornshøj, som holdt 

en meget inspirerende og virkelig personlig monolog om 

takt og tone – og meget meget mere ;-) Søskende børnene 

hyggede sig med hinanden i tilstødende lokaler med spil – 

de besluttede, at de til næste år vil i byen (i Århus), så Merete 

skyndte sig at booke Sabro kro ;-) OG love dem en taxa frem og 

tilbage. SV-børnene hyggede sig med at synge. Klokken blev, 

for manges vedkommende, over midnat inden de kunne synke 

ned dynerne i de velindrettede hotelværelser.

F A M I L I E T R Æ F 

EN ÅRLIG SUCCES
Jeg blev inviteret med til familietræffet i år af Merete og bestyrelsen for SV. Jeg 

blev meget glad og beæret over invitationen, da den kom, helt tilbage i marts 

måned, og jeg har glædet mig meget til at deltage. Dette er min fortælling og 

min personlige oplevelse af at deltage i familietræffet i SV i 2010.

af Ida Tvede
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Morgenmaden var Annas store søskendes helt store hit, 
og der blev spist rigtigt godt, så alle var klar til at komme på 

vandretur i Skandinavisk dyrepark – Anna havde nu været klar 

ret længe, da vi andre omsider også var det ;-) 

Det var en meget 

anderledes dyrepark, 

end jeg har oplevet før, og alle lyttede opmærksomt, når 

guiderne fortalte om dyrenes liv. De store bjørne og aberne var 

på en måde kun til låns i parken, idet de indgår i et internationalt 

samarbejde, så dyrene kan blive givet de bedste betingelser, og 

man på den måde bedst kan sikre dem optimale forhold for at 

yngle. Alle dyrene blev trænet med det formål, at dyrepassere, 

dyrlæger og andre vigtige mennesker kunne komme til dem og 

hjælpe dem, når det var nødvendigt - dyrene måtte ikke blive 

cirkusartister, derfor overværede publikum aldrig træningen. 

Skandinavisk dyrepark
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Festaftenen om lørdagen var både stemningsfuld og 
gribende. Jeg sad der som en fremmed iblandt jer, følte mig 

varmt og inderligt budt indenfor og velkommen i jeres selskab. 

Maden var overdådig - det var den hele weekenden - og 

festaftenen var ingen undtagelse. Der var børnenes livretter, 

men der manglede absolut heller ikke noget til de voksne. Der 

var munter snak alle vegne, børnene ved ungebordet var så 

glade og fine i tøjet, og de råhyggede sig med hinanden og 

deres støtter – festhumøret var i top. 
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Emil og Andreas lagde en smuk stilfærdig stemning ved 
dæmpet at spille gamle viser og sange. Da alle var mætte, 

blev der trukket et meget stort lærred ned, som fyldtes af de 

dejligste billeder af jer alle sammen fra tidligere års familietræf, 

alt imens Andreas og Emil – som også var med på flere af 

billederne - på den mest smukke og stilfærdige måde, på 

opfordring fra børn og voksne, spillede alle yndlingssangene 

– stemningen var meget speciel og unik. Jeg oplevede det 

meget stærkt at se de store børn – at se dem som yngre, hvor 

de tydeligvis kunne så meget mere – det berørte mig meget. 

Jeg så på Mia, Anna og Maja, som sang, hvor de morede sig og 

havde en dejlig aften. 

Andreas og Emil indbød børnene til at synge deres 
yndlingssange. Det var en fest i sig selv at se deres glade iver, 

når de med 1½ sekunds forsinkelse med høje klare stemmer 

lænede sig frem og sang ind i mikrofonen – succesen var ikke 

til at tage fejl af. I år var der mindst en ny sanger på scenen, 

og det var Thorbjørn, som sammen med sin far tøjlede uroen i 

maven og kastede sig ud i at optræde – det var fantastisk at se, 

hvordan hans øjne strålede, da han mærkede, at han kunne, og 

at det gik godt.

Andreas og Emil spillede alle yndlingssangene og 
succesen var ikke til at tage fejl af. 
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Næste morgen, efter endnu en omgang overdådig morgen-

mad, var der mulighed for at opleve og blive klogere på 
klangmassagens mysterier. Først var der en gennemgang af, 

hvad det er, og hvordan det gøres, inden alle der havde lyst, fik 

mulighed for at prøve det. Snart var rummet så stille, at man 

kunne høre en knappenål falde. Der lå 20 voksne mennesker 

på gulvet, alt imens der blev anslået vibrerende klange på 

messingskåle af alle størrelser. 

Weekenden fløj af sted, og i bilen hjem sad vi hver især og 

fordøjede de mange indtryk, trætte og mætte af oplevelser, 

men også fyldt af en anderledes energi, der helt sikkert vil vare 

længe.

KLANGMASSAGENS MYSTERIER

Tak for sidst!
Jeg havde også den store glæde at blive inviteret med som gæst til Familietræf 
i år. Jeg har siden 2007 designet og redigeret jeres forenings blad og derigen-
nem læst og set mangt og meget om jer og jeres dejlige unger. Min personlige 
tilknytning er gennem Merete og hendes familie. Merete og jeg er barndoms-
veninder siden vi var 6 år.

Det var en meget dejlig og intim oplevelse at deltage i jeres træf. Jeg blev til 
stadighed imponeret over det livsmod der prægede forsamlingen. De store 
krav der bliver stillet til hver eneste familie. At have så stort et overskud til at 
kunne rumme de mange daglige opgaver med et sv-barn.  At skulle ’kæmpe’ 
med kommuner, love og forordninger. Og ikke mindst, at ’huske’ resten af 
familien, søskende, bedsteforældre, venner og veninder. I evner til fulde at 
leve hver dag som var det den sidste. Fantastisk!

Det var med stor ydmyghed at jeg lyttede med, når der blev delt fortrolige 
erfaringer om de forskellige problemer hos jeres børn. Det er rørende og 

meget opmuntrende at opleve hvor meget det betyder for jer at have 
hinanden at kunne snakke frit med og hvor meget I virkelig hjælper 
hinanden igennem de mange ofte frustrerende og bekymrende 
stadier af sygdommen. 

Endelig fik jeg hilst på alle børnene, deres støtter, deres søskende, og 
forældre. Jeg kender jo jer alle sammen fra billeder, men det var noget 
helt andet, og meget dejligt at møde jer - live. Jeg fik taget en masse 
billeder under lørdagens mange events og fest, bl.a. det skønne forside 
foto af Mia der synger af hjertets lyst. Hvor var det herligt at opleve da 
ungerne én efter en stillede op og sang for os. 

I dette nummer breder Familietræffet sig over ikke mindre end 5 
opslag for at vise så mange øjeblikke af den skønne weekend som 
muligt.

Tusind tak for at jeg måtte komme med til familietræf. 
Kærlig hilsen Birgitte
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Sang til aktiviteter
Af Ida Tvede

Når Camilla skal i bad, en tur i liften eller hjem, forbereder 
personalet hende allerbedst ved at synge en lille sang, 
som handler om det, der skal ske. Camilla elsker sangene 
og synger med så godt, som hun kan, og bagefter er det 
meget lettere at gøre det, som skal gøres.

Camilla har været på aktivitetscenteret i Højbjerg ved 
Århus, siden hun var knapt 18 år, dvs. hun har været der i 

ca. 4 år på nuværende tidspunkt.  I starten, da Camilla kom på 

aktivitetscenteret, kunne hun rigtig mange ting, så hun lærte 

hurtigt den vante gang, omgivelserne, personalet og de andre 

brugere at kende. Efterhånden lærer Camilla ikke længere så 

mange nye ting, men noget af det, hun faktisk stadig lærer ret 

nemt, er sange og rim, og det er derfor oplagt at benytte det i 

kontakten med hende.

Camilla er meget musikalsk, og hun elsker musik og lyde. 
Der er måske nogen, der kan huske december-nummeret 

(2009) af Hurra for livet under ”Tips & ideer”, hvor der var et lille 

indlæg om klangmassage, og hvordan det foregår for Camilla. 

Lene har været kontaktperson for 
Camilla lige fra starten, og hun 
opdagede hurtigt, at Camilla er 
musikalsk og elsker musik. Lene 

synger meget i det daglige, når hun 

arbejder, og nogle gange kommer der 

på den måde melodier på Lenes tanker 

og de svar, som hun giver. Eftersom de 

fleste brugere af aktivitetscenteret er 

dårligt seende eller blinde, har det vist 

sig at være en god ting at gøre, for så 

kan de høre, hvor Lene er, og hvad hun 

laver. På den måde har Lene gennem 

årene vænnet sig til at gøre alting med ”lyd” på. Camilla har 

elsket Lenes sang lige fra starten, hun lyttede opmærksomt 

og begyndte hurtigt at synge med. Man kan sige, at det er lidt 

tilfældigt, at sangene har fået den betydning for Camilla, som 

de har i dag, hvor de har udviklet sig fra Lenes spontane sang til 

de sange, som Lene laver til Camilla. 

Det, at synge sit budskab på kendte eller improviserede 
melodier, er en kendt teknik, der bruges som dialogform 

primært i samarbejde med hjerneskadede og med demente 

mennesker. Flere undersøgelser har vist, at hjernen lettere 

forholder sig til ordene, hvis de fremføres melodisk. Den 

spontane sangdialog, som man de steder også arbejder 

med, er ikke på kendte melodier, men hvor tekst og melodi 

improviseres – ligesom når Lene synger sine tanker eller svarer 

i sang. I Ålborg er der en musikterapeutuddannelse, hvor bl.a. 

dialog i sangen er en af disciplinerne. 

Camilla er gladest for de sange, som hun kender. Man kan 
se, at hun kan teksten, for hun bevæger læberne med de 
rigtige ord. Selvom Camilla ikke rigtigt kan synge med mere, 

er det tydeligt at se, at hun synger med alligevel – på sin egen 

måde – hun forstår teksten, og hun ved, hvad der skal ske, når 

sangen er blevet sunget. Ved at være med i sangene er det 

meget lettere for Camilla at gøre det, som hun skal, fx når hun 

er i liften, fordi hun lige har hørt teksten i sangen – hun ved, 

hvad der skal ske, og har fået sine opgaver repeteret. 

Det er personalet, der tager initiativet til at synge 
sangene, for de benyttes som forberedelse til noget, 
der skal ske omkring Camilla. Med hensyn til at bruge 

sang i egentlig dialogform, er det lidt for sent for Camilla, 

fordi hendes sprog ikke er så tydeligt længere. Der er enkelte 

af Camillas sange, der også benyttes i forhold til en anden på 

LIFTSANG 
(melodi: Hør den lille stær)

Nu skal jeg i liften, jeg skal op i luften
Jeg skal passe på, jeg ikke falder ned
Jeg skal holde fast – gerne snakke med nogen
for så ved jeg, at jeg vil klare det igen

BADESANG
(melodi: Rapanden Rasmus)

Jeg skal i bad og ha’ vasket mit hår
deo og creme på jeg sikkert snart får
Musse skal også ha’ vasket sin bag
Frisk i rumpetten, det bli’r en god dag

Lene siger, at det er Camillas fortjeneste, at de sammen 
er nået dertil med sangene, som de er i dag, fordi hun er 
så glad for musik. Enhver finder jo sin måde at kommunikere 

med andre på, det sker også på centeret og hjemme hos 

Camilla. Sangene er ikke livsnødvendige, men de er et dejligt 

supplement, som desuden bidrager til en glad og hyggelig 

stemning omkring det, man gør sammen. Lene mener, de 

vigtigste kundskaber for at synge med og til mennesker som 

Camilla, er lyst og mod – man skal turde smide hæmningerne 

og kaste sig ud i at synge – det skal nok blive positivt modtaget 

:o) Camillas sange kan sagtens benyttes af og til andre, og Lene 

vil gerne ”give” dem til interesserede.

Hver dag, når Camilla skal hjem fra aktivitetscenteret til sine 

forældre, synger de denne lille farvel sang sammen med 

Camilla.

aktivitetscenteret, ligesom der gerne er flere, der synger med, 

når sangene bliver sunget for Camilla.

Det er Lene, der skriver sangene til Camilla, og de er alle 
sammen skrevet på kendte børnemelodier.  Når der er 

nogen, der har brug for at synge en af sangene, og hvis de ikke 

helt kan huske teksten, så gør det ikke noget, for det er let at 

finde sangene i de laminerede ark, som hænger bagpå Camillas 

kørestol. 

Det er efterhånden de fleste på aktivitetscenteret,som 
bruger sangene sammen med Camilla, når hun skal 

forberedes på noget. Der er også flere af støtterne hjemme hos 

Camilla, som har taget sangene til sig og bruger dem. Alt i alt 

har Lene skrevet ca. 15 sange – nogle af dem er gledet ud igen, 

fordi de er blevet uaktuelle i takt med, at Camillas situation 

ændrer sig. En af de nyere sange er kommet til, fordi Camilla er 

begyndt at få bad på aktivitetscenteret.

NU SKAL JEG HJEM SANG 
(melodi: Mariehønen Evig Glad)

Nu skal jeg hjem til vores hus
Mon jeg skal hjem og ha’ et knus
Derhjemme venter de på mig
Ja, jeg vil hjem og sige hej 

Camilla ved familietræf 2007
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Bestyrelsen beretning 2010

Året 2009 er i foreningsregi, ”gået som det plejer”. Der 
har været mulighed for at afholde de faste træf og ture, 
generalforsamling - børnetræf - sommerskole - familietræf 
- Legoland samt tur til Norge.  

Det er af stor betydning af der til stedse vil være midler til at dette kan 
lade sig gøre, og vi har i 2009 igen fået midler fra Socialministeriet samt 
fra Tips- & Lotto puljen. Derudover har vi en energisk fondsansøger, der 
yder et stort arbejde og gerne sætter sig nye mål for at gøre det endnu 
bedre. En stor tak til fondsansøger og ikke mindst til alle de fonde og 
privatpersoner der gør, at aktivitetsniveauet kan fastholdes til glæde 
og støtte for de syge børn og unge.

Derudover har der været afholdt snakkeaftener, både i Jylland og på 
Sjælland.

Vi har i bestyrelsen afholdt tre bestyrelsesmøder. Disse er afholdt i 
Odense, hvor vi så kan mødes på ”halvvejen”.

I september deltog Merete Staureby og Sinne Hansen i et interna-
tionalt Battens møde i London. Baggrunden for mødet var at finde 
ud af, om vi kan etablere en verdensomspændende Battens gruppe 
og hvad vi kan bruge hinanden til. Der var deltagelse fra England, 
Belgien, Irland, Norge, Tyskland, USA (der repræsenterer flere lande) og 
Danmark. Der blev arbejdet konstruktivt, og vi tog meget positive hjem 
fra mødet. Der arbejdes nu videre i de respektive bestyrelser, hvorefter 
beslutninger skal tages.

Husker I at bruge vores hjemmeside. Den bliver kun så god, som vi 
selv gør den til. Der er brug for ris og ros, der sendes til Ole Tornvig-
Christensen, der står for vedligeholdelsen. Så kig forbi på 

www.dsvf.dk
Den 18. juni 2009 mistede Ulla og Mogens Hansen deres datter Ditte. 
Ditte blev 22 år.

Den 20. april i år mistede Ole Keller sin datter Katrine. 
Katrine blev 24 år.
I forbindelse med vore børn og unges sygdom og død er det dejligt 
hver gang at se den store opbakning, der er blandt foreningens 
medlemmer, en varme der ikke kun berører de ramte familier, men 
giver os alle en fornemmelse af sammenhold.

Der er nu 24 syge børn/unge med i Dansk Spielmeyer-Vogt Foren-
ing, NCL, 23 er ramt af Spielmeyer-Vogt sygdom også benævnt NCL3, 
(juvenil) og et barn med Santavouori - Haltias sygdom, benævnt NCL 1, 
(infantil).

Foreningsmæssigt kan vi se tilbage på et år med gode arrangement-
er og mange dejlige timer i hinandens selskab. 
Vores generalforsamling i 2009 blev afholdt i forbindelse med Nordisk 
Træf på Oscarsborg i Norge. Det var i pinsen, solen strålede fra en skyfri 
himmel og den norske skærgård/Oslofjorden tog sig ud fra sin bedste 
side. Det var som altid dejligt at møde vore nordiske venner, og ud over 
diverse faglige indslag var der musikalsk underholdning og en dejlig 
sejltur i Oslofjorden.

På bestyrelsens vegne

Merete Staureby 

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening, NCL   2010

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGS
WEEKENDEN I ØVRIGT

Lørdag kom psykologen, Lennart Bjørklund og fortalte om 
sorg og reaktioner i parforholdet i forbindelse med, at et barn 
bliver alvorligt sygt. Der er stor forskel på, hvordan mænd 
og kvinder reagerer, og derfor kan det være svært at forstå 
hinanden. Derudover er det forskelligt, hvornår man reagerer 
på en sådan stresstilstand. Det var et både underholdende og 
oplysende foredrag.

Søndag formiddag havde vi besøg af Juicemesteren, Mads 
Bo, som fortalte og viste os, hvordan vi kan blive sundere med 
friskpresset juice, lavet af ikke bare frugt, men også af grøntsag-
er, såsom rodbede, bladselleri og ingefær. Mange af os blev så 
begejstrede, at forsamlingen helt sikkert har bidraget væsentligt 
til de næste dages omsætning af juicepressere. Og det vides 
med sikkerhed, at flere familier ikke kun har maskinen stående 
bagest i skabet. Det var en underholdende formiddag.

REFERAT FRA DEN 12. NOV. 2010

Der afholdes bestyrelsesmøde i Odense, 12. november 2010
Deltagere: Merete, Sinne, Erik, Ole, Bob og Ove

1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA DEN 22. JAN. 2010
Referatet blev godkendt.

2. SIDEN SIDST
Vi har mistet Katrine og Anne Sofie og Evald Simonsen (Far til Jørgen)
God weekend i Roskilde med generalforsamling.
Forårstræf i Kalundborg forløbet godt.
Familietræf i Århus. Også en god weekend.
Efterårstræf for børn/unge forløb godt
Der er sendt evaluering ud og det er planlagt, at evaluere træf i hvert 
fald 2 gange om året. Formålet er at fastholde fokus på professional-
isme for støtterne og kvalitet for deltagerne i det hele taget
Bob og Merete har deltaget i Sjældne Diagnosers jubilæumskonfer-
ence/repræsentantskabsmøde
Bladet: Der har været problemer med at få 4 blade ud i år.

3. OPFØLGNING FRA SIDSTE MØDE 

4. TRÆF
- Norge 2011
- Generalforsamling 29. april – 1. maj 2011
- Børnetræf 29. april – 1. maj 2011 (lægge os fast på beliggenhed, 
   før der træffes beslutning om 
  generalforsamlingen)
- Sommerskole 2011, uge 25
- Familietræf Århus 26.-28. august 2011
- Legoland 15. – 18. september 2011
- Efterårstræf Kalundborg 29. – 31. oktober
- Kursus Refsnæs 2011

5. LÆRKEREDEN
- Fastnettelefonen nedlægges, da ingen bruger den mere (Erik)
- Grantræerne ud mod vejen tager aftensolen. De skal fældes og 
erstattes af noget andet grønt, f.eks. -kirsebærlaurbær. (Erik)
- Anneks renses og lakeres til foråret (Ole arrangerer en arbejdsweek-
end) Der bør også ofres nye gardiner.
- Nyt tag er nu etableret. Der mangler at blive etableret en varme-
pumpe jf. tidligere beslutning herom. Ove har møde om det i næste 
uge.

6. ØKONOMI – GENNEMGANG
- Medlemskontingentet er noget mindre i år, da flere medlemmer 
ikke har betalt kontingent. Der sendes rykkere ud.
- Bortset fra det ser økonomien fornuftig ud.

7. ANDET
- Bladets fremtid. Vi har besluttet, at bladet i 2011 med de til rådighed 
værende kræfter udkommer i maj/juni og november/december, dvs. 
2 numre. Alle opfordres til at yde bidrag til bladets indhold.

- Fondsansøgninger – Inger stopper som fondsansøger. Vi har ingen 
umiddelbar løsning. Vi sender mail ud med opfordring til at komme 
med forslag til en afløser for Inger. Inger kontaktes for at afklare, hvad 
der kræves af indsats. (Merete)

- Foreningens fremtid – potentielle deltagere i bestyrelsesarbejdet, 
Merete, Sinne og Ove er på valg 2011
Ove genopstiller ikke og alle opfordres til at tænke over, om de kunne 
tænke sig at træde ind i bestyrelsesarbejdet

- opdatere foredragsliste – er ikke gjort

- International forskningskongres London 13.-17. september 
2011 (16-18). Vi deltager fra dansk side med 1-2 repræsentanter fra 
bestyrelsen – (alternativt fra aktivt deltagende foreningsmedlem-
mer) evt. med ægtefælle. Det forudsættes, at udbyttet af deltagelsen 
efterfølgende refereres og drøftes i foreningen

- Vi melder os ind i de amerikanske forening med 25 dollars pr. sygt 
barn/ung, for at medvirke til forskning m.v. Dermed sendes signal om 
dansk deltagelse.

- Sjældne Diagnoser marts og november
Den 18.-19. marts 2011 er der møde i Jylland og den 4.-5. november 
2011 er der møde på Sjælland.
Bob deltager med Lone eller med Merete

- Slette Strand i uge 11
kan vi sende de unge, der ikke kan klare Norge, til Slette Strand i uge 
11? Der er pt. kun meget få, der kan blive tale om. Det besluttedes 
derfor, at foreningen ikke kan stå som arrangør for en sådan tur. Der 
opfordres til, at nogle stykker slår sig sammen om en sådan tur selv, 
så børnene/de unge kan være sammen alligevel.

- kursus for nye forældre, hvem, hvordan
Der er for tiden få nye forældre. Det må anses for en opgave for 
SV-teamet i samarbejde med Refnæs. Foreningen stiller sig gerne til 
rådighed med ekspertviden som forældre, hvis der måtte være ønske 
om et sådant kursus.

- Mette og Carsten præsenteres i bladet
De kontaktes for at skrive et indlæg

- læring, hjemmeside 
(opfølgning fra sidst) Vi indkalder til møde

8. EVENTUELT
- Personalehåndbog for støtter. Evt. en skabelon med liste over de 
ting, der bør tages stilling til med plads til individuelle aftaler. Det 
kunne imødegå mange af de problemstillinger og uklarheder, som 
kan være svære at løse i dagligdagen. Merete overvejer at udarbejde 
en sådan, og hun kontakter teamet for at få input.

9. NÆSTE MØDE
Det bliver den 28.-29. januar 2011 i Odense.
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To dage i London. Sinne og jeg 
var spændte, på hvad vi ville få 
ud af det.  Som repræsentanter 
for Dansk Spielmeyer-Vogt 
Forening fløj vi til London for at 
deltage i kongressen, som den 
engelske forening var initiativ-
tager til (Batten Disease Family 
Association).

De havde inviteret repræsentanter for alle NCL organisationer 

og foreninger i hele verden, med ønsket om at lære hinanden 

at kende, og måske muligheden for et tættere samarbejde.

Efter en varm velkomst, fortalte hver enkelt om vores 

foreninger hjemme, om arbejdet i foreningerne, om forholdene 

på kommunalt og nationalt plan, hjælpeforanstaltninger, 

institutioner, forskning osv.

Sabine’s indslag fra Tyskland, blev optaget til tysk TV af kanalen 

NDR til en dokumentarserie. Hun gør et kæmpe arbejde med 

fundraising i Tyskland. Pengene går til forskning.

Englænderne havde gjort et stort forarbejde, som vi diskuterede 

videre ud fra, hvordan foreningerne i landende måske kan 

samarbejde, med henblik naturligvis på at opnå bedst mulig 

støtte for børn og unge med NCL diagnosen og deres familier, 

men også læger, hospitaler, skoler, institutioner osv.

Til aftensmaden havde vi mulighed for at lære hinanden at 

kende, som mennesker og høre om vores familier. Vi erfarede 

at den tyske og den danske forening har meget tilfælles, og 

begge gør meget for børnene og familierne. Tilbud som de 

andre lande kunne misunde os.

          Europæisk og International 
                                                                 patient organisationers møde i London 17-18. marts 2010

Dag 2 var igen med et tæt program, hvor bl.a. Sara Mole og 

Jon Cooper fra Kings College i London fortalte om deres 

planer for den internationale NCL kongres i London i 2011, 

hvor der vil være fokus på at øge kontakten mellem læger og 

forældre. Vi talte så igen om mulighederne for internationalt 

samarbejde og konklusionen blev, at det skal vi gå videre med, 

og forsøge at etablere under én eller anden form, men at vi 

skal være realistiske både hvad angår vores tid og naturligvis 

foreningernes økonomi. Vi skulle så hver især tage hjem, og 

diskutere dette i vores foreninger og bestyrelser, om dette 

internationale projekt også har en berettigelse for os i Danmark.

I dag ligger det fast, at vi har indgået et internationalt 

samarbejde. En af de ting, vi fra vores side kan gøre noget ved, 

DANSK SPIELMEYER-VOGT FORENING, NCL

Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde 25. april 2010

Deltagere: Merete Staureby, Sinne Hansen, Erik Hoff og Bob Saaby

KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE
 Opgaverne blev fordelt således:

Formand: Ansvar Merete Staureby 

 Repræsentation udadtil

 Fast mødedeltager ved vigtige og fortløbende møder 

 Orientering - til bestyrelsen og udadtil

 Skrive til medlemsbladets formandsrubrik

 Kontaktperson

 Mødeindkaldelser

 Deltagelse i KMS= repræsentantskabsmøder og udvalg Bob Saaby

Næstformand: Stedfortræder for formanden Sinne Hansen

Kasserer: Regnskab Erik Hoff Larsen

 Medlemskartotek

 Info-materiale til nye medlemmer  (vedtægter, orienteringer)

 Indberetning af nye medlemmer til Dansk Blindesamfund 

Sekretær: Tage referater fra bestyrelsesmøder Sinne Hansen

Redaktør: 4 blade om året  Sinne Hansen

 Indsamle (og lave) materiale 

 Markere mærkedage

 Oplyse om nye medlemmer 

Kursusarrangør: Finde egnede hoteller og kontakten til disse Jørn/Merete

 Invitationer, deltagerlister, tilbagemeldinger Merete Staureby

 Norgestur Ove Jørgensen

Lærkereden: Tilsende nøgler Ole Keller 

 Ferielister

 Ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse

 Planlægning af arbejdsweekender 

Sekretariat: Arkivere alt materiale Annie Lauritzen 

 Kopi af post 

Andet: Frimærkeindsamling og salg af disse Bodil Pedersen

 Ansøgning tips- og lotto midler samt Socialministeriet Lars Lindgreen

 Landsindsamling Lillian Sørensen

 Vedligeholdelse af hjemmeside OleTornvig-Christensen

 Fondsansøgninger, søge private fonde til diverse formål Inger Slumstrup

 Planlægning af kursusindhold samt kontakte foredragsholdere Alle

 Deltage i andre landes årsmøder Alle

er en international sjældne – awareness – dag! Den næste bliver 

i juni 2011. Desuden bliver der møde (eller telefonmøde i marts 

2011), og endelig skal vi mødes i september 2011 i London i 

forbindelse med den internationale forskningskongres. Det er 

lidt spændende, hvordan det kommer til at spænde af, men der 

er ingen tvivl om, at vi på verdensplan er så få, at det er godt 

med et bredt samarbejde. Men det er også indlysende, at vi 

kommer med forskellige forudsætninger. Nogle foreninger har 

folk ansat, der ikke laver andet end at arbejde med NCL.

Men det var to meget interessante og produktive dage, og som 

vi har oplevet, når vi har besøgt foreningerne i Island, Norge, 

Sverige og Tyskland, bliver vi altid godt modtaget, der er ikke 

så mange ”overspringshandlinger” i form af ”small talk”, vi har 

en direkte og meget varm dialog som jo grunder i, at vi har de 

samme problemer. Så England skal have ros for deres initiativ 

og for alt det arbejde de havde lagt i dette arrangement.

Merete & Sinne
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KOLOFON  Spielmeyer-Vogt Foreningens medlemsblad

Tips&ideer
SÅDAN LAVER DU DIN HELT EGEN 
SANSEPLADE TIL DIT BARN:
Køb et plastik skærebræt i Ikea, brugsen eller hvor du handler:
 (Ikea har dem til 19 kr./stk.)

Gå en tur i fx søstrene Grene, den lokale bazar, Tiger, panduro hobby …  
Luk dine øjne og mærk på de forskellige varer. 
Køb det du syntes føles sjovt, rart, blødt, mm.

Jeg har fx brugt: små tøjdyr af forskellige materialer, fastelavns øre i gummi, de der små ækle gummi-

splat-dyr der kan lyse (10 kr./stk i jysk), bløde børster, en skuresvamp fra køkkenet, hønseringe, nogle 

af hans gamle sutter, perlekæder, osv. Køb også en nylonsnor. (hvis du da ikke har noget liggende i 

køkkenet eller værkstedet, som kan bruges). 

Værktøj:
En boremaskine og et lille bor. (4 mm.) Alternativt kan der godt med en syl, en 

hammer og et velanrettet hug, laves hul i pladen.

SÅDAN GØR DU:
Nu arrangerer du dine indkøb rundt omkring på skærebrættet. (hverken for lidt 

eller for meget).

Når du har fundet ud af hvor de forskellige ting skal placeres på pladen, laver du 2-3 

huller enten med boremaskinen eller det før omtalte velanrettede hug med en syl 

og hammer. 

Nu binder du så de forskellige ting fast til skærebrættet med snoren. Jeg har lavet 

knuderne på bagsiden, så de ikke forvirrer når der skal røres på forsiden.

Vupti. Nu har du lavet en sanseplade. 

Jeg tror vi har lavet 7-8 stykker til Daniel, til en pris af 25-50 kr. stykket. Nogle af 

dem har hans niecer været med til, at lave til ham. De syntes det var rigtig rart 

endelig, at kunne få lov til, at lave noget til ham, som han rent faktisk også kunne 

bruge. Det kan jo være lidt svært, at ”finde på” egnede gaveidéer, men dette her 

kan alle lave. Vi har en liggende fast de steder vi kommer meget.

Vi lægger sansepladerne foran Daniel, når han sidder i sin kørestol, står i sit 
ståstativ eller ligger i sin sækkestol.

Lærkereden består af et dejligt handicap-egnet 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 hospitalssenge. 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: Ole Keller
Naurvej 20, 7500 Holstebro, t 9743 2393, keller@lite.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 efterføl-
gende, men du risikerer, at huset allerede er booket.

Vi samler frimærker
Dansk Spielmeyer-Vogt Forening samler 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 

Lej Lærkereden på 
Djursland - hele året

Foreningen informerer:

Denne lille tang bruger vi til, at holde sansepladen fast til det 
bord vi har til hans kørestol eller på bordet foran hans ståstativ. 
Kan købes i XL for 20 kr. Et ækelt gummi dyr, et blødt tøjdyr (eller 
rettere benet fra et), en klase gummivindruer mm.

Her er der brugt blødt ståluld, en lyserød badesvamp, neglebørste, 
skuresvampe og endnu et ækelt gummidyr.

Perleplader, curlerer (som jeg er sikker på din frisør gerne vil spon-
sorere én af ), fastelavns gummi ører, en fnugrulle og julestjerner 
(som Sofie godt nok har haft lidt fat i).Sådan bliver du medlem

Du er velkommen som medlem i foreningen. Her får du tilsendt bladet 

“Hurra for livet” 2 gange om året. Se nedenfor.

Kontingent (kr. pr. år) 2010 

For familier 300
For enkeltpersoner 150
For institutioner 300

Beløbet overføres til kontonr: 
reg. 3259  konto  3299000915   

Nye medlemmer er velkomne til at melde sig ind via overførslen.
Husk altid at anføre navn og adresse på girokortet eller når du overfører 
via netbank.

LANDSINDSAMLING TIL SV-FORENINGEN
Dit bidrag (stort eller lille) gør en forskel og du kan stadig nå det:
Indbetaling kan ske på 2 måder:
Via netbank: brug kortart 01, konto 537-9210 eller
bankoverførsel til: reg. 3259 konto nr. 3259694264
     På forhånd tak!

Læserundersøgelse
I sidste nummer af Hurra for livet var der en læserundersøgelse om, hvordan 
bladet bliver brugt rundt omkring i familierne. En stor tak til de 6 familier som 
afleverede et udfyldt spørgeskema med mange gode kommentarer og ideer til 
fortsat at gøre bladet levende og interessant at læse. De stillede spørgsmål er 
alle besvaret yderst positivt - det håber vi så, er et repræsentativt udtryk for en 
generel høj tilfredshed med bladet, både mht. udformning, formidling, relevans 
og udbytte af indhold.

Alle spørgeskemaerne var afleveret med dejlig mange kommentarer, som 
ud over den konkrete besvarelse af spørgsmål, giver gode ideer til fortsat 
udvikling af et godt og nærværende blad. Besvarelserne af spørgsmålene 
er der ikke meget at skrive om, da de alle fik højeste eller næsthøjeste 
bedømmelse, mens kommentarerne er konkluderet og gengivet i det 
følgende. Sætninger i citationstegn er citater fra kommentarerne.

Der er enighed i besvarelserne om, at det er godt og vigtigt, at bladet udkommer 
på papir, og ikke kun findes elektronisk. Bladet bliver taget frem flere gange af alle 
i familien og læst fra først til sidst. Det ville nok ikke blive læst på samme måde, 
hvis det kun kom elektronisk. En enkelt gav dog udtryk for at kunne ”leve med en 
elektronisk udgave”, hvis det er for dyrt at producere og udsende det. Flere udtrykte 
meninger som ”Det er et flot og indbydende blad. Alle vil gerne have fat i det – 
først og fremmest for at se billeder. Dejligt, at der også er artikler, som kan læses 
højt for børnene.” Eller, som en anden skrev: ”Synes, bladet er unikt i den form 
til formidling af vores fælles interesser, sorg og glæder.” Der udtrykkes desuden 
tilfredshed med fordelingen mellem beskrivelser af de daglige situationer og de 
mere faglige artikler.

Der er flere af kommentarerne, som giver gode og fremadrettede ideer, 
fx tilskyndes redaktionen til at opfordre alle læsere endnu mere (end 
de allerede gør (Red.)) til at sende artikler, små sjove episoder, billeder 
mm – det er jo brugernes eget blad, og det bliver kun ved med at være 
nærværende og relevant, hvis alle i foreningen bidrager aktivt til det. 
”Det behøver ikke kun at være forældrene, som skriver, det kan også være 
bedsteforældre, søskende, andre familiemedlemmer, støtter og institu-
tioner.” Redaktionen vil gerne tilslutte sig denne kommentar, og tilføje, 
at har man ikke selv tid eller lyst til selv at skrive, vil redaktionen gerne 
formidle kontakt til en ’skriver’, som kan formulere det på baggrund af en 
telefonsamtale. 

Redaktionen tager med stor glæde imod ønsker om behandling af særlige 
temaer, og det gælder ikke kun i forbindelse med besvarelse på et spørgeskema 
- men hele tiden. En af kommentarerne udtrykker stor tilfredshed med, at der 
behandles temaer i bladet, og det foreslås, at der fx kunne laves et tema om epi-
lepsi. Det kunne være, at lægefaglige personer ville skrive et mere fagligt indlæg, 
mens forældre skrev om det, de oplever med deres barn og epilepsi. Der kunne fx 
fokuseres på acceleration, stilstand og medicinering belyst fra forskellige vinkler.

Blandt kommentarer med fremadrettede ideer er der fremsat et ønske om et 
område i bladet med link-henvisninger til web-sider, som kan være interessante 
at besøge for en SV-familie. Ideen er hermed givet videre til redaktionen, men det 
er hermed også opfordringen til jer – læsere – til at sende sådanne links ind til 
redaktionen, evt. med en lille notits (appetitvækker) om, hvorfor det er et interes-
sant link.

Et mere radikalt forslag er, at man kunne udpege skiftende gæsteredak-
tører, som er ansvarlig for en del af indholdet af bladet. Det ville skabe 
fornyelse og mindske presset på den ansvarlige redaktør, og give de 
skiftende redaktører (forældre) indblik i arbejdet med at lave et blad. 

Endelig foreslås det, at der laves en adresseliste med fotos af både børn og 
forældre. Det ville være en rigtig god hjælp til nye forældre, og mon ikke det kunne 
finde anvendelse også hos nogle af de forældre, der har været medlemmer lidt 
længere tid 

Som afslutning på spørgeskemaundersøgelsen har Sinne og Henriks Anna 
trukket lod blandt de 6 indsendte besvarelser om vinderen af to biografbilletter. 
Anna har udtrukket Anette Maischnack & Carsten Munkholm som herefter vil 
modtage billetterne som tak for det udfyldte spørgeskema. 

Mange hilsner Redaktionen
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Spielmeyer-Vogt er en medfødt, arvelig, alvorlig og fremad-

skridende 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 efteråret 2010 er der 23 
kendte tilfælde i Danmark
Fra fødslen sker der en ophobning af affaldsstoffer i barnets 

celler. Cellerne kvæles af ophobede affaldsstoffer, hvilket i sær-

lig grad får indflydelse på hjernen og centralnervesystemet, 

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 vidensop-

samling på såvel det medicinske som det sociale område. 

Hvad er Spielmeyer-Vogt?
- og hvem rammer det? 

Læs mere på dsvf.dk
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Efterår sep-okt-nov

Deadline for indlevering af 
materiale til ”Hurra for Livet” 
1. september 2011

Legoland
15.-18. september 2011

Efterårstræf 
29.-31. oktober 2011

Forældrekursus SynsCenter 
Refsnæs 29.-31. oktober 2011

”Hurra for livet” udkommer i 
november

Vinter dec-jan-feb

Norgestur i uge 11/2011

Forår mar-apr-maj

Deadline for indlevering af 
materiale til ”Hurra for Livet” 
juninummeret 1. april

Forårstræf  
29. april - 1. maj 2011

Generalforsamling
29. april - 1. maj 2011

 Sommer juni-juli-aug

”Hurra for livet” udkommer 
i juni

Sommerskole uge 25

Familietræf 
26. - 28- august 2011


