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Jeg faldt over disse 12 tankevækkende råd, som jeg har lyst til 

at give videre. Der er plads til eftertanke…..

1. Hold op med at bruge tid på de forkerte mennesker
Livet er for kort til at tilbringe tid med mennesker, som suger 

energi og glæde ud af dig. Hvis nogen vil have dig i sit liv, giver 

de dig plads - du skal ikke kæmpe for pladsen. Brug hellere din 

tid på dem, der altid står ved din side, når du har det skidt - ikke 

kun, når du har det fedt.

2. Hold op med at løbe fra problemerne
Se dig selv i spejlet, og tag fat på de problemer, du har. Det 

kommer ikke til at blive let. Men vi har dem allesammen, og 

vi er ikke i stand til at løse dem alle, for ingen er perfekt. Men 

vi er nødt til at se dem i stedet for at løbe fra dem, og så må vi 

tilpasse os. Det er vi nemlig i stand til.

3. Hold op med at sætte dine egne behov til sidst 
Elsk andre, hjælp andre, men glem ikke dig selv. Elsk dig selv og 

hjælp dig selv - og gør noget, som betyder noget for DIG.

4. Hold op med at hænge fast i fortiden 
Du kan ikke starte det næste kapitel i dit liv, hvis du ikke 

afslutter det sidste. Læg fortiden bag dig - det er muligt, og det 

er nødvendigt. Vi har allesammen lavet fejl i fortiden  - men du 

er ikke dine fejl, så kom videre og form istedet din fremtid.

5. Hold op med at være bange for at gøre fejl 
Det at gøre noget er hundrede gange bedre end ikke at gøre 

noget som helst. Bag enhver succes ligger bunkevis af fejl - så 

hvert fejltrin leder mod succes.

6.Hold op med at tro, at du ikke er klar 
Ingen føler sig nogensinde 100 procent klar, når der kommer 

en udfordring. De helt store muligheder ligger ofte uden for 

din komfort zone - så du vil alligevel ikke føle dig komfortabel i 

begyndelsen. Så: Go for it!

7. Hold op med at have ondt af dig selv 
Livets udfordringer er der af en grund - for at ændre den vej, du 

går på, i en bedre retning. Reflektér over de ting, der er sket, og 

som du er kommet igennem. Til syvende og sidst har de taget 

dig til et bedre sted - så smil! Lad andre og dig selv se, at du er 

stærkere i dag, end du var i går. (PS: Ved at smile kan du snyde 

hjernen til at tro, at du er lykkeligere)

8. Hold op med at bære nag 
Lev ikke livet med nag i hjertet. Tilgiv dem, der skal tilgives. 

Tilgiv dig selv, giv slip og få fred. At tilgive er ikke det samme 

som at sige, at det, der er sket, er i orden - det er at give slippe 

på tingene og ikke dvæle ved det. Du bliver 10 kilo lettere. Hold 

hovedet højt, og lad dig ikke trække ned.

9. Hold op med at overse glæden i de små øjeblikke 
Nyd de små ting - for en dag vil du se tilbage og opdage, at 

de faktisk var store ting. Den største og bedste del af dit liv vil 

være de små, navnløse øjeblikke, du tilbringer med nogen, du 

elsker - hver dag.

10. Hold op med at lade som om, alt er godt, 
når det ikke er det 
Det er helt i orden ikke at have det godt hele tiden. Nogle 

gange falder livet bare en smule sammen. Så vær ærlig, og svar 

‘nej’, når nogen spørger dig, om du har det godt. Jo mere du 

erkender dine følelser, jo hurtigere kommer smilet tilbage på 

dine læber.

11. Hold op med at bekymre dig hele tiden 
Bekymring fjerner ikke morgendagens byrder - men det tager 

glæden fra dig i dag. Når du stresser og bekymrer dig, er det 

altid unødvendigt. Spørg dig selv: Hjælper det på situationen, 

hvis jeg bekymrer mig? Betyder dette overhovedet noget om 

et par år? Hvis ikke, er det ikke værd at bekymre sig om. Stress 

har en direkte negativ effekt på vores følelse af lykke og vores 

generelle helbred. Stop op og pust ud.

12. Hold op med at være utaknemmelig 
Uanset, om du har det godt eller skidt - stå op hver morgen og 

vær taknemmelig for dit liv. Et sted derude er der nogen, som 

kæmper for sit. Tag vare på dit liv, og sæt pris på det. Hver aften, 

når du går i seng, så prøv at takke for fem ting, du har glædet 

dig over i dit liv så vågner du lykkeligere op.

Med disse ord ønskes I alle en god sommer

Kærlig hilsen Merete

Kære alle
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DET, AT HAVE VÆRET BÅDE 
KUSINER OG STØTTER 
FOR MARK… 

MARK   
24. AUGUST 1988 - 29. DECEMBER 2013

Som både kusiner og støtter for Mark, fik vi lov at være 
en del af Marks liv på to forskellige måder. Som familie 

har vi fulgt Mark gennem hele hans liv og set den udvikling, 

han har været igennem – hele vejen. Som støtter, fik vi lov til 

at komme helt tæt på, og lære Mark at kende på en helt anden 

måde. Gennem de mange ture vi har været på med Mark, fik vi 

opbygget et anderledes og specielt forhold, som vi ikke ville 

have haft i form af ’bare’ at være familie. Et forhold, som vi slet 

ikke vil have været foruden. 

Som kusiner til Mark blev det aldrig set på som ’arbejde’ at tage 

på ture sammen. Vi så frem til turene, som var kvalitetstid for 

os alle tre. Mark var samtidig lidt stolt over, at kunne fortælle, 

at det var hans kusiner, som han havde med på tur, og det blev 

fortalt til alle når vi var af sted. Og med den stolthed han kunne 

fortælle det på, kunne man ikke selv lade være med at blive lidt 

stolt over, at han var vores fætter!

Turene med Mark betød hygge, sjov og lange snakke. Der blev 

fortalt mange ”røverhistorier” som Mark mestrede til UG, og 

der var snakke om søde piger og kærester. Til tider blev der 

også bragt nogle lidt mere alvorlige emner op, for Mark kunne 

godt blive meget reflekterende over den situation han var i, og 

havde også brug for at snakke om, hvor uretfærdig det f.eks. var 

at han ikke kunne se eller gå. Jo, vi fik vendt rigtig mange ting 

når vi var af sted, hvilket satte tanker i gang hos os alle. 

Vi kan fortælle om rigtig mange historier og oplevelser 
som vi fik lov til at få sammen med Mark, men netop én 

vil vi gerne fremhæve, da den ikke bare blev retningsgivende 

for det ”samarbejde” vi sammen skulle have på vore ture, den 

beskriver også stærke sider af Mark og hans personlighed.

Den historie omhandler den allerførste tur Mette og Mark skulle 

på sammen, hvor turen gik til Norge. Inden afgang til færgen, 

snakkede Mette og Inger lidt i køkkenet og meget bevidst 

om, at Mark sad og lyttede, sagde Inger til Mette, at hvis der 

blev nogle problemer, og hvis Mark ikke ville lytte, skulle hun 

bare ringe hjem til hende. Så skulle hun nok snakke med ham. 

Mette tænkte ikke mere over det, og det blev som forventet en 

tur uden problemer. Men hen på ugen, da Mette havde brug 

for lidt ekstra søvn, fandt Mark det dog nødvendigt at trække 

retningslinjerne op. Mark var klar til at stå op og havde efter 

hans egen mening ventet lidt for længe.  Mette lå stadig og 

blundede lidt, da Mark tog sagen i egen hånd. Mette vågnede 

derfor ved, at Mark stod lænet ind over sengen med et meget 

smørret smil på læberne. Hun nåede at blive en smule nervøs 

over, hvad Mark nu havde fundet på, men Mark sagde bare 

ganske roligt: ”Mette, hvis du ikke står op nu, så ringer jeg hjem 

til DIN mor!”. Og så var der ikke flere problemer med Mette på 

den tur! ☺

Netop den historie synes vi, fortæller rigtig meget om Mark. 

For ud over at være utrolig kvik, så havde han i den grad også 

humor. Vi så ofte, at Mark sad med et smørret smil, eller bare 

brød ud i en spontan klukken, og så vidste man godt, at han 

pønsede på et eller andet.

Men vi synes samtidig også at historien fortæller at 
tingene foregik på Marks præmisser. Man kunne ikke 

trække noget ned over hovedet på Mark, for han var meget 

bevidst om, hvad han ville være med til, og hvad han bestemt 

ikke synes var noget, der skulle bruges tid på. Og ligeså 

irriterende som man nogle gange synes det kunne være, 

ligeså meget lærte man at værdsætte den vilje han havde, for 

hvor var det fedt, at Mark  i den situation som han var i, stadig 

havde en mening om tingene, og det havde han i den grad! 

Derfor blev vores kreativitet også til tider udfordret en smule, 

da nogle ting jo bare skulle gennemføres, selvom Mark ikke 

var helt med på idéen. I de situationer kunne fremlæggelsen 

af foretagendet være altafgørende for, om det blev et ja eller et 

nej, og måtte derfor tænkes grundigt igennem. Skulle det ske, 

at kreativiteten ikke havde været god nok og man fik et klart og 

rungende nej, havde Mark altid et kvikt svar til, hvorfor udfaldet 

blev sådan, nemlig ”bare fordi!”. Dette måtte vi erkende var et 

meget smart modsvar, da man ikke lige umiddelbart kunne 

argumentere imod det.  

Vi har fået rigtig meget med i bagagen ved at have fået den tid 

med Mark, som vi har. Vi har ikke blot lært en masse personlige 

ting, men vi har også fået udvidet vores kompetencer og kan nu 

kalde os selv digtere, sangskrivere og forfattere. Vi er ligeledes 

blevet meget bevidste om, hvordan rigtig violin musik skal lyde, 

vi har lært alle Disney sange fra ende til anden, og vi er blevet 

gjort opmærksomme på, at der rent faktisk var én der synes, at 

vi synger godt. Sidst men ikke mindst har vi også lært, at man 

aldrig skal være for fin til at klare verdenssituationen imens 

man sidder på toilettet – det er jo bare at udnytte tiden. Og ja, 

røde pølser er både morgenmad, middagsmad og aftensmad! 

Det er alt sammen ting, som vi ikke ville have været foruden og 

som vi vil tage med os, som kære minder. Vi er derfor enormt 

taknemmelige for, at vi fik lov at være en del af Marks liv som 

både kusiner og støtter.

- Mette & Maiken 
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DU ER IKKE ALENE

”Du er ikke alene, der er nogen, der 

følger dig, og det er helt på det rene, 

de har det li´som os”-

- Som Sebastian synger. Vi er ikke alene, og vi var ikke alene, 

der ER andre, som går den samme vej. 

I et liv med Spielmeyer-vogt’s sygdom, er der mange 
omstændigheder, der gør, at vi var forberedt på en tidlig 
død, og vi har vidst, hvad det vil sige, på samme tid at have 

- og at miste. Som præsten så smukt sagde det i kirken, ved 

Peters bisættelse. Muligheden for at elske hinanden med en 

kærlighed som koster noget af os selv, den mulighed har vi 

altid. Hun sagde også, at vi, som Peters allernærmeste, sidder 

med en dyb tak i hjerterne overfor det netværk, som vi har haft 

omkring os, og som vi har delt det vilkår med - at skulle lære 

SV sygdommen at kende og lære at leve med de omkostninger 

den har. Og vi klarede det.

Når jeg nu tænker tilbage på de 18 år, hvor Christina og 
jeg levede med en bror/søn med SV sygdommen, priser jeg 

mig lykkelig for, at vi ikke var alene!  Peter havde venner, selvom 

dem fra skolen forsvandt, da Peter sluttede der.  Der kom nye 

venner, som alle fulgtes ad, når vores børn mødtes på træf.  

Børn der var lige som Peter.  Sommerskolen på Refsnæs, skiferie, 

og familietræf. Om musikken så var grydelåg og grydeskeer, 

det var livskvalitet at være sammen. Emil og Andreas, vores 

”husorkester” på træffene, har stor indlevelse for vores børn. 

Alle kommer til mikrofonerne, og alle er med. Det har Peter og 

hans hjælpere haft meget glæde af gennem årene.

Søskende til vores syge børn, får på træffene bekræftet, at de 

ikke er alene om at have en syg bror eller søster.  Vi var i de 

første år bekymrede, når vi skulle møde unge mennesker med 

SV, som var blevet dårligere end Peter, om vi nu kunne klare 

det. Men dette var jo deres barn og min Peter, var mit barn. Så 

efterhånden som færdighederne forsvandt og hjælpemidlerne 

kom til, var det en lettelse både for Peter og for os. Så blev det 

slet ikke så svært.

Peter flyttede hjemmefra som 18 årig. Han boede i sin egen 

lejlighed på bostedet Lyngtoften, og havde sine støtter hos 

sig. Disse støtter ydede en kæmpe indsats for Peter og for hans 

familie. Når Peter var indlagt fulgte støtterne med, og det var 

trygt - og mor kunne få rum til at lade op, og være mor. Peter 

fik et godt socialt netværk sammen med de andre beboere på 

Lyngtoften. Og han var tryg. Peter var hjemme hver uge, og så 

blev der hygget med mor og storesøster. Han smilede, når han 

blev hentet, og han smilede, når han vendte hjem igen. Disse 

smil gjorde os trygge, og i vores erindring dør de aldrig.  

De årlige besøg på Skejby hos John blev en begivenhed. 
Køreturen med sang, historier og Mc Donalds besøg var 
en oplevelse i sig selv. Godt vi har John, som har fulgt Peter 

hele vejen. SV-Teamet, som vi har brugt i forbindelse med skole-

Institution-ombygning-hjælpemidler og støtte til familien, er 

uundværligt. Forældrekurser og de forskellige træf har givet 

mig meget af den hjælp, jeg har haft brug for i livet med Peter 

og sygdommen. Tak for jer.

Vi er blevet rige! Vi har rygsækken fuld af minder, og vi er 
blevet uddannet i at leve med et handikappet barn.  
Vi har lært meget. Vi har kæmpet vores kampe, men vi har stået 

sammen. Peter fik vores kærlighed og det gjorde ham stærk.  

Hans kærlighed til os gav os styrke, og det er teksten på hans 

gravsten i dag. Når der nu er et stort tomrum, og dvd´en med 

Mumi sangen, Krumme, Pyrus, Poul Krebs, og Kim Larsen ikke 

fylder stuen mere, tænder jeg lysene ved billedet. Billedet af 

Peter, hvis liv gav os så meget. Og vi er lykkelige over at vi stadig 

har netværket i foreningen som vi fortsat kan drage nytte af, 

også her bagefter. 

Hanne og Christina.

PETER  28.12.87 - d. 6. februar 2014
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Det er rigtig svært at sætte ord på, hvordan de 5 år er 
gået. Tid er en underlig størrelse. 5 år føles både som 
noget meget længe siden og alligevel så nært.

Selvfølgelig savner vi ham, men er også taknemmelige for, at 

hans liv ikke blev længere. Det sidste halve år af hans liv var nok 

det sværeste. Han sov meget og var til tider svær at få kontakt 

med.

Hvor blev der stille i det store hus, da Jan 
ikke var der mere. Der havde jo været mennesker omkring 

os hele tiden i lang tid – og lige pludselig var der kun Ole og 

mig tilbage. Stilheden, ingen støtter der snakkede, ingen bånd 

eller cd’er der kørte, ingenting …, var nok det, som vi syntes var 

mest mærkeligt – og dejligt – i den første tid, efter Jans død.

Jans afdeling lod vi i første omgang stå, som den var forladt, 

vi havde jo som sådan heller ikke brug for pladsen. Det var i 

nogen grad også både på grund af minderne og af almindelig 

ugidelighed, men om sommeren indrettede vi et lille værksted i 

Jans entre og senere har Ole har fået fitnessrum på Jans værelse 

og jeg har kontor i vagtværelset.

Lige efter Jans død skulle man vænne sig til, at man kunne 
tage ud og handle, og man kunne sige ja til en invitation 
uden at planlægge først. Det var godt nok underligt. Vi lejer 

stadig sommerhuse enten forår eller efterår, ikke mere for at 

komme væk, men fordi vi er kommet til at holde af de uger, 

hvor vi intet overhovedet behøver at bekymre os om. Men vi er 

også begyndt at tage på længere ture, bl.a. var vi i USA 3 uger 

sidste år (for øvrigt sammen med Lars, alle tiders tur). 

Vi havde kun i begrænset omfang kontakt til Jans støtter efter 

hans død og efter et år er det kun Dorthe, jeg nogen gange 

træffer. Vi deltager også mindre i Spielmeyer-Vogt foreningens 

arrangementer, eller rettere, de er ikke helt så højt prioriteret 

som tidligere. Ole meldte klart ud efter at vi havde deltaget 

i mindehøjtideligheden på Refsnæs om efteråret, at der 

ville han ikke med mere, det var for ”levende” forældre, men 

generalforsamling og kaffemik kommer vi stadig til. Der er dog 

en forskel fra tidligere, for det er tydeligt, at vores erfaringer 

efterhånden ikke har så stor relevans for de nye forældre, så vi 

er lidt mere med på sidelinjen – men vi glæder os over at være 

sammen med gamle venner og bekendte.

Jeg har lige haft 25 års jubilæum som kirketjener i 
Grønnevang kirke. Der blev i den anledning skrevet en artikel 

i avisen om mig som ”kirkens mor”, bygget på et interview med 

mig. I den fyldte Jan også en del, men sådan vil det jo være, han 

var en del af vores liv og en del af kirkens. I den sammenhæng 

skal lige nævnes, at Ole især der i starten savnede Jan, deres 

ture i kirke om søndagen var noget, de havde sammen uden 

os andre.

En gang imellem kunne jeg godt have tænkt mig at have haft et 

barn mere, så Lars ikke skulle være enebarn, men sådan skulle 

det ikke være – og tanken om at det måske også havde været 

et SV-barn gør, at de tanker er lette at få til at forsvinde igen.

Vi har haft og har det stadig godt, men får da et sug i maven, 

når vi hører om nye børn, der er kommet til. 

Vi håber bare, at deres forældre må få samme store 
udbytte som os af, at Dansk Spielmeyer-Vogt forening er 
til – for os alle sammen.

Ole og Lisbeth

5ÅR EFTER 09-01-09       Det var den dag, Jan forlod os. 



10 11

At være søskende til en bror med INCL er fyldt med 
nedture, forhindringer, ensomhed og udfordringer, men i 
mindst lige så høj grad med livsbekræftende øjeblikke og 
beviser på, at vi alle er bygget til at klare selv de sværeste 
situationer i livet på hver vores måde.

Samtidig med at man er den nærmeste familie, er man også sat 

lidt på sidelinjen, både når det gælder informationer, følelser 

og plads til at håndtere den sorg, der bliver gemt væk bagest 

på hylden, for at man kan virke stærk og for at kunne have 

overskud til at klare en almindelig hverdag. 

I det følgende vil vi beskrive forløbet som søskende, herunder 

hvordan vi hver især oplevede og håndterede nyheden om 

Daniels sygdom. 

Den første tid
De første næsten to år efter Daniel blev født forløb næsten helt 

normalt, som hos enhver anden dreng på den alder. Daniel 

var en altid glad dreng, der nød livet og alle de indtryk, det 

bragte med. Thomas på 20 år og Michael på 22 år boede begge 

hjemme, indtil de senere fandt en lejlighed, hvor de flyttede 

sammen. Morten på 13 år boede i Odense med vores mor og 

var på daværende tidpunkt på besøg i Hinnerup hver anden 

weekend. Morten flyttede op til Daniel i 2009, da han var 14 år 

gammel, hvor han bor i dag sammen med lillesøsteren Sofie på 

6 år, Sofie og Daniels mor Sara og alle søskendes far, Per.

Da Daniel var omkring halvandet år begyndte han så småt at 

rejse sig for at lære at gå. Han havde ikke været lige så hurtig 

som andre på hans alder, men det var ikke noget vi tænkte 

synderligt meget over som søskende. Efterhånden begyndte 

de små tegn på starten af sygdommen at vise sig, og Daniel 

mistede langsomt den udvikling han havde været i gang med. 

Han begyndte at falde i haven, og han havde ikke længere 

den samme afstandsbedømmelse til ting, som man normalt 

har, hvilket resulterede i at han begyndte at gå ind i ting og 

ikke længere stoppede ved forhindringer på vejen. Daniel faldt 

sågar ud over en skrænt i bedsteforældrenes have, fordi han 

ikke længere kunne se så godt. Han græd kun sjældent på trods 

af alverdens knubs.

Langsomt herefter begyndte undersøgelserne af Daniel 
på Skejby Sygehus og hos egen læge.
Det var sjældent, at vi blev direkte informeret om, hvad der 

skete ved de undersøgelser han var igennem, og vi oplevede 

tit, at det var for hårdt for Sara og vores far at fortælle detaljeret 

om hvad der skete.

I en periode efter at vi fik forklaret hvad sygdommen betød, 

var vi alene med de følelser der fulgte med, og vi følte os ofte 

forpligtede til ikke at tale med Sara og vores far om disse følelser, 

da vi kunne se hvor meget det følelsesmæssigt påvirkede dem. 

Flere dage fik vi at vide at de havde brug for at være alene, og 

vi følte heller ikke, at vi kunne bringe vores egne tanker på 

banen af frygt for at forværre de følelser og den sorg som de 

gennemgik. 

Vi brugte venner samt vores egen mor til at komme ud med 

nogle af de tanker og følelser vi gik med, hvilket dog ikke var 

helt tilstrækkeligt, da det er svært for folk der ikke ved særligt 

meget om sygdommen og hverdagen, at forstå hvordan man 

virkeligt har det.

Et vendepunkt i denne udvikling var da Sara fik aftalt en tid 

med den overlæge, der altid har fulgt Daniels behandling samt 

den pædagogiske konsulent i SV-teamet, hvor vi tre brødre 

kunne få besvaret alle de spørgsmål, vi havde. Som en del 

af denne samtale stødte vores far og Sara til i slutningen af 

konsultationen. 

”Den efterfølgende samtale er 
nok en af de vigtigste og mest 
afklarende samtaler vi har haft i 
hele forløbet.”

Her fik vi snakket om de følelser vi ikke kunne få sat ord på, og 

vi fik alle sammen opsummeret de ting, der var sket og snakket 

helt ud med nogen, som vi vidste havde styr på alt omkring 

Daniel og hans sygdom.

Det vigtigste af alt var den aftale, vi gik derfra med. Aftalen var 

at vi alle skulle være åbne omkring sygdommen. Det vigtigste 

var at vi kunne spørge ind til sygdommen, og at vi blev 

opmærksomme på at det var i orden at spørge ind.

En stresset tid
Indtil starten af 2014 arbejdede både far og Sara rigtig meget. 

Det gav en meget stresset hverdag, hvor al energi blev brugt på 

at sørge for, at alt logistisk set kunne gå op i en højere enhed. 

Daniel er den nemmeste dreng at snakke til og generelt have 

med at gøre, men hans sygdom har gjort, at alt omkring os 

pludseligt bliver mere hektisk. Det blev hurtigt en realitet, at 

Daniel altid skulle have en plejer ved sig, hvilket selvfølgelig 

gav en kæmpe aflastning for far og Sara, men samtidig gjorde 

det også det normale familieliv mere besværligt. Private ting 

som normalt ville blive diskuteret omkring middagsbordet blev 

gemt væk, og det var svært at være helt sig selv, da man altid 

havde en ekstra ”gæst” man skulle forholde sig til. I 2014 blev 

Sara en del af Daniels plejer team, hvilket har gjort en meget 

stor forskel. Pludseligt føler vi igen den afslappethed det var, 

rent faktisk ”bare at være os” en gang imellem, hvor man kan 

man tage det filter af, der automatisk kommer når man har 

”gæster”.  

Verdens sejeste dreng
Daniel er uden tvivl den sejeste dreng i verden. Som nævnt 

At være søskende…
Af Michael, Thomas og Morten Eldrup.

Thomas og Daniel

Morten og Daniel

... fortsættes
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tidligere, har han aldrig været let til tårer, og det føles nogen 

gange som om at han er den person, der er stærkest til at tackle 

livets svære situationer. Lige meget hvor total skod en dag 

det har været, kan lyden af familiens stemme altid få et smil 

frem, som med det samme smitter af på alle omring ham. At se 

Daniel smile, grine og lytte aktivt med til vores samtaler, er det 

mest livsbekræftende i verden.

At skulle udholde tanken om, at vores elskede bror ikke skal 

være sammen med os i ret lang tid er svært. Da Daniel fik sin 

diagnose, forudsagde lægerne at han ville blive mellem 3 og 

10 år. Heldigvis viser Daniel gang på gang, at han elsker livet 

og alt ved det. Han er, grundet sit nedsatte immunforsvar, 

meget modtagelig overfor infektioner, så han har været indlagt 

mange gange med blandt andet lungebetændelse. Den følelse 

af, at ens bror er indlagt og man ikke ved om tiden er inde, og 

lægerne eller nogen andre kun kan sige, at de ikke ved særlig 

meget, men at det ikke ser så godt ud, kan der ikke sættes ord 

på. Ens humør, væremåde og tankegang kan blive vendt 180 

grader på et split sekund, og det kan være svært for folk at 

forstå, at man nogen gange ikke har lyst til at snakke og bare 

vil være alene.

Livet er uforudsigeligt og man er nødt til at tage 
en dag af gangen og huske at elske sine nærmeste 
mens man har dem. 

Jeg hedder Ulla, og er ansat som støtte hos Daniel og 
Klara. Tidligere var jeg ansat hos Emmelie. I år er det 
10 år siden, jeg blev ansat hos Emmelie og hendes 
familie. 

Emmelie og mor. Ulla nåede at være hos Emmelie i næsten to år. 

Få måneder efter blev jeg ansat som støtte for Daniel, 
det er nu 6 år siden, og sidste år blev jeg ansat hos 
Klara.

For mig er livet én lang læringsproces. Den skole jeg går 

i, er livets skole. Lærerne i mit hovedfag lige nu hedder 

Daniel og Klara, tidligere hed hun Emmelie. Alle tre er og 

var de nogle fantastiske lærere, hvis jeg tør lære noget af 

dem. I alle mine andre fag har jeg deres søskende, forældre, 

bedsteforældre, onkler, mostre og en hel familie.

I livets skole lærer jeg meget om mig selv. Jeg lærer at 

være i nuet, være nysgerrig, søgende, lyttende, taknemlig, 

tillidsfuld, kærlig, oprigtig, omsorgsfuld, ked af det, rolig, 

glad, sjov, lettet, tryg og at acceptere tingenes tilstand.

Sammen med Klara og Daniel, gør jeg alt det, de og 
deres familier gerne vil have, at vi skal gøre sammen. 
Vi går ture, hvor vi bruger alle sanserne, vi lytter, mærker, 

dufter og smager på naturen og livet. Det at mærke verden 

sammen med jer gør at verden bliver et endnu større og 

bedre sted at være. Vi lytter til fuglenes kvidren, plukker 

vintergækker til et gækkebrev, mærker forårssolens varme 

stråler, dufter til det nyslåede græs, lytter til hundens gøen, 

eller fløjter på et græsstrå. Den glæde det vækker i jer, 

giver mig en indre glæde, en ro, og en forundring over livet. 

Det smelter mit hjerte og fylder det med kærlighed. En 

kærlighed jeg deler med jer, og som vi sammen deler ud af. 

Når jeg er sammen med jer, mærker jeg dybest i mit 
hjerte, hvad der har betydning i livet. Jeg mærker 

lethed og glæde, når dagene er en leg. Jeg mærker vrede 

og sorg, når det føles uretfærdigt, jeg føler omsorg og 

kærlighed for jer og jeres familier, når livet er svært. Jeg 

mærker taknemligheden for hvert et lille smil og hver en 

lyd I giver mig. I lærer mig at skelne mellem, hvad der er 

mine følelser og hvad der er jeres og jeres familiers. Jeg 

bliver bevidst om min faglighed på den måde, at jeg tør 

vise min egen sårbarhed og alligevel have modet og 

styrken til at være hos jer og være der for jer.

”Jeg nyder den ro og 
klarhed, som Daniel og 
Klara får frem i mig.” 

En tilstand af at være i nuet og nyde den lykke, der er lige 

nu og her sammen med jer. Klara og Daniel klager ikke 

over fortiden og frygter ikke fremtiden. Med dem er jeg 

sammen i nuet. Det nu som giver mening i livet. For hvad 

skal vi bruge dagen i går til, eller tanker om, hvad der skal 

ske i fremtiden? Det eneste der er sikkert er, at vi lever i 

nuet. Så lad os bruge det nu sammen til at skabe glæde og 

tryghed for hinanden.

Tak til alle familie medlemmer (Emmelie, Daniel og 
Klara’s), fordi jeg må følges med jer på et stykke af 
livets vej, og fordi I viser mig den tillid at være sammen 

med mig, når livet er godt, og når det gør allermest ondt. 

Jeg har dyb respekt for det mod og den styrke I alle viser 

mig eller har vist mig. Den største taknemlighed skal lyde 

til Emmelie, Daniel og Klara som altid var/ er klar til at være 

sammen med mig, lige meget hvordan jeg selv har det. I 

lader jer ikke påvirke af mit humør,og I får mig altid til at 

føle nærvær og glæde. Jeg føler mig så privilegeret over 

at gå på arbejde hver dag, og altid forsøge at gøre det 

bedste for jer og sammen med jer, det er fantastisk. I er 

mine hjertebørn og vi lærer af hinanden.

  Ulla
Michael og Daniel
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I december måned var bedste-veninderne 

Anna og Mia i sommerhuset, Lærkereden, 

på Djursland. Fredag aften var der stor 

gensynsglæde, da de to piger omsider 

mødtes. Anna og Mia havde glædet sig meget 

til at skulle i sommerhus, helt uden forældre og 

kærester. Der var lagt op til en weekend med 

julehygge, god mad, julekalender, film, og så 

skulle der selvfølgelig også snakkes om drenge.

Mia har tradition for at bage sommerhus-
boller, når hun er i Lærkereden, og 

således startede pigerne lørdag morgen med 

hjemmebagte boller. 

Men ovnen var langt fra færdig med at bage 

denne dag. I bedste julehumør gik pigerne efter 

morgenmaden i gang med at lave dej til julekager. 

Pigerne valgte hver især en dej, som de ville lave 

kager af. De smuldrede 

smør, rørte og æltede til den store guldmedalje. 

Dejen blev rullet i pølser og lagt i køleskabet. 

Efterfølgende skulle der lidt tålmodighed til at vente, mens 

dejen lå på køl. Pigerne valgte at bruge ventetiden på at se 

en film, og valget faldt (selvfølgelig) på en Barbie-film, denne 

gang Barbie i en julefortælling. 

Da filmen var slut, var det på tide at få gang i kageproduktionen 

igen. Pigerne lavede småkager formet som hjerter, stjerneskud, 

juletræer og meget mere, og der blev rullet en masse 

pebernødder. Ovnen arbejdede på højtryk for at følge med, og 

duften af jul spredte sig i hele Lærkereden. Mange bageplader 

blev det til, og pigerne nød godt af dagens resultat til aftenens 

julekalender. 

Senere på aftenen så pigerne julefilmen Dyrlægens plejebørn, 

en film med Dirch Passer, som I nok alle sammen kender. Mia og 

Anna kom efter filmen til at snakke om hajer, og Kettys tablet 

ANNA OG MIAS SOMMERHUS-TUR

Tag en glad og spændt Mia og en lige så glad 
og spændt Anna. Tilsæt en stor portion varme, 
latter og hygge, 
og put det hele i sommerhuset Lærkereden. 

Så har I opskriften på alle tiders venindeweek-
end.

Af: Marianne Rosenberg Thomsen og Gitte Lindholm Sørensen

kom på overarbejde med at skaffe pigerne informationer. 

Pigerne ville vide alt, og Ketty fortalte om de mange forskellige 

hajtyper. Ligesom vi mennesker ikke ligner hinanden, så ligner 

hajer heller ikke hinanden på en prik. Mia har eksempelvis 

flot brunt hår, mens Anna har flot sort hår. På samme måde 

har nogle hajer spidse hoveder, mens hammerhajen derimod 

har et fladt, bredt hoved, og derfor minder om en hammer. 

Tøsesnakken ville ingen ende tage, I kender jo Mia og Anna, 

men omkring midnat blev det tid til at gå til ro.

Søndag formiddag var både Mia og Anna trætte. 
Med bilerne læssede med julebag og nye, dejlige minder, 

vendte vi næserne hjemad. Pigerne fortalte, at det havde været 

en god weekend, men nu var det også dejligt at komme hjem 

til forældrene igen.

Anna og Mias julechoko-kager
200 g hvedemel
100 g smør eller margarine
125 g flormelis
3 spsk. kakao
25 g finthakkede mandler
1 æg

Sådan gør du:
1. Smuldr smørret i melet. Tilsæt flormelis, kakao og hakkede mandler. 
 Ælt dejen sammen med ægget, og stil den på køl i ca. en time.

2. Rul dejen ud i 2-3 mm tykkelse, og stik den ud med kagefigurer.

3. Pensl med sammenpisket æg.

4. Kagerne bages ca. 7 minutter midt i en 200°C forvarmet ovn (180°C varmluft)
 

Anna og Mias julevanille-kager
350 g hvedemel
150 g sukker
225 g blødt smør 
1 æg
1 tsk. vanille

Sådan gør du:
1. Hæld mel, sukker og vanille i en skål og smuldr smørret heri.
2. Tilsæt ægget, og ælt dejen sammen.
3. Pak dejen ind i bagepapir og stil den koldt i ½-1 time.
4. Rul dejen ud i 2-3 mm tykkelse, og stik den ud med kagefigurer.
5. Kagerne bages 8-10 minutter i en 200°C forvarmet ovn (180°C varmluft)

Lærkereden består af et dejligt handicap-egnet hus til 6 personer samt et 
anneks til 5 personer.
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Når katastrofen rammer, så 

holder man enten ekstra hårdt 

fast i hinanden 

- eller også giver man slip. 

Det er november 2012 og Ninna er en tur i Storcentret med  
Klara. De møder en mor, der kommer gående med en dreng, 

der er jævnaldrende med Klara. Hans ansigtstræk afslører 

tydeligt, at han har Downs syndrom. Ninna bliver meget rørt, 

og har lyst til at gå over og tale med hende. For her er pludselig 

en mor, som også har et barn, der skiller sig ud, og som ikke vil 

få et normalt liv. 

Hun må da have de samme tanker og frygt for fremtiden, 

tænker Ninna og føler en stor samhørighed med kvinden, uden 

at de kender hinanden. Dengang turde hun ikke gå hen og 

snakke med hende. Det tør hun nu.

Hverdagen

Det er september 2013 og Ninna sidder i køkkenet 
sammen med Klara og Mads og tænker tilbage. Tilbage til 

dengang hvor Klara var ”normal”, og hun endnu ikke havde fået 

diagnosen INCL. 

Stolperne til carporten ligger på jorden udenfor og venter på at 

komme op og stå. Men her kommer familielivet i første række, 

og hverdagen går først og fremmest ud på at være sammen. 

”Efter diagnosen er vi blevet mere isolerede herhjemme. Men vi 

har altid godt kunne lide at være hjemme sammen, så det gør 

ikke så meget”, smiler Ninna og aer hunden Pelle.

”Ens omgangskreds ændrer sig. Der er nogle der lige så 
stille forsvinder, og så er der andre, der træder i karakter. 
Og det er jo helt naturligt”, konstaterer Mads.

Til daglig arbejder Ninna som fysioterapeut mens Mads har sit 

eget tømrerfirma. De arbejder begge på deltid og indtil for få 

måneder siden klarede de det hele selv. I begyndelsen af august 

var både Ninna og Mads kørt helt ned og de fik tilknyttet en 

nattevagt, der kommer og sover sammen med Klara om natten.

”Nogle nætter er hun vågen flere timer, og indtil vi fik 

nattevagten klarede vi det med hjælp fra familien. Vi skulle jo 

op på arbejde og jeg fatter simpelt hen ikke, hvordan vi gjorde 

det. Men vi har heller aldrig været så meget syge som vi har 

været det sidste halve år”, konstaterer Ninna.

Forandring
I løbet af de seneste måneder har Klara gradvist mistet 
flere og flere evner. I dag kræver hun pleje 24 timer i 
døgnet. Hun sidder i kørestol som hjælper hende til at 
holde sig oppe, og hun kan ikke længere se. 

”Hvis vi skulle begynde at græde hver gang vi fik et nyt køretøj 

ind i hjemmet, eller hver gang Klara mistede en færdighed, så 

kunne vi ikke lave andet. Det er Klara det her. Hun er bygget 

sådan her, og hun kunne ikke være anderledes”, siger Ninna 

med fast stemme og kigger kærligt fra Klara og over på Mads.

Klara har for nyligt fået indopereret en sonde, hvor hun kan 

få mad igennem. Det er hårdt for Mads og Ninna at se de 

forandringer, der sker med deres datter. Den ubarmhjertige 

virkelighed rykker tættere og tættere på - og det er nu at Mads 

og Ninna forsøger at holde fast. Og læner sig op af hinanden 

de dage hvor sorgen rammer så hårdt, at det er svært at trække 

vejret. 

Mads og Ninna
”Vi er rigtige for hinanden, det er der ingen tvivl om. I en krise 

bliver man enten skilt eller også bliver man stærkere. Vi er 

blevet så meget stærkere og bliver det stadig”, siger Ninna med 

et smil.

At kunne dele de små glimt af lykke der engang imellem opstår. 

At være sammen på de mange gode dage som der også er, 

det er grunden til, at Mads og Ninna formår at fortsætte og at 

have overskud til at give Klara et godt liv og en dagligdag der 

fungerer.

”Engang imellem er vi da også uvenner. Men det er meget 
kort tid ad gangen. Jeg kunne aldrig finde på at gå og 
være sur i flere dage - det kan man heller ikke her”, 
siger Mads. At de to har noget specielt sammen er tydeligt. 

”Vi tvivler ikke på hinanden, men jeg kan godt bekymre mig for 

hvordan det skal gå. Jeg tænker meget på, hvordan Mads skal 

klare den sorg det bliver at miste hende. Jeg er bange for, at 

Mads bliver ødelagt af sorg”, forklarer Ninna.

Et lille lys
Ninna har en hemmelighed. Hun fortæller ikke noget til Mads 

denne morgen midt i maj. Om aftenen brokker Klara sig lidt. 

Mads tager hende op og giver hende sutten.

”Det var et ubetaleligt øjeblik. Han blev så rørt, og det 
var skønt, at Klara kunne få lov at fortælle ham nyheden”, 
smiler Ninna.
På sutten står der; ”jeg skal være storesøster”.

At de skal have flere børn, har Ninna og Mads aldrig været 
i tvivl om.
”Det har slet ikke afskrækket os. Samme dag som vi fik 

diagnosen spurgte vi, om vi kunne få flere børn. Vi fik at vide, at 

der er 25 procent risiko for at barnet er sygt, men den risiko er vi 

villige til at løbe”, siger Ninna og Mads samstemmende. 

Ninna har fået foretaget en moderkage-biopsi. Den lille 
dreng de venter til januar er rask.
”Vi kan ikke selv styre, at vi kommer til at miste Klara, men vi har 

taget valget om, at vi vil gøre noget aktivt for at blive ved med 

at være en børnefamilie”, siger Mads og Ninna.

fortsættes ...

DEL 2.
Af Anne Andersen

Tre på tur i 2012. I dag kræver det en hel del mere at tage afsted med Klara.  

Ninna, Mads og Klara bor tæt på skoven og den bliver brugt flittigt til gå 
ture med hunden Pelle.
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”Det er så godt, at det er en dreng vi skal have. Han kommer til 

at være helt anderledes og det gør, at vi ikke kan sammenligne 

negativt, men kun positivt”, smiler Ninna og glæder sig vildt til 

at se de to børn sammen.

Døden
Klara kommer til at dø af sin sygdom. Et faktum som Ninna, 

Mads og resten af deres familie er tvunget til at forholde sig til. 

Det er på de gode dage, at de tager snakken om, hvad der skal 

ske til sidst, og hvordan de skal komme igennem at sige farvel.

”Det er stadig meget svært at tænke det til ende. Jeg kan godt 

bekymre mig om, om vi nu også kan klare det så godt som vi 

har klaret det her. Jeg håber bare, at vi er stærke nok til at sige 

nej til mere behandling når vi kommer dertil. Èn ting er at sidde 

og blive enige og planlægge, men det er ikke sikkert, at det er 

så nemt, når beslutningen skal tages, og vi så ikke har hende 

dagen efter”, siger Ninna. 

Mads og Ninna har for længst besluttet, at Klara ikke skal 

lægges i respirator, hvis det kommer dertil. Der vil ikke være 
nogen udsigt til bedring, så det vil være helt uden formål. De 

håber bare, at når tiden er inde, at Klara vil sove stille og roligt 

ind.

”Det gør jo så ondt at tænke på, så det kan vi slet ikke forestille 

os. Men hun vil altid være en del af os. Vi håber bare på, at den 

længsel kan vendes til noget positivt”, siger Ninna og fortsætter.

”Jeg frygter ikke døden på samme måde længere, når vi har 

mistet Klara”.

”Man kan ikke lade være med at tænke på en eller anden form 

for genforening”, siger Mads og smiler til Ninna der lægger sin 

hånd på den voksende mave.

”Når man står med en diagnose og et sygdomsforløb, der 
er så meningsløst, så giver alt andet pludselig mening. 
Det her kan kun gøre os stærkere og livet smukkere”, 
slutter Ninna.

En gang om ugen er Klara til ridn-
ing. De vuggende bevægelser fra 
hesten virker beroligende, og Klara 
nyder turene.

Klara elsker at ligge i sanserummet i børnehaven Mælkebøtten hvor hun 
går til dagligt. I rummet er der dufte og musik, og det er ren afslapning.

Vi passer og plejer handicappede børn, unge og voksne med 

specielle behov primært i deres eget hjem.

Vi har i øjeblikket eksisterende teams hos to af jeres børn med 

NCL1. I denne forbindelse har vi deltaget i sommerskolen 

i Pindstrup arrangeret af SV-teamet, samt familietræffet 

arrangeret af DSVF. Desuden har vi haft personale på kursus 

på Synscenter Refsnæs. Samme personale modtager løbende 

supervision af Susan Fugger, og vi har et tæt samarbejde med 

John Østergaard. 

Da vi ved, at alle NCL sygdommene er nogle meget specielle 

og følsomme diagnoser, som giver et specielt og sårbart forløb, 

er det vigtigt for os, at personalet er nøje udvalgt, og at de har 

de faglige kompetencer, der skal til for at løfte opgaven på 

professionel vis, og ikke mindst at kemien mellem støtterne og 

den enkelte familie passer. 

Focus on Care bygger på et nøje udviklet koncept, hvor vores 

mål er at udføre kvalitativ sygepleje på et dokumenterbart højt 

kvalitets niveau, hvor vi sammensætter et re¬levant plejeteam 

til den enkelte opgave. Et profes¬sionelt plejeteam som 

skaber kontinuitet, tryghed og tillid. Vi er alle ensrettet i vores 

handlinger og arbejder ud fra plejeplaner, som er udarbejdet i 

samråd med den pågældende familie.

For os er det vigtigt med kontinuitet, da det er vores 

overbevisning, at trygge rammer giver et positivt samarbejde. 

Positivt samarbejde giver familien overskud til at være fokuseret 

på deres børn/unge. Vi opfordrer til ærlighed og åbenhed og 

opfatter det som grundstenen i at skabe en god dag, hver dag. 

Familien får altid kendt personale fra os.

Vi ønsker at skabe den base, der gør at familien kan leve det 

familieliv, de ønsker at leve, på trods af de udfordringer vi ved 

det giver at have et plejeteam i deres hjem.

Vi tilbyder hjælp i korte og længere perioder, samt akut hjælp 

med kort varsel, hvor vi benytter os af vores akutte beredskab.

Hjælpen fra Focus on Care starter typisk med at du/ I kontakter 

jeres sagsbehandler i kommunen, og fortæller dem at du/ I 

ønsker at Focus on Care skal hjælpe jer.

Indehaver og Sygeplejerske Susanne Loft

Focus on Care - Østergade 2 - 8370 Hadsten - 

t +45 6015 6411 

info@focusoncare.dk

www.focusoncare.dk

FOCUS ON CARE ER 100 % DANSK 
PRIVAT EJET SYGEPLEJE-VIRKSOMHED
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Tillykke med dagen
                FØDSELSDAGSLISTE 2014

01.03.00
Victor, 14 år

09.03.11
Klara, 3 år

09.02.90
Sanne, 24 år

17.05.90
Jacob, 24 år

22.05.00
Luise, 14 år

01.06.83
Paw, 31 år

 

16.06.87
Philip, 27 år

17.06.85
Anders, 29 år

08.07.94
Mia, 20 år

08.07.97
Anna, 17 år

 

01.09.90
Jeppe, 24 år

09.09.01
Maja, 13 år

27.10.05
Daniel, 9 år

03.11.95
Thorbjørn, 19 år

17.11.03
Mads, 11 år

04.12.88
Rasmus, 26 år
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FORÅRSTRÆF I SKÆLSKØR.

Sidste weekend i april har i 
rigtig mange år betydet Spiel-
meyer-Vogt-træf for os - og 
således også i år. 

For nogle forældre, der allerede har mistet deres SV-barn, 
kan det være rigtigst at melde fra, lægge lidt afstand til 
sygdommen, - man er jo kommet videre, måske gør det 
lige lovligt ondt igen, igen at blive konfronteret med alle 
problemstillingerne.

Vi kan slet ikke afvise, at dette også sker for os en dag. Det er nu 

6 år siden, at vores søn døde,

 - 6 år er lang tid. Men det var som forventet med stor 

gensynsglæde, at vi ankom til Kobæk Strand Hotel i Skælskør 

for at deltage i generalforsamling og SV-træf. Hyggeligt var det 

også at hilse på de udenlandske forældre fra Tyskland og Norge.

Efter lækker aftensmad var weekendens første indslag et 

foredrag af Lars Juhl, der fortalte om, hvordan især 3 kriser 

i hans liv havde medført ”de ultimative turnarounds”. De 3 

historier var 

1) kapringen af et skib i det shippingselskab, han arbejdede 

for, 2) virksomhedens overlevelse i den økonomiske krise og 3) 

stress, hjertestop og indoperation af pacemaker.

De 3 kriseoplevelser har for Lars Juhl betydet, at han i dag lever 

efter ”Den proaktive model”: At begrænse bekymringerne over 

det, vi ikke kan ændre. 

”Vi kan med fordel spørge os selv: Når du ligger i kisten - 
hvad kan andre så sige om dig?
I stedet for at være offer for livet, skal vi være direktør for livet.

Vi skal huske, at Ups and Downs er en naturlig del af livet.

De positive tanker skal vi pleje, de negative skal vi bekæmpe. 

Rig er ikke den, der ejer meget, - men den, der behøver lidt.”

Af Jette Houen

Til sidst citerede Lars Juhl Sindsrobønnen:
Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,

modet til at ændre de ting, jeg kan

og visdommen til at kende forskel på de to.

Efter generalforsamling lørdag formiddag (se referat 
andet sted i bladet) kørte vi til Skælskør Havn, hvor 

den lille færge Skjelskør V ventede på os. På sejlturen ud 

gennem fjorden indtog vi lækker frokost, som hotellet havde 

arrangeret. Sejlende picnic i  det mest fantastiske forårsvejr - og 

i det allerbedste selskab, man kan forestille sig - kan det være 

bedre??

På tilbageturen blev der med indlevelse fortalt om 

omgivelserne: Danfrugts store frugtplantager, om Dorthes øjne 

(lamper ved indsejlingen), om lodsen Arthur, der nok forstod at 

skaffe kunder i butikken, om slagterbroen og om galgebakken 

og rakkerne. En hyggelig og afslappende tur.

Ved hjemkomsten havde hotellet arrangeret et 
gastronomisk orienteringsløb. Der blev gættet løs på 

alverdens spørgsmål fra gastronomiens verden, og der blev 

smagt på dessertcreme, Chardonnay vin, kinaradise og røget 

andebryst (men var det nu også det??)

Et hold blev (velfortjent?) udråbt til vinder, mens et andet hold 

nok kunne have fortjent en præmie for sit mod og samarbejde...

Resten af eftermiddagen var der rige muligheder for gåtur til 

stranden og/eller en lille ”morfar”.

Efter dejlig veltillavet aftensmad dukkede Andreas og 
Michala op og spillede deres vidunderlige musik for os. De 

krydrede deres numre med små anekdoter, bl.a. fra deres netop 

overståede turne til Færøerne. Endnu en gang kunne vi nyde 
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deres flotte sammenspil på klaver og violin, muntre numre, og 

også numre, der gav anledning til refleksion og eftertanke.

En stor tak til de dygtige unge mennesker. Vi ønsker dem held 

og lykke med deres nye CD ” Be Still ” og med deres fremtidige 

musikkarriere.

Søndag formiddag bød på byvandring i Skælskør med 
guide. Byen præsenterede sig - trods en hovedgade under 

restaurering - fra sin allerflotteste side. Hyggelige gader, gamle, 

velholdte og charmerende huse, mange smukke kig igennem 

porte, den hyggelige lille havn. Jo, Skælskør er helt sikkert en 

by, vi vil besøge igen.

Selv om vi absolut ikke havde manglet noget gennem hele 

weekenden, nød vi alligevel frokosten, inden vi så kunne 

takke hotellet for et absolut godt ophold og tage afsked med 

hinanden. 

Endnu en fantastisk SV-weekend. Hvor gør det godt at 

tale sammen, at følge lidt med i hinandens udfordringer mht. 

sygdommen, at dele bekymringerne og frustrationerne med 

hinanden, men sandelig også at pjatte og grine, synge og skåle. 

Og når vi ex-forældre deltager, håber vi jo, at andre kan bruge 

nogle af vores erfaringer og samtidig se, at livet faktisk kan 

leves også når ”opgaven” er overstået. 

Vi ses til familietræf i august!!
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FREDAG D. 14. MARTS:
Friske og veludhvilede efter en go nats søvn, indtog vi 
morgenmaden sammen med de andre unge, og gjorde os klar til 
en dejlig lang tur i hestevogn.

Louise var sammen med Maja, Anders og Rasmus de 
første til at køre.
Med to flotte heste og en kusk tog vi ud i den smukke natur, vi fik 
et godt indblik i hvordan naturen og området havde formet sig. 
Først en tur forbi stranden og det gamle badehotel. Her fik man et 
godt tilbage blik i tiden og badehotellets historie. Derefter en tur 
igennem skoven, med alle dens ujævnheder, og med tilbuddet 
om at få en tår af vandet fra det rene vandløb. Der blev også tid 
til en tår saftevand/kaffe og kuskens hjemmebagte kage, inden vi 
nåede hjem igen. Turen varede 1  1/2 time. Maja så ud til at nyde 
turen så meget at hun sov efter et minut og først vågnede, da vi 
nåede tilbage. 

TORSDAG D. 13. MARTS:
Torsdag morgen startede som de foregående med at Maja 

vågnede tidligt. Efter et frisk morgenbad, og et solidt morgen 

måltid, var hun klar til at få massage som den første. Det foregik 

i kælderen, lige ved siden af fitness rummet. Efter en halv times 

massage, var Maja klar til højt musik og fitness maskiner . Hun 

kastede sin kærlighed på cross maskinen, og hun gav den 

virkelig gas . Efterhånden havde alle været en tur forbi lokalet. 

Nogle udfordrede deres støtter, mens andre udfordrede sig 

selv. En lille flok vandhunde, blandt andet Louise og Mads,

Af støtterne

Dagbog fra turen til Slettestrand

TUR TIL LØKKEN D. 12-03-2014

I dag skal vi til Løkken og smage på bolcher

Vi startede dagen med morgenmad og fik udleveret madpakker, 

sandwich med rejesalat. Vi kunne også selv lave madpakker 

med brød og pålæg.

Nogen valgte at køre til Hjørring, da der var flere shopping 

muligheder. 

Vi andre kørte til Løkken. Det blæste en hel del, så en del af 

os spiste vores madpakker i bussen, lidt primitivt, men rigtig 

hyggeligt.

Inde i bolcheriet var de så småt gået i gang med de store 

klumper, der skulle blive til rababerbolcher. Bolchemageren 

havde tidligere lavet blomsterbolcher, som vi smagte på. Han 

fortalte, at der kunne blive cirka 7000 bolcher ud af de store 

klumper, han svingede rundt med og at der blev brugt 35 kg 

sukker. Der var bolcher der stod mor og far i, bolcher til en hver 

lejlighed, bryllup, dåb, konfirmation osv….

Mange handlede i butikken både de unge og støtterne. 

Det var en hyggelig tur, og der var vist ingen der fik ondt i 

maven af for mange bolcher.

DEN TRADITIONELLE NORGESTUR I UGE 11 
BLEV VEKSLET OM TIL SLETTESTRAND FERIECENTER.

Det er mandag morgen, d. 10 marts 2014. Klokken er 10. 

Vi......Lise (støtte) og Mads skal mødes med Anna og Ketty 

(støtte) på Ikeas parkeringsplads i Gentofte.

Vi har en lang vej foran os i hver vores bil, da vi kommer 

fra Sjælland og skal til den smukkeste plet Slettestrand i 

Nordjylland.

Anna og Mads er glade for at se hinanden og de glæder sig 

meget til en uge sammen med Thorbjørn, Rasmus, Philip, 

Jakob, Mia, Jeppe, Maja, Luise og alle de kendte støtter. 

Undervejs må vi stoppe et par gange, for at strække ben, få 

lidt mad og noget at drikke. Solen skinner det kan vi mærke 

gennem bilruden, der bliver nemlig varmt i bilen, så Mads må 

tage sin jakke af.

Anna og Ketty kører i Kettys bil foran os hele vejen derop. 

Nogen gange køre Ketty lidt stærkere end os, så vi har svært 

ved at følge med, men så er det godt vi kan ringe til hinanden 

undervejs og sige at vi skal vente på hinanden.

Klokken 15.30 ankommer vi på Slettestrand feriecenter, 
hvor vi får vores nøgle til lejligheden. Philip bor i nr. 18, 

Mads får nøglen til lejlighed nr. 19, Luise bor i nr. 20, Maja i nr. 

21 det fortæller Lise medens jeg Mads står og venter.

Vi går spændte over for at se hvor vi skal bo.......

Hold da op en stor lejlighed og så kan man gå lige ud til en 

terrasse. Der er to soveværelser, en stor stue, hvor der er tv, 

køkken og et meget stort toilet. Da klokken bliver 17 skal vi 

mødes med alle de andre venner til en velkomstdrik.

Det hele er så spændende.
Vi hilser på hinanden og ejerens datter fortæller os hvad vi kan 

deltage i i løbet af ugen. Senere går vi trætte over og pakker 

ud og ser, hvor alle de andre bor. Om aftenen får vi flæskesteg, 

vi spiller bankospil, hvor vi alle vinder en masse præmier og 

trætte går vi hver til sit. Nat nat

sluttede formiddagen af i den opvarmede pool. 

Efter frokosten, som blev indtaget i fællesskab, blev der tid til lidt 

afslapning. Maja, Louise, Mads og Anna så Pippi Langstrømpe 

og Emil, mens deres støtter hyggede sig med en kop kaffe. 

Eftermiddags programmet blev lavet lidt om så vi ikke skulle 

køre til Hirtshals. 

Kun et par kilometer væk lå en lille zoo, som åbnede for os. 

Der var æsler, kænguruer, kaniner, fugle, bjørne, grise med 

krøllet pels, og ikke mindst geder med små kid. Gederne var 

det store trækplaster. Vi fik lov til at fodre dem med gulerødder 

og spaghetti.

Dagens højdepunkt var dog aftensmaden.
Efter lidt fællessang gik vi tilbage til vores lejligheder.

Maja, Louise og Mads fik et omgang velfortjent fodbad med 

massage, og så bad de i øvrigt selv om at komme i seng  

Vi spiste frokost og slappede af resten af dagen. Dog blev der tid til 
en lille gåtur til stranden i højt solskin. Efter aftensmaden samledes 
vi til fælles sang og friskbagte pandekager, inden vi trætte efter en 
dejlig dag, gik i seng. 

KREATIV DAG – LØRDAG D. 15. MARTS
Lørdag var der smykkeværksted, hvor alle kunne lave smykker 

og pudse sten. Der var flere maskiner i brug i værkstedet, og 

der blev pudset mange flotte sten fundet i naturen – de blev 

helt blanke. Der var også mulighed for at pudse rav og sætte 

perler på snor.

I løbet af eftermiddagen var der åbnet op i Gellerts isbutik, 

hvor vi kunne smage Rasmus’ hjemmelavet is. Mmm de smagte 

fantastisk. Der var flere smagsvarianter at vælge imellem, og 

det var ikke muligt at sige, hvilken en der var bedst. 

Lørdag aften var der x-factor/talent show hvor alle de gode 

stemmer blev rørt. Mia og Jeppe blev akkompagneret af 

Rasmus’ støtte på guitar til ”Johanna”. Alle optrådte med en 

masse gode numre, Thorbjørn lavede f.eks.  et flot show til 

tonerne af L.O.C’s nye album. Det var en fantastisk aften med 

rigtig god mad, og tag selv is fra isbaren.
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Kontakt SV- Teamet
Brug os – ring til os! Hold jer ikke tilbage!

Vi vil meget gerne at I kontakter os – vi stiller os til rådighed   når 

I har noget I gerne vil tale om, et konkret spørgsmål som I vil 

drøfte, eller noget I vil have os til at gå ind i.

Janne Trebbien, pædagogisk konsulent   2336 8194
Susan Fugger,     pædagogisk konsulent   2320 7712
Anne Hamann,   socialrådgiver                   2046 2567  
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Lærkereden består af et dejligt 
handicap-egnet hus til 6 personer 
samt et anneks til 5 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,

olekeller20@gmail.com

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.

Lej Lærkereden 
på Djursland 
- hele året

FORENINGEN INFORMERER:

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)  

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.

Kære alle frimærkesamlere.
Jeg håber, at I fremover vil fortsætte med at sende de brugte 

frimærker, som endelig skal blive på papiret. Frimærkerne 
skal fortsat sendes til mig.
Glædelig jul og et godt nytår ønskes I alle af:

Bodil Kildegaard Pedersen
Korsevænget 58, 4100 Ringsted

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!

HJÆLPEMIDDELSIDEN

FOAM-CLAY – EN GOD AKTIVITET.
Indsendt af Lisbeth Jensen.

Hermed anbefales en hobby aktivitet i bladet og det er Foam-

Clay. Det er nemt at arbejde med, slet ikke så svært som 

modellervoks, og så kan man lade det tørre. Man kan købe 

færdige figurer, som man kan svøbe ind i Foam-Clay, så alle 

kan være med, også selvom man har kluntede fingre, eller ikke 

kan se. Luise kan godt lide at arbejde med det. Det er evt. også 

en idé til mindre søskende og ellers til alle som gerne vil være 

kreative.

Ønskes nærmere informationer, kan jeg anbefale at google det, så 

kommer der også nogle fotos af det man kan lave.

UDSTEDELSE AF NYE LEDSAGEKORT:
Til orientering:

De gamle DSB Ledsagerkort og Børneledsagerkort bliver ikke 

længere fornyet, og alle skal derfor søge om at komme med i den 

nye ledsageordning grundet ændringer i optagelseskriterierne.

Se mere på: 

http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort

SYNTETISK SPYTOPLØSNING:

Indsendt af Sara Eldrup.

Nogle af vores børn døjer med mundtørhed, som resultat af de 

mund-ånder en del. Det kan blandt andet give mundtørhed og 

svamp i munden. Ligeledes er det hårdt for deres tænder, da 

de ikke får den beskyttelse spyt giver. Et lille tip kan være, at 

swapse deres mund jævnligt med en syntestisk spytopløsning, 

(se foto). Det kan købes på apoteket og koster ca. 140 kr. En 

bonus er, at det forhindre overlæben i, ”at hænge fast” i 

tænderne, med sår til følge.

HJÆLP TIL VANDLADNING I TOILETSTOL:
Indsendt af Tea.

Hos Rasmus har vi et helt fantastisk hjælpemiddel, som en 

tidligere støtte har opfundet og fabrikeret. Det drejer sig om en 

flaske, der bruges til vandladning på toiletstolen. 

Det er ganske enkelt en 1 1/2 liters sodavandsflaske, som er 

blevet savet over og slebet let med sandpapir. Den har fået 

stor anerkendelse fra bl.a. hjemmeplejen, som kommer hos 

Rasmus. Så en meget anvendelig og billig løsning (3 kr.), som 

alle med et minimum af håndværkssnilde kan fabrikere selv.

LANDS-INDSAMLING TIL SV-FORENINGEN

Dit bidrag stort som småt gør en forskel. Indsamling sker 

i perioden 15. juni til 15. september 2014, men du kan 

også allerede nu indbetale via vedlagte girokort eller ved 

bankoverførsel på følgende måde:

 

Via netbank; brug kortart 01

Konto 537-9210 eller via bankoverførsel til reg. 3259 kontonr. 

3259694264 
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Aktivitetskalender 2014-15

Spielmeyer-Vogt er en medfødt, arvelig, alvorlig og fremad-skri-

dende sygdom, der især angriber nervesystemet. Den udvikler 

sig over 15-20 år. Med tiden sættes stadig større dele af central-

nervesystemet ud af funktion med deraf følgende og omfat-

tende handicap.

I 2014 er der 25 kendte tilfælde i Danmark
Sygdommen er meget sjælden. Fra fødslen sker der en ophob-

ning af affaldsstoffer i barnets celler. Cellerne kvæles herefter af 

de ophobede affaldsstoffer, hvilket i særlig 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, orienteringsevnen 

og talen påvirkes og forsvinder gradvist, og kun hørelsen er 

intakt gennem hele forløbet. I den sidste fase er den unge totalt 

plejekrævende. Der kendes ingen behandling mod sygdommen, 

og døden vil normalt indtræffe, når den unge er 20-30 år.

Dansk Spielmeyer-Vogt Forening blev stiftet i august 1983 og har 

godt 300 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 2 gange årligt. 

I 1997 blev der under Socialministeriet nedsat en gruppe af fag-

folk (SV-Teamet), der bistår med rådgivning og vidensopsamling 

på såvel det medicinske som det sociale område. Læs mere på 

vores hjemmeside.

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

dsvf.dk

Efterår sep-okt-nov

Deadline for indlevering af 
materiale til ”Hurra for livet” 
er den 15. september

Materialet bedes fremsendt 
elektronisk, til redaktør 
Sara Eldrup 
sara-eldrup@live.dk

Legoland 18.-21. september 

Forældrekursus 
24.-26. oktober

Efterårstræf
24.-26. oktober

Vinter dec-jan-feb

”Hurra for livet” 
udkommer i december

Forår mar-apr-maj

Deadline for indlevering af 
materiale til ”Hurra for livet” 
er den 15. april 

Materialet bedes fremsendt 
elektronisk, til redaktør 
Sara Eldrup 
sara-eldrup@live.dk

Slette Strand /Vintertur 
uge 11. 

SV-personalkursus
24.-26. marts

Generalforsamling
24. -26. april

Forårstræf
24. -26. april

 Sommer juni-juli-aug

”Hurra for livet” 
udkommer i juli

Sommerskole uge 25

Familietræf den 21.-23. 
august


