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På familietræffet i år var vi 30 i alt med forældre, børn, støtter, søskende
og en enkelt veninde. Vi har aldrig været så få.

Det, der er det bekymrende, er, at vi er mange forældre, der har mistet
vores børn eller hvor børnene har en høj alder, der sidder i bestyrelsen,
brugergruppen, reviderer og som forældrerepræsentanter i teamet.
Det vil for de enkelte naturligt få en ende på et eller andet tidspunkt. Og
hvem skal så overtage de opgaver, der nu engang er forbundet med at
holde en forening i gang. Det bliver sværere og sværere at forestille sig.

Dansk Blindesamfund sponsorerer porto og forsendelse.

Jeg kan kun tale for mig selv og min egen familie. Vi har deltaget i alt
siden vi fik diagnosen. Og det har betydet uendeligt meget for os i alle
årene. Selvom vi har teamet, er det af de andre forældre, vi har fået alle
de vigtige informationer om, hvordan man lever et liv, som blev et helt
andet liv, end man havde forestillet sig.
Sofie deltog fra starten af. Fire måneder efter diagnosen var hun med i
Norge. Hun følte sig heldig. Tænk at nogen arrangerer sådan noget for
svagtsynede… Og i gruppen af SV børn og unge fik hun det vigtigste
netværk, som hun brugte og profiterede af resten af hendes liv. Der er
så meget andet, der forsvinder, når man har Spielmeyer-Vogt.
Sparringen støtterne imellem har altid været vigtig, lærende og
afsmittende, så de blev bedre støtter.
SV-teamets fremtid er i sin nuværende form betinget af forældreforeningens repræsentation. Så jeg vil endnu engang opfordre alle,
gamle som nye forældre, unge som ældre SV børn til at deltage
i foreningens arrangementer. Det er sådan vi kan holde gang i
foreningen.
Kærlig hilsen Merete
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DAGBOG
FRA VINTERTUR TIL
SLETTE STRAND
MARTS 2015
SØNDAG D. 8. MARTS

ANKOMST &
INDKVARTERING

MANDAG D. 9. MARTS

NORDSØ
OCENARIET

Af Lise, støtte til Mads.

Af Jens Houlind, støtte til Thorbjørn

Jaaaa!!! Hvor dejligt at være tilbage igen til Slettestrand. Mads
vågnede kl. 02.00 natten inden, fordi han ikke kunne vente
med at hilse på Mia, Jeppe, Phillip, Rasmus, Thorbjørn, Anna,
Jakob, Luise, Jessica og Maja. Da vi ankom kl. 15, var det kun
Thorbjørn, Luise og Jessica, der var kommet. Det gjorde ikke
noget, for vi hyggede med hyldebærsaft og kage, som Inger
Marie (hende der ejer stedet), havde bagt.

I dag skulle vi besøge Nordsø Ocenariet. Vi var på en guidet
tur, hvor vi fik lov til at holde forskellige havdyr. Den ene var
en pighaj, der var frossen. Et af de andre dyr var en levende
søstjerne - En kæmpe oplevelse. Vi spiste frokost, før vi gik
rundt på museet. Frokosten bestod af medbragte sandwich.
Efter frokost og den guidede tur, gik vi en tur rundt med vores
støtter og talte om de dyr, der var i museet. Vi hørte interaktive
historier om dyr og fiskeriet på nordsøen. Hele dagen var
meget spændende.

Højdepunktet: At vi fik samme lejlighed som sidste år og
boede tæt på Luise, Jessica og Maja.
Efter middagsmad og præsentationsrunde var alle trætte og
gik til ro.

fortsættes ...
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TIRSDAG D. 10. MARTS:

SHOPPINGTUR
OG BESØG
PÅ BOLCHERIET

Af Rikke Blicher, støtte til Luise

Dagens shoppingtur skulle foregå i Løkken. Nu er det bare
sådan, at Løkken er en ferieby… Butikkerne har på denne tid
af året kun åbent fra fre-søn, -så ingen shopping. Der var dog
nogle, der valgte at køre til en anden by, så der kunne shoppes
alligevel.
På bolcheriet blev der lavet Louis Nielsen bolcher, som vi fik
lov til at smage. De, der lavede bolcherne, var rigtig søde til
at fortælle og svare på spørgsmål. Det larmer helt vildt meget
at lave bolcher, så nogle af os trak uden for. Her kunne vi dog
stadig nyde duften.
Højdepunktet: At vi fik lov at smage på bolcherne.
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fortsættes ...
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ONSDAG D. 11. MARTS

TORSDAG D. 12. MARTS

HESTEVOGNSTUR

TUR TIL HJORTDAL
DYREFARM

Af Kristina Knudsen og Thea Frederiksen, støtte til Mia

Der var 2 hestevognsture. På den første tur var Mia, Anna, Mads,
Maja og Jessica med. På den sidste tur var Phillip, Jeppe og
Luise med.
Kusken hed Henning og han har kørt med hestevogn i
Slettestrand de sidste 15 år. Han kørte med 2 nordbagger. Vores
ture var årets første på Slettestrand. Det var pragtfuldt vejr og
solen skinnede, og det var nærmest vindstille. Alle nød den
friske luft, nogle lyttede og andre tog en blunder.
Højdepunktet: Må være det skønne vejr og pausen på
parkeringspladsen, hvor kusken serverede kage, saft og kaffe.

Af Anna’s støtter samt Annette Hartz, støtte til Maja

Vejret var super dejligt med højt solskin. På dyrefarmen var der
heste, ungarske uldgrise, lamaer, kænguruer, flere slags geder
og får, æsler, mus og jordegern. Gederne havde fået små søde
kid. Der var også eksotiske dyr som vaskebjørne og næbbjørne.
Højdepunktet: Da der blev fodret lamaer og uldgrise.
Vi fik lov at fodre lamaerne med franskbrød fra hånden. Anna
gav en sutteflaske til en af gederne. Thorbjørn, Anna og Jessica
var nogle af dem, der fik lov at holde en lille mus.

Vejret har i dag været så skønt, som vi kunne ønske. Flere sad
ude og nød det og hyggede. Mia og Anna var også en tur i
svømmehallen sammen. De var i så længe, at de var næsten
helt rynkede, da de kom op igen.

FESTAFTEN
MED DISCO
Af Kristina Knudsen og Thea Frederiksen, støtte til Mia

Vi fik en lækker 3-retters menu med fri is-bar, det var et kæmpe
hit. Der var live musik og dicolys og nogle var ude og tage en
dans. Der blev spillet en masse gode sange, som alle kunne
synge med på. Thorbjørn og Anna delte en Asti og vi havde en
rigtig god festaften.
Højdepunktet: Den gode mad og live musikken, med super
gode sange.
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fortsættes ...
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FREDAG D. 13. MARTS:

SKØNHEDSSALON
OG X-FAKTOR
Af Rikke Blicher, støtte til Luise

I skønhedssalonen fik Luise, Maja og Jessica krøllet hår og de fik
hårlak i, så lokkerne blev siddende. De fik make-up og neglelak
på. Mads, Thorbjørn og Jacob fik tatoveringer og voks i håret.
Thorbjørn havde taget sin boom-blaster med, så der var også
fed musik til.
Det var Rasmus’ støtter der stod for X-faktor, og de havde virkelig
gjort et godt stykke arbejde. Der var pyntet op og fundet klip
med de rigtige X-faktor dommere, så ”Vores” stjerner kunne
få en kommentar, efter de havde optrådt. Der blev sunget og
danset, og alle gjorde det bare så godt. Det var helt igennem
fantastisk. Alle stor-hyggede og klappede af hinanden.
Højdepunktet: Rasmus’ støtter havde tænkt på alle.
Selv de som ikke optrådte fik ros og kommentarer fra
dommerpanelet om, at de var et helt igennem fantastisk
publikum.

10

fortsættes ...
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BETYRELSEN 2015
Formand

Redaktør

Merete Staureby

Sara Eldrup

Parcelvej 119, 2830 Virum

Storegade 36, 8282 Hinnerup

t

m 3014 44444

4583 4449

m 2685 4564

sara-eldrup@live.dk

LØRDAG D. 14. MARTS:

familien@staureby.dk

KREA-VÆRKSTED

Næstformand

Christian Behnke

Af Rikke Blicher, støtte til Luise

Carsten Munkholm

Onsgårdsvej 14, 2900 Hellerup

Sølodden 1, 2760 Måløv

t

t

m 2075 4902

I krea-værkstedet var der mulighed for at slibe sten, lave
armbånd og halskæder med mange forskellige perler. Nete,
Phillips støtte havde handlet ind til at lave øreringe og
hårspænder til den helt store guldmedalje. Det var en rigtig
dejlig eftermiddag, og alle fik lavet noget.
Højdepunktet: At Nete, Phillips støtte, var så dygtig til at lave
øreringe og hårspænder. Det resulterede i, at der blev lavet
nogle rigtig fine ting.

Sekretær

4497 0050

m 7255 6294

3962 9622

christian@behnke.dk

cmunkholm@live.dk
Bestyrelsesmedlem
Kasserer

Marianne Gellert

Erik Hoff Larsen

Grastenvej 207, 5700 Svendborg

Porsborgvej 27, 9530 Støvring

t

m 2330 6867

m 2128 7307

erikhoff@larsen.tdcadsl.dk

mago@ucl.dk

6220 5013

SØNDAG D. 15. MARTS

MORGENMAD
OG AFSKED

Bestyrelsesmedlem
Ole Keller
Naurvej 20, 7500 Holstebro
m 2328 7920
olekeller20@gmail.com

Af Rikke Blicher, Støtte til Luise

Der blev hygget, grinet og sludret under morgenmaden.
Humøret var godt, hvilket det har været hele ugen. Da de
fleste var færdige med, at spise, blev der givet farvelkrammere
i spisesalonen. Det har været en skøn skøn uge med godt
humør, godt vejr og nogle fantastiske mennesker, både de
unge og deres støtter.

MINDEORD

Højdepunktet: At vi snakkede om, at alle snart skulle mødes
igen til træf i april samt sommerskolen i uge 25.

Dansk Spielmeyer-Vogt forenings tidligere formand,
Erling Simonsen, afgik ved døden torsdag den 2. juli efter
en del sygdom især i de seneste måneder.

inddrog forældrene ret meget, kampen for at få oplysning
og medindflydelse førte til tanken om at få oprettet det
ekspertteam, som alle SV-familier har og har haft så stor glæde af.

Erling og Dagny havde 3 børn, de to ældste med SV, Claus
(1969-97) og Johnny (1971-2006) samt Allan.

I den kamp fik Erling inddraget så forskellige personer som
Dansk Blindesamfunds formand, formanden for Center for
Små Handicapgrupper (den gang var Sjældne Diagnoser kun
på tegnebrættet) samt ledende folk i Vestsjællands Amt. Og
kampen førte endeligt til Ekspertteamets oprettelse, det team,
som er specielt ved at forældre er inddraget både i bestyrelse
og ikke mindst i selve arbejdet som eksperter i at være forældre.
Tabet af først Claus og senere Johnny mærkede Erling tydeligt,
og vi har ikke set ham så meget de senere år. Men hans
betydning for os bliver ikke mindre af dette, æret være hans
minde!

Erling var formand fra 1985 – 1996, dvs. fra foreningen var 3
år gammel – og han er efter min mening den person, som har
haft størst betydning igennem foreningens historie også for de
behandlingstilbud, som gives i dag.
Erling var rødhåret – og det kunne mærkes!
Han var en ildsjæl, som kæmpede med alt han havde for
at forbedre forholdene for SV-familierne og behandling
af SV-børnene. Kampen mod de store institutioner, som
dengang husede børn med SV, og som vel i tidens ånd ikke
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/Ole Tornvig-Christensen
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THORBJØRN
Jeg tæller ned til de store ting i løbet af hvert år. De helt store
ting er min fødselsdag og jul (hvor jeg får gaver). Men træf
rundt i Danmark, hvor jeg møder mine blinde venner, ser jeg
også frem til.
Jeg har støtter, som er sammen med mig hele tiden, når
jeg er hjemme og når jeg er på træf. Det er fedt, at de hver
især er gode til forskellige ting. En af dem er god til at hjælpe
mig med mine Pokémoner, en er god til at tage mig med på
Mig selv, mor og Mathias

ture til f.eks Zoo, Tivoli og rundt i vores område. En tager mig
med i teatret og hjem til sig selv. Ja, jeg har mange gode støtter.
Da jeg var lille, ville jeg være mekaniker og drikke kaffe. Siden
har jeg haft mange overvejelser om, hvad jeg skulle lave når jeg
bliver voksen. Nu ved jeg, at jeg vil være bager.
Nåh ja, og hvilken rund fødselsdag er det så jeg fylder?
Det er 20 år!

Lotte og Søren
Tania og Mads

PRÆSENTATION AF
MIG OG MIN FAMILIE
Jeg er blevet inviteret til at skrive om mig og min familie
fordi jeg i år fylder rundt… Det synes jeg selv er en ret
god opgave. Jeg hedder Thorbjørn. Jeg er blind, men
til gengæld kan jeg høre og lugte vildt godt! Jeg træner
meget og derfor er jeg meget stærk.
De ting jeg interesserer mig for, ved jeg en masse om:
Hovedstæder kan jeg over 100 af og jeg har været i vildt mange
hovedstæder. Sidst var jeg i Polens hovedstad. Ved I hvad den
hedder? Her blev min interesse for hovedstæder kombineret
med en anden stor interesse, nemlig lækker mad. Vi spiste på
Polens eneste restaurant, med en Michelin stjerne. Vi fik bl.a.
andetunger (og de smagte dejligt).
Måske er jeg den der ved mest om de nordiske guder og jætter.
Det samme gælder Pokémoner. Man kan sige at quizzer er en
slags hobby for mig. Jeg er ret god til at gætte med, når der er
”Hvem vil være millionær” i fjernsynet, og jeg har flere gange
været bedre end deltagerne.
Jeg kan også godt lide musik! Min mor siger, at jeg ikke skal
spole så meget i numrene, men jeg øver meget på at være DJ
og skifter fra nummer til nummer. Det er fedt, når musikken er
vildt høj.
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Thorbjørn
og far
i Warszawa

Jeg følger også meget interesseret med i fodbold og elsker når
mit hold Brøndby IF vinder. Mit sengetøj er Brøndby og jeg har
både t-shirts og halstørklæder der reklamerer for mit hold. Vi
ligger i øjeblikket på 3. pladsen.
Efter jeg blev færdig med folkeskolen, hvor jeg gik på
Grantofteskolen i Ballerup, er jeg begyndt på en STU … Særlig
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Maglemosen. Jeg er ikke
altid glad for at gå i skole, men en gang i mellem laver vi nogle
gode ting. Vi er 7 i klassen bl.a. går min kæreste Anna også i
klassen. Anna og jeg har været kærester i mange år. Anna bliver
18 år i sommer og det glæder jeg mig meget til. Efter skole går
jeg i klub Grønnemosen, som er nabo til Maglemosen. Der har
jeg gået i mange år, og jeg kender alle voksne og børn der.
Jeg har en lille lejlighed i den ene ende af min mors og fars hus,
og de bor i den anden ende af huset. Huset ligger i Måløv, hvor
jeg har boet hele mit liv.

Tania og Magnus

Min mor, Anette arbejder på bibliotek i Ballerup og min
far Carsten arbejder i et fængsel. Jeg har 2 store søstre.
Tania, der er pædagog, bor meget tæt på os. Hun er gift med
min svoger Mads, som arbejder med computere. Lotte, der er
jordemoder, bor i Ishøj med Søren, som er byggeleder. Tania
har 2 børn, mine nevøer Magnus på godt 2 år og Mathias er
knapt ½ år.
Fødselsdag med mine bedste venner jacob og Sanne
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TAK TIL
BØRN, SØSKENDE,
FORÆLDRE OG STØTTER
PÅ FAMILIETRÆF 2015

for en dejlig lørdag den 29. august i Ålborg Zoo og på Løgstør Parkhotel
Af Ulla Monrad Jensen.

Jeg havde igen i år fornøjelsen af at være en af de
heldige, der havde vagten den weekend, hvor Daniel og
hans familie var på familietræf med Spielmeyer-Vogt
foreningen.
Jeg har efterhånden været med nogle gange og nyder at opleve
den stemning og energi, der er i mellem alle os, der mødes. Jeg
oplever år efter år, at der på disse ture er der en ubeskrivelig
intens stemning.
Her er der plads til at dele de store glæder, og der er plads
til at dele den største sorg. Det at mødes med mennesker,der
oplever det samme, giver en unik mulighed for at spejle sig i
andre. Det være sig både søskende, forældre og støtter. Hvor
mennesker mødes opstår der relationer, og i relationen spejler
vi mennesker os i hinanden. Et spejl, som er vigtigt for, at vi
hver især kan udvikle os til dem vi er, og for at vi kan tage nogle
nye valg om, hvad man vil videre i sit liv. For lige meget hvor
godt eller dårligt vi synes livet er, så har vi mennesker altid
muligheden for at vælge. Her er det godt at høre og drøfte

med andre i lignende situationer. Hvad de gør eller ikke gør.
Jeg tror på, at jo mere bevidste vi mennesker er om vores egen
livssituation, jo bedre har vi også mulighed for at vælge. Så det
at snakke og lytte til/med andre, giver det enkelte menneske
mulighed for at reflektere over, hvordan ønsker jeg mit liv/min
families liv skal være i fremtiden. Trods det, at I som familier er
ramt af det værste jeg kan forestille mig, en familie kan blive
udsat for, er det stadig muligt at vælge til og fra.
Vi bor heldigvis i et land, hvor vi stadig kan få en del hjælp
af det offentlige. I mit job kommer jeg rundt til forskellige
familier med syge børn, også med andre diagnoser end NCL.
Alle disse familier har brug for hjælp af professionelle. Ikke
noget de har ønsket sig, men noget der er blevet nødvendigt,
fordi deres barn er blevet syg. Jeg oplever desværre oftere og
oftere, at familierne modtager meget lidt hjælp og at de er
virkelig pressede. Flere familier betaler for advokathjælp for at
få tilkendt bl.a. støttetimer i hjemmet til deres syge børn.

vores børn er sammen med ud af det? Husk også at spørge jer
selv: Hvordan ser mulighederne ud for vores børn og unge med
SV/NCL om 5 år, hvis ikke foreningen består?
Jeg har ikke svarene, og det er den enkelte familie der ved,
hvad der er vigtigt og rigtigt for dem. Jeg ser år efter år, at der
deltager færre familier/børn og unge til træffene. Måske er det
sådan, det skal være, måske ikke. Lige nu kan det være svært
at forestille sig ikke at have valget, ’da det jo altid har været
der’. Men som sagt kommer jeg i mange familier. Jeg kommer
ingen steder, hvor mulighederne er så mangfoldige som de er
i Spielmeyer-Vogt foreningen. Det være sig både for de enkelte
børn og unge som er ramt af en NCL diagnose, deres forældre,
deres søskende og familien som helhed. Derimod kommer
jeg i rigtig mange familier, hvor tilbud som dem, der er i jeres
forening, ville være guld værd. Jeres forening, jeres SV-team og
jeres sammenhold – Det er meget meget unikt.
Er det tilladt at have det sjovt, grine og pjatte selv, når en
i familien er meget syg? Det oplever jeg det er, når vi mødes
til familietræf, og når børnene og de unge mødes til andre
arrangementer.
Her græder vi sammen, og her jubler vi sammen. Det hele er en
del af det liv, vi alle lever. I et fællesskab bliver glæden større og
sorgen bliver lettere at komme igennem.

Her er det jeg oplever, at I i Spielmeyer-Vogt foreningen
har noget helt specielt. I står nemlig sammen og hjælper
hinanden. I har Susan, Anne, Anne-Margrethe og John, (SVteamet), som alle hjælper jer, når der er brug for det. DET ER
HELT UNIKT. Jeg ser/hører ofte, hvordan jeres ønsker bliver
hørt i det offentlige, når først en eller flere fra SV-Teamet har
været inde over. Lige som jeg ser og hører, hvordan I forældre
taler om, hvad der har hjulpet jeres barn og hvordan/til hvilket
formål det er bevilget. På den måde hjælper I hinanden til en
langt lettere vej gennem selve bevillingen/behandlingen af
jeres enkeltsager.
Jeg vil opfordre jer forældre til at tage et bevidst valg,
når I vælger at deltage eller ikke at deltage i foreningens
arrangementer. Hvad får jeg ud af det? Hvad får mit barn ud
af det? Hvad får søskende ud af det? Hvad får de støtter, som
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SPIELMEYER-VOGT SOMMERSKOLE
PÅ PINDSTRUP CENTRET

FRA SØNDAG DEN 14.6 TIL OG MED FREDAG DEN 19.6. 2015

FØLGEBREV TIL DE STØTTEPERSONER DER DELTAGER I
SOMMERSKOLEN 2015
en lang og god sang, som vi kunne synge med på, det
var dejligt.

Dette følgebrev til jer som støttepersoner er skrevet, fordi vi fra SV- Teamet
gerne vil forberede sommerskolen så godt vi kan – og sammen med jer.

Pakket godt ind i tæpper og jakker oplevede vi derfor
en fantastisk cirkusforestilling, og senere på aftenen,
efter torsdagens store festmiddag, fik alle præmier for
deres flotte optræden.

Af Anne, Susan og Anne Margrethe

Kære alle!

Støttepersonernes rolle på sommerskolen er, som i alle de øvrige netværksaktiviteter
som børnene og de unge med SV- Sygdommen deltager i, at medvirke til styrke
fællesskabet mellem deltagerne, og her tænker vi faktisk på både børnene og på det
ledsagende støttepersonale, som jo også lærer meget af hinanden på sommerskolerne,
turene og træffene.

Temaet for dette års sommerskole var CIRKUS.
14 børn og unge fra hele landet deltog i årets sommerskole,
og derudover kom Daniel på besøg om torsdagen, der var
dagen for årets store cirkusforestilling.
Klara skulle også have besøgt sommerskolen, men blev
desværre syg og måtte blive hjemme.
Ved ankomsten søndag startede vi med indkvartering
af alle – børn, unge og støttepersoner. Efter indkvartering
havde vi velkomstpræsentation i pejsestuen. Alle børn og unge
præsenterede sig selv og deres støttepersoner. Bagefter sang vi
sommerskolesangen for fuld udblæsning som en markering af
at nu startede sommerskolen 2015.
Ugen igennem startede vi hver morgen med at præsentere
dagen, vejret og sang gode morgensange. Vi skiftedes
til at have denne morgenpræsentation, og nogle var meget
opfindsomme med vejrudsigten, der blev præsenteret med
plastichætter og paraplyer.
Sangen ”Godmorgen, lille Land” var en fast del af programmet,
og den var med til at gøre os alle morgenfriske og klar til dagen.
Der blev ivrigt ønsket sange, og i løbet af ugen fik vi sunget
mange gode og velkendte sange. Hver dag havde vi dagens lyd,
og de fantasifulde børn og unge mennesker gør det sværere og
sværere at gætte lydene. Det er fantastisk at opleve, hvordan
der bliver arbejdet med alle både store og små opgaver. I løbet
af ugen arrangerede Victor & Henning morgengymnastik efter
morgenmaden, det var en rigtig god start på dagen, hvor vi alle
fik bevæget os i vores eget tempo.
Mandag var der NØRDEKLUB. De børn der var mødt op,
fortalte stolt om det de gik og nørdede med.
Tirsdag havde alle frieftermiddag, og da vi mødtes til fælles
middag om aftenen, holdt vi Phillips fødselsdag med sang og
kæmpelagkage.
Onsdag kom ’KLANGDAMERNE’, Bente og Lene. De kom
med hele udstyret i kufferter og poser, og alle børn og unge fik
klangmassage. Klangmassage er god stemning med fantastiske
lyde og vibrationer. Børn og unge fik alle klangmassage, enten

2 eller 3 sammen på madrasser med tæpper og puder, mens
støttepersonerne var ”sat uden for døren”.
Onsdag var også en helt særlig dag, hvor Anders fyldte 30
år, hvilket vi fejrede med sang og lagkage.
Victor og Henning holdt en særlig tale for Anders og huskede
os på, at Anders i år har 24 års sommerskole-jubilæum …
I løbet af ugen var der fuld gang i værkstedet, der blev
kreeret fine cirkus-kostumer, som skulle bruges til den store
cirkusforestilling.
Torsdagen stod i cirkusfestens tegn. Silje, der var med
på sin allerførste sommerskole, fik produceret de flotteste
nummererede billetter og solgte dem ved indgangen til
Cirkusteltet, og der blev helt udsolgt.:-)
Cirkus direktør, Henning, stemplede alle med gyldige billetter,
så der var dobbelttjek af alle tilskuere og optrædende.
Cirkusforestillingen var en stor succes, og alle børn
havde meget fine cirkusnumre, de hver især optrådte med for
hinanden, og der var virkelig lagt op til den helt store cirkusfest.

Sommerskolen 2015 vil nok blive husket for det
noget lunefulde sommervejr, hvor temperaturer
mellem 12-15 grader var det normale for alle dagene,
og hvor især onsdag var temmelig regnfuld….. og selv
om det var koldt og vådt, betød det samtidig at der var
også stor tilslutning til eftermiddage med eventyr og
sang i pejsestuen.

En af de ting vi aftalte under evalueringen af sidste års sommerskole var, at vi ikke må
lave programmet alt for omfattende og komprimeret. Der skal være plads til at lade sig
inspirere af øjeblikket, få en god ide, og så forfølge den, så derfor bliver programmet
for årets sommerskole ikke så detaljeret - vi vil gerne give plads til at støtterne kan være
medvirkende til at påvirke indholdet af dagene - selvfølgelig med udgangspunkt i årets
tema. På den måde kommer spontaniteten og kreativiteten til at være den styrende
faktor, og alle vil kunne bidrage til at sommerskolen bliver helt fantastisk. Detaljerne

Kokkene på Pindstrup havde som altid lavet den
skønneste mad til os, og vi spiste alle med største
velbehag.

for de enkelte dage bliver derfor aftalt på vores fælles aftenmøder. Temaet for dette års
sommerskole er igen i år CIRKUS.
Vi vil opfordre jer til at I forbereder jer til sommerskolen ved at tale med børnene om

Hver dag havde vi dagens lyd, det bliver altså med
årene mere og mere svært at gætte lydene fordi
børnene er så fantasifulde når de vælger en lyd vi
skal gætte. Sommerskolen 2015 har været en dejlig
sommerskole med godt samvær børn og unge imellem,
og støtterpersoner indbyrdes. Der var en rigtig god
stemning, og gode fornemmelser af særligt samvær, en
særlig og uforglemmelig oplevelse.

årets tema, og om hvordan de gerne vil at det skal løbe af staben. Hvordan skal
forestillingerne forberedes, hvad vil man være – en klovn, et dyr, eller, eller? Pindstrup
Centret råder over gode faciliteter, så der kan blive gøglet og lavet forestillinger flere
steder - i cirkusteltet, på plænen eller hvor vi nu synes det skal foregå. De kreative og
praktiske forberedelser kan foregå i værkstedet, hvor vi den første dag aftaler hvem af
jer støtter der vil være tovholder i værkstedet.
I må meget gerne tænke i alt lige fra kostumer til sange, taler, historier m.m., og
medbring gerne de ting/rekvisitter I evt. får brug for til cirkusforestillingen. I programmet
er der indlagt en fri- eftermiddag, hvor der er mulighed for at købe de ting ind, der skal

Alle børn, unge og deres støttepersoner havde gjort meget
ud af deres kostymer. Det var tydeligt hvor meget kreativitet
der var blevet brugt for at man kunne få lige præcis
det udtryk, børnene og de unge mennesker havde
ønsket sig, alt lige fra de fineste linedansere til en
cool og alvorlig cowboy med hest og lasso.
Sus var Sprechstallmeister og Henning var
Cirkusdirektør. De var så dygtige, at man skulle tro
de aldrig bestilte andet.

bruges til årets tema. Sommerskolen har mulighed for at dække nogle af de udgifter

Daniel var en meget fin slangetæmmer, der
udfordrede alle til at stikke hånden ned i kurven
med sine sære og farlige slanger, det var en uhyggelig
oplevelse, men der var gode godter i bunden af kurven
til de modige.

Hver aften vil der være opsamling på dagen og planlægning af de følgende

der er forbundet med torsdagens store cirkusforestilling, såsom materialer m.m.
Ligesom sidste år, har vi valgt at holde en fælles fødselsdagsfest, vi forventer at den
holdes i forbindelse med aftensmåltidet én af dagene.
Hvis du har en guitar eller et andet instrument, så medbring det gerne – du behøver
slet ikke være perfekt på instrumentet, vi får brug for hver en stemme og hver en tone!
Der er også klaver på stedet.Medbring sange som I synger i hverdagen. Vi vil gerne lære
nye sange. Og så er der selvfølgelig også sangene i Sommerskolesangbogen!

dage med støtterne og de tre fra SV- Teamet. Det er vigtigt at støtterne gør sig
klart at de skal trække på os konsulenter fra Teamet, hvis de oplever behov for det,
hvis der f. eks. er problemer, som I synes vi skal inddrages i. Vi vil gerne lægge op til at
tale om hvad jeres rolle som støtteperson er, og hvordan I fylder rollen ud på bedste
måde – dvs. hvordan I bedst styrker børnenes og de unges fællesskab. Som en del af

Der var også en ildsprydende drage, en ridder, Pippi
Langstrømpe, en sabelsluger og slangetæmmere fra
forskellige egne af landet. De mange meget yndige og helt
sælige cirkusprinsesser, der kunne udføre alverdens kunstner,
var en fryd at opleve med sang og musik. Klovnen Jessica sang

dette, finder vi det vigtigt at I taler om hvordan I f.eks. bringer nye støttepersoner med
ind i netværket af de støtter, der er mere kendte med opgaven. Se også den udsendte
invitation til årets sommerskole. Vi glæder os til at være sammen med jer alle.
På gensyn Anne Margrethe, Susan og Anne
NB: Husk badetøj!
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KÆRE FORÆLDRE ...

01.03.00
Victor, 15 år

Hvad er tankerne og ideerne bag måden vi i Teamet tilrettelægger
rammerne omkring sommerskolerne på, og hvordan formidler vi
disse tanker og ideer til de ledsagende støttepersoner.
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Af Anne Haman fra SV-Teamet

Hvert år, når vi har modtaget tilmeldingerne til årets sommerskole,
udsender vi et sommerskoleprogram til børnene og de unge og
deres familier. Sammen med programmet sender vi et ”Følgebrev til
støtterne”, som vi meget anbefaler forældrene at give videre til de
støttepersoner der skal deltage i årets sommerskole sammen med
deres barn.
Vi oplever hvert år, at det ikke er alle støttepersonerne der faktisk har set
følgebrevet, før vi starter på sommerskolen, fordi de ganske enkelt ikke
har fået brevet af forældrene til det barn/ung, som de er ledsager for. Vi
har imidlertid en plan om at blive ved med at udsende disse følgebreve,
fordi vi synes det er en god måde at forberede sommerskolen på for
det ledsagende personale. Vi bringer i denne udgave af bladet Teamets
”Følgebrev til støttepersoner der deltager i sommerskolen 2015”, for på
denne måde at fortælle om hensigten med følgebrevene, og samtidig
for mere generelt at formidle viden om de tanker, der ligger bag vores
måde at arrangere sommerskolerne på.
I SV- Teamet opfatter vi selve den måde vi tilrettelægger sommerskolerne
på, som et vigtigt arbejdsredskab, og som et eksempel på Teamets
arbejdsmetode. Dette håber vi afspejles i følgebrevet, hvori vi fortæller
dels noget om de praktiske spørgsmål og opgaver som støtterne bliver
en del af på sommerskolen, dels om vores intentioner om at inddrage
alle deltagerne – både børnene og de unge og støtterne – i den fælles
proces, som vi tænker at sommerskolen gerne skal være.
Et af elementerne i sommerskolen er, at det ikke kun er os fra SVTeamet der ”tegner og fortæller”, men at det i høj grad bliver børnenes
helt aktuelle ønsker og konditioner der – med hjælp fra støtterne –
sætter dagsordenen for de enkelte dages program. På denne måde
opfatter vi i Teamet, at vi sammen er med til at bevare fokus på en
styrkelse af netværket blandt børnene, og samtidig arbejde med at
styrke støttepersonernes fokus på deres opgave som formidlere af
de meget forskelligartede ønsker og behov som børnene hver især
repræsenterer.
Faktisk synes vi fra Teamet, at vi hvert år har en dejlig sommerskole, hvor
der netop etableres et rum, hvor de behov som børnene og de unge
har, kan imødekommes - et rum hvor der bliver skabt en stemning af
glæde ved fællesskabet på tværs af disse forskelligheder.

09.03.11
Klara, 4 år

16.06.87
Philip, 28 år

09.09.01
Maja, 14 år

09.02.90
Sanne, 25 år

17.06.85
Anders, 30 år

27.10.05
Daniel, 10år

17.05.90
Jacob, 25 år

08.07.94
Mia, 21 år

03.11.95
Thorbjørn, 20 år

08.07.97
Anna, 18 år

17.11.03
Mads, 12 år

01.09.90
Jeppe, 25 år

04.12.88
Rasmus, 27 år

22.05.00
Luise, 15 år

01.06.83
Paw, 32 år

At vi har succes med dette, opfatter vi som et resultat af et
samspil omkring måden som Teamet tilrettelægger rammerne for
sommerskolen på, og den måde hvorpå støttepersonerne så at sige
”spiller ind” med hver deres bidrag.
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Nyt medlem i SV-Teamet

Nyt fra SV-Teamet

KÆRE ALLE

ORGANISERINGEN AF DE
PÆDAGOGISKE KONSULENTERS
OPGAVER.

Jeg hedder Anne Margrethe Andersen, og er nyansat
pædagogisk konsulent i SV-teamet, hvor jeg skal arbejde
tæt sammen med Susan Fugger og Anne Hamann.

Siden 1. maj har vi igen været fuldtallige i SV- Teamet,
efter ca. et år med en vakant konsulentstilling. Anne
Margrethe Andersen er ansat som ny pædagogisk
konsulent i SV- Teamet. Nu er det så aktuelt af orientere
om hvordan vi fremover organiserer os i Teamet i forhold
til de to pædagogiske konsulenters arbejdsområde.

Jeg startede i teamet den 1.5.2015, og nogle af jer har allerede
mødt mig, eller vil komme til at møde mig, her i starten
sammen med Susan eller Anne, til møder og vejledning rundt
om i landet.
Jeg kommer også til at deltage i sommerskolen i uge 25,
hvilket jeg glæder mig meget til. Jeg har allerede hørt mange
gode fortællinger fra de tidligere års sommerskoler, og det
lyder ikke kedeligt. Jeg kan dog først komme til Pindstrup fra
om tirsdagen, da jeg har en eksamen jeg skal have overstået.

Vi har valgt at opretholde den samme geografiske opdeling
som vi tidligere har haft, opdelingen bliver som følger:
Susan Fugger varetager som hidtil Jylland og Anne Margrethe
Andersen varetager Sjælland/Fyn.
Samtidig med at vi kører videre med en geografiske opdeling,
er det vigtigt at sige, at vi også lægger stor vægt på, at de to
pædagogiske konsulenter fremover skal arbejde sammen på
tværs af landet, når vi i Teamet vurderer, at det i en given sag er
den bedste måde at gøre brug af deres forskellige kompetencer
på. Altså vil der fremover altid være én af konsulenterne der
primært er tilknyttet det enkelte barn eller ung, men samtidig
kan det sagtens forekomme, at begge konsulenter deltager
i møder eller supervisioner i samme sag i en kortere eller
længere periode.

Jeg er pædagogisk uddannet og har specialpædagogisk
efteruddannelse, og har gennem mange år arbejdet med børn
og unge i specialbørnehave, på aflastningsinstitution og på
børneafdelingen på Roskilde Sygehus. De senere år har jeg
arbejdet som specialpædagogisk vejleder i forhold til børn
og familier med forskellige vanskeligheder. Vejledningen har
primært været i skoler og på institutioner samt hjemme hos
familierne.
Jeg er 52 år, jeg bor i et gammelt hus i udkanten af Roskilde, er
gift med Jens Peter og vi har tre voksne børn.

Vejledningen, der tidligere har været udgivet, er nu ved at blive
opdateret med nogle afsnit og i øvrigt ny- redigeret.
Vi har planer om at publikationen skal
ligge på Synscenter Refsnæs’
hjemmeside. Formålet med
vejledningen er at give en kort
beskrivelse af SV- sygdommen,
at give vejledning til medarbejdere
omkring børn og unge med
SV- sygdommen og dermed inspirere
til aktiviteter og læringsforløb.

arbejdet
overvejelser i
Pædagogiske
ge
un
og
med børn
-Vogt
en Spielmeyer
med sygdomm

Jeg ser meget frem til at lære en masse nyt af samarbejdet
med familier og kollegaer, og glæder mig til at bruge min egen
erfaring og viden i dette samarbejde.
Glæder mig til at møde Jer alle
Med de allerbedste hilsner

, Kystvejen 112

center Refsnæs

ogt team, Syns

Spielmeyer-V

Jeg har mange positive erfaringer med mig fra arbejde og
samarbejde med mennesker med særlige udfordringer i livet.
Jeg er meget optaget af, hvordan kommunikation fungerer
mellem mennesker; optaget af dét, at kunne ”sige sin mening”,
og kunne være med og deltage, uanset, hvordan livet i øvrigt
former sig.

22

Vejledningen, Pædagogiske overvejelser i arbejdet med
børn og unge med sygdommen Spielmeyer- Vogt.

ndborg, Tlf. 59

C, 4400 Kalu

Det tager lang tid at komme ind i SV- områdets mangeartede
opgaver, så der vil under alle omstændigheder være parløb
i mange af vores opgaver i den indkøringsperiode Anne
Margrethe er i gang med.

LÆRE FOR LIVET
Bengt Elmerskog fra Tambartun Kompetencecenter /
Stadped i Norge, har skrevet bogen: Lære for Livet.
En innføring i pedagogikk og læring ved Juvenil Neuronal
Ceroid Lipofucinose (JNCL) Bogen præsenterer centrale forhold
knyttet til læring for børn og unge med SV- sygdommen. Til
trods for diagnosens alvorlige karakter knyttes læringsmål
til ønsket om at støtte en positiv udvikling og bidrage til god
livskvalitet for den enkelte med SV sygdommen. Bogen er
skrevet i et livsforløbs- perspektiv. Dette har sigte mod en
ambition om at sætte læring ind i en større sammenhæng end
skolegang. Livslang læring er knyttet til den erkendelse, at alle
mennesker lærer gennem hele livet.

Bogen, som blev udgivet i 2012, er rettet mod alle med ansvar
for, eller tilknytning til individer med SV- diagnosen. Bogen kan
også være nyttig for andre som har omsorgsansvar for, eller
arbejder med, individer med andre progredierende lidelser.
I det danske SV- Team henviser vi til denne bog, som vi
finder, er et godt udgangspunkt, når professionelle og andre
omkring børn og unge med SV- sygdommen søger viden om
SV- området generelt og særligt når de søger inspiration det
pædagogiske arbejde.

fortsættes ...
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EU- PROJEKTET JNCL &
EDUCATION
Håndtegnsseminar på Synscenter Refsnæs 26. – 27. maj 2015

I formandens klumme i december- udgaven af bladet, fortalte
Merete Staureby om EU- projektet, JNCL & Education, og
om et delprojekt under samme projekt, om Håndtegn. SVForældreforeningen og SV- Teamet har sammen meldt sig som
deltagere i det overordnede projekt, hvor arbejdet startede i
december 2014 og hvor 2. møde holdes i juni 2015.
Det overordnede formål med projekt JNCL & Education er
at sætte fokus på metoder og redskaber til udvikling og
uddannelse af unge med JNCL diagnosen
• Projektet skal samle ”hidden but existing” viden og udvikle ny
viden og nye uddannelsesredskaber
• Projektet skal have effekt i indsatsen på JNCL- området i alle
de deltagende lande
I forhold til det overordnede projekt JNCL & Education, skal
der i løbet af projektperioden laves undersøgelser, hvor der
indsamles viden om arbejdsmetoder omkring børnene og de
unge, og der skal udvikles uddannelses- og læringsmæssige
redskaber, som fremmer indsatsen for børn og unge med JNCL.
Projektet, JNCL & Education, forløber fra december 2014 til
midten af 2017. Der er tale om et EU/ Erasmus- projekt, med
deltagelse fra Finland, Norge, England, Skotland, Tyskland,
samt USA og Danmark. Projektet skal indsamle, videreudvikle
og formidle ”hidden but existing” viden om JNCL- området –
altså indsamle og videreudvikle samt formidle viden i arbejdet
med SV- børn og unge rundt omkring i de deltagende lande.
Som forældre og professionelle omkring SV- børn- og
ungegruppen, vil man i løbet af 2015 blive inddraget i
kortlægningsarbejdet og de undersøgelser, der skal foregå
under projektet. I løbet af 2015- 17 skal der skrives og udgives
litteratur over det indsamlede materiale, og der skal arbejdes
med udvikling af pædagogiske og læringsmæssige tekster og
redskaber. Hen mod slutningen af projektperioden skal der
afholdes seminarer og kurser for medarbejdere og andre, med
henblik på formidling af eksisterende og ny viden på området.
Delprojekt Håndtegn.

Som et delprojekt under JNCL & Education – projektet, er der
i slutningen af 2014 startet et projekt ”Håndtegn” op i Norge,
med deltagelse af 4 børn og unge med SV sygdommen. Dette
delprojekt følger vi nu op i Danmark, og starter med et 2- dages
seminar den 26. – 27. maj, hvor forældre og professionelle
omkring 6 af de danske børn og unge med SV- sygdommen
mødes.
Som undervisere kommer Anne-Grethe Tøssebro og
evt. også Bengt Elmerskog, begge fra Stadped (Statslig
specialpædagogisk tjeneste) i Norge, begge har de en lang
erfaring med JNCL/SV – området. Anne–Grethe Tøssebro er
hovedkraften bag det norske Håndtegns- projekt.
Tankerne bag projektet er, at samtidig med, at der arbejdes
med de nuværende undervisningsmaterialer i form af ITkommunikationsprogrammer og andet, skal der arbejdes med
at lære barnet tegn. En bærende tanke i Håndtegnsprojektet er,
at ”kroppen har man altid med sig”, hvilket jo ikke er tilfældet
med IT- hjælpemidler. Så når barnet har lært sig et antal
håndtegn eller andre korpstegn, så er der bedre muligheder
for, at han eller hun kan kommunikere, også på længere
sigt, når mulighederne for at bruge det talte sprog er blevet
begrænsede.

For andre år på rad var Ole Christian og jeg så heldige
få være med, da Dansk Spielmeyer-Vogt Forening holdt
sin generalforsamling/kursweekend på Kobæk Strand
Konferansecenter i Skælskør 24.-26. april 2015.
De danske foreldrene tar alltid i mot oss med åpne armer, og vi
opplever nøyaktig den samme tilhørighet, som vi gjør når vi er
sammen med foreldre til norske NCL-barn. Selv om det danske
støtteapparatet og de offentlige tjenestene er noe forskjellige
fra de norske, har vi mye å lære av hverandre.
Våre barn har de samme utfordringer og behov, og vi foreldre
står i den samme krevende hverdag. Sorgen er også den
samme, enten man er i ventesorg eller har mistet sitt barn.

Det er det som er så fint med å være sammen, man trenger
aldri forklare, hvordan man har det. Og gjennom å lytte til de
danske foreldrenes historier, reiser vi alltid hjem med gode tips
til hvordan vi kan innrette hverdagen på en litt bedre måte, for
oss selv og for våre barn.
Nettopp fordi det er et så lite antall NCL-familier i Norden, er
det så utrolig viktig at vi deler kunnskap og erfaringer med
hverandre på tvers av landegrensene. Ole Christian og jeg ser
frem til den nordiske foreldrekonferansen i 2016 og gleder oss
til igjen å møte alle de flotte danske foreldrene!
Trine

Trine og Ole Christian fra Norge

TIL ORIENTERING
Pr. 1. august 2015 er afdelingslæge Brian Andersen ansat i Center
for Sjældne Sygdomme, Aarhus Universitetshospital. Det er
tanken at Brian i de kommende år deltager i konsultationerne
- sammen med John - med henblik på oplæring og sikring af
kontinuitet på SV og NCL området.
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.
Susan Fugger, pædagogisk konsulent
Anne Hamann, socialrådgiver
Anne Margrethe Andersen
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DET ER DEJLIG
Å VÆRE NORSK
I DANMARK!

2320 7712
2046 2567
9356 6248
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FORENINGEN INFORMERER:

HJÆLPEMIDDELSIDEN

Lej Lærkereden
på Djursland
- hele året

VANDKUGLER
Indsendt af Lisbeth Jensen.

Vandkugler virker beroligende på blandt andet ADHD børn, og
det har vist sig, at de også har effekt på Luise, når hun rører ved
dem.
Kom dem i en balje, så der rigtig er plads til at køre dem rundt
med hænderne. Luise blev helt salig i blikket den første gang.

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.

Vi er begyndt at bruge dem i hendes fodbad. Hun sidder ned
i brusebadet og får samtidig fødderne i vand, også for at hun
bedre kan holde varmen. Det er småbitte kugler, der vokser
når de har ligget i vand i cirka en halv time. De bliver lidt gelé/
gummiagtige og kan genbruges flere gange. De er ikke giftige.
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
For enkeltpersoner
For institutioner

300
150
300

Man kan købe dem hos blomsterforretninger - 20 kr. for en
lille pose. De fås i mange forskellige farver - runde og firkantede.
De er også flotte i en klar vase / beholder med blomster. Og
ingen er vel for gamle til at lege med vand.

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.

Brugte frimærker forvandles til penge til glæde for
foreningens børn og unge. Klip hjørnet med frimærkerne af
kuverterne - rekommanderede breve og gamle
postkort er mest værdifulde i hel stand - og send det til :
Bodil Kildegaard Pedersen
Korsevænget 58
4100 Ringsted
tlf. 22514645
bkp@svebo.dk
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!
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Vinter dec-jan-feb

Forår mar-apr-maj

Sommer juni-juli-aug

Efterår sep-okt-nov

”Hurra for livet” udkommer i
december 2015

Deadline for indlevering af
materiale til ”Hurra for livet”
er den 15. april 2016

”Hurra for livet” udkommer i
juli 2016

Deadline for indlevering af
materiale til ”Hurra for livet”
er den 15. september 2016

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

Sommerskole
uge 25, 2016
Familietræf
19. -21. august 2016

Materialet bedes fremsendt
elektronisk, til redaktør
Sara Eldrup
sara-eldrup@live.dk
Legoland
15.-18. september 2016

Slette Strand /Vintertur
uge 11
13. -18. marts 2016

Forældrekursus
28.-30. oktober 2016

SV-personalekursus
30. marts -1. april 2016

Efterårstræf for børn/unge
28.-30. oktober 2016

Nordisk træf inkl.
generalforsamling,
5.-8. maj 2016
Forårstræf for børn/unge
5.- 8. maj 2016.

Hvad er Spielmeyer-Vogt?
- og hvem rammer det?
Spielmeyer-Vogt er en medfødt, arvelig, alvorlig og fremadskridende 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.

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.

I 2015 er der 23 kendte tilfælde i Danmark
Sygdommen er meget sjælden. Fra fødslen sker der en ophobning 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.

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.

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.

I 1997 blev der under Socialministeriet nedsat en gruppe af fagfolk (SV-Teamet), der bistår med rådgivning og vidensopsamling
på såvel det medicinske som det sociale område. Læs mere på
vores hjemmeside.

dsvf.dk

bomaerke.dk
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