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FORMANDENS KLUMME:

Så nåede vi, at få to udgaver af Hurra for livet på ”gaden” i 2015. De kom 

ganske vist med kort mellemrum, men sådan er det, når alt arbejde skal 

udføres på frivillig basis. Hvis I ikke ved det, kan jeg fortælle jer, at det 

er min veninde Birgitte, der ganske frivilligt har påtaget sig at ”sætte” 

bladet op. Et stort arbejde gennem snart mange år, som vi værdsætter 

rigtigt meget. Vi håber, I nyder at læse dem og se alle de dejlige billeder.

Vi har heldigvis haft mulighed for at holde de sædvanlige træf for børn 

og unge. Som Carsten Munkholm skriver i sin artikel, så bliver der ”talt 

ned” fra træf til træf, når Thorbjørn, men også alle de andre, skal mødes 

med deres venner. Det står højt på prioriteringslisten, at vi kan blive 

ved med at holde disse træf.

Vi forældre har også set hinanden nogle gange hen over året. 

Generalforsamling på Kobæk Strand i Skælskør, familietræf i Løgstør 

og endelig forældrekurset på Synscenter Refsnæs. Det er altid dejligt 

at mødes og udveksle erfaringer, gode ideer og være der for hinanden. 

Der har været meget arbejde med projekt JNCL & education, men 

det er spændende, og vi er glade for at være part i projektet. Det er 

også værdifuldt for foreningen og SV-teamet, at vi kan samarbejde 

om dette, det giver god mening, og der opstår mange gode tanker og 

ideer i samarbejdet.

Som I ved, er vi også ved at arrangere Nordisk Træf fra 5.-8. maj 2016. 

Det er et arrangement som vi ser frem til, og vi håber at rigtigt mange 

af jer vil deltage. Vi gør i hvert fald vores bedste for, at det bliver en 

rigtig dejlig oplevelse. Og vi ser frem til at møde vores nordiske venner.

Det var så lidt om det, der har beskæftiget os i 2015.

Vi ved, at I alle sammen har jeres udfordringer i familierne med at få alt 

til at gå op i en højere enhed. Der skal søges om både det ene og det 

andet, alvorlig sygdom, udfordringer i forhold til kommunerne m.m. 

Men heldigvis er der også mange glæder og gode stunder, og det er 

dem vi skal samle på.

Med disse ord vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul og et velsignet og 

lykkebringende 2016.

Merete

  

Vi nåede det ...

2

INDHOLDSFORTEGNELSE

Formandens klumme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Referat fra  forældrekursus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

MIN FAMILIE, DIN FAMILIE ,VORES FAMILIE . . . .10

Boganmeldelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Mads besøger Harry Potter . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Mød Rasmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

3 runde drenge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Fødselsdage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23  

Daniel 10 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

At være søskende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Forældre repræsentanter i SV-teamet . . . . . . . .30

JNCL & educationcation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Foreningen informerer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Hjælpemiddel siderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Kort om Spielmeyer Vogt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

KOLOFON  
Navn:  Hurra for livet

Årgang:  #2 /2015, blad nummer 35

Udgivelser:  2 gange årligt

Oplag:  300 stk

Redaktion:  Sara Eldrup, sara-eldrup@live.dk

Grafisk design:  Birgitte Othel , 2020 7279, bomærke.dk

Tryk: Hillerød Grafisk, Hillerød

Distribution:  Dansk Blindesamfund

Planlagte udgivelser for 2015:  

nr 1 september , nr 2 december.

Bidrag og billeder modtages gerne og sendes til: 

Sara Eldrup, sara-eldrup@live.dk

SPONSORATER: 
bomærke.dk sponsorerer layout og opsætning 

Dansk Blindesamfund sponsorerer porto og forsendelse. 



4 5

REFERAT FRA  
FORÆLDREKURSUS 
SYNSCENTER 
REFSNÆS 2015
VI MØDTES FREDAG AFTEN PÅ SYNSCENTER 
REFSNÆS OG DET ER ALTID EN SPÆNDENDE OMGANG. 
HVEM FÅR VÆRELSE MED BAD OG HVEM SKAL BRUGE 
TOILETTERNE PÅ GANGEN – OG HAR MAN HUSKET 
BADEKÅBEN…
VÆRELSERNE BLEV FORDELT.

Så samledes vi til en gang Spagetti Bolognese fremstillet 

hjemme i Jørn Staurebys køkken. Det er skønt, vi kan ankomme 

og få en dejlig middag (ingen institutionsmad). Efter hygge og 

snak under maden, gik vi i skolestuen, hvor vi skulle se klip fra 

årets sommerskole.

Det er altid både sjovt og rørende. Vi så blandt andet en farlig 

og dramatisk slangetæmmer, en yndig pige gå på line med 

en lille hvid paraply i hånden, en nuttet klovn, en ridder der 

redede sin prinsesse fra en grum skæbne, en farlig drage, Pippi 

Langstrømpe, en cirkus prinsesse og en cowboy på sin hest 

med lassoen klar.

Efter alle de mange vidunderlige filmklip slog vi os ned 
i dagligstuen, hvor snakken gik om løst og fast, fuldstændig 

som den plejer år efter år. Der blev nok ikke drukket så meget 

kaffe, men til gengæld fik vi de berømte ostemadder, som vi 

selv kan producere, hvis vi har lyst.

Faktisk talte vi om, at der er mange fordele ved at være på 

Stausgård. Vi er kun os selv, og der er ingen at tage hensyn til. 

Det var vi glade for lørdag eftermiddag.

Af Merete Staureby

fortsættes ...
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Efter en god nats søvn og dejlig morgenmad mødtes vi igen i 

skolestuen. John Østergaard var kommet for at fortælle os om 

demens.

Jeg vil blot medtage to af Johns ”slides” fra hans præsentation, 

en om symptomer og en om kommunikation, der var meget 

mere på programmet.

TYPISKE SYMPTOMER PÅ DEMENS ER:
• Svækket hukommelse, koncentrationsbesvær,  

 nedsat evne til planlægning

• Nedsat evne til abstrakt tænkning – 

 (man tager ting bogstaveligt) 

• Sproget ændres og bliver usammenhængende 

 og med gentagelser. 

• Mister kontrol af blære og afføring 

• Følelsesmæssig ustabilitet, irritabilitet

• Manglende initiativ

• (Socialt upassende opførsel)

RÅD VED KOMMUNIKATION:
• Tal langsomt

• Brug enkelte og enkle ord

• Brug enkle, korte sætninger

• Stil ét spørgsmål ad gangen

• Brug ikke ”husker du….”

• Hjælp til med ord, ikke overtage samtalen

• Giv få valgmuligheder

• Opdel ”kommandoer”

Derefter var der plads til spørgsmål, og der kommer 
mange ting op at vende. Man har altid lært noget nyt når 

man har været sammen med John og har hørt på ham, men 

også på de svar forældrene får på de forskellige spørgsmål.

Til frokost var der smørrebrød, og standarden var helt i orden. 

Det sætter vi pris på.

EFTER 
FROKOST 
VAR VI IGEN 
SAMMEN I 
SKOLESTUEN
Anne Hamann havde et oplæg om teamets 

metodeovervejelser i arbejdet med sommerskolen, 

og Susan Fugger fortalte om teamets supervision 

af personalegrupper. Anne Margrethe Andersen 

bidrog med sine iagttagelser, som nystartet i 

teamet.

Det kom der rigtig mange gode betragtninger ud 

af, og teamet har i sidste blad beskrevet, hvordan 

de arbejder og deres tanker bag sommerskolens 

afvikling.

Man kunne sige, at supervision giver sig selv, 
men sådan er det ikke. Det kræver tillid, nærvær 

og gerne ro i personalegruppen. Bare udskiftning 

af en enkelt personale kan ændre det koncept, der 

var gældende ved sidste supervision. Alle bliver 

hørt, og det er en fortroligt ”rum”, hvor man kan 

fortælle om løst og fast, gode og svære ting. Det er 

af stor værdi for de enkelte personalegrupper rundt 

i landet.

Vi fik også talt en del om det projekt, som SV-teamet 

og SV foreningen er sammen om. I projektet taler vi 

også meget om demens hos unge, og sådan kom 

dagen til at hænge sammen med Johns spændende 

indlæg om demens og resten af dagens snakke om 

det.

Kl. 16 gik mændene traditionen tro i køkkenet 
for at lave mad. I kan være sikre på, at der bliver 

fortalt mere eller mindre stuerene vitser, mens de 

har gang i køkkengryderne. Nogle er gode, nogle er 

nye og en hel del er fra Otto Leisners tid .

fortsættes ...
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Imens skulle vi ”piger” lave en surprise til mændene. Vi øvede 

på fuld skrue på en sang på alle mulige forskellige melodier. 

Vi havde masser af instrumenter, vi kunne gøre godt med, og 

da var det, vi kom til at tænke på, hvor dejligt det er, vi har det 

hele for os selv .

Vi havde også en masse skønne, tossede og fjollede hatte, 
der var parykker, og der var nogle det klædte rigtig godt 
lige pludselig at få langt hår.

Nå, men da vi havde fået styr på sang til mændene dækkede 

vi det fineste bord. Det kunne vi godt være stolte af. Hvide 

damaskduge med stof servietter, høje lysestager og franske 

anemoner. Der var ikke et øje tørt

Middagen, som ”de herrer” havde præsteret var:

Indonesisk Rijstaffel

Gryderet med svinekød, campignon og 

bambusskud

Chop Suey med kalkunbryst

Krydrede frikadeller

Chickenwings

Til det fik vi basmati ris og stegte ris, og så alt det tilbehør der 

kunne opdrives til en gang rijstaffel.

Efter middagen optrådte ”de damer” på slap line med et 

fantastisk nummer for mændene. Hele sangen skal ikke 

gentages her blot det sidste vers, der ligesom sætter tingene 

i perspektiv.

At - en er for lille, og en er for stor

er noget som alle vist kender.

I alle små piger dog inderst der bor

hormoner, der svinger for mænner.

Men husk - deres klogskab og styrke til trods

så er det dog gudskelov stadigvæk OS,

der ejer den finger, hvorom de kan sno’s,

de søde og kære små mænner.

Melodien er; Katinga, Katinga, hvis nogen skulle få lyst til at synge verset.

Vi sang en del i løbet af aftenen og blev enige om at 
medbringe sangbøger og en højtaler til næste år, så vi 

ligesom kan være enige om, hvilken sang vi rent faktisk har 

gang i. Men sjovt og hyggeligt, det var det.

Søndag sov vi dejligt længe, det gør vi altid på Refsnæs, 

fordi vi skifter fra sommertid til vintertid. Vi stod op til en 

overdådig brunch, og da vi havde forsynet os godt, evaluerede 

vi weekenden og sagde farvel og tak for endnu et dejligt 

forældrekursus.
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I SIDSTE NUMMER AF ”HURRA FOR LIVET” 
PRÆSENTEREDE THORBJØRN SIN FAMILIE. DET HAR 
GIVET MIG LYST TIL AT FORTÆLLE LIDT OM VORES 
FAMILIES SYN PÅ FORENINGEN. 

Det er ikke mindst, fordi jeg er bekymret for, at foreningen om 

et øjeblik ikke er her mere. Det har mange af forældrene til børn 

med Spielmeyer-Vogt været optagede af de seneste år. Dette, 

at nye familier ikke deltager i fællesskabet og/eller lader deres 

børn deltage. Det er vigtigt at mødes for at lære af hinanden, 

og fordi vi, når vi står sammen, kan opnå goder for os selv og 

vore børn.

Det vi kan lære noget om er, hvordan man overkommer 
at leve med et handicappet barn, som man sandsynligvis 

vil overleve. Det være sig små praktiske detaljer som en 

tallerken med høj kant eller et talende ur. Men det er også store 

og komplicerede ting som, hvordan og hvornår det næste 

hjælpemiddel, f.eks. en kørestol skal tages i brug, eller hvordan 

man får talt om seksualitet omkring sit unge menneske.

De goder, vi opnår, er fællesskab mellem vores børn, 
som i min erfaring opstår på trods af alder og evner. 
Det er mine blinde venner siger Thorbjørn, og året inddeles i 

perioderne mellem træf med de blinde venner. Her er oceaner 

af gode oplevelser.

Men der er også grunde til at være med i samværet, som ikke 

kort lader sig forklare…

Den 4. september 2002 var Anette og jeg indkaldt til 
Statens Øjenklinik, fordi vi skulle have diagnosen. Høre hvad 

der var galt med vores Thorbjørn. Vi var angste og havde grædt 

og talt, men mente, at vi var forberedte på dommen, selv hvis 

de skulle sige, at Thorbjørn ville blive delvist eller helt blind, 

skulle vi nok overleve det. 

Mine egne tanker var, at Stevie 
Wonder jo nok havde et ok liv, 
selvom han er blind.

I ved alle sammen, at det er en anden besked man får denne 

dag. Vores verden brød fuldstændig sammen! Jeg husker 

kun et par ting fra dagen. I modsætning til fødselsdage og 

bryllupsdage vidste jeg, at jeg altid ville kunne huske den 4. 

september! … og så at overlægen sagde, at vi skulle holde fast 

i, at den Thorbjørn vi skulle hente i fritidsordningen, var den 

samme Thorbjørn, vi havde afleveret om morgenen. 

Siden skulle Thorbjørns storesøstre, resten af familien og 
vores venner informeres. På arbejdet skulle de også have det 

at vide, og selvom alle var virkeligt gode, var det en forfærdelig 

tid med megen sorg … og alle mulige andre følelser. Herunder 

følelsen af at være helt alene (selv med alle omkring en som 

virkeligt gerne ville være der for os). De kunne jo ikke ane, hvad 

vi gik igennem, og de var bange for at gøre os kede af det.

Bange for at gøre os kede af det?!

Min måde at være i sorg på er at gøre ting! Lige efter vi 

havde fået diagnosen, ville jeg gerne gøre noget, der var godt 

for Thorbjørn. Jeg insisterede på alle mulige oplevelser. Vi skulle 

have bål og riste pølser over det. Jeg var skide ligeglad med 

MIN FAMILIE 
DIN FAMILIE 
VORES FAMILIE
DANSK SPIELMEYER-VOGT FORENING

om Thorbjørn, syntes det var ok … fordi han skulle have lagret 

disse oplevelser i sin hukommelse. (Vi kan nu stadig riste pølser 

over bål) 

Kurt fra vores Team fortalte om et it-program, som ville 
kunne hjælpe Thorbjørn, og i oktober, 1½ måned efter vi 

havde fået diagnosen, befandt jeg mig på vej til Kalundborg for 

at deltage i et kursus i det it- program. For mig var det en særlig 

god og på samme tid angstfremkaldende ting, at der ville være 

2 andre forældre til stede!

På vejen i nærheden af Jyderup fik jeg et ildebefindende, 
voldsomme mavesmerter og jeg skulle kaste op. Jeg kørte 

ind til siden, og tænkte at jeg hellere måtte vende om, når nu 

jeg havde det så skidt. Efter alvorlige diskussioner blev jeg med 

bæven enig med mig selv i, at jeg var ramt af tøseri – og at 

jeg blev nødt til at stoppe med at tænke og bare køre helt til 

Kalundborg. Viste det sig at være meget slemt, kunne jeg blot 

køre hjem!

Ankommet til kurset sad jeg sammen med 20 – 25 mennesker 

og kiggede rundt i lokalet. Da kurset ikke indledtes med en 

præsentationsrunde, sad jeg og kiggede efter de 2 mest 

sorgfulde ansigter (for at finde forældrene der var til stede!). 

Jeg fandt dem ikke.

Sen eftermiddag efter første dags kursus sad jeg i 
rygelokalet med min pibe, og døren bliver slået op af 2 

kvinder der råber… om det er mig der er Carsten, den nye 

drengs far – og ja, det er jeg jo. De så ikke særligt sørgmodige 

ud, til gengæld vidste de præcis, hvordan jeg havde det, og 

de var ikke bange for at gøre mig ked af det, hvilket gjorde, at 

de kunne spørge mig om alt muligt og selv bidrage, der hvor 

det var svært for mig at forklare. Det var en helt ubeskrivelig 

lettelse.

På det kursus startede en ny og livslang læreproces. Det 

allerførste jeg lærte i samvær med forældre i samme båd, som 

jeg selv, var, at man godt kan have et godt liv, selvom man har 

et barn med Spielmeyer-Vogts sygdom.

Det næste jeg lærte var, at selvom Thorbjørn var en virkelig 

smart og klog fyr, der nåede at lære at skrive inden han blev 

blind, så har han aldrig set forbindelsen fra de andres stadier i 

sygdommen til sit eget.

På vores allerførste familietræf var der en tryllekunstner, 
som ville have en ”hjælper”, og Thorbjørn blev trukket. 

Han havde aldrig tidligere turdet gå op foran andre, men der 

i Sønderborg blev han en stjerne, og han blev klappet af og 

var bare SÅ stolt. Vi ved ikke, hvorfor han kunne finde tryghed 

der – allerførste gang han var sammen med disse mange nye 

mennesker – men tryg var han. Vi har siden oplevet mange 

andre magiske øjeblikke, som nu, når han drøfter fodbold med 

sin ven Jeppe, der holder med AAB (som vi, der holder med 

Brøndby, er glade for ligger under os i tabellen – i skrivende 

stund), ingen af dem har mange ord, men det er tydeligt at de 

har glæde af det kammeratlige drilleri.

Thorbjørn har haft fantastiske oplevelser på ture. Hans liv 
har i mange år været inddelt i perioderne mellem træf, jul 
og fødselsdag … Og så er der ellers blevet talt ned til næste 

gang, han skulle af sted med sine blinde venner, næsten fra om 

mandagen, som han er kommet hjem fra et træf om søndagen.

Vi forældre har også haft mange dejlige oplevelser, store og 

små, når vi mødes på vore træf. Det er hårdt at være af sted, og 

vi skal fra tid til anden trække os op, når vi fredag eftermiddag 

fortsættes ...
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BOGANMELDELSE 
AF “HUSET PÅ HOVEDET” 
af Lykke Baran

Forleden dag blev jeg kontaktet af Lykke, der havde været 

inde på vores hjemmeside, og var blevet meget berørt af det, 

hun havde læst. Hun fortalte, at hun selv har et handicappet 

barn, og at hun har udgivet bogen “Huset på hovedet”. Jeg blev 

inspireret af vores samtale, og skyndte mig at købe bogen.

Der er mange fascinerende “døre” i huset. Jeg synes 

nedenstående beskriver rigtigt fint, hvordan vi påvirkes af 

vores børn, og det der sker i os, det de gør ved os og dermed 

alle de tanker, der opstår.

Du…
er kilden til bevægelserne i vores liv

og sætter gang i vores følelsesregister

får blodet til at piske

forstørrer vores hjerter

bryder med vaneforestillingerne

lærer os vores menneskelige grænser at kende

skubber til de umiddelbare begrænsninger

udvider vores horisont

oplyser vores øjne, så vi tør se mørket

viser os sandheden 

inviterer os til vækst

vender vores tanker på hovedet

forlænger de forkortede tankebaner

udfordrer vores kreativitet

gør os opmærksom på urene tanker

forøger vores tavse ordforrråd

beriger vores slimhinder

hjælper os til at se vores egen anderledeshed

sørger for vi mærker de selvskabte lænker

får os til at stræbe efter at komme ud I friheden

styrker vores ansvarsfølelse

peger på her og nu

minder os om, hvem vi er

tror på vores fulde potentiale

Tak for inspirationen Du

Vi er dig dybt taknemmelige

Der er mange dybe tanker i bogen, som beskriver mange af de 

følelser og tanker, der opstår, når man har et handicappet barn 

på en rigtig fin måde.

Citatet er taget fra den mere officielle anbefaling af bogen

Jeg har et rum i mit hus, jeg ikke kan li’. Lukker døren derind. 

Nogle gange går den op ... Smækker den i med al min vredes 

kraft, men min dag har besluttet sig. Det lilla græs smager af 

salt, vandet med mine tårer. Min sjæl er flækket. Har mistet mig 

selv og min drøm. En smerte på størrelse med uendeligheden.   

 

Huset på hovedet er for dig, der føler dig alene med alle 
de stærke, modsatrettede følelser, som er forbundet med 

at få et barn, der ikke er som de andres. Du får sat ord på de 

uudtrykte tanker og følelser og bliver inspireret til, hvordan du 

finder dig selv midt i den uoverskuelige række af diagnoser, 

tabubelagte tanker og bekymringer om fremtiden. Samtidig 

viser de opløftende tankestrømme dig vej mod forløsningen 

med svarene på de mange spørgsmål, der hjemsøger dig. 

Bogen er som et hus, hvor hver side er en dør, der åbner op for 

nye forfriskende vinkler på livet.      

Som sundhedsplejerske har Lykke Baran haft muligheden 
for at se ind i tusindvis af sunde og raske børns øjne, følge 

deres normale udvikling og følge op, når nogle bevægede sig 

uden for rammerne. 

Efter selv at have fået et barn med handicap søger hun med sin 

datter et fredfyldt sted, hvor de helt og fuldt kan være sig selv – 

og inviterer andre til det samme – også dig!  

Fagpersonale og pårørende kan her få et unikt indblik i, 

hvordan det er at være forældre til et barn med særlige behov, 

og en forståelse, der rækker langt ud over, hvad man kan hente 

i faglitteraturen.

Merete

stresser ud af døren fra arbejde, for at piske til den anden 

ende af landet, hvor vi endnu engang bliver konfronteret med 

de forældre, der har børn, som er kommet længere end vor 

Thorbjørn (vi er godt nok ved at være blandt forældrene til 

”gamle” børn) og lytte til deres trængsler, men heldigvis også 

deres glæder om stort og småt, både på børnenes vegne, men 

også på det personlige plan.

Vi spiser og drikker (lidt for meget), griner og græder, 
vi hygger, og vi bliver klogere, og vi kommer tit berigede 

hjem og jo, så var det turen værd. Jeg tænker, at forældrene, 

med børn og unge der har Spielmeyer-Vogt, er min familie. Det 

gælder på alle måder, og også de forældre jeg ikke har mødt 

endnu. I familien er der nogen af de mennesker, man holder 

allermest af, nogen man godt kan få nok af … men alligevel 

ikke ville være foruden, nogen man møder tit og nogen man 

kun træffer ind i mellem. I familien kan man tale om alt, og man 

bærer over med alt.

I familien er man hjemme!

Hjemme hos os har vi valgt at tage den skridtet videre, 
og vi har engageret os i først Teamet og siden foreningen. 
Jeg er stolt over at være en del af det arbejde, som ikke mindst 

Erling startede. Tænk at uden ham var der ikke et team, og 

sikkert heller ikke en så stærk forening, som tilfældet er. Det 

er ikke småting, vi får fra hånden mellem år og dag. Teamet, 

som tidligere bestyrelser fik sat i værk. De årlige træf for 

både børn og voksne. Deltagelse i internationalt arbejde 

bl.a. vores nordiske konference til maj, og her på det seneste 

er vi med i et internationalt forskningsprojekt, hvor Teamet, 

med hjælp fra foreningen, især Merete, deltager for at få den 

bedste pædagogiske praksis gjort tilgængelig for vores og for 

fremtidens børn.

Jeg håber sådan, at der er nogen som vil tage over efter 
os, der er med i arbejdet nu. Det er vigtigt for fremtidens 

børn, at de også får mulighed for at have blinde venner, og 

for fremtidens forældre at have en familie, hvor de frit kan få 

lov til at grine igennem, græde ud, eller bare få lov til at være. 

Vi bliver klogere, mens det står på – både på, hvordan vi lever 

med sygdommen og på at blive af med sygdommen.

Der er et amerikansk biomedicinsk firma Abeona … som er 

helt inde i de allertidligste forstudier til noget medicin, som 

måske en gang i fremtiden kan være til glæde for børn med 

Spielmeyer-Vogt. Vi har skrevet og talt med deres direktør for 

patientanliggender, Michelle hedder hun, og hendes pointe 

i vore snakke er, at det er en kæmpeinspiration for forskerne 

at have kontakt eller kendskab til patienter eller som i vores 

tilfælde pårørende. Det er endnu en god grund til at arbejdet 

skal fortsætte … hvis vi kan være med til at holde forskerne til 

ilden.

Det er ikke altid det fedeste at tilbringe en aften med at 

planlægge et træf eller søge fonde, men det er en god 

undskyldning for at slippe for at se bagedyst eller gældsfælden 

(som jeg kalder det program hvor fattige mennesker udstiller 

deres manglende evne til at sætte tæring efter næring (som 

min mor ville sige)). Og, der er mange gode sider ved arbejdet. 

Vi hygger os, når vi mødes til bestyrelsesmøder, og det er 

efterhånden lykkedes, at få og være del af et internationalt 

netværk, hvor vi har fået venner for livet og bekendte fra hele 

verden. Nogen af dem kan vi dårligt tale med, fordi vi ikke 

forstår hinandens sprog, men det er lige meget, fordi vi er en 

del af en verdensomspændende familie.

Hvis vi kunne vælge, ville vi i Thorbjørns familie helst være 

fri for arbejdet med og deltagelsen i foreningsarbejde og træf. 

Jeg ville foretrække, når jeg mødte en handicappet, at jeg 

kunne kigge den anden vej og bare gå videre (som jeg tidligere 

gjorde). Hold kæft nogle gode diskussioner vi kunne have haft 

de sidste par år, om det var ok at Thorbjørn gik til fest til den lyse 

morgen hver weekend!

Nu hvor vi ikke kan vælge, ser jeg de handicappede, jeg møder 

i øjnene, og jeg gør, hvad jeg kan for at Thorbjørn og hans 

blinde venner skal have så meget ud af den stump liv de har 

fået afmålt som muligt!

… Og ved I hvad? 

Det er ikke så ringe et liv endda!

Carsten
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JEG HEDDER MADS OG VIL GERNE FORTÆLLE JER 
LIDT OM MIN SOMMERFERIE I ÅR OG SPECIELT ÉN 
AF MINE STORE INTERESSER 

Jeg elsker Harry Potter historierne! De er bare så 

spændende, og jeg kan høre dem i timevis – jeg kan 

faktisk meget af dem udenad ☺. Jeg samler også på 

tryllestave. Jeg har allerede 32 forskellige, men der findes 

over 110, så det varer lidt før jeg har sparet sammen til 

at købe dem alle sammen. Men jeg afleverer flasker og 

sparer op! Alle lydbøgerne og filmene (på nær nr. 6 og 7 

der ikke er med dansk tale) har min far lagt ind på min 

Ipod og min PC, så jeg via Serapta selv kan finde og starte 

lydbøger og film.

Nå, men i Universal Studios i Florida har de bygget Harry 

Potters verden (Harry Potter World) med Diagonal stræde 

og Gringotts banken i den ene park og Hogsmeade og 

Hogwarts skolen i den anden park. Det var blandt andet 

dem, vi skulle besøge i vores ferie.

Det skal jeg komme tilbage til, men inden vi kom til 
Harry Potter World skulle vi opleve en masse andet. 
Vi fløj til Houston i Texas og kørte så i bil til Florida, hvor 

vi sluttede af i Harry Potter World inden vi fløj tilbage til 

Houston og videre hjem.

Undervejs passerede vi Mobile i Alabama og her lå 
”min mors skib” – et stort tankskib, der sejler med 
asfalt. 

Det vil sige, det er ikke min mors skib, men hun er gudmor for 

skibet, og vi skulle selvfølgelig besøge det, når det nu alligevel 

var i havn samtidig med, at vi var i nærheden.

Jeg blev nødt til at iføre mig min kaptajnsuniform, og som I kan 

se, står jeg her og styrer skibet :o) 

Besætningen var så glad for at få besøg, at de også ville 
med på et billede sammen med deres kaptajn (mig) og 

min familie. Her står vi så på broen af skibet med nogle fra  

besætningen (det er dem til venstre i  billedet) og min Mor, Far, 

Emil, Emma og så min gode ven og støtte Lise. 

På vejen videre slog vi lige et smut forbi min fars onkel, der bor 

i Florida, og han har en golfbil, som Lise og jeg fik lov til at køre 

nogle lange ture i, så vi rigtig kunne få snakket og grinet. Emma 

og Emil fik også lov til at køre golfbilen helt alene – det var snyd, 

men jeg kan godt forstå, de var stolte.

Da vi endelig kom til Harry Potter World tog vi Hogwarts 
Expressen fra perron 9 ¾ på Kings Cross station til 
Hogsmeade, der er den by der ligger nærmest på Hogwarts 

Skole for Heksekunst og Troldmandskab.

Ud over Hogwarts Expressen findes der et andet 
transportmiddel for troldmænd og hekse, nemlig 
”natbussen”. Det er en helt særlig bus i 3 etager, og den er 

nok lidt forhekset, for den har nogle egenskaber, som ingen 

andre ”normale” busser har. F.eks. kan den gøre sig meget 

smal hvis den skal gennem en meget smal passage og så har 

chaufføren en hjælper – et indtørret skrumpehoved, der taler. 

På billedet her kan I se skrumpehovedet, som man kan tale 

med, i baggrunden. De andre på billedet er konduktøren der 

hedder Stan Stabejs og så min ældste fætter Christian, som vi 

mødte i Harry Potter World. Ja, faktisk mødte vi også min onkel 

Carsten, tante Helle, min anden fætter Alexander og så min 

kusine Christine. 

fortsættes ...
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Når man besøger Harry Potter World er man nødt til at 
have sin tryllestav med, og jeg har flere forskellige med – 
så jeg kan vælge en ny hver dag.

Men, man kan altid få plads til en ekstra tryllestav i kufferten, så 

jeg må huske at føle på udvalget i boderne, inden jeg beslutter 

mig for, hvilken en jeg skal købe.

Nu er det jo i Olivanders man køber sin tryllestav, eller, 
det vil sige, det er jo tryllestaven, der vælger sin troldmand 

eller heks, men det er alligevel altid sjovt at føle på de forskellige 

tryllestave (P.S. Jeg kunne genkende alle dem, han havde 

liggende i denne bod ved at føle på dem…)

Ugler er meget udbredte i Harry Potter universet, og Harry 

Potter har en ugle, der hedder Hedvig. En af Harry’s bedste 

venner hedder Hermione, og hun har en kat, der hedder 

skævben. De er de 2 dyr jeg her står og føler på sammen med 

min mor.

Gringotts banken er der, hvor man opbevarer sine værdier 
og den bevogtes af en kæmpedrage – man bliver helt varm i 

hovedet når man er i nærheden, og den spyr ild. 

Hogwarts Skole for Heksekunst og Troldmandskab er et 

imponerende slot og vi fik lov at komme indenfor og besøge 

skolens rektor Dumbledore på hans kontor. Her har han 

malerier hængende på væggen af skolens tidligere rektorer. 

Det er nu ikke helt almindelige malerier, for personerne er 

levende og de taler sammen, hvis altså ikke de lige er smuttet 

over til et andet maleri, hvor de også er afbilledet for eksempel 

ovre i ministeriet for magi, der ligger i London. På billedet står 

vi alle sammen foran Hogwarts.

Harry Potters gudfar hedder Sirius Black og han har forhekset 

en motorcykel med sidevogn, så den kan flyve. En af Harry’s 

gode venner er nøglebæreren på Hogwarts – kæmpen Hagrid. 

Han og Harry er flere gange fløjet sammen i Sirius’ motorcykel 

– og på billedet er det Lise og mig, der prøver en tur. Det var en 

ret lækker motorcykel!

Når jeg ikke kører/flyver på motorcykel eller flyver på en 
prestissimo – en kost, og den hurtigste af slagsen, der kan 

flyve – så er det godt en gang imellem at have en kørestol 

at sidde i, så jeg ikke bliver alt for træt,  når vi går rundt i 

forlystelsesparkerne eller andre steder (for ikke at nævne 

shoppings malls…). Den allersidste dag skulle vi lige købe de 

sidste ting at tage med hjem, og så skete der et uheld! Lise 

forvred sit knæ, og derfor var der pludselig 2 stole…! Når nu 

det skulle ske, var det heldigt, at det først skete den sidste dag, 

så Mor og Far ikke skulle skubbe rundt på flere stole samtidig i 

flere dage... Alt i USA er stort, selv kørestolene, som I kan se er 

ekstra store, og der er plads til at ”vokse”.

Det var lidt om min fantastiske tur til Harry Potters 
Magiske Verden – jeg ville bare så gerne afsted igen!! Men 

Harry Potter er jo kun en af mine interesser, og det kan være 

jeg på et andet tidspunkt skriver om Star Wars, Skylanders eller 

måske bare LEGO. Nu får vi se.
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HEJ! 

RASMUS

JEG HAR OVERTAGET STAFETTEN FRA THORBJØRN 
OG VIL NU FORTÆLLE JER LIDT OM MIG, MIN FAMILIE 
OG MINE GØREMÅL OG INTERESSER. SÅ HOLD NU 
GODT FAST PÅ LÆSEBRILLERNE!

Nogen kalder mig kongen af Thurø, men jeg hedder i 

virkeligheden Rasmus. Rasmus Gellert Olesen. Thurø hedder 

den ø, hvor jeg og min familie bor. Den ligger lige ud for 

Svendborg. 

Jeg er 27 år. Da jeg blev voksen, flyttede jeg hjemmefra i 
min egen lejlighed lige ved siden af min far og mors hus. 
Så kan jeg holde styr på dem, og de tror, at de kan holde styr 

på mig. Jeg kan altid høre min mors sko på gulvet og mine 

forældre kan komme forbi og hilse på og følge med i, hvad jeg 

render og laver. Nu laver jeg  temmelig meget, så det kan være 

svært for dem, at følge med i det hele.

Som sagt, så bor jeg på Thurø. Her er masser af plads med skov, 

strand og vand. Da jeg var lille, legede jeg med min lillesøster 

og mine venner i plantagen med grantræer på vores grund. 

Jeg havde også en crosser, som jeg drønede rundt på. Jeg bor 

tæt på vandet og har badet og kastet sten i vandet fra vores 

badebro. Min far har et stort værksted, så jeg kan altid lige finde 

et stykke træ eller et værktøj til et af mine projekter.

Min far hedder Jens Ole. Han arbejder i et kreditforeningsfirma, 

Realkredit Danmark. Det er noget med erhvervsejendomme og 

penge. Han er god til at pjatte og få mig til at grine og han er den 

eneste, der er stærkere end mig. Min mor hedder Marianne og 

hun arbejder som chef på Radiografuddannelsen på University 

College Lillebælt. Hun er god til at få mig til at føle mig tryg.

Ligesom min far, kan jeg godt li at tjene penge og ligesom min 

mor kan jeg godt li at bestemme, så derfor har jeg igennem de 

sidste  to år arbejdet som direktør i min egen isfabrik. Sammen 

med mine støtter laver jeg mange is. Det er mig, der står for 

piskningen og prøvesmagningen. Tre af sidste sommers helt 

store favoritter var citronisen ”Sure Sally”, lakridsisen ”Herre Go’” 

og chokoladeisen ”Selvbruner”. Det er godt at lave noget, der 

gør andre glade, og som giver penge i kassen.

Jeg er storebroren i familien. Den allerstørste. Jeg har en 

lillesøster,  Stine og to brødre, banditterne Niels og Christian. 

Stine er også voksen. Hun er to år yngre end mig. Nu bor hun 

i København og læser jura.  Jeg kan godt li’, når hun får nok af 

storbyens larm og jag og kommer  til Thurø og besøger mig 

og resten af familien. Christian går på gymnasiet og Niels er 

på efterskole for at lære badutsping med skrue. Alle os drenge 

i familien elsker fodbold og computerspil. Jeg har selv spillet 

fodbold i SFB. Da vi var små gik Stine og jeg til ridning sammen.

Min mormor hedder Anita. Hun bor i Sønderjylland og siger 

’Møjn’ og så bager hun de bedste boller i verden.  Hun kommer 

tit på besøg og hjælper og hygger i familien. Da vi var børn, var 

vi nogle gange på ferie hos min mormor. Min bedste ven Glenn, 

der også tit var med, var så fræk at kalde hende ’uldtotten’. 

Glenn kommer også og besøger mig og vi bliver aldrig for store 

til et rask spil Mario Kart på Nintendo eller Play Station. I pausen 

snupper vi en Kinder Mælkesnitte eller pandekage. Sådan har 

det altid været.

Glenn blev jeg venner med i børnehaveklassen på Haars 
Skole, hvor jeg gik til og med 2. klasse. Så startede jeg på 

Byhaveskolen, hvor jeg fik mange nye venner og trænede mit 

hoved og min krop. Jeg gik om eftermiddagen i klub i Kolibrien. 

Da jeg var 17 år startede jeg på voksenskolen CSV og derefter 

på Grønnemoseværkstederne. Altsammen i Svendborg. For tre 

år siden fandt jeg og min familie og mine støtter på at have 

’pædagogisk tilbud’, hvor jeg bor. Så kan jeg lave de ting, jeg 

interesserer mig for i mit tempo.

Rasmus vander far

bålhygge ved vandet

Jens Ole, 
Niels og Stine
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For at holde mig stærk og sund, får jeg fysioterapi to 
gange om ugen herhjemme, og om onsdagen er jeg i sanse- 

og motionsrum på et bosted i Svendborg. Her bor nogle af 

mine gamle venner, fra da jeg gik i skole, så når jeg har ligget i 

vandseng, strukket ud, kastet med bolde og hvad jeg ellers kan 

finde på, hilser jeg tit lige på og laver en aftale om besøg eller 

noget andet. Jeg har fx lige afholdt en kroketturnering i min 

have for to gode venner. Pokalen står nu på min reol!

Derudover har jeg også min have at passe. I år høstede 
jeg både kartofler, tomater, jordbær, krydderurter og 
hokaidoer. Jeg er god til at vande. Men jeg er endnu bedre 

til at arbejde med værktøj. Især slibepapir og boremaskine. 

Sammen med mine støtter har jeg udbygget min terrasse med 

et højbed. Der kan jeg dyrke alt muligt til foråret. Der er også 

plads til min hjemmebyggede katapult, som står i sigteretning 

mod fårene. Men jeg har ikke fået ram på et endnu.  Mine 

forældre har mange får, så de ville nok ikke lægge mærke til, 

hvis et enkelt manglede. 

Musik er jeg meget glad for. Jeg kan bedst li’ Kim Larsen, 
Shubidua og Beatles, men jeg har en bred smag. Til opera 

siger jeg nu ”nej tak”. Jeg er nu også selv lidt af en rockstjerne. 

Jeg spiller både på guitar og trommer, og jeg synger også 

meget. Jeg var på et tidspunkt forsanger i bandet ”Olfert 

og G-strengene”, og så har jeg også spillet i et stump-band. 

Ud over musik interesserer jeg mig for dinosauere, nordisk 

mytologi, fodbold, computerspil,  heste, våben og værktøj.

Jeg har et hold støtter, som alle har kendt mig længe. 
Den ene er cowboy, den anden spiller playstation, een bager 

lækre kager og een er god til at sætte ting igang, een til at 

pjatte, een til at synge og een til at se det hele lidt ovenfra. 

Det er godt, at de er forskellige, og de har efterhånden 

forstået, hvordan jeg kan li’ at tingene skal foregå. Når mine 

støtter tror, at det er dem, der bestemmer, siger jeg ”Det er 

mig, der bor her!”, og så er den diskussion overstået.

Og så tager jeg hele landet rundt, når der er træf og 
mødes med mine gode SV-venner. Min mor siger, at jeg 

altid har været en ’hjemmedreng’, men det er altid hyggeligt, 

når først vi er kommet afsted. Det bedste er den gode 

stemning ved måltiderne, og når vi synger og spiller med 

Emil og Andreas.

Ja, det var så lidt om mig og min familie. Jeg har i virkeligheden 

meget mere at fortælle om, men det må I høre om, hvis I en 

dag bliver lækkersultne og  kommer til Thurø for at smage på 

en is eller to.

Til sidst har jeg bare at sige...

”Av godaw må jeg låne din saw? Vel må du ej, du må få 
en....hammerhaj !!”

Rasmus Gellert Olesen

Rigtige mænd skærer græskar med en boremaskine

Rasmus og sin katapult

Juleaften 2014

Rockstjernen !

Rasmus på planteskolen
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Tillykke med dagen
  FØDSELSDAGSLISTE 20153 runde 

drenge
01.03.00
Victor, 15 år

09.03.11
Klara, 4 år

09.02.90
Sanne, 25 år

17.05.90
Jacob, 25 år

22.05.00
Luise, 15 år

01.06.83
Paw, 32 år

16.06.87
Philip, 28 år

17.06.85
Anders, 30 år

08.07.94
Mia, 21 år

08.07.97
Anna, 18 år

01.09.90
Jeppe, 25 år

09.09.01
Maja, 14 år

27.10.05
Daniel, 10år

03.11.95
Thorbjørn, 20 år

17.11.03
Mads, 12 år

04.12.88
Rasmus, 27 år

2015 må siges at være et 
mindeværdigt år i SpielMeyer-Vogt 
foreningen. 
Intet mindre end 3 af vores drenge 
har rundet et skarpt hjørne:

10 år:
Daniel Eldrup 
27. Oktober 2015

20 år
Thorbjørn Munkholm Maischnack 
3. November 2015
 

30 år
Anders Christensen
17. Juni 201
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TIRSDAG D. 27. OKTOBER 2015 RUNDEDE DANIEL 10 ÅR. 
På mange måder var det en skelsættende dag, og for Per & jeg 

en milepæl af de store. Da vi for knap 8 år siden fik beskrevet 

hvor helt og aldeles speciel en lille dreng, vi egentlig havde 

fået, var ”10” jo netop det antal år, der var blevet talt om, - og 

dette af knap så mindeværdig en årsag. 

Den dag i 2007 kan jeg huske, at jeg tænkte: ”Det kan da 

ikke passe, at jeg allerede nu har haft ham i 20 % af den tid, 

jeg maksimalt får med ham”. Heldigvis mente Daniel heller ikke, 

at det kunne passe. Daniel har gang på gang vist os, at han vil 

livet, og livet vil i den grad Daniel.

Kl. var 6.45 da Sofie, Per & jeg, bærende på hans gaver, 
skubbede døren op til hans værelse, og tilbød ham vores 

bedste udgave af: ”I dag er det Daniels fødselsdag”. Daniel skal 

jo ikke lastes for at være født ind i en lidet musikalsk familie, 

hvorfor jeg heller ikke bebrejder ham, at han sov videre. Vi fik 

ganske vist et par små ”sprækker” at se, men heller ikke meget 

mere. Sofie mente godt, vi kunne pakke hans gaver op, og da 

de 2 som oftest er enige om tingene, var det sådan det blev. 

Da der var sunget og pakket op, gjorde Louise Daniel klar til at 

blive lykønsket af Tante Gitte, inden han skulle ind og fejres i 

børnehaven. 

Da jeg ankom i børnehaven med fødselsdagsbarnet, 
havde han netop slået øjnene op. I børnehaven var der 

pyntet med store bannere og flag i dagens anledning, og  

Daniel havde medbragt kage og flødeboller. Da Per hentede 

ham kl. 13.30, kunne børnehaven berette om en dreng, 

der havde solet sig i rampelyset hele dagen, og glade børn 

rundt om bordet der alle havde smagt glasur eller flødebolle.  

Hjemme stod Ulla og jeg klar til at modtage dem. Daniel kunne 

lige nå at komme ind på sin seng og strække ben og hvile 

ryggen, inden der kom gæster.

Daniels 
10 års fødselsdag

Kl. 15.30 vrimlede godt 30 gæster ind af døren for at 
lykønske vores lille prins med den runde dag. Det var til 

stor fornøjelse for både Daniel og vi andre at hilse på stort 

set alle nuværende og en del 

forhenværende støtter. Plads til lidt 

familie og venner var der også. 

Daniels musikterapeut Ingrid 
havde skubbet Daniels 
musiktime fra mandag til 
tirsdag, så han kunne få sig en 

fødselsdagssang af en, der rent 

faktisk kan synge. Ikke nok med det 

havde Ingrid havde også skrevet en 

sang til Daniel, for som hun sagde: 

”En rund dag kræver en sang”. Lige 

i undertegnedes ånd, havde hun 

skrevet den på melodien til: ”You say 

it best – When you say nothing at 

all”, som vi meget ofte har sunget for 

ham under musikterapien. 

Daniel fik udover alle de kærlige 
ord, gensynsknus og berøringer, 
rigtig mange fine gaver. En 

tidligere plejer, Gry, havde bukket hans navn på kortet med 

piberensere, så han kunne mærke det og pyntet det med fjer. 

Som den fodboldfan Daniel (og hans far er), kom Rosie med 

fodboldtrøje og cap, Brita, Tina og Susanne kom med den 

dejligste undertrøje og en ”tangle” (se hjælpemiddelsiden) til 

både Sofie og Daniel. Lone kom med en CD med det skønneste 

rolige musik, som Daniel altid falder i søvn til. Af hele hans 

team af nuværende plejere samt Kari fik han de smukkeste 

indrammede fotografier af sig 

selv i rigtige ”Daniel situationer”, 

der var også et smukt et af Sofie. 

Daniel fik også en traumschwinger 

(se hjælpemiddelsiden) af nogle 

gode venner og familie, den er helt 

fantastisk for Daniel at ligge i. Daniel 

fik også et hav af skønne lydbøger, 

som vi glæder os til at høre med ham 

i de lange vinteraftener. Derudover 

fik han også en ny sækkestol af sin 

onkel og tante + børn og svigerbørn. 

Den er super nem at lejre ham i, og 

han kan lejres på ryg, mave og sider. 

Daniel og vi vil få helt enormt 
meget glæde af alle de dejlige 
gaver, han har fået. Selv om 

Daniel blev træt undervejs i 

fejringen og lagde sig til at sove, er 

vi ikke et sekund i tvivl om, at han 

nød det hele og godt var klar over, 

hvem der var midtpunkt.  Hele dagen væltede det også ind 

medlykønskninger alle vegne fra, og de blev læst højt for ham 

– Mange tak for dem også.

fotsættes ...
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Når man nu er født som ”Den lille prins”, og derved må 
formodes at have blåt blod i årene, må man, som det sig hør 

og bør for royale, der runder, fejres i flere dage. Derfor var der 

yderligere inviteret 50 gæster til 3 retter mad og slushice den 

efterfølgende lørdag. 

Gæsterne kom kl. 13, og Daniel sad klar i sit stiveste puds 

til at modtage dem. I modsætning til fejringen om tirsdagen, 

var Daniel ikke træt. Han var meget vågen og opmærksom. 

Daniel havde, på trods af det postyr og den støj, som mange 

mennesker samlet laver, overskud til at smile flere gange. 

Da Sofie var travlt optaget til anden side, var det mig der fik 

æren af at hjælpe ham med at pakke gaver op. Endnu engang 

fik Daniel en masse skønne gaver: Den dejligste vinterhue, 

flere lydbøger, højdemåler med foto og en bøjle med den lille 

prins, messingklokker til sansehaven, flere forskellige ”tangles”, 

uldundertrøje, en trøje, penge og det skønneste maleri fra hans 

kusiner. (se foto). Nohrs mor Pernille havde lavet en pose til 

ham med det, der er inden i flødeboller. En meget sød tanke, 

ført til handling, som vi værdsætter. 

Som den gode vært Daniel er, holdt han (via sin far) en 
fin velkomsttale. Udover at talen var sød og sjov, 

sluttede den af med ”Husk nu at nyde hinanden og 

leve livet, mens vi har det”. 

I mellem hovedret og dessert sang vi Ingrids sang 

til Daniel, og da kagen skulle spises, sang vi den 

traditionelle fødselsdagssang. 

Hele dagen var der aktivitet rundt om Daniel, 
børn der summede, voksne der ville sige hej, og sågar 

en lille hund der skulle røres ved. Jeg er helt sikker på, 

at Daniel er blevet fejret på bedst tænkelige måde. 

Da Daniel takkede af, ryddede vi andre op. (visse 
ting har man jo folk til). Hjemme overleverede Jette en 

oplevelsesmættet Daniel til Inge, som afsluttede hans dag med 

massage og højtlæsning i ”Madicken”.

Nu er det søndag aften og en uge i fødselsdagsfejringens 
tegn er til ende. Ugen har været travl, men absolut det hele 

værd. 10 år er meget og endnu mere for Daniel. Vi ved det, 

folk omkring ham ved det, og vi tror også Daniel ved det. Vi 

nyder i den grad hvert sekund, og helliger os i den grad nuet. 

”Ingen kender dagen”, som min far altid siger, og det har han 

ret i. Vi kender den i hvert fald ikke og gud ske tak og lov for 

det. Lige nu og her nyder vi dagen og tiden i det hele taget. 

Daniel tager så godt i mod alt, hvad vi byder ham, og for det er 

vi taknemmelige. 

Tak til alle 
der gør livet med 
og for ham muligt
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HVORDAN ER DET AT VÆRE BROR ELLER SØSTER 
TIL EN DER HAR ET HANDICAP. JEG ER BROR TIL EN NU 
MEGET VOKSEN MAND, DER ER UDVIKLINGSHÆMMET. 
HAN ER MIN STOREBROR, DERMED ER JEG LILLEBROR. 
DERFOR HAR JEG ALDRIG PRØVET AT LEVE I EN 
FAMILIE, HVOR DER IKKE VAR EN HANDICAPPET.

Jo ældre jeg er blevet, jo mere sikker er jeg blevet på, at jeg 

ikke ville have været det foruden – jeg synes det på rigtig 

mange punkter har beriget mit liv, og været med til at skabe 

et menneskesyn, præget af stor tolerance, men det har også 

været svært.

Jeg kan godt forstå, at mange forældre bliver bekymrede, 
når de oplever, at de skal til at leve med den udfordring 
det er at have et handicappet barn, særligt når der er 

andre søskende. Mange forældre, jeg møder, har kronisk 

dårlig samvittighed i forhold til de raske søskende. Når jeg 

tænker tilbage på min barndom, husker jeg ikke min bror 

som handicappet, jeg husker ham, som den han var, og han er 

stadig min storebror. Da jeg blev ældre, kunne jeg godt se, at 

der var et eller andet ved ham, der gjorde ham anderledes. Den 

store forskel kom, da jeg blev i stand til at sammenligne min 

tilværelse med min brors, særlig i forhold til det mine forældre 

gjorde. Det er i sig selv små ting, der gør det. Isoleret set, er der 

nok ikke ret mange andre end jeg, der ville lægge mærke til 

dem, men samlet set, giver det stof til eftertanke.

DER ER SÆRLIGT 3 TING, DER HAR BRÆNDT SIG I MIN 
HUKOMMELSE.

Forældremøder

Truslen om at jeg kunne blive min bror

Eksistens af forskellige regelmønstre

I Danmark er det naturligt, at der i forbindelse med 
skolegangen afholdes forældremøder, konsultationer osv. 

Sådan har det også været i forbindelse med mit og min brors 

liv – men her hører ligheden dog også op. Forældremøder og 

konsultationer på specialskolen hos min bror var noget der 

blev talt om i uger forinden – tingene blev vendt og drejet. 

Argumenter blev fundet, forkastet, og andre accepteret. 

Strategier blev talt igennem, alt sammen for at være klar – 

klar til at fortælle, hvordan mine forældre gerne ville have, at 

skoletilbudet skulle se ud for min bror. Altid skulle både min far 

og mor afsted. 

Når jeg husker dette som noget særligt, var det ikke i 

sig selv min brors konsultation, men mere kontrasten til, 

hvordan tingene tog sig ud, når det handlede om mig. Ofte 

blev det aftalt aftenen før, hvem af mine forældre der deltog 

i min konsultation – sådan var det. I dag spørger jeg mig selv, 

hvordan ville jeg gerne ville have haft det skulle have været. 

Jeg ville gerne have haft, at mine forældre havde fortalt mig, 

hvorfor de prioriterede som de gjorde, i stedet for bare at gøre 

det. 

Den familie, jeg kommer fra, er på mange måder helt 
traditionel. Far, mor og 2 børn. I køkkenet sad mine forældre 

over for hinanden, jeg sad over for min bror. Der skal ikke 

herske nogen tvivl om, at jeg holder af min bror. Men når vi alle 

sad der i køkkenet og skulle spise, kunne jeg ikke undgå at se 

min bror smaske sig gennem måltiderne – med tiden blev det 

til en irritation. Når jeg fortalte mine forældre, at jeg syntes det 

var svært, blev de bare irriterede på mig og sagde, at jeg skulle 

være glad for, at jeg ikke havde det som min bror, og jeg ikke 

skulle ønske mig at være i hans sted – hårde ord når man kun 

er en knægt. Jeg ville gerne have haft, at  de have hørt mig (set 

mig), at de havde arbejdet på at ændre min brors spisevaner, 

lavet omrokeringer ved bordet, i det hele taget vist, ved aktive 

handlinger, at vi alle skulle være der, men at min bror også 

skulle indordne sig.

Mit barndomshjem, var et godt hjem – ingen tvivl, mit 

engagement udmålt ved antallet af opvasketjanser, rengøring 

osv. har vel ligget under det danske gennemsnit. Rammerne 

for hvad jeg måtte har været videre end for de fleste. Når jeg 

At være 

søskende
Af Dan Schimmell

alligevel tager husregler frem, er det fordi, jeg oplevede, at der 

blev stillet meget forskellige regler og krav til min bror og jeg. 

Eksempelvis har det aldrig ført til andet end ballade, når jeg 

hoppede eller smed mig på gulvet – hos min bror var det til 

tider en virksom måde at sætte sine krav igennem på. I dag kan 

jeg godt se, at det var nødvendigt med forskellige regler, jeg 

ville bare have ønsket, at min far og mor havde fortalt, at der 

eksisterede forskellige regler, og hvorfor de var der.

Når jeg i voksentilværelsen kigger tilbage – så har jeg 

haft et rigtigt godt liv – ingen tvivl – jeg ville aldrig bytte, hvis 

det ellers var muligt. Jeg er sikker på, at mine forældre gjorde 

det ypperste i forhold til, hvad de mente, var rigtig. Hvis jeg i 

dag, med den viden og erfaring jeg har, skulle formidle nogle 

budskaber til nye forældre, der kommer til at stå i rollen med at 

have både et handicappet barn og ”normale”, raske børn, ville 

mine råd være.

Vær åben og ærlig omkring jeres beslutninger, valg såvel 
som fravalg. Fortæl og forklar, hvorfor de bliver truffet. 
Vær parat til at gå i  dialog omkring beslutningerne. De 
fleste børn accepterer beslutningen, hvis de kan forstå 
den. 

Vær eksplicit i forhold til regler. Fortæl, hvad I som 
forældre forventer af hinanden (voksen til voksen) 
fortæl hvad i forventer af jeres børn, også den 
handicappede, og naturligvis hvorfor i har disse 
forventninger.

Vær konsekvent, også over for det handicappede barn, i 
forhold til de regler, der er formuleret.

Undgå at tænke på, at jeres forældretid skal deles 
matematisk ligeligt mellem børnene. Brug i stedet det 
at gøre noget særligt, og fortæl hvornår I gør det, og 
hvorfor. 

Undlad, at de andre børn i familien kommer til at 
fungere som reserve mor og far. Fortæl hvem der står for 
opdragelsen og praktiser det, der i erhvervslivet hedder 
synlig ledelse. 

Brug kommunen til at få aflastning. Hvis jeres parforhold 
dør ud, gnisten forsvinder, kræver det en meget større 
indsats af jer, at være gode forældre. 

Brug kommunen, hvis der ikke eksisterer et netværk, der 
kan hjælpe til med aflastning. Andre børn sover af og til 
hos kammerater, er på weekendtur osv. De muligheder 
har det handicappede barn også krav på

Husk at jeres barn med handicap ofte kan 30 % mere end 
far tror, 50% mere end mor tror og 60% mere end det 
pædagogiske personale tror – giv plads og rum til den 
udvikling.
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Vores nuværende forældre repræsentanter 
i SV-teamet er:

METTE WINTHER BATSBERG
52 år, gift med Jens og sammen har vi

Jeppe 25 år og Mia 21 år med SV 

Raske søskende Lasse 16 år og Morten 14 år

Til daglig arbejder jeg som bogholder hos Nordlux A/S

og bor på landet uden for Tylstrup i Nordjylland

E-mail: jmbatsberg@gmail.com

Tlf. 61 75 37 07

METTE OLIN BEHNKE
51 år, gift med Christian og sammen har vi

Mads 12 år med SV

Raske søskende Emma 17 år og Emil 15 år

Til daglig arbejder jeg som kundeansvarlig i Nordea og

bor i Hellerup på Sjælland

E-mail: mette@behnke.dk

Tlf. 20 72 68 37

Forældrenes rolle i Teamet adskiller sig fra de 
professionelle medlemmers. Forældrene bidrager med 

forældrekompetencen, og kan sætte sig i andre forældres sted, 

og dermed måske sætte ord på komplicerede, underforståede 

og ikke tilsigtede betydninger. Dette gælder også i relation til 

potentielle indvirkninger, forskellige kommunale tiltag måtte 

have. Disse tiltag påvirker nogle gange omgivelserne og ikke 

bare det, tiltaget har til hensigt at påvirke: Barnet eller den 

unge, dennes familie eller institutioner. At få ord og øje på 

sådanne ikke tilsigtede påvirkninger, gør Teamet i stand til at 

handle mere nuanceret og med større indlevelse.

Udover dette, er forældre repræsentanterne, som navnet siger, 

repræsentanter for alle forældre, der måtte have noget de 

ønsker skal drøftes i hele teamet. Det kan være alt fra en specifik 

sag, til mere brede sager, hvor der ønskes en holdning/stilling 

tagen. Eller bare et talerør. Men forældre repræsentanterne 

står også til rådighed, hvis man bare har behov for en snak, 

forældre til forældre.

FORÆLDRE REPRÆSENTANTER 
I SV-TEAMET

I SEPTEMBER VAR SUSAN FUGGER, ANNE MARGRETHE 
ANDERSEN OG JEG I TRONDHEIM I 3 DAGE FOR AT 
DELTAGE I ET SEMINAR OM ”EDUCATIONAL” TOOLS, 
NÆRMERE BETEGNET PÆDAGOGISKE VÆRKTØJER, DER 
KAN BRUGES I INDLÆRINGSSITUATIONER.

Formålet med seminaret var:
at identificere pædagogiske værktøjer der er blevet brugt med 

succes i undervisningen af elever med JNCL (NCL3)

at identificere behovet for pædagogiske værktøjer der mangler 

i dag

at se på det ovenstående i forhold til faserne for demens 

(blandt andet)

Der var deltagere fra Norge, England, Scotland, Tyskland, Island 

var med på Skype, og så var der Danmark. Norge og Danmark 

er de to lande, der også er repræsenteret af forældreforeninger 

udover de professionelle, hvilket giver en rigtig god dynamik i 

diskussioner og samtaler.

Alle deltagere bidrog med et oplæg om pædagogiske 

værktøjer, og der var rigtig mange spændende indlæg.

En af de ting der også blev talt om er demens hos børn og 
unge med JNCL. Behovet for at sætte ind med læring så tidligt 

som muligt. Før i tiden har man ikke decideret talt om demens, 

mere om sygdommens faser, og det giver bred forståelse at tale 

om demens. Det er noget alle kender til og som de fleste kan 

forstå. For eksempel når man taler med lærere og pædagoger 

på sit barns skole. Det giver mening at fortælle, at de bliver 

demente, og at det gør behovet for ”hastened learning” altså 

fremskyndet, accelereret undervisning nødvendig.

Noget andet der blev talt om i forbindelse med læring var at 

gøre det samme med barnet/den unge hver dag, på samme tid, 

så længe interessen kan fastholdes. Og er der et særligt formål, 

så sætte ind med dette så tidligt som muligt.

Der blev talt om og debatteret mange spændende ting om 

pædagogiske værktøjer. Opsummeringen af mødet mundene 

ud i, at der skal skrives om følgende emner:

Hvordan kommunikerer vi med den unge når sproget er 

meget dårligt eller helt væk, og de stadig forstår og modtager 

budskaber

Hvordan sikrer vi, at den unge lever et meningsfuldt liv, når 

skolen er forbi – i hjemmet, på værksted

Overgangen fra skole til anden skole

Værktøjer til alternativ kommunikation, herunder håndtegn

Værktøjer til at udtrykke sig følelsesmæssigt

”Den gode diagnose”, hvordan gives den og tankerne bag

Hvordan møder vi sorg/dårligt humør, værktøjer til dette

Værktøjer til at imødese/imødekomme ”dårlig opførsel”. I 

England vil de for eksempel starte hver time med med en 

form for mindfulness for at skabe ro og fremme stemningen, 

muligheden for den gode læring. De taler også om 

belønningssystemer, der virker.

Elektroniske redskaber (Sarepta, lydoptager m.m.)

Musik
Spil

Der er flere punkter, men jeg tænker ovenstående er nok til at 

skærpe interessen, og vi har store forhåbninger til den bog, 

der bliver slutresultatet af dette projekt. Der var overvældende 

interesse for at deltage i de ovenstående punkter og for en gang 

skyld ”faldt” deltagerne nærmest over hinanden for at få lov til 

at bidrage, skrive og beskrive indtil næste møde i projektet.

Merete

 

 

JNCL & educationcation
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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.

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

HJÆLPEMIDDELSIDERNE
KONKRETER

FAKTA : Konkreter er symboler i form af ting, der kan bruges til 

for eksempel at kommunikere ønsket om en bestemt handling/

situation. Som eksempler på konkreter kan nævnes en rulle 

toiletpapir som konkret for “at gå på toilettet” eller et forklæde 

som konkret for “at spise”.

Det kan være svært for et barn/en ung med Spielmeyer-Vogt, at 

holde styr på hvad der skal ske hvornår i hverdagen. Derfor kan 

det være en god ide og til stor hjælp, allerede tidligt, at finde 

kendte genstande der nu og senere kan symbolisere hvad der 

skal ske.

Da synet også svækkes og til sidst helt forsvinder, er det en god 

ide, at genstandende (kaldet ”Konkreter”) er forholdsvis små, at 

de føles som det, der skal ske, og at de er til at have i en hånd.

Her  følger en række eksempler på hvad man kan lave konkreter 

for samt hvilke genstande der er valgt til, at symboliserer dem. 

1 Fødselsdag
2 Historie
3 Drikke
4 Vi skal i skoven
5 Hjemmegerning
6 Du skal hjem (fra skole)

7 Vi skal i Snoozelhuset
8 Spise
9 Ergoterapi
10 Følebog
11 Et hjerte for Phillip. 

         (Dit barns kæreste/bedste ven/veninde)

12 Vi skal synge
13 Skolen er slut
14 Vi skal på tur
15 Sofies ven ’Sanne’ (dukke)

16 Børste tænder
17 Jul (nissepige)

18 Svømmehallen
19 Fysioterapi
20 Musik og sang
21 Børste massage

Det står enhver frit for at følge eksemplet, som er taget fra Sofie 

Staurebys hverdag, men det er en god ide, at vælge ting som i 

forvejen er kendt i barnets dagligdag. Det må gerne være ting, 

som barnet har kendt, mens synet var intakt. Jo tidligere der 

sættes ind med at vælge konkreter til de ting, der ofte optræder 

i barnets hverdag, jo bedre. 

Hos Sofie startede dagen med, at alle de ting der skulle ske i 

løbet af dagen, blev gennemgået med de tilhørende konkreter. 

I løbet af dagen, blev de enkelte konkreter så brugt igen, inden 

det konkreten symboliserede skulle ske. På den måde blev der 

gjort, hvad man kunne, for hele tiden at holde Sofie orienteret 

om, hvad og hvornår de enkelte ting skulle ske. 
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HJÆLPEMIDDELSIDERNE HJÆLPEMIDDELSIDERNE
JULEGAVER JULEGAVER

TRAUMSCHWINGER: 
Pris: Varierende afhængig af størrelsen. Den Daniel har er str. XL 

og koster 3.400,00 kr.

En hængekøje som omslutter og støtter på en behagelig måde. 

Kan købes og bestilles ved: Tina Skaarup Blenstrup: 40 78 10 94. 

Alternativt på: www.ziboathene.dk 

Det jul det cool – det nu vi hygger os bedst...
Hvis vi da bare lige kunne finde på nogle gode julegaver 

til vores kære børn! 

Hjælpen er nær, her kommer et par forslag:

SANSESTIMULERINGSLEGETØJ  ’TANGLE’:
Disse ’Tangles’ er gode for børnene og de unge at sidde med, 

da de ikke så let taber dem. Der findes flere forskellige typer, af 

varierende materiale.

De koster afhængig af typen, fra 45-69 kr. + fragt. 

De kan købes på: www.gmcare.dk under terapeutiske 

hjælpemidler. 

SANSEHANDSKER 
(Kan bruges både tør våd). 

Det er samme handske der bruges til begge dele. 

Pris: 400 kr. pr. stk. 

Sansehandsken kan købes og bestilles ved: Tina Skaarup 

Blenstrup: 40 78 10 94.

Alternativt på: www.ziboathene.dk 

MESSINGKLOKKER:
Alle mulige messingklokker til 

sansehaven eller andre steder. Dem vi 

har, er købt på loppemarkeder rundt 

omkring, DBA samt diverse sider på 

nettet. 

ANDRE FINE IDEER:
Lydbøger 

Klangskåle

Vandkugler

Musikinstrumenter

Sækkestole:

Fx Yogibo fra zibo Athene, den Daniel har er str. M og koster 

2.500,00 kr. 

Gavekort til oplevelser: Massage, Biograftur, Teater.
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AKTIVITETSKALENDER 2015-16

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

skridende sygdom, der især angriber nervesystemet. Den 

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

af centralnervesystemet ud af funktion med deraf følgende og 

omfattende handicap.

I 2015 er der 23 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 2016

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

Legoland
15.-18. september 2016

Forældrekursus 
28.-30. oktober 2016

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

Vinter dec-jan-feb

”Hurra for livet” udkommer i 
december 2015

Forår mar-apr-maj

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

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

Slette Strand /Vintertur 
uge 11 
12. -19. marts 2016
Tilmelding, gerne inden 
11 januar 2016

SV-personalekursus
30. marts -1. april 2016

Nordisk træf inkl. generalfor-
samling, 
5.-8. maj 2016

Forårstræf for børn/unge
5.- 8. maj 2016.

 Sommer juni-juli-aug

”Hurra for livet” udkommer i
juli 2016

Sommerskole 
uge 25, 2016

Familietræf 
19. -21. august 2016


