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Formanden har ordet

Af Brita Mannick Laursen
”Jeg elsker den brogede verden...”. Sådan udtrykte Hans Wilhelm Kaalund sig allerede i 1877
gennem sang. Og netop den brogede verden
blev igen bragt til diskussion med offentliggørelse af Århus Universitetshospital, Skejbys,
måde at intensivere screeningsmetoden af
gravide.
Det ligger mig tungt på sinde, og er for mig
svært at begribe hvorfor vi som samfund dagligt
bruger så mange ressourcer på at nedbringe
antallet af nyfødte med Downs syndrom. Det er
svært at se hvorfor mennesker med livsglæde,
kærlighed, ressourcer, varme, elskværdighed,
humor, viljestyrke, gå-på-mod og meget meget mere, er så vigtige at få elemineret i vores
samfund.
Tænk, hvis de ressourcer der dagligt bruges
på landets sygehuse til screening i stedet blev
omdirigeret og brugt på at forbedre vilkårene
for handicappede generelt.
Tænk om de læger, som stolt fortæller til
medier, at nu lykkes det snart at få antallet af
nyfødte med Downs ned på nul, mødte disse
mennesker, som det vi alle er – mennesker.
Tænk, hvis vi ikke behøvede at forsvare retten til liv, et godt liv, vel og mærke.
Tænk hvis vi bare kunne have lov til at være
stolte af, og sammen med vores kære.
Down & Up 3.2008

Tænk, om den brogede verden ej var så farl ig
endda, men et ligeværdigt sted for mennesker
at mødes imellem.
Tænk.
Heldigvis er der også gode ting i vente. Oplevelses- og aktivitetsweekenden er just ved
at være færdig planlagt og igen i år, håber vi
på godt vejr til de dejlige omgivelser omkring
Fredericia. Sjove og nye aktiviteter venter, og
forhåbentlig med disse også oplevelser og en
masse gode grin.
På det politiske felt er vi som forening inviteret af Danske Regioner til at deltage i en proces
omkring udvikling af ”Den danske kvalitetsmodel” på det sociale område. Et spændende
arbejde vi i bestyrelsen hilser velkommen, og
selvfølgelig vil give indspark til. I al sin enkelthed
handler det om det brogede felt; standarder for
kvalitetssikring på boligområdet. Læs på side 13
i dette nummer mere om projektet.
Juni, juli og august. En broget sommer med
alskins vejr. Sommerferietid, og dermed også
basis for oplevelser, tid til at være sammen og
tid til at skabe nye minder. Læs i dette nummer
også om søde historier og dejlige minder.
På denne tid af året indberetter vi som forening antallet af medlemmer af Landsforeningen Downs syndrom til LEV. Med stolthed kunne
vi i år indberette, at foreningen nu tæller 672
aktive medlemmer, hvilket giver mig lyst til at
afslutte denne klumme med sidste vers af Hans
Wilhelm Kaalunds gamle sang fra 1877.
”Og derfor elsker jeg verden,
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid!”
God sensommer
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Bestyrelsen
pr. 24. maj 2008
Brita Mannick Laursen (tidl. Madsen)
formand, ansvarlig for filmudvalg
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Grete Fält-Hansen, næstformand,
ansvarlig for kommunikation
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Lars Surrow, næstformand,
ansvarlig for oplevelses- og
aktivitetsweekend
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Jørn Balder, kasserer
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Kirsten Sørensen, næstformand,
redaktør, ansvarlig for bladudvalg,
kontaktperson for ungdomsudvalg
E-mail: medieudvalg@downssyndrom.dk

Kristina Zeberg, sekretær
E-mail: kzeberg@hotmail.com
Troels Krog, bestyrelsesmedlem
Majbritt Bendixen, bestyrelsesmedlem

Tak for skillingen
Landsforeningen Downs Syndrom har modtaget en klækkelig
skilling fra Jan Gintberg. Beløbet dækker halvdelen af Jans honorar for optræden på udstillingen Health and Rehab. Kr. 16.000
tilgik Københavnerafdelingen og kr. 16.000 til Landsforeningen.
Vi takker mange gange for skillingen.
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Landskursus 2008
Af Vita Hagelskjær
kursus- og konferenceudvalget
For første gang i foreningens historie har vi
afholdt konference og landskursus i sammenhæng. Fredagens konferenceorganisering for
fagfolk og pårørende talte 130 deltagere. Lørdagens landskursus for foreningens medlemmer
80 deltagere. ”Inklusion”, var det gennemgående tema i oplæg, workshops og debat både
fredag og lørdag.
Fredagens program var besat med forskelligartede oplæg til belysning af begrebet inklusion. Nils Jørgensen fra KL informerede om
den politiske virkelighed, når det kommer til
kommunernes varetagelse af den specialpædagogiske bistand.
Charlotte Ringsmose gav et historisk tilbageblik og kastede lys over nutidens praksis i
inkludering i de nordiske lande. Gunnar Risnes
fra Norge illustrerede med et eksempel fra
Haug-modellen, hvordan man i praksis kan
tilstræbe at arbejde inkluderende i skolen. Den
sidste oplægsholder var Stig Langvad, der med
sin humor og viden om FN’s handicapkonvention, gav et reflekteret og debatskabende oplæg. Georg Metz bidrog til debatten med sin
indsigtsfuldhed og sin skarphed og især i kraft
af hans uddybende spørgsmål, fik vi en professionel og perspektiverende debat.

Down & Up 3.2008

I Landsforeningen Downs Syndrom finder vi
det væsentligt at sætte hverdagens dilemmaer
på dagsordenen, og skabe debat om dette i
større perspektiver. Set i det lys er vi absolut
tilfredse med dagens indhold, om end udbyttet
nok primært opstår på den lange bane.
Efter den faglige konference bød fredagen
på et par timer uden fast program, hvor man
kunne nyde den skønne natur omkring Vingstedcentret, slappe af på værelset eller fortsætte erfaringsudvekslingen. Om aftenen var
der festmiddag, med god og løftet stemning.
Ikke et øje var tørt, da Sørine kom forbi, med
skridttæller og hvad der til hører. Ord er fattige – jeg morede mig suverænt!
Aftenen sluttede for de flestes vedkommende i kælderen, hvor Rock-forsyningen spillede gyngende og velkendte numre der bød
op til dans.
Lørdagens program var sammensat med et
par fælles oplæg og fire parallelle workshops.
Kim Rasmussen leverede et spændende foredrag om børns hverdagsliv og bragte konkrete
billeder frem på nethinden om, hvordan eksklusion virker på mennesker - billeder, som viser, at
det er den måde, hverdagens liv organiseres på,
med adskillelse i særlige grupper, institutioner,
skoler osv. der skaber menneskene, og på den
Fortsættes side 6
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vis også (med)skaber hæmningen i vores børns
udvikling. Hans iagttagelser kom til at bygge
bro mellem de diskussioner, der havde været
om fredagen, og det liv vi og vore kære med
Downs syndrom skal tage stilling til.
Workshops med forskelligt indhold gav herefter deltagerne forskellige muligheder. Steinerskolens specialundervisning blev præsenteret,
og der blev givet eksempler på undervisning i
musik og rytmik. I workshoppen om inkluderet beskæftigelse fik vi indblik i, hvordan man i
Esbjerg Kommune inkluderer mennesker med
udviklingshæmning i erhvervslivet. Projekt job
i Erhverv delte ud af deres erfaringer, og Connis
del af workshoppen var et højdepunkt.
Conni er en kvinde med DS, der gennem en
årrække har været tilknyttet projekt Job i Erhverv, og haft forskellige ansættelser i private
virksomheder. Conni fortalte om sine erfaringer
fra arbejdsmarkedet og betydningen af at være
tilknyttet projektet. I workshoppen om udviklingshæmmede børns hverdagsliv fortsatte debatten om hverdagslivet med Kim Rasmussen,
og deltagerne bidrog med egne erfaringer.
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Poul og Ehs Østergård fortalte levende om
deres erfaringer med at vælge et inkluderende
liv for deres nu voksne datter med DS, illustreret med billeder.
Afslutningsvis havde Erich Turnowski et interessant oplæg om Aabenraa ski-klubs erfaringer
med at arrangere skiture for mennesker med
udviklingshæmning og deres familier. Her var
opfindsomheden i, hvordan man tilrettelægger det nære miljø, for at optimere inklusionen i fokus. Det var en ildsjæl, der brændte
for sagen.
Fra evalueringsskemaerne kan vi se, at langt
de fleste var meget tilfredse med organiseringen i den åbne konference om fredagen og det
medlemsrettede lørdagsprogram. Fest og band
var også nyskabelser, som er blevet taget meget
vel i mod. Der var desværre for få evalueringer
fra de enkelte workshops om lørdagen, til at
kunne gengive noget generelt.
Tilbage er at glæde sig til kommende arrangementer, og reflektere over hvordan konference, Landskursus og andre kurser i foreningen
fremover skal organiseres.
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Om en stor lille mand, en bog og en fond

Bennys pris
Af Erik Munch Sørensen
Benny Wulff blev 67 år. Dagen efter sin fødselsdag forlod han sin jordiske eksistens og drog
videre ud i det univers, vi alle bliver en del af
engang efter livet.
Benny var født med Downs syndrom. Han
kom til verden i Vejle den 22. maj 1941, som
den sidste dreng ud af 5 sønner af Marie og
Karl Wulff. Benny voksede op hjemme, hvilket
er bemærkelsesværdigt, situationen og tidspunktet taget i betragtning. Men Benny fik lov
at vokse op som en ”fri” mand uden forsorgens
mellemkomst – og på den måde blev han med
årene Vejles maskot. For Benny var nysgerrig
og elskede selskab, så han var i årtier at finde
i byen, snart her, snart der, alle så ham, alle
kendte ham – og han kendte de fleste.
Benny havde i en lang årrække sin faste gang
hos Falck i Vejle, hvor man tog sig af ham på
mange måder. Han fik mad og han var med ude
at køre, han fik uniform og han fik holdt sin fødselsdag hvert år. I en endnu længere årrække var
han fast gæst hos ASF Dansk Folkehjælp Vejle,
der hver sommer holdt lejr på Børnenes Vel i
Hvidbjerg. Benny havde det privilegium, at han
var der alle 14 dage, hvor de andre var der en
uge ad gangen i 2 hold hver sommer. Desuden
har han gennem tiderne været ven med alle
buschauffører, taxachauffører og pølsevognsindehavere samt en del værtshusholdere i Vejle,
bl.a. på Rico, Orienten og Mary’s – de 2 første
eksisterer ikke mere.
Benny var også en flittig gæst på stadion i
Nørreskoven, når VB skulle spille. Her havde han
også privilegier – han var ”medlem” af kontrollørkorpset og havde sin egen kasket.
Down & Up 3.2008

Benny var glad for piger og de var glade for
Benny – for han var en rigtig gentleman. Han
forlangte sjældent mere end at få lov til at gi’
et kys på kinden, til gengæld kom han så med
blomster, og det ganske tit. Han har også spontant købt gaver til hans allerbedste venner. Og
på Børnenes Vel kunne han da godt finde på
at give en is, men han skulle have andre til at
tælle både penge og is.
Når Benny ikke lige var sammen med sine
bedste venner, gik han rundt i Vejle, og nogle
gange kunne man fange ham enten i egne
tanker med protesen i munden kørende rundt
eller travlt beskæftiget med at rette på tøjet,
både det ydre og undertøjet med begge arme
dybt begravet i de store bukser.
Benny mistede sin mor i slutningen af
1970’erne og boede en kort overgang hos sin
ældste bror, inden han den 1. marts 1979 flyttede ind på plejecenter Bakkegården på foranledning af daværende borgmester Willy Sørensen. Her nåede han at bo i 30 år minus 9
måneder og her opnåede han den fantastiske
alder af 67 år – en uofficiel Danmarksrekord.
Som nogle vejlensere har udtrykt det:
”Benny var jo mere kendt end borgmesteren!”
og ”Benny han havde jo 50.000 babysittere”.
Benny var folkeeje i Vejle gennem mere end 4
årtier, byen lod ham tage sit liv og forme det
selv, beskyttede ham og hjalp ham, og Benny
brugte sine muligheder på bedste måde. Hans
livshistorie er ikke kun en historie om en mand,
som er værd at mindes, men en skelsættende
Fortsættes side 8
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og lærerig skildring om et lokalsamfund, som
intetanende har gennemført et meget spændende og fantastisk positivt socialt eksperiment
– at lade en åndelig udviklingshæmmet få sit
eget liv i så yderlig en konsekvens, som det var
menneskeligt muligt.
Set i helhed er Bennys liv så interessant, at
der skal skrives en bog om det, så andre kan
se – og forhåbentlig føle – hvad Benny betød
for Vejle, og hvad Vejle betød for Benny!
Benny betød så meget for Vejle, at han bør
huskes for eftertiden for det gode, betingelsesløse, menneskelige, ærlige og kærlige og derfor
skal der, med base i en fond, nu indstiftes en ny
pris i Vejle - en Benny! Denne påskønnelsespris
skal via fondsbestyrelsen uddeles 1 gang om
året på Bennys fødselsdag den 22. maj. Den
tildeles en socialarbejder, som har udvist ekstraordinær omsorg og medmenneskelighed i
forbindelse med sit faglige virke. Overskuddet
fra bogen om Benny skal danne fondens basale
midler, men der vil løbende blive søgt midler.
Men uanset bog og
fond og pris vil BusBenny blive husket i
generationer frem
– fordi han minder
os om, hvor gode vi
kan være!
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Overgange svære for børn og unge med handicap
Af Mette Dissing Sandahl
Når børn med handicap første gang møder systemet eller skifter fra daginstitution til grundskole, er der stor risiko for, at overgangen er
alt andet end glat. Det bliver ikke bedre, når
unge med handicap begynder på en ungdomsuddannelse eller fylder 18 år og begynder på
voksenlivet.
Det viser en ny undersøgelse fra Handicap
enheden i Servicestyrelsen, som har kortlagt
de problemer børn og unge med handicap – og
deres forældre og professionelle fagpersoner
møder i overgangssituationer.
Det er typisk i disse fem situationer, problemerne opstår:
• De første møder med systemet

•
•
•
•

F ra daginstitution til grundskole
Fra grundskole til ungdomsuddannelse
Overgangen ved det 18. år og til voksenliv
Overgange og koordinering mellem forskellige sektorer og systemer
Rapporten viser også, at unge bliver overset, når
det kommer til information og vejledning i forbindelse med overgange. Det betyder, at mange
unge oplever store problemer både i forbindelse
med uddannelsesvalg, omkring det 18. år og i
forbindelse med at skulle flytte hjemmefra.
Fakta:
Rapporten ’’De svære overgange’’ kan
hentes på http://www.servicestyrelsen.
dk/wm146105

Mød mig som et menneske!
Af Christine Bendixen
I 2007-2008 har Danske Handicaporganisationer
(DH) gennemført projekt ’’Børn og unge med
handicap siger deres mening’’ (omtalt i Down
& Up 2, 2008, red.). Projektet er mundet ud i en
rapport, to hæfter (et til voksne og et til børn
og unge), der er en forkortet udgave af projekt
rapporten, samt en checkliste til kommunerne
til brug ved udarbejdelsen af deres kommunale
børnepolitik. Derudover er det også blevet til
en metodeværktøjskasse, der med baggrund
i de metoder og erfaringer, der er gjort under
projektet, giver inspiration og værktøjer til inddragelse af børn og unge med handicap.
Projekt ’’Børn og unge med handicap siger
deres mening’’ tager udgangspunkt i et lignende
projekt, DH gennemførte i 2004, hvor 14 børn
og unge med handicap fortalte om deres opleDown & Up 3.2008

velser med at leve med et handicap. Formålet
med 2007-projektet var derfor:
• at få afprøvet udsagn og synspunkter fra
det første projekt med en ny og større målgruppe
• at gå mere i dybden med en række af de
dengang fremsatte synspunkter
• at videreudvikle og operationalisere metoder
til at indhente informationer og synspunkter hos børn og unge med vidt forskellige
handicap.
Fakta:
Projektet er finansieret af satspuljemidler
via Velfærdsministeriet.
Læs mere om projektet og find alle projektets materialer på www.handicap.dk

9

Landsforeningen Downs Syndrom

Oplevelses- og

Fredag den 31. oktober - søndag den 2. november 2008
Landsforeningen Downs Syndrom har booket et
helt vandrehjem til en weekend fyldt med:
• Oplevelser
• Aktiviteter/underholdning
• Socialt samvær
• Hygge – sjov – leg
• Godt humør

Lørdag:
07.30 – 09.30
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 -

Vandrehjemmet er et Danhostel i Fredericia, som
er klassificeret med 5 stjerner. Der er 30 store
og rummelige familieværelser med plads op til
6 personer. Alle værelser har eget bad og tv.
Ligeledes er der 10 værelser på Hotel Kronprinds Frederik, alle familieværelser med bad og
tv. Hotellet ligger ved siden af Danhostel.
Landsforeningen fordeler familierne i de
forskellige værelsestyper.
Se også: www.fredericia-danhostel.dk
Vandrehjemmet ligger lige klods op af Danmarks største idrætscenter med bl.a. subtropisk
badeland og bowlingbaner.
Vi har i år valgt at lade os servicere, så alle
måltider vil blive tilberedt og serveret på vandrehjemmet.
Programmet og detaljerne er stadig under planlægning, og nogle er overraskelser, så
dem bliver i først præsenteret for i løbet af
weekenden.

Søndag:
08.00 – 10.30 Morgenbuffet/brunch
10.30 – 11.00 Vi pakker og slapper af
11.00 Knus, kram og farvel
”Ret til ændringer forbeholdes”.

Det foreløbige program ser således ud:
Fredag:
16.00 – 18.00 Ankomst og indkvartering
18.00 – 19.00 Velkomst og middag
19.00 – 22.00 Fredericia Bowlingcenter
20.00 Kaffe og aftenhygge
10

Morgenbuffet
Et par aktive timer
Frokost og afslapning
Et par aktive timer
Subtropisk badeland
Middag og hvem ved hva’

Det endelige program vil blive tilsendt de tilmeldte på email.
Pris for deltagelse er 300 kr. pr. person. Børn
med Downs syndrom samt børn 0 -2 år gratis
– max. 6 personer pr. familie.
Den 8. september kl. 08.00 åbner vi for tilmelding på hjemmesiden – www.downssyndrom.dk. Der er kun mulighed for elektronisk
tilmelding. Det er en forudsætning for deltagelse, at betaling sker samtidig med tilmelding.
Pladser fordeles efter ”først-til-mølle”-princippet. Betalingsdato er afgørende.
Der er plads til 40 familier.
Betaling skal ske til vores konto i Jyske Bank,
reg.nr. 5073, kontonr. 000149509. Husk at angive navn, adresse, medlemsnr. samt hvad beløbet dækker.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lasse
Surrow på mail:
lasse@opholdsstedet-herkules.dk
Down & Up 3.2008

aktivitetsweekend
www.downssyndrom.dk
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Den danske kvalitetsmodel
på det sociale område
Af Brita Mannick Laursen
En ulv i fåreklæder, sådan kunne man med rette
kalde denne overskrift. Den noget tunge og
ikke alt for dynamiske overskrift dækker over
et meget spændende projekt søsat af Danske
Regioner om udvikling af eksplicitte standarder
og indikatorer til dokumentation af kvalitet
indenfor det sociale område, helt specifikt vedrørende boformer og institutioner.
Ideen med projektet er at indhente viden,
erfaring, gode ideer til tiltag fra b.la handicaporganisationer således, at der kan udarbejdes
udkast til standarder om kvalitetssikring af
boformer/institutioner for blandt andre psykisk udviklingshæmmede både børn/unge og
voksne.
Et spændende projekt som vi i bestyrelsen
hilser velkommen og vil selvfølgelig i det omfang
vi rummer, bestræbe os på at give indspark til

dette, sådan at den danske kvalitetsmodel også
kan indeholde specifikke ønsker/krav til bosteder/institutioner for netop vores målgruppe.
Baggrunden for projektet er den fokus, der
gennem de senere år har været på kvaliteten
af offentlige tilbud.
På det sociale område har der været helt
særlig fokus på dokumentation af indsats, det
at sikre åbenhed og indsigt og endelig rammerne for organisering af tilsynsopgaver.
Projektet har været til høring i regionerne og
omkring DH, LEV, pårørende –organisationer,
KL og velfærdsministeriet.
Vi vil følge processen om tilblivelse af standarder for kvalitetssikring af det offentlige tilbud
og hilser et sådan tiltag velkommen.
Du kan læse mere detaljeret om den danske
kvalitetsmodel på: www.socialkvalitetsmodel.
dk/files/Socialkvalitetsmodel/kvalitetsmode_sociale omraadedodelskitse.pdf

Nyhedsbrev fra Servicestyrelsen

Ledsageordning for unge med handicap
Handicapenheden har udarbejdet en rapport om erfaringer med
ledsageordningen for unge 15 til 17-årige samt om behovet for en
eventuel ledsageordning for unge mellem 12 og 15 år.
Rapporten viser, at der er overensstemmelse mellem ledsage
ordningens formål om selvstændiggørelse og integration i samfundet
og de konkrete erfaringer og forventninger til ordningen.
Der er dog kun få unge der har en ledsageordning.
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Sara har været med
til børnestafetten
Af Dorte Thomhav, Hvidovre
Søndag den 8. juni var der for første gang Børnestafetten i Fælledparken. Det er et stafetløb
arrangeret i samarbejde med bl.a. Red Barnet,
Microsoft og Marys Fond. Temaet var ”løb mod
mobning”, og det var for børn på 15 år og derunder. Hvert hold bestod af 4 børn, der alle skulle
løbe 1,2 km. Sara på 9 år med Downs syndrom
var på hold med sin lillebror Emil, der er 7 år og
to piger, vi kender. Saras storebror Rasmus på
11 år løb på et andet hold.
Sara havde den første løbetur på holdet, og
jeg løb sammen med Sara, så vi var sikre på,
at hun kom hele vejen rundt og ikke fandt på
at stoppe halvvejs. Man skulle løbe med en lille
bamse, som var stafetten. Sara lagde hårdt
ud og løb hurtigt. Efter nogle hundrede meter
synes hun, det blev lidt hårdt og hun blev for-
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pustet, men ved fælles hjælp og opmuntring
løb Sara alle 1,2 km uden pause. Hun var rigtig
stolt, og hun fik en medalje hængt om halsen
af Kronprinsesse Mary. Der var sponsorgaver
og underholdning med musik nogle timer efter
løbet, så Sara og vi andre havde en dejlig dag
i Fælledparken.
Da løbet var sådan en succes med ca. 2000
tilmeldte børn, bliver det gentaget til næste
år søndag d. 14. juni 2009. Det kan godt anbefales, hvis man har nogle børn, der gerne vil
løbe, for ruten har en tilpas længde og man
kan næsten se hele ruten mens man løber, så
det er muligt at se, hvor det er, man skal hen.
Motion er jo sundt også for vores børn med
Downs syndrom.
Man kan se mere på:
www.bornestafetten.dk
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Kender du ”Vis hensyn” kortet?
Jeg gjorde ikke...
Jeg skriver dette, mens det er frisk i erindringen,
da det bare var en fantastisk oplevelse for min
lille familie…
Min mand skulle på natarbejde, så vi måtte
ud af huset i grundlovsferien, der var ikke pas
ning på skolen..
Vi valgte at tage
en overnatning på
Hotel Legoland…
Det var med lidt
bekymring for,
hvordan skulle
det nu gå, hvor jeg
selv skulle af sted
med Sofie 10 år
og Victor Emil 7 år
(Downs syndrom
samt hyperaktiv).
Vi blev sendt afsted med mange
formaninger: pas
nu på, husk at
skrive tlf. på hans
arm osv. ja vel,
bare en bekymret
far som en gang
har haft sit barn
efterlyst i lokalradioen og eftersøgt
med politiets hundepatrulje.
Første dag
skred frem, og vi
havde på forhånd
lavet quickpass til en del aktiviteter, men pludselig kom vi til en aktivitet, hvor vi ventede lidt
og tålmodighed er jo ikke den stærke side, så de
omkringstående kan let få et skub eller et spark.
Mens mine børn tog turen, kom personalet og
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spurgte om jeg kendte ”vis hensyn ” kortet, og
jeg måtte jo så fortælle, at jeg ikke anede, hvad
hun talte om og spurgte til det.
Victor Emil skulle bære kortet, og så måtte
vi gå ind i alle aktiviteter ad udgangen, det vil
sige, at vi sprang køen over og det gjaldt både
søster og mor, og
nu man sad der,
så måtte man få
2 ture.
Jeg takkede
for oplysningen,
og så skulle vi lige
et ærinde i informationen. Vi
smed resten af
vores quickpass i
skraldespanden,
og resten af ferien
følte vi, at vi havde
en helt speciel lille
prins med os, og
vi havde en rigtig
god fornemmelse i
maven og et stort
smil på læben.
Ja, vi fik ligefrem lyst til at
lave sæsonpas, for
vi følte os virkelig
velkomne, og det
gør vi ikke engang
ved nærmeste
familie…
Næste ophold på hotellet er bestilt for det
skal far da også opleve..
Annette Anker
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Nyt fra down ÅRHUS
Af Anni Sørensen
Vi har netop afholdt et forrygende sommerarrangement.
Vi var 75 børn, søskende, forældre og bedsteforældre samlet i Mariendal, en dejlig hytte
ganske tæt ved havet syd for Århus.
Psykolog John Zeuthen holdt to oplæg: Et for
bedsteforældre og et for forældre. Begge oplæg
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drejede sig om, hvordan vi som voksne ser, møder og forstår vore børns vanskeligheder.
Børnene afholdt OL med mange gode aktiviteter, forældrene afholdt generalforsamling, og
vi havde en skøn dag, med sol, isbod, leg, snak,
oplæg, hygge, badeture, burgere osv.
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Down Aarhus afholder et
arrangement den 23. oktober
om ”Den Nye Ungdoms
uddannelse”. Dette gør vi
sammen med LEV Århus.
Tjek vores hjemmeside for at
læse mere om arrangementet:
www.downaarhus.dk/
I kan altid læse nyheder fra
foreningen på hjemmesiden.
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Underbare uge 12
Jeg husker ikke, hvor vi hørte om Åbenrå
Skiklub første gang. Navnet synes at være
vidt berømt i kredse af forældre til børn
med handicap.
Af Kitt Boel
Nu skulle vi prøve at tage på skitur, hvor der var
sørget for det hele, selv skiinstruktører, gearet
til børn med handicap.
Vi var overraskede og glade for at få skiøvelser tilsendt, de var visualiseret - billeder af
børn, der gjorde øvelserne, hvilket gjorde, at
Matias bedre kunne forholde sig til det. Vi fik
nok ikke øvet os helt nok, men det er så en
anden sag.
Den 17. marts 2007 stod vores lille familie
på Skanderborg Station og ventede i 20 kolde
minutter på den glade bus fra Åbenrå. Vi er
Jan, far, Kitt, mor og Matias 11 år. Matias har
Downs syndrom, og er en dreng, der elsker
fart, spænding, fysisk aktivitet og skærme (video, pc mm).
Med til denne beretning hører, at Jan og jeg
mødte hinanden på en skiferie i Norge for 23
år siden. Vores børn har været med i pulk, på
kælk og på ski gennem alle årene.
Matias startede på ski, da han var 8 år, hvor
han fik lært sig at synes, det var sjovt at stå på
ski, og køre mellem benene på en habil voksen
skiløber (far, m.fl). Den næste skiferie var i Østrig
2006, hvor Matias lærte, at køre selv, på relativt
flade fald. Mens Matias´ og de andre drenges
skifærdigheder er blevet bedre for hvert år, er
far og ikke mindst mors kondition blevet tilsvarende dårligere.
Nå, men spændte steg vi ind i bussen, hvor
folk bød os velkommen og havde lavet plads,
så vi kunne sidde ved siden af hinanden. De
første kig og kontakter afslørede ikke så mange
mindre børn med handicap, som vi havde venDown & Up 3.2008

tet. Under hele turen fik vi alt det at vide, man
kunne tænkes at have brug for.
Nu var vi på vej, og ikke længe efter fik Matias forhandlet sig frem til, at hans video skulle
sættes på til fælles fornøjelse. (Alle synger sikkert stadig ”Bob han bygger…”)
Ved færgen kunne bussen ikke køre mere;
og stor var fornøjelsen, da vi alle havde hjulpet
til med at få den i gang igen. Godt det ikke var
op ad ét af svingene til Gaustablikk.
En forsinket færge, en god seng, og så på
farten igen.
Det var et bragende godt solskinsvejr i Norge,
en lille bekymring kunne spores ved tanken om
alt det dejlige sne, der var ved at smelte.
Da vi var fremme, mødtes vi kort tid efter
skiklædte,til frokost i det fri, det var glimrende.
Mange var straks i gang. Jeg bemærkede igen,
hvor stort et frivilligt organisatorisk arbejde,
der var lagt i alt dette, og hvor jeg nød, at ku
holde fri.
Vi kastede os over på børnebakken med
transportbåndet, og efter lidt indledende ”motivationsproblemer” fik vi nogle gode ture op
og ned.
De følgende dage var der skiinstruktion til
Matias enten formiddag og eftermiddag, eller
bare formiddag. Efter lidt startvanskeligheder
med motivation og taktik, fik Matias nogle
rigtig gode ture på børnebakken, på øvebakken
og derefter også på nogle af de gode grønne
bakker. En enkelt ”dræber- rød” blev det også
til; det var nu mest for moderen, det var en
dræber. Der var i hvert fald et lille stykke bjerg,
jeg aldrig rigtig blev venner med.
Det bedste var nok de længere ture, hvor et
par instruktører tog med os og familien Baggersgaard på de grønne bakker. Matias elsker
farten, elsker at opleve og bestige. Og for os,
er det godt at kunne køre nogle forskellige
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steder hen sammen. Når man er flere til at
skiftes til nedkørsler, syrer de utrænede lår
ikke så nemt.
Matias lærte i løbet af ugen at køre på lift
med sin mor (eller mor lærte det, næsten), med
sin far og med andre stærke mænd. Matias
lærte også at køre i sele, med maksimal selvkørsel og hjælp til bremsning, han stod langt
mere sikkert og bevidst end tidligere.
Som ugen skred frem lærte vi flere og flere
at kende, det skete også tit, når en af os voksne
ikke havde ”børnevagten” og var selv af sted, at
vi stødte ind i nogle af de andre skigrupper, som
vi kunne følges med. Jan og Jonas (18 år og DS)
tog feks. den isede pukkelpist sammen, Jonas
dog i bedre stil end Jan. Afslutningsløbene for
både alpint og langrend var spændende, og for
langrends vedkommende sekunderet af en ægte
”norsk” sportsjounalist i ført en passende hat.
Uden mad og drikke, duer helten ikke
Hotel og hotelforplejningen var et kapitel for sig,
som de ”gamle” deltagere havde forhåndsbeskrevet for os på yderst rosende vis. Og ja, hvad
kan man egentlig brokke sig over, når maden
står på bordet tre gange om dagen og der er
rigeligt og varieret af den.
Matias noterede med tilfredshed, at han
kunne få kød og kartofler til morgenmadenogså, så var der heller ingen brok med ham. Og
kun én gang bad han om cola til maden – den
første aften. Det lå bare i kulturen (og priserne
forstås), at her drak vi vand, den var kold og frisk
og der var rigeligt af den. Skønt! Kagebordet til
frokosten var overdådigt, ganske simpelt.
Hotelværelsets dragende magi
Vi havde et dejligt værelse, ikke langt fra reception og svømmehal, som vi i øvrigt også nåede
at besøge et par gange.
MEN på værelset havde vi, formastelige forældre, en PS2 med til sønnike. Det sku’ vi nok
aldrig have gjort. Det var et næsten uoverstigeligt problem at få Matias ud på skibakken,
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fordi fordi fordi... Det var virkelig ikke særlig
gennemtænkt, når først han var ude på bakken, så var alting OK, men at blive taget fra
sit allerkæreste, og få ti lag tøj og stramme
støvler på... PUH HA.
Jeg skal nævne, at vi den ene dag blev reddet
af en af instruktørerne, ved hoteldøren: ”nåh,
dig, jo dig vil jeg gerne med ud og stå på ski” tror
jeg, Matias tænkte. Og jeg skal også nævne, at
vi (Jan og jeg) på 4. dagen tror jeg det var tog
hinanden i ed på, at nu, ja NU skal vi i form!
Holdmøder og andre aktiviteter
Hver aften før maden samledes vi til et møde,
for at drøfte dagens træning og justere ind
til næste dag. Jeg husker, at jeg på forhånd
tænkte, at det måske var at overdrive lidt.
MEN møderne fungerede rigtig godt, og der
var tydelig imødekommenhed, overfor ønsket
om forandring. Det blev bare lavet om, det man
ønskede sig. Fantastisk.
Vi brugte også et par aftner til at synge gode
sange i hinandens selskab, Mette 8 år med DS
sang feks. for på ”I en lille båd, der gynger”, og
store Jonas, 20 år med DS sang for på ”Det var
Inga, og Katinka…” En anden aften var der folkedans for alle, hvor også nogle tyske gæster på
hotellet blev inviteret med, det var også en aftenaktivitet, der blev nydt i vores lille familie.
Det, der har gennemsyret alle de oplevelser, vi
har haft med Eric Turnowsky og resten af Åbenrå
Skiklub, er imødekommenheden. Jeg kan ikke
nævne mange steder i hverdagen med et barn
med handicap, hvor en sådan imødekommenhed
har stået så klart i min erindring, som ved denne
tur. Det skulle lige være hos julemanden!
Så når man spørger, hvor vores bedste ferieoplevelser er, så er det klart skiferie i Norge
med ÅBENRÅ SKIKLUB
Tak til jer forældre og børn, der udvidede
vores horisont i forhold til handicap. Tak til
jer forældre, der har store børn og unge med
Downs syndrom med på denne tur, det giver
forestillingsbilleder til vores liv.
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DUKH har udgivet temahæfte
Nr. 15 - 2. kvartal

sen

2008

Tema:

Arbejdsmark

ed

Subjektiv sags

beha

ndling:
Den menneske
lige faktor

Job- og opfølg

ningsplaner

Når indsatsen
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Uformel sags

beha

Forespørgselndling:
eller ansøgn
ing
TEMAHÆ

Af Thomas Christensen, DUKH
Temahæftet ”DUKHsen” handler denne gang
om arbejdsmarkedet og er bygget op omkring
tre hovedpunkter.
I artiklerne ”Uformel sagsbehandling” og
”Når indsatsen standses” ser vi nærmere på
nogle af de områder, hvor vi fra vores rådgivningserfaring kan se, at der er problemer i
sagsbehandlingen.
Indlægget ”Den menneskelige faktor” handler om subjektiv sagsbehandling og den betydning, som den personlige relation imellem
borger og sagsbehandler kan have.
Og endelig indeholder DUKHsen denne gang
også et par artikler, der giver en mere grundlæggende gennemgang af både job- og opfølgningsplaner.
Indholdet af DUKHsen
Hele DUKHsen: Hent hele DUKHsen
Enkelte artikler:
• DUKH mener: Det er fedt at arbejde, når
man kan.
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FTE OM
SAGSBEH

ANDLING

PÅ HAND
ICA

POMRÅD

ET

• Uformel sagsbehandling: Forspørgsel eller
ansøgning.
• Når indsatsen standses.
• Den menneskelige faktor.
• Den menneskelige faktor - et eksempel.
• Jobplaner.
• Opfølgningsplaner i sygedagpengesager.
Ny hjemmeside
Her slutteligt skal jeg heller ikke undlade at gøre
lidt reklame for vores nye hjemmeside – klik dig
ind på www.dukh.dk og se resultatet.
Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet - DUKH
Banegårdspladsen 2, 2. sal
6000 Kolding
Tlf. 76 30 19 30
Web: www.dukh.dk
Thomas Christensen, informationsmedarbejder,
kan træffes på 22681047
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ASIUS nyt
Maj 2008
Af Redaktør netværkskoordinator Mie Karleby
Hjælpemidler – til hvad og
hvordan skal de bruges?
Der findes og udvikles efterhånden rigtig mange
gode hjælpemidler til mennesker med forskellige funktionsnedsættelser. På messer og udstillinger præsenteres alle de nye og spændende
ting. Der præsenteres selvfølgelig også masser
af velafprøvede ”gamle kendinge”, som blot
får nye og smarte farver og faconer eller nyt
tilbehør.
Begrundelsen for at anskaffe et hjælpemiddel, er at det rent faktisk giver hjælp – fordi
det sætter mennesket i stand til at foretage
handlinger, som ellers ville være vanskelige eller umulige. Det er dog meget afgørende for
udbyttet, at de hjælpere og omsorgspersoner
som i det daglige skal medvirke til at betjene,
opdatere, justere, oplade og indstille hjælpemidlerne, også er i stand til det.
Det er nemt at lade sig lokke, når man ser
alt det nye og smarte, men det er ret vigtigt at
have afklaret behov, forventninger og begrænsninger. Hjælpemiddelinstituttet har udgivet en
fin lille bog ”Hjælpemidler til mennesker med
udviklingshæmning” af Mogens Høeg og Lilly
Jensen, som belyser nogle af de mange overvejelser som kan indgå forud for anskaffelsen.
Man kan hente inspiration og ny viden på
de hjælpemiddelmesser der finder sted årligt.
REHAB-messen er just overstået (næste finder
sted i maj 2009 i Fredericia). Sæt også allerede
nu kryds i kalenderen ved d. 9. eller 10. sept. 08,
da er der HIT-messe i Nyborg. HIT-messen er
Hjælpemiddel og IT messe, og her præsenteres
rigtig mange hjælpemidler til synshandicappede.
Messen er gratis at komme ind på og et besøg
værd. Se http://www.hmi.dk/index.asp?id=545
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Dansk Blinde Bibliotek – DBB
Man behøver faktisk ikke at være blind, for at
kunne benytte Danmarks Blindebibliotek. Kriteriet for at blive bruger er, at man kan få en
erklæring på, at man som følge af sin funktionsnedsættelse ikke er i stand til at læse en
trykt tekst. Det gælder f. eks mennesker med
synsnedsættelser, motorisk funktionsnedsættelse eller kognitiv funktionsnedsættelse.
DBB ligger under Kulturministeriet og er det
offentlige landsdækkende hovedbibliotek.
Det er DBBs vision at sikre fuld informationsmæssig ligestilling, således at handicappede
reelt får samme adgang til informationer som
ikke handicappede. I DBB kan man låne lydbøger
i alle genrer og til alle alderstrin. Om medlemsbetingelser se http://www.e17.dk/portalen/eboeger/hvemkanlaane.aspx#b15022
Se et eksempel på DBBs nyhedsbrev Attention på: http://www.dbb.dk/attention/2007/01/
her findes en henvisning til et site om Daisy
afspillere og Daisy teknik. Meget relevant, idet
Daisy afspillere efterhånden har afløst alle de
gamle kasettebåndoptagere og diktafoner.
Herunder er præsenteret et par af de meget
brugte modeller.

Daisy PlexTalk
PlexTalk er en Daisy afspiller til læsning af lydbøger, men kan også afspille almindelige musik
cd’er. Det er muligt at spole frem og tilbage i
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bogen. Man kan både søge i sider, afsnit og
kapitler. PlexTalk har genopladelige batterier.
PlexTalk er enkel at betjene, på grund af de få
taster og som tilbehør fås en dækplade som
afskærmer nogle taster og derved gør betjeningen mere enkel.
Victor Stream
VICTOR Stream er en lille transportabel Daisy
afspiller med hukommelseskort. Lydbøgerne ligger som lydfiler på afspilleren. Man kan kopiere
sine lydbøger over på VICTOR Stream og herved
nemt tage flere bøger med sig. Tag afspilleren
med på tur, i toget eller med på ferie og festival.
VICTOR Stream kan også bruges som diktafon
til optagelse af små beskeder – måske som
den daglige kommunikation mellem bo - og
dagtilbud. Den er også en MP 3 afspiller.
Telefoner
Der findes ikke ret mange mennesker i dagens
Danmark, der ikke har en mobiltelefon. Langt
de fleste synes at det er en nødvendighed og
en stor praktisk hjælp i hverdagen. Det gælder
også mange synshandicappede og mennesker
med andre funktionsnedsættelser.
Der findes et utal af mærker og modeller,
men endnu flere finesser og funktioner. Hvad
skal man vælge? Der findes mobiltelefoner til
mange behov. De kan fås med store taster,
med og uden lys, med muligheder for at få lagt
særlige tale og forstørrelsesprogrammer ind,
med forud indtastede numre osv. Se f.eks BIG
EASY2 på http://telecall.dk/BIG-EASY-2.html
Den har ekstra store oplyste taster, ekstra stor
afstand mellem tasterne, ekstra stor skrift i
et ekstra stort display og ekstra høj lydstyrke.
Udviklet til mennesker med svækket syn, hørelse og motorik.
En anden løsning kan være Easy5. På den kan
man forudindtaste numrene til de 5 vigtigste
personer, og få forbindelse med ét tryk. Nødkald
112, - ét langt tryk på den grønne knap. Alle kan
ringe op til telefonen. For at Easy5 virker skal
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man bruge et simkort. Klargøring af simkortet
til Easy5 sker ved at indsætte simkortet i en almindelig mobiltelefon, og gemme de ønskede
telefonnumre. Se f.eks. http://www.hmi-basen.
dk/r11x.asp?linkinfo=16161&include=00000
Nyt hæfte om synsproblemer hos
mennesker med Downs syndrom
Videncenter for Synshandicap har udgivet et
hæfte om ”Synsproblemer hos mennesker med
Downs syndrom”, som jeg har skrevet. Mennesker med Downs syndrom har langt hyppigere synsproblemer end andre. Både ganske
”almindelige” problemer, som nærsynethed og
langsynethed. Men også andre og mere alvorlige øjenlidelser, som f.eks. grå stær der kræver
behandling og opfølgning hos øjenlæge. Læs
mere i hæftet, som fås gratis på www.visinfo.
dk/publikationer

ASIUS oplyser, at der stadig er ledige datoer
i efteråret til enkelte temadage – kontakt
os for nærmere aftale.
Inger Lundsten - inel@rn.dk
Uddannelseskoordinator
Mie Karleby -mkar@gentofte.dk
Netværkskoordinator
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En hverdagshistorie
Af Dorte Kellermann
Klara havde snakket i telefon med mormor, der
er sønderjyde. Bagefter spurgte Klara: ”Snakker
mormor norsk, svensk eller finsk?” Jeg, mor,

skulle lige tænke mig om, hvorfor hun spurgte,
som hun gjorde. Kom så i tanke om, at det er
sprog-menuen, når hun ser dvd-film.

Har du også en lille hverdagshistorie, som du vil dele med os?
Så skriv til os – gerne på e-mail. Adressen finder du på side 2.

Tips og ideer
Et tip til røde og irriterede øjne
Af Dorte Thomhav, Hvidovre
Vores datter, Sara på 9 år, har af og til et øje, der løber en del, og det har en tendens til
at blive rødt og irriteret med evt. efterfølgende øjenbetændelse.
Da mennesker med Downs syndrom har tendens til mere skæl på øjenvipperne, anbefalede vores øjenlæge, at hun blev smurt på øjenvipperne med neutral øjensalve hver
aften til sengetid. Så sørger man for at holde huden omkring øjnene fugtig, og de skæl
der dannes, falder ikke så let ned og generer øjet. Om morgenen vasker man så bare øjenomgivelserne, som man plejer. Sara er ikke så vild med at blive smurt med creme og lign.,
så vi smører ofte først hendes øjne, når hun sover. Neutral øjensalve købes på apoteket
og koster mellem 65 og 100 kr. alt efter hvilket apotek, man køber det på. Det kan holde
sig en mdr. efter åbning.
Vi synes, det hjælper, og Sara har ikke haft øjenbetændelse/rødme ved øjet, siden vi
startede med at bruge salven. Vi smører begge hendes øjne, selvom det mest er det ene,
der løber.
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SU-møde

LDS bestyrelsesmøde

LDS Bladudvalg

Oplevelses- og aktivitetsweekend

UGE 38

11.10.08

24.10.08

30.10.08 - 02.11.08

Dan Hostel Fredericia

Udvalget skal have dit indlæg til
Down & Up nr. 4

HVAD - HVOR - TID

HUSK også at du kan finde aktuelle kursustilbud på www.downssyndrom.dk

HVEM

HVORNÅR

AKTIVITETSKALENDER

2008

Hvordan bliver jeg medlem
Ved indbetaling på check
eller overførsel til konto nr. 5073 000140950-9
Send venligst talonen til: Sekretær Dorte Kellermann
			
Gunløgsgade 45, st. tv., 2300 København S
Medlemskab kr. 150,00/år

Navn:
Adresse:
Post nr.:				

By:

Kommune og region:
E-mail:
❑ Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbreve (indbydelse til kurser og landsmøde, indkaldelse til
generalforsamling o.lign.) elektronisk i stedet for på papir

Tilknytning til person med DS:
(Angiv f.eks. forældre, bedsteforældre, børnehave, bofællesskab eller lign.
– eller om du selv har Downs Syndrom)

Fødselsår for personen med DS:
❑ Girokort ønskes tilsendt
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formanden for
Landsforeningen Downs Syndrom eller via foreningens hjemmeside:
www.downssyndrom.dk, e-mail: downs@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.

