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Så blev det tid til det første blad i 2016 . Det 
er også blevet tid til mit sidste formandsord, 
da jeg har valgt at stoppe som formand for 
landsforeningen og ikke modtager genvalg på 
den kommende generalforsamling . 

Jeg har gennem de sidste 4 år været med til 
at tegne foreningen, hvilket har været utroligt 
spændende og udviklende . Jeg har haft den 
ære at møde nogle fantastiske mennesker, 
børn som voksne, gennem årene og har væ-
ret med til nogle dejlige arrangementer med 
mange af jer .

Men som med alt frivilligt arbejde er det 
ekstra timer, der skal tages ud af en allerede 
travl hverdag, og det har vist sig ikke længere at 
være foreneligt med mit arbejde og familieliv . 

Jeg vil sige tak for tilliden og håber, at der 
er nye, som vil have lyst til at arbejde videre i 
vores forening . Der er et lille indlæg i bladet 
om formandsarbejdet .

Det næste vigtige arrangement, vi tager hul 
på, er forældrekurset, som igen er lavet i sam-
arbejde med Familienet og bliver afholdt på 

Brogården i Middelfart den 12 . til 13 . marts . 
Vi har forsøgt at lave et spændende program 
– og noget til de fleste aldersgrupper . Så jeg 
håber at se så mange som muligt til kurset, 
hvor viden og netværk går hånd i hånd . 

Det er også den 12 . marts, vi afholder gene-
ralforsamling, og jeg vil blot igen gøre reklame 
for bestyrelsen og opfordre alle, som måtte 
have lysten og tiden, til at stille op . Det er 
utroligt givende at være med, og det er trods 
alt kun 4 gange om året, der er møder . 

Bestyrelsen er i skrivende stund ved at gøre 
klar til den 21 . marts . Vi håber at komme me-
get bredere ud, så endnu flere bliver bekendt 
med, hvad Downs syndrom er for en størrelse . 
Det er vigtigt, at så mange som muligt kan få 
et mere nuanceret billede af Downs syndrom 
og derved skabe mere accept og forståelse . 
Vi vil informere gennem facebook-siden og 
facebook-gruppen . 

Med disse ord håber jeg, at I alle vil få et 
dejligt år med masser af oplevelser, solskin 
og medvind hver dag .

F O R M A N D E N  H A R  O R D E T

Af Thomas Hamann

HUSK at tilmelde dig
Landsforeningens Forældre-
kursus, der fi nder sted 12.-13. 
marts 2016 på Brogården, 
Strib ved Middelfart.

Vidste du ...
at det er 10 år siden de kommunale 
 handicapråd blev lovpligtige?
at det er 10 år siden FNs konvention om 
rettigheder for personer med handicap 
blev vedtaget? Læs mere i næste nummer.
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BESTYRELSEN
Pr. 1. november 2015

Thomas Hamann
Formand
formand@downssyndrom .dk

Karina Rhiger
Næstformand
downssyndrom@downssyndrom .dk

John Christensen
Kasserer
downssyndrom@downssyndrom .dk

Kirsten Sørensen
Bestyrelsesmedlem, bladansvarlig, 
medlem af LEV’s hovedbestyrelse
medieudvalg@downssyndrom .dk

Katarina Mejer
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

John Jensen
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Jens Jahn
Bestyrelsesmedlem
downssyndrom@downssyndrom .dk

Desværre er der ikke en præsentation af 
bestyrelsesmedlemmerne Jens Jahn og John 
Christensen, som lovet i sidste nummer af 
Down & Up.

Du er altid velkommen til at tage billeder til bladet.

Men brug dit kamera og ikke mobiltelefonen. Billeder taget med 
mobiltelefon er oftest grumsede og har dårlige farver – især ved 
 indendørs brug.

Sørg for at kameraet er sat til at tage billeder i en høj opløsning 
og send billedfilen i jpg-format til redaktøren – undlad at sætte 
 billederne ind i tekstdokumentet.

Brug dit kamera
NÅR DU TAGER BILLEDER TIL BLADET
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synspunkter . Selvfølgelig vil man være farvet af 
egen holdning, men først og fremmest er det 
foreningens holdning, man skal stå på mål for . 

Som formand bliver man tit inviteret til 
forskellige ting . Dette kunne være undervis-
ningsforløb på lægestudiet, folkeuniversitetet 
eller som foredragsholder . 

Vi bliver ofte kontaktet af elever/stude-
rende fra diverse skoler, som vil sætte fokus 
på Downs syndrom . Dette kan være fra fol-
keskolen eller journaliststuderende . 

Så er der de driftmæssige opgaver, som 
indeholder puljesøgning, samarbejde med 
bogholder, bank og revisor . Indkalde til be-
styrelsesmøder, finde steder møderne skal 
afholdes, skrive årsberetningen til regnskabet . 
Generel videnssøgning på Downs syndrom-
området, skrive til bladet, deltage på konferen-
cer og tale med nye forældre på hospitalerne . 

Dette er nogle af opgaverne i formandsska-
bet, og de kan virke tidskrævende til tider, men  
samtidig super spændende og udviklende . 

Så sidder du med en formand i maven, er 
dette noget af det, du kan være med til . Det 
bedste af det hele er, at du har en bestyrelse 
til at hjælpe til og støtte op . 

Med dette lille skriv vil jeg kort beskrive nogle 
af de opgaver, man har, når man er en del af 
formandskabet .

Bestyrelsen er sammensat af en formand 
som vælges på generalforsamlingen hvert an-
det år, og 2 næstformænd . Disse personer er 
formandsskabet, og deler mange af opgaverne 
mellem sig . Derudover skal der være en kas-
serer og så resten af bestyrelsen .  

Som formand skal man, ifølge vores ved-
tægter, være den som tegner foreningen udad 
til . Det kan være til pressen, diverse styrelser 
og sundhedsmyndigheder . Det kan ind imel-
lem kræve, at man har en vis form for diplo-
matisk sans samt en god kommunikativ evne, 
både på dansk og engelsk . Vi er ofte i kontakt 
med medier fra andre europæiske lande, som 
vil høre noget om fosterdiagnostik i Danmark . 

Da medier og styrelser arbejder indenfor 
”normaltiden”, vil man som formand ind imel-
lem blive kontakte i ens egen arbejdstid, lige-
som mange møder vil ligge i arbejdstiden . Så 
har man mulighed for at flekse på sit arbejde, 
vil det bestemt ikke gøre noget . 

Som person er det vigtigt at kunne holde 
fokus og fremføre foreningens holdninger og 

Formandsskabet

Samsøvej 2 . 9500 Hobro . Tlf. 96 57 27 27
ds@ds-staal.dk . www.ds-staal.dk

Fleksible muligheder i design 
og udformning af bygninger
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TRUSTRUP
GULVBELÆGNING ApS

Alt i gulve udføres!
Linoleum . Vinyl . Tæpper . Trægulve
Vådrumsvinyl . Fremvisning af prøver

Bil 20 44 44 17
v/ Lars Laursen

E-mail: lars.h.l@hotmail.com
Petersborgvej 20 . 8570 Trustrup

Jeppe Aakjærs Vej 19
8620 Kjellerup
Tlf. 20 34 65 07

chriskoprint@gmail.com

Malerfi rmaet KN
v/ Kirsten Nikolajsen

Suensonsvej 5 A · 7500 Holstebro

Tlf. 21 68 64 58
Fax 97 40 42 05

Alt malerarbejde inde og ude

Nem 
maskinudlejning

v/ Niels Erik Madsen
Skrænten 9 • 7830 Vinderup

Tlf. 21 27 83 67

Flishugger og minigraver
Minilæsser og stubfræser

Opel-Viby
- Din Opel partner i Aarhus

Tlf. 86 28 24 00

ML Biler
v/ Morten Larsen

Reparation, service og
klargøring af alle bilmærker

Vilsund Møllevej 2
7700 Thisted

Tlf. 97 93 11 68
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om en artikel til bladet . Bestyrelsen har afsat 
15 .000 kr . til aktivitetspuljen – hvert arrange-
ment kan støttes med op til 3000 kr .

Der er mange muligheder: Det kan være 
sodavandsdiskotek for unge, en skovtur, ju-
lestue, fastelavn, sommerudflugt eller andre 
sociale arrangementer, markering af 21 . marts, 
søskendedag, et foredrag for forældre, eller 
hvad det nu er, du lige synes, der mangler . . .

Baggrund for forslaget:
Der er færre lokale foreninger i Landsforenin-
gen Downs Syndrom, end der har været tidli-
gere . De lokale foreninger har typisk sørget for 
sociale arrangementer for børn med Downs 
syndrom og deres søskende og forældre .

I bestyrelsen vil vi gerne sætte gang i flere 
lokale arrangementer, men det behøver ikke 
nødvendigvis at ske ved at arbejde for opret-
telsen af afdelinger med vedtægter osv . Vi 
håber derfor, at denne mulighed vil fremme 
de gode ideer, der helt sikkert er hos jer .

Landsforeningen Downs Syndrom op-
fordrer alle medlemmer til at sætte gang 
i aktiviteter lokalt for mennesker med 
Downs syndrom og deres familier. Hvis 
det kræver penge, vil vi gerne støtte det 
økonomisk.

Af Lene Simonsen

Vi har ikke sat en masse kriterier op for støtte . 
Dog disse enkle: At målgruppen for aktivite-
terne er mennesker med Downs syndrom, 
børn, unge, voksne, og deres familier . Arran-
gementet skal være åbent for alle medlem-
mer (men kan godt være målrettet bestemte 
grupper, fx unge eller småbørn) . Geografisk 
skal det også være åbent udover tidligere amts-
grænser m .m . Det kan både være et enkelt-
stående arrangement og en aktivitet over flere 
gange, hvis det giver mening . Arrangementet 
skal annonceres på foreningens hjemmeside, 
facebookside og i bladet, og vi vil også bede 

AKTIVITETSPULJEN

Flere aktiviteter for menne-
sker med Downs syndrom og 
deres familier i hele landet.

AKTIVITETSPULJEN
Har du en god aktivitet?

Så beskriv den til bestyrelsen på 

downssyndrom@downssyndrom.dk

Vi glæder os til at følge jeres 

aktiviteter.
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Vesterbro 9
9881 Bindslev

98 93 80 16
OBS! Frisk bagerbrød hver dag

DINITROL 
CENTER 

HORSENS
Lunavej 1 E . 8700 Horsens

Tlf. 75 62 33 45
www.dinitrolhorsens.dk

DINITROL metoden er god-
kendt af Teknologisk Institut
og anbefales af FDM

Petuniavej 127 . 7500 Skive

Tlf. 20 21 46 22
www.skivebyg.dk

Herningvej 68 . 8800 Viborg
Tlf. 25 35 75 48

ejopqojr r 

  
 

Der er situationer i livet hvor
du er afhængig af at kunne 
tilkalde hjælp.

Med det nye ur fra Safecall
er hjælpen aldrig længere 
væk end et tryk på knappen.

Uret ringer automatisk op til
dine nærmeste og starter en
samtale automatisk

Se mere på SAFECALL.DK
eller ring 70 200 780

Ndr. Strandvej 12-14 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 89 53 10 00

Ebeltoft
... et godt sted at handle

• Arbejdsløshedskassen
• Anlægs- og bygningsarbejdere
• Industri
• Transport

3F Aalborg

Hadsundvej 184 B • 9000 Aalborg • aalborg@3f.dk

Tlf. 70 30 08 58   www.3f.dk/aalborg

• Offentlig service
• Privat service
• Grøn Gruppe
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GENERALFORSAMLING

KÆRE MEDLEM

HUSK at den årlige generalforsamling i Landsfor-
eningen Downs Syndrom afholdes på Brogården, 
Abelonelundvej 40C, Strib, 5500 Middelfart, lørdag 
den 12. marts 2016 i tidsrummet 17.00 til 18.30.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
Kom og vær med og gør din indflydelse gældende.
Forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være formanden i hænde senest den 
20. februar 2016 kl. 12.

Du kan deltage i generalforsamlingen, selvom du 
ikke deltager i forældrekurset. 
Tilmelding er nødvendig og skal ske til foreningens 
sekretær Dorte Kellermann på mail: 
dorte.kellermann@gmail.com

Kom og vær med og sæt dit præg på foreningens 
 aktiviteter og fremtidige udvikling.

Vel mødt, bestyrelsen

VIGTIGT:

tidspunktet er rykket en 

time i forhold til tidligere

annonceret.
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Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Tlf. +45 74 42 99 11
soenderborg@deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Lokale løsninger på 
lokale udfordringer.

Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Tlf. +45 74 42 99 11
soenderborg@deloitte.dk
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Lokale løsninger på 
lokale udfordringer.

H. P. Therkelsen A/S
Postbox 109 · Eksportvej 1 · 6330 Padborg

Tlf. 74 67 14 54 · Fax 74 67 11 70
E-Mail: hpt@hpt.dk · Internet: www.hpt.dk

Logistikløsninger til hele Europa for fødevarer.

Linie 74
Sct. Laurentii Vej 74

9990 Skagen

98 44 30 74 WWW.LATINERLY.DK

R E S T A U R A N T

LATINERLY
SCT. MATHIAS GADE 78

8800 VIBORG

8 6  6 2  0 8  8 1

Trangstræde 3, st. · 8900 Randers

Tlf. 2112 0000

www.kokholms.net
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Konklusioner og råd 
om talforståelse

Af Karina Rhiger

På forældrekurset i marts kommer 
Wendy Uttley fra England og holder 
oplæg om hhv . talforståelse og seksua-
litet . I Indien mødte vi Wendy og hørte 
hende fortælle i 15 minutter om børn 
med Downs syndrom, tidlig indsats og 
talforståelse . Vi fik talt sammen hen-
over kongressen . Jeg bad hende bl .a . 
svare på to spørgsmål vedr . hendes 
arbejde . Wendys svar herunder kan 
tjene som appetitvækker til workshop-
pen, og hvis ikke man kan være der, 
så har man i hvert fald fået gode råd 
med på vejen .

1:  Hvad er hovedkonklusionen på 
dit  arbejde med talforståelsen?

Børn med Downs syndrom kan lære 
at nyde matematik, men de har brug 
for en del basisindsatser, øvelse og 
overindlæring . Man skal ikke have 
travlt . Del tidlige tælleopgaver med 
dem i hjemmet, da det at lære at tælle 
kræver brug af evner inden for det 
verbale, hukommelse og finmotorik 
– alle områder hvor børn med Downs 
syndrom kan have udfordringer . Selv 

hvis de er gode til alle tre, så kan det 
at kombinere det hele i en opgave 
f .eks . tæl antallet af brikker, imens 
du stabler dem, stadig være svært .

2:  Hvad er de tre bedste råd du 
kan give forældre, hvis de ønsker 
at inddrage talforståelse i deres 
hverdag med børnene?

- Sørg for at det er sjovt, visuelt og 
konkret . 
- Tænk på de evner vi har brug for i 
vores hverdag og fokuser på den tal-
forståelse, der er brug for, for at kunne 
dette . F .eks . har vi ikke så meget brug 
for 3-tabellen, men 5- og 10-tabellen 
er meget brugbar ift . tid og penge . 
Vi har ikke brug for at forstå sand-
synlighed og ligninger . Hvor mange 
af os kan udføre minus, division og 
gange i vores hoveder? Vi bruger en 
lommeregner . 

- Hav ambitioner på dit barns 
vegne og tænk på, hvordan succes 
måles . Hvis dit barn f .eks . kan holde 
styr på tid og penge, så han eller hun 
kan tage bussen, gå ud med venner, 
spille spil og holde styr på scoren, så 
kan det være en god parameter .
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lukket nu . Jeg har selv søgt nyt job i Super-
Brugsen Hadsund og venter på, at de skal 
ringe efter mig . Jeg er god til at sætte varer 
på plads og tale med kunderne .

Onsdag aften går jeg til musik, spiller guitar 
i samspilsgruppen på Himmerlands Folkemu-
sikskole i Skørping . Jeg spiller bl .a sammen 
med Tine Lilholt og hendes far . Min mor er 
besøgsven for en mand, der er lettere dement . 
Ham tager vi med til musik, han spiller klarinet, 
er hyggelig og min hund Marley er også med .

Jeg er meget glad for Irsk Folkemusik og 
klassisk, blues og verdensmusik fra Afrika . 
Jeg spiller også selv på 12-strenget guitar, irsk 
bouzouki, congas-trommer og percusions .

Jeg maler også billeder, som bliver udstil-
let og sommetider solgt . Har bl .a . udstillet på 
Kunsten i Aalborg, Stubhuset i Støvring, KØS 
i Køge (kunstmuseet) og Perlen i Aalborg .

Hjemme i min have har jeg min egen store 
brændesav og flækker, som jeg selv har købt . 
Jeg hygger mig i min fritid med at save, flække 
træ og skille gamle engangs-paller ad med 
mit store koben .

Om sommeren kan jeg godt lide at slå 
græs for andre med min motorklipper eller 
feje med min fejemaskine .

Jeg har været medlem af Socialdemokra-
terne i mere end 10 år og har haft et lille job 
inde på Partikontoret i København . Jeg er med 
på kongres og går til mange møder i min lokale 
partiforening Rebild Øst, hjælper altid når der 
er valgkamp også i Mariagerfjord Kreds . De 
kender mig inde på Christiansborg .

Dyr og andre mennesker skal vi hjælpe 
og være gode ved . Forældreløse børn i Afrika 

Jeg hedder Morten Piilmann, er 37 år, 
har Downs syndrom og bor i min egen 
lille lejlighed. Min mor og jeg deler et 
hus i Hadsund.

Af Morten Piilmann

Jeg har både prøvet at bo på institution, i 
bofællesskab og i egen lejlighed helt alene, 
men nu har jeg valgt at lave et kollektiv med 
min mor, fordi der spares for meget alle de 
forkerte steder . Nu kan jeg lave det, jeg har 
lyst til uden at skulle vente på hjemmesyge-
plejerske, støttepædagog, hjemmevejleder og  
hjemmehjælpen . Min frihed er guld værd .

Jeg arbejder mandag, tirsdag og torsdag på 
beskyttet værksted i Hobro, hvor jeg pakker 
legetøj for Dantoy . Hver dag tager jeg selv 
bussen .

Onsdag og fredag formiddag har jeg ar-
bejdet i vores SPAR Købmand, men han har 

Mit liv med Downs syndrom
SELF-ADVOCACY – et menneske, der repræsenterer sig selv, sine egne holdninger og interesser
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samler jeg bl .a . penge ind til . Vi skal også passe 
på vores miljø og hjælpe flygtninge fra krigen . 
Det er det, jeg snakker om til politikerne, og 
jeg ser tit Folketingsdebatter på TV .

Jeg har været med i en film om Handi-
cap & Sexualitet, en film LEV har lavet til 
undervisning .

Min hund Marley, en cockerspaniel fra den 
store dyreværnssag sidste år på Sydsjælland, 
er mit et og alt . Vi hentede ham den 25 . maj 
2015 på Dyreinternatet på Fyn . 

Pas godt på dig selv og hinanden .

LEV udvider nu sine rådgivningstilbud 
med et nyt, nemlig LEVs aftentelefon . 
Her kan du få en støttende og afkla-
rende samtale med tid til at komme 
ind på for eksempel en lidt vanskelig 
problemstilling, et dilemma – og dele 
eventuelle bekymringer . Tilbuddet be-
mandes af erfarne, frivillige kræfter .

Læs mere på: http://www .lev .dk/nyhe-
der/2015/oktober/levs-aftentelefon-et-
nyt-tilbud-om-en-stoettende-samtale

LEVS AFTENTELEFON 
– et nyt tilbud om en støttende samtale

SELF-ADVOCACY – et menneske, der repræsenterer sig selv, sine egne holdninger og interesser

Morten Piilmann
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eller mangelfuld, både kognitivt, sprogligt, 
motorisk og socialt . 

Der er fire grader af udviklingshæmning, 
hvor den sværeste grad er fuldstændig af-
hængig af vedvarende støtte og pleje, da de 
ikke selv kan bevæge sig rundt og ikke har 
et talesprog . De, der er ramt i den letteste 
grad, kan have et arbejde trods indlærings-
vanskeligheder .

”Fælles for dem alle er, at de er en svag 
gruppe i samfundet, som har svært ved at 
tale deres egen sag, så de er dybt afhængige 
af andre,” siger dr . pæd . Birgit Kirkebæk .

At personer med udviklingshæmning skal 
have lige rettigheder og muligheder for at 
udvikle sig i livet som alle andre mennesker, 
er et af hovedbudskaberne i FN’s handicap-
konvention, som Danmark tiltrådte i 2009 .

Men ifølge Knud Aarup, tidligere direktør 
i Socialstyrelsen, pakkes den konvention kun 
ud ved festlige lejligheder, som ved indvielsen 
af en skole .

”Det har ingen konsekvenser for kommu-
nerne og andre, hvis konventionen ikke over-
holdes,” siger han .

Ifølge LEV er indførslen af madserviceord-
ninger en stigende tendens og er gået fra at 
være en ukendt problematik til at være noget 

Tekst og foto af Toril Kolstø Vikeså

Mens du står derhjemme og rører i gryden om 
aftenen, og duften af mad breder sig i huset, 
er virkeligheden en helt anden for tusindvis 
af landets personer med udviklingshæmning . 
Deres madlavning består i at prikke hul i lå-
get på en plastikbakke med færdiglavet mad, 
inden de sætter den i mikroovnen .

Flere af de 50 .455 personer med udvik-
lingshæmning, der skønnes at være i Dan-
mark, kan ikke lave mad uden støtte, og netop 
den pædagogiske støtte er de seneste fem år 
sparet væk i flere af landets kommuner . I ste-
det får mange personer med udviklingshæm-
ning valget, om de vil have deres færdiglavede 
mad fra den kommunale eller private madser-
viceordning . Det synes LEV, Landsforeningen 
Evnesvages Vel, er et problem .

”Det er grotesk, at vi har nogle personer 
med udviklingshæmning, der arbejder i en 
kantine, men når de kommer hjem, skal de 
spise mikroovnsmad, fordi kommunen har 
fjernet støtten, så de ikke længere kan lave 
deres egen mad,” siger Sytter Kristensen, som 
er landsformand i LEV .

En svag gruppe mennesker
Når man er udviklingshæmmet, er udviklin-
gen af ens evner og funktionsniveau forsinket 

Kommuner påtvinger i stigende grad personer med udviklingshæmning at få 
leveret færdiglavet mad i plastikbakker, samtidig med at de fjerner den pæda-
gogiske støtte til madlavning ude på bostederne. Det har store  menneskelige 
konsekvenser siger eksperter, mens flere kommuner holder fast i, at det er en 
nødvendig besparelse.

Personer med udviklings hæmning 
snydes for hjemmelavet mad
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”Der er ingen mennesker, der ønsker at 
blive sat ud på et sidespor, uden indflydelse 
på eget liv . De er ikke anderledes end os andre 
på det punkt,” siger hun .

Ergoterapeut Jette Lindstrøm skriver i ”In-
gen mad gør gavn, før den er spist” at, det ikke 
er alle personer med udviklingshæmning, der 
kan eller har lyst til at lave mad . Alligevel er 
det vigtigt, at deres duftesans stimuleres af 
duftene fra madlavningen, for allerede her 
indstiller kroppen sig på en mæthedsfornem-
melse, og fordøjelsen gør sig parat . 

Samme mad til unge og ældre
Den kommunale madleverandør i Fredericia, 
Elbokøkkenet, laver traditionel næringsrig 
dansk mad, og der er som udgangspunkt ikke 
forskel på den mad, der sendes ud til de ældre 
borgere og til personer med udviklingshæmning, 
fortæller leder af Elbokøkkenet Lene Sørensen . 

”Vi har indført lidt pastaretter, og man kan 
vælge kartoflerne fra og få ris eller pasta i 
stedet, det er der flere af de unge, der øn-
sker,” siger Lene Kragelund Sørensen, leder 
af Elbokøkkenet .

Sytter Kristensen fra LEV synes ikke, det 
er optimalt, at maden primært er målrettet 
de ældre .

LEV’s rådgivning ofte taler med bekymrede 
pårørende om .

”De er fortvivlede over, at deres børn skal 
spise mikroovnsmad resten af deres liv og 
ikke får mulighed for at udvikle sig der, hvor 
de kan,” siger Sytter Kristensen .

Et måltid er mere end mad
Økonoma Birgit Boe Jørgensen, som har skre-
vet bogen ”Ingen mad gør gavn før den er 
spist”, fremhæver, at et måltid indeholder 
mange flere aspekter end blot velsmagende 
mad . Det pænt dækkede bord, duften af mad, 
det gode selskab og den hyggelige snak under 
maden tæller også højt .

”Måltidet er dagens højdepunkt for mange 
personer med udviklingshæmning, så når de 
henvises til egen mikroovn, forringes deres 
livsglæde markant .”

Hun bakkes op af dr . pæd . Birgit Kirkebæk, 
som fremhæver, at det at spise ikke kun hand-
ler om at overleve men også om, at de får lov 
til at holde fast i de ting, de kan .

Det er ikke kun selve spisesituationen, der 
ændres . De er ikke længere med til at be-
stemme, hvad de skal spise, laver ikke indkøb-
sliste, køber ikke ind til aftensmad og mister 
på den måde flere facetter af et almindeligt liv .

FAKTA OM MADSERVICE: 

Madservice er et tilbud efter Service-
loven til personer, som ikke selv kan 
udføre madlavning. Madservice tilby-
des som færdiglavet mikroovnsmad 
der bringes ud. Kilde: dukh.dk
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Han mener desuden, at støtten til madlav-
ning bør gives ud fra en vurdering af, hvilke 
borgere som helt eller delvist kan lære at lave 
mad selvstændigt . 

”Hvis madlavningen udelukkende er en 
social aktivitet, hvor formålet er hygge, så 
er de pårørende eller frivillige mindst lige så 
kompetente som det pædagogiske personale 
til at stå for madlavningen sammen med be-
boerne,” siger han .

Det er Sytter Kristensen fra LEV helt 
uenig i .

”Selvfølgelig er det en pædagogisk opgave 
at lave mad med personer med udviklings-
hæmning . Det handler om at støtte dem i 
at leve et liv, så tæt på det almindelige som 
muligt .”

Sytter Kristensen fra LEV har ikke et bud 
på, hvor pengene skal tages fra .

”Min opgave er at råbe op, når vi når under 
lavmålet, og det er vi nu,” siger hun .

Til gengæld kritiserer Sytter Kristensen de 
gældende regler, der siger, at kommunen kan 
opkræve betaling for personaleomkostninger 
fra personer med udviklingshæmning, når 
maden fremstilles i et storkøkken, uden at 
personer med udviklingshæmning selv del-
tager . Den betaling kan ikke opkræves, når 

”Ældre mennesker har andre præferencer 
end unge mennesker og tænk, hvis du kommer 
fra et hjem med meget krydret og alternativ 
mad, så skal du, fra du flytter hjemmefra, leve 
af traditionel dansk mad,” siger hun .

Kommuner fastholder besparelser
Formand for Fredericia Kommunes Social- og 
Omsorgsudvalg, Henning Due Lorentzen, er 
klar over, at det kan forringe personer med 
udviklingshæmnings livsglæde, når de fjer-
ner den pædagogiske støtte og beslutter, at 
personer med udviklingshæmning skal have 
leveret færdiglavet mad via Madservice . Al-
ligevel fastholder han, at besparelserne er 
nødvendige .

”Pengene er ikke de samme som for fem 
og ti år siden, så vi valgte at spare her, fordi 
vi mente, det var her, vi gjorde mindst skade,” 
siger han .

Rolf Dalsgaard Johansen, Voksenservice-
chef i Fredericia Kommune, er ærgerlig over, 
at pårørende og interesseorganisationer kun 
har fokus på at råbe på flere penge .

”Det er for let at råbe på flere penge . Pen-
gene finder vi kun ved at nedprioritere andre 
velfærdsområder, og det skygger for en dialog 
om, hvad vi gør her, hvor vi er nu,” siger han .

FAKTA OM UDVIKLINGSHÆMNING: 

Lettere grad: 
IQ-område 50-69. Medfører sædvanligvis indlæringsvanskelig heder. 
Mange kan arbejde, klare sig socialt og bidrage til samfundet.

Middelsvær grad: 
IQ-område 35-49. De fleste kan i nogen grad klare personlige 
for nødenheder. Behøver støtte for at klare sig i samfundet. 
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København prioriterer maden højt
Københavns Kommune har valgt at prioritere, 
at der bliver lavet mad ude på bostederne, 
så personen med udviklingshæmning enten 
kan være med i køkkenet eller dufte, når 
maden laves .

”Det har vi prioriteret, fordi det betyder 
øget livskvalitet for borgerne, og fordi det ikke 
er dyrere for os,” siger Lasse Falck Steenland, 
som er borgercenterchef for handicapom-
rådet .

Københavns Kommune er landets største 
og har også flere personer med udviklings-
hæmning, sammenlignet med andre kommu-
ner . Det giver dem nogle økonomiske fordele 
i forhold til de mindre kommuner .

”Vi har helt klart stordriftsfordele, så udgif-
ten per borger med udviklingshæmning bliver 
lavere for os,” siger Lasse Falck Steenland .

Ved spisetid går snakken lystigt over bordet 
i mange danske hjem, når vi nyder den hjem-
melavede mad med familie og venner . Men 
hos mange personer med udviklingshæmning 
er virkeligheden en anden . Støtten til mad-
lavning er erstattet af støtte til at sætte en 
plastikbakke med mad i mikroovnen . Og for 
mange er det i stedet blevet en ensom affære 
at spise aftensmad .

personer med udviklingshæmning selv del-
tager i madlavningen med pædagogisk støtte . 

Det tog 20 år at lære at lave mad 
Næstved Kommune har, som en del af en 
sparerunde i 2014, vedtaget, at hvis borgerne 
ikke viser tegn på at kunne lære at lave mad 
selvstændigt inden for seks måneder, så skal 
de have færdiglavet mad fra Madservice .

Ifølge dr . pæd . Birgit Kirkebæk er det mis-
forstået at tro, at en udviklingshæmmet person 
kan udvikle sig så hurtigt .

”Det ligger i deres diagnose, at de er længere 
tid om at udvikle sig end andre,” siger hun .

”Vi ville meget gerne have en madmor ude på 
hver institution som lavede mad sammen med 
personer med udviklingshæmning, men det er 
der ikke penge til mere,” siger Kirsten Devantier, 
medlem af Næstveds Omsorgs udvalg .

Lars Gjermansen, som selv er udviklings-
hæmmet og landsformand for personer med 
udviklingshæmnings egen forening, ULF, 
mener ikke at seks måneder er nok tid . Det 
tog ham 20 år at lære at lave mad . 

”Jeg er rigtig stolt af, at jeg kan lave min 
egen mad nu, og det giver mig livsværdi . Så 
det er en af de ting, jeg fremhæver ved mig 
selv, når jeg taler med folk,” siger han .

Sværere grad: 
IQ-område 20-34. Behøver vedvarende støtte og hjælp.

Sværeste grad: 
IQ-område under 20. Kan ikke klare fornødenheder, kontinens, 
kommunikation eller mobilitet. Kræver vedvarende pleje.

Normal IQ ligger mellem 85 og 115.
Kilde: Socialstyrelsen og mensa.dk
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Mejlgade 95 · 8000 Aarhus C
Telefon 8930 7700
metal-østjylland.dk

v/ Michael Dahlgaard
Horsevænget 15 · 8310 Tranbjerg
md@dahlgaardhaandvaerk.dk

www.dahlgaardhaandvaerk.dk

Tlf. 23 31 37 01

RASMUSSEN & 
SØNNER ApS

Lægårdsvej 1 · 8520 Lystrup
Telefon 86 22 84 22
www.volvotilsalg.dk

Pilegårdsvej 118 · Kolt · 8361 Hasselager

Tlf. 20 13 89 68
www.koltgardinservice.dk

Kommunalt bo- og beskæftigelsestilbud 

Handicap Løgumgård
Tlf. 74 92 89 30

Hjemmeside: handicap-loegumgaard.toender.dk
Mail: loegumgaard@toender.dk

Stedet med farver, fest og musik
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Da Fredericia kommune for et år siden sparede den pædagogiske støtte til 
madlavning væk, og i stedet indførte madservice på bostedet Ullerupdalvej, 
forsvandt det fællesskab, som var bygget op mellem de elleve personer med 
udviklingshæmning. Beboer Mikkel Nordahl håber det kommer igen, når 
kommunen åbner køkkenet på nabobostedet.

Fællesskabet forsvandt 
sammen med maden

Tekst og foto af Toril Kolstø Vikeså

Solen er på vej ned og ingen har tændt lys 
denne eftermiddag i fællesrummet på boste-
det Ullerupdalvej 90 . 

Et navneskilt ved en af dørene afslører, at 
her bor Mikkel Nordahl . Han åbner døren, 
og byder indenfor . Et øjeblik lyses fællesrum-
met op, inden døren lukkes igen . Mikkel bor 
i egen lejlighed med køkken . Et køkken hvor 
komfuret sjældent bliver brugt, men hvor 
mikroovnen til gengæld snurrer flittigt .

”Jeg savner at lave mad og få en snak med de 
andre og pædagogerne,” siger Mikkel Nordahl .

Savn og frustrationer
Før kommunen sparede støtten til madlav-
ningen væk, blev der lavet fællesmad hver 
aften i fællesrummet . De elleve beboere havde 
hver deres maddag, og der var ofte fuldt hus 
til spisning .

”De andre kom altid ud og så, hvad man 
havde i gryden . Vi grinede og fik en god snak 
over maden bagefter,” siger Mikkel Nordahl .

Mikkels mor, Bodil Nordahl fortæller, at 
da madservice blev indført for et år siden, var 
frustrationerne store . Mikkel skældte ud, og 
var ked af det . 

”Jeg synes ikke, kommunen kan tillade 
sig at bestemme, hvad vi skal spise,” siger 
Mikkel Nordahl .

Fremtiden er uvis
Henning Due Lorentzen, formand i Social- og 
Sundhedsudvalget fortæller, at der er planer 
om at åbne køkkenet på nabobostedet, så der 
kan laves frisk mad hver dag . 

Det giver jo hverken fællesskab, udvikling 
eller madduft der, hvor Mikkel bor . Men kom-
munen har luftet ideen om lade de to bosteder 
have fællesspisning .

”Vi regner med at åbne køkkenet om et 
halvt års tid, men det er endnu ikke beslut-
tet, om beboerne må være med i køkkenet,” 
siger Henning Due Lorentzen .

Mikkel Nordahl 
elskede at lave 
mad og spise 
sammen med 
sine bofæller, 
men nu består 
madlavningen i 
at prikke hul i 
plastik bakken, 
inden den sættes 
i mikro ovnen.
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L O K A L A F D E L I N G E R

■ DOWN NORDSJÆLLAND

Det store juletræ var som sædvanligt flot 
julepyntet . Det dannede en god ramme til at 
modtage julemanden i, som vi alle ventede 
spændt på .

Julemanden kom, efter der var kaldt på 
ham 3 gange . Jeg tror, han var lidt døv, men 
han er jo også ret gammel . Peter fik sat noget 
god julemusik på, så børn og barnlige sjæle 
kunne danse rundt om det store juletræ sam-
men med julemanden . På et tidspunkt skulle 
alle danse til sangen ”To skridt til højre og to 
skridt til venstre, arme bøj og arme stræk og 
klappe, klappe, klap” . Tempoet blev hurtigere 
og hurtigere . Så hurtigt at den tykke julemand 
slet ikke kunne være med . Flere af børnene 
kunne godt gøre det hurtigt, bl .a . Magnus, 
så julemanden kaldte ham Fitness Magnus . 

 Da der skulle deles gaver ud, var juleman-
den meget interesseret i at få alle gaverne selv . 
Han sagde ”Er alle de gaver til mig”? Han 
blev mødt af en stort ”NEJ!” Det tog noget 
tid, før det gik op for ham, at gaverne var til 
alle børnene . Han er vist ikke kun gammel 

Så blev det jul igen . Downs Foreningen Nord-
sjælland satte, som sædvaneligt, julen i gang 
den 2 . søndag i advent med en hyggelig jule-
træsfest i aulaen på Maglebjergskolen i Lynge . 
Der var nogle, som var kommet lidt før alle 
andre, som havde sørget for bordopdækning 
med kager og søde sager . Vi startede med gløgg 
til de voksne og saftevand til alle børnene samt 
dejlige varme æbleskiver . 

Der var i år ekstra mange med, da vi nu 
havde annonceret dagen til en større kreds 
af familier med barn med Downs syndrom . 
Det var skønt at se alle de dejlige børn . Spe-
cielt var det dejligt at se en del nye børn med 
Downs syndrom .

Mens de voksne fik sig en god snak med 
deres respektive familier, og dem der ellers 
sad ved bordet, så tumlede børnene rundt på 
den rigelige plads, der var i aulaen . Børnene 
spillede bold, en jonglerede og ind imellem 
røg der lige et par ekstra æbleskiver inden-
bords sammen med mandariner, småkager og 
chokolade . Sukkerniveauet var højt . 

Juletræsfest i Downs Foreningen Nordsjælland
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hvad . Der vil derfor komme et arrangement 
igen næste år, hvor vi vil glæde os til at se alle 
de familier med børn med Downs syndrom 
komme forbi til en julefestlig dag . 

En dag hvor man også får lejlighed til at 
tale med andre familier med børn med Downs 
syndrom . Det giver en mulighed for at dele 
tanker, bekymringer og især glæder med et 
barn med Downs syndrom . Der var et godt 
miks mellem helt nye og lidt ældre børn med 
Downs syndrom . Hver familie har forskellige 
udfordringer, som er gode at dele med andre . 
Dem, der har været med i mange år, nyder at 
mødes med alle dem, som man ikke lige ser 
i hverdagen og få en god snak . 

Efter 3-4 herlige timer brød folk op, og 
vi afleverede lokalet på Maglebjerskolen i 
samme stand som vi modtog det . 

Downs Foreningen Nordsjælland takker 
for de fine sponsorater, der har været i år . 
Det er med deres store hjælp, at juletræsar-
rangementet igen i år har kunnet lade sig gøre . 

Følgende har været sponsorer i 2015:
Landsforeningen Downs Syndrom
Nordea Fonden
Fælles kommunale §18-pulje
Jascha Fonden
Johannes Fog Fonden

På glædelig gensyn til næste års 
juletræsfest.

Med venlig hilsen Downs Foreningen 
 Nordsjællands bestyrelse

men tilsyneladende også lidt senil . Der var 
en personlig gave til alle børnene . Alligevel 
kunne han godt sige, ”er det her fra ”Elena til 
Julemanden”? – Og det var det jo ikke . Igen 
måtte børnene fortælle ham, at han skulle give 
gaverne til børnene . Ikke den anden vej rundt . 
Det lykkedes til sidst for den stakkels jule-
mand, at få delt gaverne ud til alle børnene . 

Der var mange dejlige gaver . Nogle fik Le-
gosæt, andre fik Plus Plus-sæt eller gavekort 
til Fona . Der var trælegetøj til de helt små . 
Der var meget at lege med, efter pakkerne var 
åbnet . Så faldt der lidt ro over feltet . Nu var 
både børn og forældre blevet trætte .

 Julemanden sagde farvel til alle børnene og 
forsvandt med sin kane . Han fløj fra Magle-
gårdsskolen og hele vejen over til Nordpolen . 
Jeg er ikke helt sikker på, at alle fik dette at 
se . Men til Nordpolen skulle han i hvert fald . 

Nu var en hel del af de mindste blevet 
trætte og forlod festen . Resten, der blev, fik 
sig en dejlig overraskelse, da ballonmanden 
kom . Han lavede fine og fantasifulde hatte 
samt store blomster af balloner . Han havde 
selv en stor nissehue, lavet af en masse bal-
loner . Mange forsøgte at tage nissehuen fra 
ham . Alle dem, der ville, fik en hat eller en 
blomst af balloner til at tage med hjem . Man 
måtte selv vælge, hvad man ville have, og næ-
sten alle fik deres ønsker opfyldt . Han var en 
fest for ungerne og de voksne .

Imens ballonmanden underholdt børnene, 
holdt de voksne en generalforsamling i Downs 
Foreningen Nordsjælland . Bl .a . blev næste års 
arrangement aftalt og hvem, der skulle stå for 
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Tornsbjerggård
– et bo- og arbejdstilbud for udviklingshæmmede
Vi er et bofællesskab med plads til 16 beboere, som p.t. er i alderen 19-41 
år. De bor i 3 forskellige boenheder, som hver især rummer fra megen 
hjælp til næsten selvhjulpen.
Vi er en almennyttig fond under tilsyn af Odder Kommune. Vore beboere 
arbejder på gårdens værksteder og har et aktivt fritids- og kulturliv. Livet på 
gården tager udgangs punkt i Rudolf Steiners menneskesyn.
Vore værksteder er: Keramik, køkken og udehold. Udehold, der rummer 
fra træværksted, gartneri og æbleplantagen. Fritiden kan indeholde besøg 
i fi tnesscenter, ridefysioterapi, svømning og bowlinghallen samt ikke mindst 
musik-oplevelser i og udenfor Tornsbjerggård.
Tornsbjerggård ligger i et naturskønt område, grænsende op til Tornsbjerg-
skov i Østjylland mellem Odder, Hundslund og Hovedgård. Vi har 19 km til 
Horsens og 28 km til Aarhus. 
Ønsker du at vide mere om Tornsbjerggård, kan du besøge vor hjemme-
side: www.tornsbjerggaard.dk

Tlf. 86 55 04 05 mail@tornsbjerggaard.dk
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• Foranstaltningsdømte
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Entreprenørfi rmaet Østergaard A/S
Sverigesvej 4 · 7100 Vejle

Tlf. 75 82 34 55 · Fax 75 83 81 14
mail@oestergaardas.dk
www.oestergaardas.dk
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historie, som de voksne omkring dem fortæl-
ler, og hvis historien om en ven med Downs 
syndrom ikke er så mystifistisk, som barnet 
troede, er vi nået langt, hvad angår at skabe 
et nyt narrativ om børn med Downs syndrom .

Javni, foreningen for mennesker med ud-
viklingshæmning på Færøerne, så en mu-
lighed for samfundsoplysing med bogen og 
foranledigede derfor, at alle børn i 2 . klasse 
på Færøerne fik bogen foræret . Bogen blev 
omdelt i ugen omkring 21/3, fortrinvis af et 
barn med DS .

På selve dagen, den 21/3, fik vi stillet et 
lokale i centrum af Tórshavn til rådighed . 
Her lavede vi en event omkring udgivelsen af 
bogen . Bl .a . fik vi en skuespiller og Malena 
(oversætteren) til at præsentere bogen for 
publikum, som var folk med Downs syndrom,  
familie og venner og andre . Der blev også la-
vet et radioindslag direkte fra eventen . Og så 
havde vi fået en latterinstruktør til at afholde 
et latterkursus, og en lokalt kendt sanger til 
at synge en lattersang . Og sidst men ikke 
mindst – så var vores negle blå! En idé vi fik 
på World Downs Syndrom day’s hjemmeside 
(www .worlddownsyndromeday .org), og som 
efterhånden er blevet en tradition herhjemme . 

Vi tror, at disse tiltag langsomt vil påvirke 
historierne, vi fortæller, om mennesker med 
Down syndrom, og vi håber med denne hilsen 
at have inspireret jer læsere af Down & Up til 
også at fejre International Down Syndrom Dag .

Af Maria Schmidt

Vi skaber i ét væk narrativer om os selv og 
andre . Men spørgsmålet er, om vi er os be-
vidst, hvor meget disse narrativer er med til 
at forme vores og andres liv . Der er nemlig 
megen energi i narrativer . Når du fortæller din 
kollega Lea, at Peter er asosial, vil Lea omgås 
Peter som sådan . Hvis du derimod siger, at 
Peter altid er åben og imødekommende, vil 
Lea møde ham som værende det .

Hvilke narrativer bliver der fortalt om vores 
børn med Downs syndrom? Jeg læste i et af 
Down & Up bladene, at der i Indien er en 
gruppe folk med Downs syndrom, som er 
begyndt at fortælle det øvrige samfund, at 
de gerne, på lige fod med andre mennesker, 
vil være med i samfundet, men at de havde 
brug for vores hjælp til at gøre dette .

Derfor giver det god mening at fejre den 
internationale Down Syndrom Dag den 21/3 . 
Da fortæller vi historier om livet med DS, 
som bryder med de gængse forestillinger . På 
Færøerne har vi afholdt dagen i tre år . Sidste 
år blev der på dagen udgivet en oversættelse 
af børnebogen ”Min ven har Downs syndrom”, 
af Jennifer Moore Mallinos (billedet) .

Malena Arnoldsdóttir oversatte bogen fra 
engelsk til færøsk, og den er om to børn, som 
mødes på en sommerlejr, hvor de bliver ven-
ner, selv om den ene har Downs syndrom .

Hensigten med bogen er at fjerne hindrin-
gerne, som kan opstå når børn møder en, som 
har Downs syndrom . Børn vil jo fortælle den 

International 
Downs Syndrom Dag
på Færøerne
– en inspirationshilsen



Down & Up 1.201624

På Verdenskongressen i Indien var der bl.a. fokus på begynderlæsning for 
børn med Downs syndrom. Jeg var inde og høre et oplæg af  Deepa Garwa, 
som har været  lærer i 10 år og mor til et barn på Downs syndrom på 5 år. 

Indlægget her er en gengivelse af hendes oplæg, der går tæt på med konkrete 
råd i forhold til overvejelser, når man vælger bøger ud til børn med Downs 
syndrom, anbefalinger hvis man selv vil understøtte læseprocessen konkret, 
samt hvordan man helt lavpraktisk kan gå til det.

BEGYNDERLÆSNING
– gjort tilgængelig for mennesker med Downs syndrom

Overvejelser i udvælgelse af bøger 
til dit barn
Når du vælger bøger, du gerne vil have skal 
understøtte dit barns læseudvikling, anbefaler 
Deepa, at du lader være med at:

•  anvende bøger der er alt for mættede med 
billeder og bogstaver i sammenblanding . 
Det giver forvirring, og gør det svært for 
dit barn at orientere sig .

•  vælge bøger med meget store detaljerede 
billeder sammen med lille tekst . 

•   undervurdere tekststørrelsen . Den skal 

Af Karina Rhiger 

Indledningsvis fortæller Deepa, at den 
største misforståelse, folk gør, er, at de 
undervurderer vores børns evner, og at 
vores rolle er at fortælle de professio-
nelle, at vores børn ikke nødvendigvis 
lærer den samme dag og på den samme 
måde. Men vi skal insistere på at lære 
vores børn at læse. Verden kommunike-
rer nemlig gennem det skrevne ord. Og 
ved at lære vores børn at læse er vi med 
til at give dem uafhængighed og magt.
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kunne være til at se og understøtte gen-
kendelse .

•  vælge materiale og indhold, der er uinte-
ressant og ikke giver mening for dit barn 
at fordybe sig i .

•  vælge bøger med for kringlede teksttyper . 
•   have fokus på at afkode; hold fokus på 

meningen . Når først dit barn har lært at 
læse ud fra meningen, vil afkodningen 
følge efter .

•  undervise og teste på samme tid . Invester i 
stedet tid i en langsigtet og kortsigtet læse-
plan .

Anbefalinger
Deepa anbefaler, at du understøtter dit barn 
ved f .eks . at:

•  lave en visuel guide til hvad der skal ske, 
og understøt det I skal ved at fremhæve det 
med f .eks . fed, streg under eller lignende . 
Det gør det lettere for barnet at overskue .

•  anvende flash card (kort med enkeltord på) . 
Brug i starten rød skrift og stor skrifttype . 
Med erfaringen gøres disse sorte og min-
dre i skrifttype . Flash card skal anvendes 
på bestemte måder . (F .eks . udvælg 6 ord 
barnet skal lære at genkende . Barnet sidder 
med front mod den voksne, der bladrer kor-
tene igennem imens han/hun siger ordet, 
der står, højt . Siden med ordet peger mod 
barnet . Herved lærer barnet at genkende 
hele ordet på en gang . Det kaldes også 
logografisk læsning . Går det for langsomt 
kommer barnet til at kede sig) .

Lave dine egne bøger til barnet om noget, du 
ved giver mening for ham/hende at beskæftige 
sig med . Gør det let at gå til:

•  Når der f .eks . skal stå ”jeg ser en stor rød 
bold”, så understøt det ved at gøre teksten 
stor, herved understøtter du budskabet .

•  Anvend teksttypen Sans Serif fonts . Denne 

teksttype er gennem forskning blevet doku-
menteret at være bedst at lære at læse med .  
(Arial eller Verdana er også ok) .

•  Lav sætningerne med dobbelt mellemrum 
mellem ordene . Herved støtter du barnet i 
adskillelsen af ordene og hjernen skal ikke 
bruge så meget energi på at skille ordene ad .

•  Sørg for at du primært anvender de ord, 
der giver mening for dit barn og er af inte-
resse for ham/hende men sørg for at kom-
binere dem med udvalgte højfrekvens-ord 
brugt i det danske sprog . (De er svære at 
lære isoleret, og derfor giver det mening at 
putte dem ind i sætningerne, du alligevel 
skal lave) .

Hvordan gør jeg så praktisk?
I oplægget kommer Deepa med mange mu-
ligheder for at understøtte barnet i hjemmet .

Vedholdenhed er et væsentligt forhold . 
Start med to gange 5 minutter pr . dag og så 
byg gradvist på .

Post-its/labels – dit hus er en stor lærings-
arena for dit barns læseudvikling; hvad end 
der gør dit barn interesseret i ord . Put labels 
med ord på ting, på ryggen, hvor som helst . 
Gå gradvist fra ord til fraser til sætning (f .eks . 
”nat” til ”sengetid” til ”gå i seng”) .

Lav personlige bøger for at fastholde in-
teresse . Nysgerrigheden i begynderlæsning 
er primært hos barnet selv . De er ikke nød-
vendigvis interesserede i at læse om en, de 
ikke har en relation til, men mere det, der er 
tæt på dem og deres (det kan være bogen om 
”mig”, ”min familie”, ”mine interesser”, ”mine 
venner”, ”mit hus” osv .) .

Lav modificeringer af bøger . Pointen her 
er at gøre de populære bøger tilgængelige 
for barnet . Man kan f .eks . modificere Pippi 
Langstrømpe, Frost osv .

Lav mere avancerede personlige bøger . 
Hvis deres interesse er specielt ind i en genre, 
film eller lignende kan man lave egne mere 
dybdegående bøger; altid baseret på barnets 
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interesse . Igen tænk i at få udvalgte højfre-
kvente ord, du ønsker dit barn skal lære, puttet 
ind i sætningerne .

Øv forståelsesstrategier . Dette kan være 
en udfordring for vores børn, fordi det bliver 
sværere når der kræves abstrakt tænkning . 

Her er nogle bud på, hvordan man kan støtte:
•  Start med små korte sætninger, strukturer 

de kender, hjælp dem med at finde svarene 
i teksten . Når de først bliver erfarne i at 
finde svarene, tages farverne gradvist væk . 
Se eksemplet .

•  Elsa og Anna leger . 
Elsa laver en snemand . 
Elsa kan trylle is . 
Hvem kan trylle is? 
Hvad laver Elsa?

•   Lav små historier med meget simple spørgs-
mål, der skal svares på bagefter . Pointen i 
starten er, at svaret skal være indlysende, så 
det opbygger barnets tillid til egen kunnen, 
og med repetition får de en viden med sig 
om, hvordan de kan finde svar i tekster . Se 
eksemplet med Elsa .

•  Øv at lave sætninger med dit barn . Hav 
enkeltord stående som så sættes sammen .  
Dette giver fornemmelse for sætningsop-
bygning .

•   Find egnede apps til Ipad’en: Story crea-
tor mm .

•   Lav ordspil . Skattejagt, skriv en opskrift, 
indkøbsseddel osv .

•  Anvend principperne fra bogen ”Teach your 
child to read in 100 easy lessons” . Princip-
pet her er, at der er prik under de bogstaver 
der skal lyd på .
  

Tre ting Deepa afslutter med er tre gode råd 
til forældrene:
•   Tro på det . Når du tror på noget, så tro på 

det hele vejen . Uden tvivl . 
•   Tilegn dig viden om området . En forælder 

er den stærkeste og mest vedvarende lærer, 
dit barn har i sit liv . Du ved, hvor dit barns 
ressourcer er, og hvilke ting der udfordrer 
og brug det som baggrundsviden, når du 
gør noget . Orienter dig i de tilgængelige res-
sourcer som du kan tilpasse til dine behov .

•   Stop ikke før du lærer det . Det er ikke om 
at komme i mål med det samme eller at 
gøre det perfekt hele tiden . Det handler om 
at arbejde på det, og når vi arbejder hver 
eneste dag, sker forandringen . Hvis du er 
stædig og vedholdende, kommer du i mål . 
At få automatiseret læsning tager 3-4 år, 
så hav tålmodighed .

Her er Elsa . Elsa er en 
pige . Hun har kjole på .

1 . Hvad er Elsa?
❒ en pige
❒ en hest
2 . Hvad har Elsa på?
❒ bukser
❒ kjole
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Leg med læring: Tal og mængder
Af Katarina Mejer

I denne udgave af leg med læring vil jeg gerne 
præsentere mit hjemmelavede materiale om 
tal og mængder . Den indeholder en A4-side 
med en bil, hvor hjulene er aftagelige . På 
det ene hjul er der tal, på det andet er der 
mængder . Her kan man matche og tælle . 
Man kan også gå et skridt videre og bruge 

den til store og små bogstaver i stedet for 
tal og mængder .

Hvis du mangler hjælp til forslag til ny 
læring, er du velkommen til at kontakte mig 
på mail: katarinamejer@gmail .com 

Så vil jeg rigtig gerne kigge på, om det er 
noget, jeg kan hjælpe med .
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Dermed ikke sagt at det ikke kan afholdes et 
andet sted i det danske land . 

Det kræver blot nogle nye kræfter, som vil 
have lyst til at løfte arrangementet . 

Vi er lige så stille gået i gang med planlæg-
ningen af den næste weekend, som kommer til 
at ligge 9 . til 11 . september igen på Pindstrup . 

Så sidder der nogle derude, som har lyst til 
at være med, skal I være mere end velkomne . 
Send blot en mail til donluffe@me .com
Vi ses!

Af Thomas Hamann

Aktivitetsweekenden er et af vores arrange-
menter, hvor børn er børn, med eller uden 
Downs syndrom . Det er weekenden, hvor 
det unormale er normalt, og hvor børn og 
voksne kan hygge sig med hinanden og skabe 
nye venskaber .

I de sidste par år har vi afholdt weekenden 
på Pindstrup Centeret på Djursland . Et fanta-
stisk område som bare er bygget til formålet . 

Aktivitetsweekenden
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Kurt Blicher Pedersen
Kathrineholms Allé 48
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 Tlf.: 86 54 66 68
 Mobil: 28 11 47 70
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gennemgå arbejdsmarkedsrehabiliteringsfor-
løb, uanset hvor udsigtsløs denne indsats er .”

I høringssvaret understreger LEV imidler-
tid også, at man ikke nærer ”illusioner om, 
at det helt vil løse de alvorlige problemer i 
kommunernes forvaltning af reglerne . Kom-
munernes økonomiske tilskyndelser til ikke 
at tildele førtidspension er betydelige, og vi 
frygter, at dette også fremover vil betyde, at 
unge under 40 år, som åbenlyst har krav på 
en førtidspension, ikke tildeles en sådan . Den 
ændrede refusionsmodel pr . 1 . januar i år, vil 
desværre skærpe dette problem yderligere . ”

Også afbureaukratisering for borgeren
Lovforslaget begrundes i bemærkningerne 
med behovet for kommunal afbureaukra-
tisering . I høringssvaret anbefaler LEV, at 
denne begrundelse suppleres med hensynet 
til de berørte borgere – herunder en del unge 
med udviklingshæmning: ”Unødvendigt lange 
sagsbehandlingsforløb og formålsløse res-
sourceforløb udgør således en betydelig psy-
kisk belastning og stresspåvirkning for mange 
udviklingshæmmede . Oplevelsen af at være 
tvunget ind i rituelle pseudo-udviklingsforløb 
er i mange tilfælde en belastning, der krænker 
disse skrøbelige unges selvtillid og integritet . 
LEV anbefaler, at lovforslagets bemærkninger 
suppleres med denne begrundelse,” skriver 
LEV blandt andet .

Lovforslaget skal nu behandles i Folketin-
get og forventes vedtaget i løbet af foråret .

I de hidtidige – og aktuelt gældende – regler 
om tildeling af førtidspension skal alle pen-
sionssager behandles i kommunernes reha-
biliteringsteams . Det gælder også sager, hvor 
kommunen på forhånd har vurderet, at det 
er helt åbenlyst, at der skal tildeles en før-
tidspension, fordi borgeren ikke har nogen 
udsigt til at udvikle arbejdsevnen hen imod 
selvforsørgelse på arbejdsmarkedet .

Med et nyt lovforslag lægges der op til, 
at kommunerne kan vælge, at helt åbenlyse 
førtidspensionssager ikke behøver at blive 
behandlet i rehabiliteringsteamet . Kommunen 
skal i disse såkaldte ’glatte sager’ fremover 
kunne vælge at tildeles førtidspension efter 
en langt mere enkel fremgangsmåde .

Et positivt signal, men ingen illusioner
LEV er i sit høringssvar positiv over for lovfor-
slaget, idet det vurderes, at det vil ”… sende 
et signal til landets kommunale myndigheder 
om nødvendigheden af at være opmærksom 
på, at der findes unge under 40 år, hvor før-
tidspension er det eneste realistiske forsørgel-
sesgrundlag . Håbet er således, at lovforslaget 
vil imødegå den absurd restriktive tilkendel-
sespraksis i førtidspensionssager til blandt 
andet udviklingshæmmede, som alt for mange 
kommuner har udvist efter reformens ikraft-
trædelse . I nogle kommuner har man således 
fejlagtigt udlagt reformen fra 2013 på den 
måde, at førtidspension til personer under 
40 år nu reelt er helt afskaffet, og at alle skal 

Lille ændring af førtidspensions regler 
er skridt i den rigtige retning
Et vigtigt signal og et skridt i den rigtige retning – men næppe en dækkende 
løsning. Sådan vurderer LEV et nyt lovforslag om undtagelse af visse førtids-
pensionssager fra behandling i de kommunale rehabiliteringsteams.

NYT FRA LEV KILDE: LEVs hjemmeside
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AOF tilbyder kurser indenfor alle områder.  

Kontakt kontoret for en snak om muligheder. 

AOF-Odense.dk, Rugårdsvej 15 B, Odense 

AOF Østfyn, Lindholm Havnevej 29, Nyborg 

Tlf: 6531 7277, Mail: aof@aof-oestfyn.dk 

www.aof-Odense.dk 

 

 

Tomsagervej 9 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 2371 4872
info@danskgulvafslibning.dk

www.danskgulvafslibning.dk

Filmbyen 19, 3. sal · 8000 Aarhus C · Tel. 28 59 95 54
mail@michaelberg.dk · www.michaelberg.dk

SJ Montage ApS

Løjenkærvej 20
8300 Odder

Tlf. 20 33 33 13

Tebbestrupvej 57
8940 Randers SV
Tlf. 20 99 44 55

www.ensure.dk

Vi løser også dine pakkeopgaver!
Tlf. 7560 2000 . www.pmpack.dk

Jysk Klargøring
Tingvej 6 • 7400 Herning • Tlf. 97 12 00 02
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E N  H V E R D A G S H I S T O R I E

Emmy har i flere år gået til gymnastik 
i vores lille by sammen med de andre 
børn. Hun har dog det sidste halve år 
været optaget af at slå kolbøtter og øver 
sig meget i at slå vejrmøller, og når vej-
ret tillader det at hoppe på trampolin 
– sidstnævnte to ting noget, der ikke 
undervises i på gymnastikholdet. 

Af Karina Rhiger

I nytåret var vi på besøg hos nogle venner, hvis 
pige, Melanie, går til gymnastik på Gymna-
stikgården . Hun lavede vejrmøller og fortalte 
om de ting, de lærte der . Emmy var helt solgt, 
kiggede på Melanie og prøvede det samme . 

Vi tænkte, at det kunne være forsøget værd 
at spørge, om der var plads, og om de havde er-
faring med børn med Downs syndrom . Svaret 
vi fik retur var overraskende . De havde aldrig 
fået en henvendelse vedr . børn med særlige 
behov, og da træneren ikke havde specialpæ-
dagogisk erfaring, mente de umiddelbart ikke, 
at det var en mulighed .

Vi gik i dialog med dem om, hvad Emmys 
særlige behov kunne være i en sådan sammen-
hæng  (bl .a . struktur, mindre hold, opmærk-
somhed på bløde led og at det hjælper hende, 
at se andre modellere det hun forventes at gøre, 
samt at vi selvfølgelig kunne træde til, hvis der 
blev behov) og det endte med, at vi aftalte, at 
Emmy skulle komme til en prøvetime .

Det blev tirsdag, og efter skole hentede jeg 
hende og kørte ned på Gymnastikgården . Hun 
skulle klæde om og så ind til opvarmning . De 
var 24 børn på holdet, og der var mange ting, 
de skulle igennem . Nogle ting gik hurtigt, men 
Emmy var med, hvor hun kunne og gav den 
ellers gas på sin måde til den MGP-musik, 

Til prøvetime på Gymnastikgården

der af og til 
blev spillet . 
Efter opvarm-
ning skulle de ind 
i Springhallen, og her 
var der først en forhindringsbane, børnene 
skulle igennem to gange – med klatren, hop, 
løb, kolbøtter .

Så blev de delt i tre hold og hvert hold  skulle 
være et givent sted i 10 minutter, hvorefter de 
skulle rotere til en ny ”station” . Der blev bl .a . 
øvet trampolinhop, kolbøtter, at stå på hove-
det, vejrmøller m .m . Forud for hver øvelse var 
der instruktion, og i forbindelse med at barnet 
udførte en øvelse, fik det tilbagemelding .

Emmy gav den gas og deltog i det hele . I 
udgangspunktet må forældre ikke være på 
gulvet, så jeg stod på sidelinjen og kiggede og 
var lige en enkelt gang inde og støtte i, hvor 
hun skulle hen . Men ellers klarede hun det 
selv og den enkelte hånd ekstra, hun skulle 
have af træneren, kom helt naturligt . De var 
virkelig dygtige .

Efter træningen var det en pavestolt pige, 
jeg sad med i omklædningsrummet . ” Jeg 
stod på hovedet og hoppede højt, mor” . Da vi 
kom ud, talte jeg med de tre trænere . Deres 
tilbagemelding var, at hun var fint med, og 
at det sagtens kunne fungere . 

Vi satte os herefter på pladserne og vinkede 
til vores venners pige, der går på holdet efter, 
inden hun gik i gang med at lave vindmøller 
og spring .

Emmy fortalte om det næste dag i skolen 
og viste billeder – tydeligt at hun syntes det 
havde været sjovt . 

Så vi har aftalt, at vi melder Emmy til 
holdet i denne periode, og hun glæder sig 
allerede til næste tirsdag .
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D e n  l i l l e  v i c e v æ r t

v/ Niels Erik Kingo Mikkelsen
Vesterled 18 · 7850 Stoholm

Tlf. 97 54 18 87 · Mobil 22 95 04 68

nielskingo@gmail.com · www.denlillevicevært.dk

Ingen opgave er for lille...

Bryggergade 4 • Voldby • 8450 Hammel
Telefon 26 32 59 70

eka@ekabyg.dk • www.ekabyg.dk

Ådalsparken 13 . 8370 Hadsten
Tlf. 22 77 88 54
kontakt@linhave.dk . www.linhave.dk

Jesper Veje
VVS-Installatør
Tlf. 2060 5616

Veje VVS ApS
Vester Vase 17 - 9280 Storvorde
E-mail: info@veje-vvs.dk
Web: www.veje-vvs.dk

Ringkøbing-Skjern
Installationsforretning
Trykkerivej 3 · 6900 Skjern
Telefon 97 35 02 00
www.skjernel.dk

A
S

Låsbyvej 149 B
8660 Skanderborg

Tlf. 29 64 39 92 / 21 42 16 55

www.baekgaarden.dk

Unika Danmark A/S
Lyngbakkevej 6, 8643 Ans

Tlf.nr.: 86 65 87 44
www.unika.dk

INGENIØR- OG HANDELSFIRMA

Alsvej 12 • 8940 Randers SV
Tlf. 87 11 40 40
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Af Karina Rhiger

I samarbejde med Run 4 
charity har vi lagt navn og 
headline til en af de flotte 
løbe t-shirts, der lige nu kan 
købes på adressen: http://
run4charity.dk

Løbe t-shirten er en lang 
model fra Nike, som kan fås 
til både kvinder og mænd. 
Farverne er hvid eller sort, 
og størrelserne spænder fra 
S-XL. Vores headline er: ”Rig-
tige venner tæller ikke kro-
mosomer”. 

Run 4 charity er et støt-
teprojekt, hvor man ved at 

Run 4 charity – et støtteprojekt

købe en t-shirt til sig selv 
gennem betalingen også 
støt ter den givne organisa-
tion, der har lagt navn til t-
shirten. Prisen for t-shirten er 
329 kr, hvoraf 27,2% af prisen 
går ubeskåret til Landsfor-
eningen Downs Syndrom. 

Vi har valgt, at de penge 
vi får ind fra løbe t-shirts skal 

gå til aktivitets weekend og 
fortsat produktion af Down 
& Up.

Så til alle jer, der elsker at 
løbe i en kvalitets t-shirt, til 
jer, der bare gerne vil støtte 
foreningen og samtidig få 
en lækker t-shirt ud af det. 
Hermed en opfording til at 
klikke ind og læse mere.
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TNL SERVICES
Brunhøj 16
7100 Vejle
Tlf. 75 72 24 99
www.tnl-services.dk

VAREUDBRINGNING

- gør hverdagen meget

lettere for dig selv

Torvald Køhlsvej 25 . 8300 Odder . Tlf. 86 54 47 44
www.ophotel.dk

Værtens bedste fest!

KENNY PEDERSEN
VOGNMAND

Rostrup Byvej 26
9510 Arden

Tlf. 31 22 31 43

HUK A/S 
Vindevej 66 A · 7800 Skive

Tlf. 96 14 00 02 

Indre Ringvej 1, 8740 Brædstrup
Tlf. 2216 1867

Email: stefan@braedstrup-staal.dk
www.brædstrupstaal.dk

BS REVISION
Registreret revisor

Reg. revisor Jesper Schmidt

Privat tlf. 75 65 84 86
Danas Alle 2 . 8700 Horsens

TELEFAX 75 64 56 09

TELEFON 75 64 56 06

Sydvestjydsk
Pelsdyrfoder
Tarp Hovedvej 58
6715  Esbjerg N

Tlf. 7516 7133
spf@spfpels.dk
www.spfpels.dk
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Husk også at følge foreningen på
hjemme siden: www.downssyndrom.dk
samt på foreningens facebookside.

DATO HVEM HVAD / HVOR

12. marts LDS Generalforsamling

  Brogården

12.-13. marts LDS Forældrekursus Brogården

21. marts LDS Verdens Downs Syndrom Dag

1. april LDS Deadline for stof til bladet

15. maj LDS Bladet forventes leveret

21. marts LDS Verdens Downs Syndrom Dag

1. april LDS Deadline for stof til bladet
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DANHOSTEL
HADERSLEV VANDRERHJEM

HADERSLEV CAMPING

Erlevvej 34, 6100 Haderslev
Tlf. 7452 1347 - Fax 7452 1364
haderslev@danhostel.dk
www.danhostel.dk/haderslev
www.haderslev-camping.dk

✩✩✩✩

✩✩✩

Rådyrvej 36, 8722 Hedensted

TELEFON 75 65 11 61
Biltelefon 40 32 03 61

www.niels-hansen.dk

Handy mand tilbyder hjælp
• Udskiftning/montering af vinduer og døre • Ud-
skiftning/montering af køkkener • Lægning af nyt 
trægulv • Opsætning af lofter • Opsætning af 
carport/garage • Renovering af gl. badeværelse • 
Renovering af sommerhuse • Næsten al montering, 
ombygning, reparation og vedligehold indenfor 
hjemmets fi re vægge • Opsyn med sommerhuse - 
dermed også en akut udbedring af vinduer og døre 
ved indbrud • Og meget meget andet.

Mit speciale er det specielle...

Erik Korsgård - mobil: 2043 1367 - www.hus4u.dk

Murermester
David M. Pedersen
Baldersgade 5, 9000 Aalborg

Tlf. 21 49 53 70
dmpmurer@stofanet.dk

Alt i murerarbejde

 
 
 
                                             Vejen frem 
     

WWW.Colas.dk 
                           Industrivej 27 – 8800 Viborg                                        

  Telefon 89 26 46 11 – fax. 86 62 42 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aludan A/S
Heimdalsgade 5
8722 Hedensted
Tlf. 75 89 13 33
www.aludan.dk

AUD profi lsystem
Lukningsentreprise

Udestuer og glastage
Døre og vinduer

Automatiske skydedøre
Mere end 25 års erfaring

Autoriseret kloakmester
Alle former for

entreprenørarbejde udføres

Entreprenør

Steen Loftager ApS
Thorupgaard 21 · 7830 Vinderup

Bil 20 28 37 41



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. 300,00/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: downssyndrom@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM



Lakering til erhverv og private
Vi er specialister i sprøjtelakering

Hvedemarken 1 · 9500 Hobro
Tlf. 2320 8570 · Fax 9851 2570

www.dilak.dk

Jørn Saaby Transport ApS
Humlemarken 20 - 9500 Hobro

Tlf. 98 52 41 55 - www.saaby.net

TØMRER

Jan Munch
Kærvej 23 - 9560 Hadsund

www.janmunch.dk

Kims
CONTAINERSERVICE
v/ Kim Nørager
Kirkevej 23
7741 Frøstrup

Udlejning af containere samt salg og levering 
af alt i grus og sand.

Salg af træpiller og briketter til konkurrencebillige priser.

97 99 17 44
Mobil 40 40 11 06

FOGHS MURERFIRMA
v/ Lasse Fogh

Enggårdsbakken 51
8560 Kolind

Tlf. 40 20 25 51
www.foghsmurerfi rma.dk

KIRKEBY SMEDE- OG
MASKINFORRETNING
v/ aut. gas- og vandmester Mads Kurt Sørensen

Yttrupvej 2 . Kirkeby . 7870 Roslev

Tlf. 97 57 12 85
Mobil 40 88 12 85

• Vand, Varme, Sanitet
• Rep. og salg af landbrugsmaskiner 


