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Formanden har ordet
Mit første udkast til denne indledning af medlemsbladet havde egentlig titlen ”Næstformanden har ordet”. Og sådan havde jeg virkelig
gerne set, at den var gået i trykken.
Men som I kan læse i bladet denne gang, har
Karina Rhiger besluttet at fratræde posten som
foreningens formand med øjeblikkelig varsel,
og frem til næste generalforsamling er det derfor nu min opgave at påtage mig arbejdet som
konstitueret formand for Landsforeningen. En
opgave jeg har påtaget mig med beklagelse på
grund af omstændighederne, men samtidig i
sikker forvisning om opbakning fra de øvrige
bestyrelsesmedlemmer – og forhåbentlig også
fra jer medlemmer.
Jeg kan faktisk ikke rigtig finde ord, der helt
dækker, hvor ærgerligt jeg synes, det er, at Ka-
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AF GRETE FÄLT-HANSEN

rina er stoppet. Hun har været en kæmpe kapacitet og et stort aktiv for foreningen igennem
de mange år, hun har været med i bestyrelsen,
og det bliver et par kæmpe sko at fylde ud.
Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at
takke Karina for hendes indsats, engagement
og drive. Held og lykke fremover til dig og din
familie.
Hidtil har Landsforeningens bestyrelse
været sammensat af 7 medlemmer (inkl. formanden) og derudover 2 suppleanter, som er
indgået i bestyrelsens arbejde på lige fod med
den øvrige bestyrelse. Denne form har lagt et
godt fundament for alle de mange opgaver, der
bliver løst i bestyrelsen hen over et foreningsår.
Dels har vi altid haft en mangfoldighed af forskellige kompetencer at byde ind med, dels har

3

der været mange hænder til rent praktisk at
løse de forskellige opgaver.
I denne bestyrelsesperiode er vi imidlertid
udfordrede af at være uden suppleanter – dvs.
2 mand færre end sædvanligt – og altså nu også
uden Karina. Det stiller store krav til os der er
tilbage, og vi håber på, at I - kære medlemmer vil have forståelse for, at vi må skære lidt ned i
ambitionerne for aktivitetsniveauet i år. Skulle
der sidde et par stykker, der kunne have lyst
og overskud til at hjælpe til, så tøv ikke med
at kontakte os. Overvej også gerne, om det er
noget for dig at stille op til bestyrelsen. Vi har
brug for dig!
Nå, hvad kan du så forvente at finde i dette
nummer af Down & Up? Vores redaktør, Katarina Mejer, har igen lagt sig i selen for at sammensætte en vifte af spændende indlæg, som
forhåbentlig vil inspirere jer medlemmer. Du
kan blandt andet læse om nogle af de projekter,
som Landsforeningen støtter; fx en digtsamling skrevet af Soffy, der har Downs syndrom.

Du kan også læse om LykkeCup, Grundlovsfest og flere andre dejlige arrangementer, der
har været afholdt rundt om i landet i foråret.
Og ikke mindst nyde de mange skønne billeder.
Vores søsterforening i Norge har lavet en
meget interessant vidensportal, ”Oppsiden”,
der også er beskrevet i dette nummer af bladet. Som led i det nordiske samarbejde, vi har
indledt med vore venner i Norge, Sverige og
Island, har vi fået mulighed for at tilbyde jer at
få adgang til alle de mange spændende artikler
og opslag, der er samlet her. Vi har meget at
tilbyde hinanden på tværs af landegrænserne,
så vi prioriterer dette samarbejde højt.
Det eneste, der måske mangler i bladet er jo
din historie. Sender du den ikke lige i en mail
til redaktøren? Så kommer den måske med i
næste nummer af Down & Up!
Jeg ønsker jer en fortsat god sensommer, et
prægtigt efterår – og for de heldige – en SKØN
Aktivitetsweekend! Husk at tage nogle dejlige
billeder til bladet.

Kære medlemmer
Jeg har af personlige årsager valgt at fratræde
posten som formand i Landsforeningen Downs
Syndrom. Hermed siger jeg stop efter ni år i
bestyrelsen, hvoraf de sidste tre et halvt har
været som formand.
Det har været en meget stor fornøjelse at
være med til dels at sætte aftryk og varetage
foreningens interesser nationalt og internationalt dels at være del af en bestyrelse, der
uanset besætning altid har været kendetegnet ved hjerteblod, energi, humor og vilje til
at gøre en forskel. Her spiller man hinanden
gode med de forskelligartede kompetencer,
man har. Jeg er stolt af de nye sten, der er bleDown & Up 3/2019

vet trådt og de nye samarbejder, vi har fået
bygget op – og dette samtidig med, at de årligt
tilbagevendende arrangementer i foreningen
til stadighed afvikles til rigtig stor glæde for
deltagerne. Det bliver spændende at følge foreningens udvikling fremadrettet, og jeg ved,
at den er i gode hænder.
Jeg vil sige jer tak for jeres opbakning i alle
mine år i bestyrelsen og ikke mindst jeres tillid
til mig som formand.
De bedste hilser Karina
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Bestyrelsen
valgt på generalforsamlingen i marts 2019.
Fungerende formand
Grete Fält-Hansen

Bladredaktør
Katarina Mejer

Bestyrelsesmedlem
Flemming Nielsen

gretefalt@downssyndrom.dk

medlemsblad@downssyndrom.dk

flemming@downssyndrom.dk

Kasserer
Kristian Stiholt

Bestyrelsesmedlem
Lina Natascha Larsen

Bestyrelsesmedlem
Ann Katrine Kristensen

kasserer@downssyndrom.dk

line@downssyndrom.dk

annkatrine@downssyndrom.dk
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Oppsiden
– et netværk for forældre og professionelle
Den norske landsforeningen har lavet et rigtigt fint nyt forum, hvor alle med interesse
for Downs syndrom – pårørende som professionelle – kan dele, søge og finde materialer, viden og information inden for mange
forskellige kategorier.
Skrevet af Grete Fält-Hansen
Fungerende formand og presseansvarlig

Netværket er lukket og kræver, at man opretter sig med en profil for at kunne anvende det.
Dette for at sikre et forum, hvor man ikke risikerer, at udenforstående misbruger oplysninger
og deler fx på Facebook. I forbindelse med det
nyligt opstartede samarbejde mellem de nordi-
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ske landsforeninger, inviterer vore norske kollegaer til, at danske interesserede opretter sig
som brugere af denne glimrende vidensbank.
Dér, hvor Oppsiden virkelig adskiller sig positivt fra andre netværk, er på søgefunktionen,
hvor man nemt finder relevante opslag om
netop det emne, man er interesseret i. Samtidig
er der mulighed for at tilknytte sig forskellige
grupper, så man får opdateringer om nyheder
inden for særlige områder.

Så herfra skal lyde en opfordring til at gå
ind på https://oppsiden.no/ og oprette sig
som bruger. Det er gratis, og der er mange
gode artikler at finde.
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STØ TTEP R O J E K T E R

Økonomisk støtte til projekter
med personer, der har Downs syndrom
Skrevet af Katarina Mejer
bladredaktør og bestyrelsesmedlem
Et af Landsforeningens fremmeste formål er
at formidle opdateret og relevant viden om
mennesker med Downs syndrom og deres pårørende ud til den brede befolkning. Meget
gerne også af mennesker, der selv har Downs
syndrom.
Mennesker med Downs syndrom kan som
alle andre også være kreative og skabende,
men kan ind imellem have vanskeligere ved
at finde økonomisk råderum til at realisere
deres projekter. Det vil vi gerne lave om på!
For hvem andre end dem selv er bedre til at
formidle viden om, hvad personer med Downs
syndrom er i stand til?
Down & Up 3/2019

Landsforeningen Downs Syndrom har derfor som noget helt nyt besluttet at tilbyde mulighed for at søge om en mindre økonomisk
støtte til projekter med- og af personer, der har
Downs syndrom, men også gerne om Downs
syndrom og relaterede emner, når projektet
lever op til nogle nærmere formulerede krav,
der tager udgangspunkt i foreningens formål.
Dette kan du læse meget mere om på foreningens hjemmeside.
Idéen er blevet taget godt imod, og bestyrelsen har bevilliget støtte til 2 nye spændende
projekter:
Et nyt fodboldhold og Soffys digte.
Du kan læse meget mere om deres projekter
på de næste sider. God læselyst!
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Fodboldstjernerne
Michael er pædagogstuderende. Han har arbejdet som medhjælper i den Integrerede institution Lærkereden, som ligger i Brønshøj. I
institutionen er der også en basisgruppe, som
i de sidste mange år har haft en særlig kompetence i at modtage børn med Downs syndrom.
I februar 2019 startede Michael på pædagogstudiet, men han havde et ønske om at starte et
fodboldhold for alle børnene i basisgruppen så
han stadig kunne følge med i deres liv. Endnu
flere børn i vores netværk meldte sig til – helt
fra Hillerød til Kastrup, og vi endte med at være
12 børn på fodboldholdet.
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Herefter gik jagten ind for at finde en hal,
hvor vi kunne være. Vi fik en rigtig god aftale
i hus med Energicenter Voldparken, hvor vi
meget billigt kunne leje os ind i deres gymnastiksal hver søndag formiddag.
Gymnastikhallen ligger i et dejligt naturskønt område med en kæmpe legeplads, byhave
som også fungerer som nyttehave, kanin- og
hønsegård og meget, meget mere. Et helt fantastisk sted for et dusin nysgerrige fodboldstjerner.
Næste udfordring var så, at vi ingen bolde,
spillertrøjer eller udstyr havde, og det er ikke
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helt billigt at indkøbe disse ting. Med et ønske
om at holde brugerbetalingen så lav som muligt, skrev vi til Landsforeningen Downs Syndrom og søgte om økonomisk støtte til holdet.
Vi fik et flot beløb på 5000 kr., og dette gjorde
det muligt for os at komme videre fra ideen til
rent faktisk at oprette holdet og indkøbe bolde
og andre relevante redskaber.
Første træning var d. 3. marts, og siden da
har alle de fodboldglade børn og deres familier
mødtes hver søndag til én times fodboldsjov
med vennerne. Coach Michael gør rigtig meget
ud af at tilrettelægge træningen, så den passer til børnenes niveau, og samtidig gør han
det sjovt og udfordrende også for os forældre,
som skal være en aktiv del af træning og støtte
vores børn i øvelserne. Vi starter altid med en
navnerunde, hvor vi synger og siger hej til alle
de børn, der er kommet.
Selve træningen består i at lave mange små
øvelser, som bl.a. udfordrer balancen, styrker
Down & Up 3/2019

koncentration og kropskontrol, vente på tur
m.m. Nogle af børnene har knapt lært at gå,
andre har gået længe, nogle har aldrig prøvet
at løbe, mens nogle hopper rundt på et ben.
Spændet er stort trods det, at alle børnene er
fire og fem år. Men det betyder ikke så meget,
for der er ikke de store krav til børnene. Ønsket
for holdet er at få lov til at bevæge sig og blive
trygge ved at lege og sparke til bolde.
Det er for både børn og voksne et dejligt
frirum at komme i. Her kan vi altid tale åbent
med hinanden, og vi deler både glæder og
udfordringer, erfaringer og gode råd. Det er
et sted, som der ellers ikke lige var at finde i
lokalområdet, og vi er så taknemmelige for at
Landsforeningen har hjulpet os økonomisk, så
det kunne blive en realitet.
Vi har stadig et par ledige pladser, hvis der
er nogen, der har lyst til at spille med. I så tilfælde er I velkomne til at skrive en mail til mig
på katrinenyholm@gmail.com
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En forfatterdrøm
går i opfyldelse
44-årige Soffy Garbov, der har Downs syndrom, har skrevet digte og små tekster,
ligeså længe hun har kunnet skrive. Til oktober debuterer hun som forfatter.
Soffy Garbov har altid skrevet. Da jeg besøger hende i hendes lejlighed i Bofællesskabet Klostervej i Odense, ligger hun på
maven på sin seng med sin bærbare pc slået
op foran sig.
Af Ina Lykke Schmidt
Det er efterhånden længe siden, jeg har været
her i lejligheden, men jeg kan sagtens genkende
de skinnende pink farver, de blomstrede møbler og kjolerne med guldpalietter, som hører til
på et rigtigt pigeværelse. Soffy og jeg mødtes
første gang tilbage i 2009, hvor hun deltog i mit
kursus i ’kreativ skrivning for handicappede’
under Den Uafhængige Aftenskole.
Kan du huske, hvordan det var at være med
på det kursus? spørger jeg, da vi er kommet til
rette i sofaarrangementet.
– Jeg elskede det. Jeg begyndte at skrive for
alvor, da jeg var på kursus i kreativ skrivning.
Og så er jeg fortsat siden. Jeg gad ikke komme
ud i arbejdsmarkedet, jeg fandt ud af, at jeg
hellere ville være forfatter, siger Soffy og smiler.
For Soffy er det næsten ikke muligt at tænke
sig en tilværelse uden skrivning.
– Så ville jeg ikke have noget liv eller nogen
værdier i livet. Det er sådan, jeg har udviklet
mig.
Hun bruger skrivningen som en måde at
bearbejde sine følelser og tanker på. Når hun
ikke kan være med på lige fod med de andre
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beboere i bofællesskabet, trækker hun sig tilbage på værelset og skriver digte. Hun har brug
for alenetiden og nyder også at være vågen
om natten.
– Jeg tror, jeg er god til at tænke tingene
igennem, det gør man i stilhed, mens andre
sover. Om dagen lytter jeg til fuglene udenfor.
De betyder, at jeg føler mig fri til at gøre det,
jeg har lyst til. Det er meget afslappende at
skrive uden forstyrrelser, man tænker også
mere klart, når man er for sig selv, siger hun.
Når Soffy skal finde inspiration, så ser hun
Baywatch, Beverly Hills eller andre amerikanske serier. Hun har en stor drøm om at blive
stjerne i USA. Denne drøm skinner også igennem i hendes digte, hvor der er masser glamour
fra Hollywood i form af spaophold, privatchauffører og gentlemen. Men Soffy er også meget
inspireret af sit eget liv. Hun skriver om sin
barndom og forholdet til især sin far. Og hun
skriver om, hvor svært det er at have Downs
syndrom, være anderledes og at indgå i relationer til andre mennesker.
– Jeg har været en del igennem med skænderi og had og skilsmisse. Jeg kunne ikke gøre
noget, jeg var kun et barn. Så fandt jeg ud af, jeg
ville være kunstner for at kunne udtrykke mig.
Når Soffy er færdig med at skrive, føler hun
sig lettet og glad. I det hele taget er det at udtrykke sig kunstnerisk noget, der virkelig betyder meget for hende, og hun synger og maler
også ved siden af skriveriet. Men det, som netop
Down & Up 3/2019
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skrivningen kan, som intet af det andet kan, er,
at det kan skabe orden i det kaos, hun nogen
gange føler oppe i hovedet:
– Livet er rodet for nogen af os. Så kan jeg
ikke finde hoved og hale på det. At skrive er
en måde at rydde op på, siger hun.
Til september udkommer hendes debutdigtsamling ’Soffys verden’ på det fynske mikroforlag Schmidt&Marthinsen, der er drevet
af min mand, Thomas J. R. Marthinsen og jeg.
Jeg er redaktør på Soffys bog – og idéen til
udgivelsen opstod allerede tilbage i 2009 ved
kurset i kreativ skrivning. Her blev jeg virkelig
fascineret af Soffys digte. Hun har en meget
særegen måde at udtrykke sig på, der sprænger
al grammatik og samtidig trækker en masse
konkrete ord ind fra omverdenen, så man som
læser alligevel får en tydelig fornemmelse af
det univers, hun skriver frem. Først og fremmest er hendes digte dog virkelig følelsesfulde
og talte umiddelbart til mig. Som forlag er det
vores håb, at Soffys bog kan blive en stemme i
debatten om Downs syndrom og anderledeshed
generelt. Og at både mennesker med og uden
Downs syndrom kan få glæde af at læse den.
For Soffy på et personligt plan ligger der en
værdifuld erfaring i først at finde et sprog for
sin egen verden og dernæst få mulighed for at
dele den med andre. Dette kan måske også være
til inspiration for andre med Downs syndrom,
der går med ønsker om at skrive – eller måske
sågar med forfatterdrømme.
Nu bliver en drøm i hvert fald virkelighed
for Soffy. Om ganske få måneder kan hun holde
sin egen bog i hånden. Dette kan hun blandt
andet takket været Landsforeningen Downs
Syndrom, som har støttet udgivelsen af Soffys
bog med 10.000 kr.
– Hvad betyder det for dig, at andre kommer til at læse dine digte. At andre kan se din
verden? spørger jeg Soffy.
Down & Up 3/2019

Hun finder en bog frem: Min Dagbog af Violetta
fra Disneyserien af samme navn.
– Vi tænker helt ens tanker, hun og jeg. Det
er både det ene og det andet. Jeg føler, jeg lever
ind til hende, hvordan hun har det, jeg ved
ikke, om hun ville gøre det samme med mig.
Det er Soffys håb, at andre måske kan leve
sig ind i hendes verden og opleve genkendelse.
Og det tænker hun især gælder de, som har
Downs syndrom:
– Hvis de er født med et handicap, som jeg
har, så kan de måske leve sig ind i det. Jeg er
født som en mongol. Hvad kalder man det?
Downs syndrom. Jeg har svært ved at vænne
mig til det.
Hun håber også, at mennesker, der ikke har
Downs syndrom kan forstå, at personer med
Down syndrom også er virkelige mennesker:
– For det første kan de lade være at drille os,
og ikke gøre os fortræd, bare fordi der er noget,
I andre kan. Det er ikke vores skyld, vi er anderledes. Bare fordi vi gør tingene på en anderledes
måde. Vi har også rettigheder til at være her.
Hun opfodrer alle med Downs syndrom til
at stå ved sig selv og kæmpe for det, de vil
her i livet.
– De skal være glade for den, de er, og ikke
lade andre stå i vejen. Fordi sådan nogen som
os, vi vil ikke finde os i at blive trådt på.
Når Soffys bog udkommer til oktober, sker
det ved en reception på Kulturhuset i Odense,
hvor alle, der har lyst til at være med, er inviteret. Og her er der mulighed for at høre Soffy
læse op og købe bogen og få hendes autograf!
Hvordan er det at skulle udgive en bog snart,
Soffy?
– Jeg glæder mig, det er en spænding, men
jeg vil ikke sige, jeg er anspændt.
Er det rigtigt at sige, at det er en drøm, der
går i opfyldelse?
– Ja! siger hun med et stort smil.
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Kærligheden er alt
vil mindes de solrige
dage og huske velkendt
ordet og fuglene ringetoner
solen stråle blindeskær
ud spilletone fører os hen gik ude
steder få plads i solen bare for
dig og mig om at sole os nyde
varmen gerne kunne få kulørte
drinks om at badebolde er sjove
når springer er blevet våd at spille
vandpolo blevet våd blev Amors pil
der ramte os andre kun må blomstre
er derude til udendørs
spilletone kun øjetåre fik viede førhen
skønne steder derude i det grønne må
drysses løse blomsterblade stribe ned
ad lagt på bordet og udendørsservering
smag på menuen ruller os rundt
på hinanden er mildt i kysset læne
sig trygt ind armene på hinanden
gerne blev pakket og klappe og klaret
og nu er natten snart forbi og du går fra
mig så tænker jeg på jeg holder af dig
højt under skyerne kun øjetåre mindes
så egentlig se blot længes tilbage

Soffy Garbov er 44 år. Hun er single. Til september debuterer hun med
digtsamlingen Soffys v erden på det fynske mikroforlag Schmidt&Marthinsen.
Landsforeningen Downs Syndrom har støttet u
 dgivelsen med 10.000 kr.
På de følgende sider, præsenterer vi tre af hendes digte.
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Drømme-glitrer
jeg må høre blev set

har drømt bli’ rig og berømt

andre steder fra Santa

helt ny tv-stjerne der er på vej

Monica bor her gerne

showbusiness glamourøs

fås bedre venner os lige

underholdningsbranchen

mødt drengestjerner

jeg gik langsomt hen imod

blir’ behandlet ordentligt

tv-kameraer udstråles direkte

tale pænere til hinanden

vist på tv

vær altid venlige betænksom
behjælpsom overfor hinanden
singlebabe må gerne få styr på
økonomien at være i system
hvor meget må bruges til
assistenten og guide og
overtjener og manager
aromaspa gerne roomservice
få champagne få is og kransekage
skumfiduser og chokoladefondue
søger efter en personlig assistent
må gerne få tjek på tjekliste og skemaer
gerne tag imod vores mad og drikkelse
så hår- og makeupstylister omringet
singlebabe må søge om at få
guide tag vores indkøb gøre for én
stjerne gerne fås en fast overtjener
stjernerne kun opvartet være
ude ved poolen vilde babe dater
jeg prøver virkelig på
være letpåklædt gik
rundt omkring andre steder
Los Angeles omgås kun stjernerne
må gerne bemærke mig er gerne
singlebabe må gerne konkurrere
omkring os at se her det er nu det sker
Down & Up 3/2019
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Hospital
jeg ser på livet for mig at være gennem det jeg kan få mig op af min seng blev ringer uret
så klokken syv om morgenen jeg stod og vaskede mig og blev klædt på måtte jeg gå
har altid passet huset og bondegårdsdyrene og så min skole havde levet
som fattigt føles som teenager så jeg ligner som skuespiller som danser indeni mig selv
så jeg flytter så meget rundt omkring andre steder så jeg fik timer i skolen
være mere frem og tilbage der intet jeg på hospitalets seng der lægger mig jeg ligger der
og ser det. Jeg kigger ud ad vinduet hører fra folk stod og snakkede jeg lytter til vinden
blæser derude med støjende biler så kører suser på veje jeg blev indlagt ikke blive
til en mor det tætteste ved at få morgenmaden ved siden af sengen jeg
følte trygt blev passet på fik ofte sygebesøg det føltes så rart
en sygeplejerske kom gået ned at se fik vasket på min mavse
må gerne være bekymret sig spørge om der er noget andre mangler
de andre folk skulle være der for mig så prøv gerne berolige
mig som halve skadespiller som jeg er
de andre folk skulle gerne prøve berolige mig at falde til ro ved
at servere noget både med varm kakaomælk og lagkage og pandekage
med is til og kogte grønsager snittes friske salater med steaks og frugt
så kommer andre hold af folk så gerne hjælpe til og sådan
gerne se til mig hvordan det går

Down & Up 3/2019
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FYN

LOKALAFDELINGER

Tur til Svanninge Bakker
Lørdag d. 1. juni afholdt Downs Fyn sin sædvanlige forårstur, som i år fandt sted i de naturskønne omgivelser på naturlegepladsen
ved Svanninge Bakker i udkanten af Fåborg.
Vejret var heldigvis med os, så vi havde en
god og hyggelig eftermiddag, hvor der blev nydt
lækre pandekager tilberedt over bål.
Legepladsens muligheder blev udforsket af
børnene, som var repræsenteret i ”alle aldre”,
og græsset omkring bålet forvandlet til et
sandt picnicmiljø. Snakken gik lystigt blandt
de voksne, mens børnene spillede både bold
og klodsmajor.
Knap 30 børn og voksne var mødt op, heriblandt også nogle nye ansigter. Tak for en skøn
eftermiddag og på gensyn til foreningens kommende arrangementer.

Down & Up 3/2019
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L O K A L A F D E L I N G E R NORDSJÆ L L AND

Grundlovsdagsarrangement
Grundlovsdag mødtes vi traditionen tro på
Granbohus i nærheden af Fredensborg til en
hyggedag for ”Downs-familier”.
De sidste mange år har det været godt vejr
denne dag, og dette år var ingen undtagelse.
Der var meget varmt og solrigt, men der var
som noget nyt blevet sat en stor teltdug op, så
man kunne søge ind i skyggen. Vi havde en god
dag, hvor der blev leget i de forskellige legeområder, hoppet på hoppepude, spillet bold, kørt
på trehjulede cykler mv. Vi grillede og spiste
frokost og havde en hyggelig dag sammen.
Vi holder fast i dagen næste år (altså 5. juni
2020), og vi vil gerne se lidt flere familier. Så
sæt allerede nu kryds i kalenderen til en god
dag sammen med andre familier med børn og
unge med Downs syndrom. Det er et ret enkelt
arrangement, hvor man bare skal tage lidt mad
med til eget brug og så ellers huske et tæppe,
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solcreme, og hvad man nu ellers kan få brug
for, og så hygger vi ca. 4 timer hen over frokost.
Man behøver i øvrigt ikke at bo i Nordsjælland
for at deltage.
Med venlig hilsen
Downs Foreningen Nordsjælland

Down & Up 3/2019

TREKANTEN

LOKALAFDELINGER

Tur til Givskud Zoo
Søndag d. 16. juni blev den årlige tur til Givskud Zoo i Downs Trekanten afholdt. Downs
Trekanten havde samlet 10 familier bestående
af 17 børn og 17 voksne til hyggeligt samvær.
Vi havde en rigtig hyggelig dag, hvor der var
masser af tid til leg, og vejret var med os. Der
blev klappet en masse geder, imens de voksne
kunne netværke. Til sidst var Downs Trekanten
vært med en lækker is.
Fra bestyrelsen i Downs Trekanten skal der lyde
en stor tak for jeres deltagelse og opbakning.
Håber at se mange af jer igen søndag d. 8 december, hvor vi igen er vært for den årlige julefest og generalforsamling. Så sæt allerede
kryds i kalenderen.
Med venlig hilsen Katarina Mejer
på vegne af Downs Trekanten

Down & Up 3/2019
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Lykkecup 2019
Jeg tillader mig igen at komme med et lille
indslag fra LykkeLigacup i Gigantium i Aalborg d. 8. juni.
Hvis jeg husker rigtigt, var vi vist 49 hold
samlet – godt 600 spillere og 1000 til gallafest
om aftenen, som i år måtte have til huse i ishockeyhallen .
Det er da for vildt, og jeg husker, Rikke og
jeg over en fadøl snakkede om, hvor vi mon
skal være i 2020.
Hallen var proppet med skønne stjernespillere fra hele landet, og selv Færøerne var
repræsenteret.
Fedt var det med opvarmning både i form af
en feststemt Wafande og Mulle fra landsholdet.
Kampe blev afviklet i to haller, ventetid blev
brugt på hygge og leg og ikke mindst at få heppet på sine klubkammerater, når de spillede
kamp. Begge dele er vigtige, når man er et hold.
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Efter kampene var der indmarch igen, og
der blev fyret konfetti af i kilovis, hvilket var
til stor glæde for alle ungerne. Sikke et arbejde
at få alt det samlet sammen igen.
Fede tunge medaljer kom om halsen og alle
fik et LykkeLiga krus/pokal.
Så var der lige 1 time til bad og omklædning på hotellet, inden vi skulle mødes til galla
med DJ og Souveniers med ørehængeren “ Tre
skridt”. Der blev spist, drukket sodavand ad
libitum og danset til kl. 21, hvor vi lukkede og
slukkede festen.
Vi glæder os allerede til juni 2020. Vi elsker
at være med i et lykkeligt fællesskab, nemlig
håndbold for alle gennem LykkeLiga .
Tak for Rikke Nielsens megagode ide.
Hilsen Mathilde og mor
De glade unger / LykkeLiga, BR66 Langeskov
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Praksisnyt fra DUKH: Nr. 72 - august 2017
Sidst revideret: 03.01.2019 / MJ

Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v.
af konsulent Erik Jappe

PRAKSISNYT FRA DUKH

I DUKH hører vi ofte fra borgere, at de mener, at de har søgt
om en ydelse efter f.eks. serviceloven, men hvor kommunen ikke er af samme opfattelse. Måske har sagsbehandleren blot opfattet borgerens forespørgsel som en generel forespørgsel om vejledning om hjælpemuligheder, men ikke
som en konkret ansøgning. Måske har borgeren oplevet, at
sagsbehandleren har talt borgeren væk fra at søge om en
ydelse, fordi sagsbehandleren umiddelbart vurderer, at
borgeren ikke er inden for målgruppen til den pågældende
ydelse. Nogle af de udsagn, som borgere, der kontakter
DUKH, efter eget udsagn har mødt, har været:
”Det kan du godt glemme alt omkring - det yder vi ikke
hjælp til her i kommunen”.
”Du kan da godt søge om hjælpen, men du skal ikke regne
med at få den.”
”Vi har en praksis her i kommunen, der siger, at her yder vi
kun hjælp til de absolut mest nødvendige merudgifter, så du
skal vide, at det er næsten umuligt her i kommunen at få
hjælp til merudgifter.”
I nogle tilfælde er en borger af den opfattelse, at der er indgivet en ansøgning til kommunen. Borgeren rykker gentagne gange sagsbehandleren for svar og kontakter f.eks.
DUKH for at høre, om vi kan hjælpe med at få et svar fra
sagsbehandleren. Ikke så sjældent viser det sig så, at sagsbehandleren ikke har opfattet borgerens henvendelse som
en ansøgning.
Dette nummer af praksisnyt omhandler ansøgningssituationen, herunder om hvordan ansøgningen kan indgives og
om evt. krav til en ansøgning.

Krav til ansøgning

Der er generelt ingen formelle krav til, hvordan en ansøgning skal udformes, men der kan inden for udvalgte områder være specifikke krav om, at ansøgningen f.eks. skal indgives digitalt (se senere). En ansøgning kan inden for de fleste områder indgives mundtligt til sagsbehandleren eller
via fremsendelse af e-mail eller brev.
Hvis en borger f.eks. søger om socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 - mundtligt eller skriftligt - er det som
udgangspunkt tilstrækkeligt at anføre, at der søges om
hjælp til dækning af den pågældendes behov. Borgeren kan
anføre en kort eller længere begrundelse for ansøgningen,
men da mange borgere er usikre på, hvilke betingelser der
skal være opfyldt for at få ydelsen bevilget, er de ofte tilbageholdende med at afgive mange oplysninger i første omgang.
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Det er op til kommunen at sikre, at oplysningsgrundlaget
for at træffe en afgørelse er i orden. Det følger af retssikkerhedslovens § 10:
”§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til,
at myndigheden kan træffe afgørelse.”

Hjælp til udfyldelse af skemaer m.v.

I en række tilfælde vil borgeren i forbindelse med ansøgningen blive anmodet at udfylde skemaer eller blanketter m.v.,
der som oftest kan hentes på kommunens hjemmeside. Er
borgeren usikker på, hvordan skemaerne skal udfyldes, skal
kommunen yde borgeren hjælp hertil jf. forvaltningslovens
§ 7. I vejledningen til forvaltningsloven er det således anført
i pkt. 30:
”En myndighed bør også i fornødent omfang bistå en borger, der retter henvendelse til myndigheden, med at udfylde
eventuelle ansøgningsskemaer, anmeldelser eller lignende,
der vedrører myndighedens eget område.”

Indgivelse af ansøgningen

I en række tilfælde vil en borger, der søger om en ydelse
efter f.eks. serviceloven være klar over, hvilken afdeling i
kommunen ansøgningen skal stiles til. Det er dog langt fra
tilfældet i alle situationer. I vejledningen til forvaltningsloven er det anført:
”31. Har en borger rettet personlig eller telefonisk henvendelse til en forkert myndighed, bør den pågældende orienteres om, til hvilken myndighed henvendelsen skal rettes. I
bestemmelsen i § 7, stk. 2, er det præciseret, at henvendelsen, hvis den fremkommer skriftligt til en forkert myndighed, af denne så vidt muligt skal videresendes til den rette
myndighed. … .”

Lette og smidige procedurer

Det skal være så let og enkelt som muligt at ansøge om en
ydelse. Det er understreget i vejledningen til forvaltningsloven, hvoraf det i pkt. 200 bl.a. fremgår, at
•

•

i kravet om en så enkel sagsbehandling som muligt ligger bl.a., at sagsbehandlingen ikke bør tynges ved unødig formalisme, herunder f.eks. unødvendige krav om
skriftlighed, hvor f.eks. en telefonisk henvendelse kan
anvendes i stedet med samme sikkerhed,
det ikke kan pålægges ansøger at udfylde særlige ansøgningsskemaer og andet blanketmateriale som forudsætning for, at sagen tages under behandling, medmindre der er hjemmel til at stille et sådant formkrav,
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•

der på sagsområder, hvor myndigheden har brug for
en række faktiske oplysninger for at kunne afgøre en
sag, kan det være en hjælp for såvel borgerne som
myndigheden, at der udarbejdes spørgeskemaer, blanketter og lignende, som en sags parter opfordres til at
udfylde.

•

ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises som udgangspunkt af kommunen,

•

hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren
ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening (i
givet fald bestemmer kommunen, hvordan en ansøgning så skal indgives, herunder om den skal indgives
mundtligt eller skriftligt),

•

kommunen kan helt ekstraordinært ud over de oven
for nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning,
der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der
ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele
for kommunen ved at modtage ansøgningen på anden
måde end digitalt.

Kvitteringsbrev

Når en borger har ansøgt om en ydelse - mundtligt eller
skriftligt - er det god forvaltningsskik, at kommunen sender
et kvitteringsbrev til borgeren med meddelelse om, at ansøgningen er modtaget. Kvitteringsbrevet bør også indeholde oplysninger om, hvornår ansøgningen kan forventes
behandlet, og hvornår borgeren kan forvente svar (se evt.
også Praksisnyt nr. 23 fra DUKH om hurtighedsprincippet).
I den tidligere retssikkerhedsvejledning fra 2006 var det anført:
”571. Det følger … af god forvaltningsskik, at myndigheden
svarer på henvendelser hurtigt, fx i form af bekræftelse af,
at en ansøgning er modtaget.”

Vejledning eller ansøgning

Kommunen har en generel forpligtelse til at vejlede en borger om, hvilken hjælp der kan ansøges om, hvis borgeren
spørger om hjælpemuligheder i en given situation. Det kan
som anført tidligere nogle gange af en borger blive opfattet, som om pågældende har ansøgt om hjælp, mens sagsbehandleren blot har opfattet det som en generel vejledning til borgeren.
I en sådan vejledningssituation bør sagsbehandleren for en
ordens skyld altid afslutte samtalen med at spørge borgeren, om pågældende ønsker at indgive ansøgning om en given ydelse, ligesom borgeren bør sikre sig, at sagsbehandleren har forstået, at borgeren ønsker at indgive ansøgning
om hjælp.

Digital ansøgning

En lovændring om overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere ændrede ansøgningsadgangen m.v. inden for en række udvalgte områder bl.a. hjælpemiddelområdet.
Inden for servicelovens område er det indtil videre kun ansøgninger om støtte til hjælpemidler efter § 112, der som
udgangspunkt skal ansøges om digitalt. Det fremgår af servicelovens § 112 a, der trådte i kraft pr. 1.12.2013, at
• ansøgning om støtte til hjælpemidler, jf. § 112, skal
indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som
kommunen stiller til rådighed,
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DUKH’s rådgivning

I DUKH anbefaler vi som udgangspunkt borgere at lave en
skriftlig ansøgning til kommunen - uanset at en mundtlig
ansøgning er tilstrækkelig. Vi anbefaler også borgerne at
anføre, at der er tale om en ansøgning om hjælp, så enhver
tvivl herom er fjernet.
Baggrunden for dette er, at vi i DUKH flere gange har oplevet, at der fra kommunens side er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om en borger har søgt om hjælp.
Ved mundtlige ansøgninger har vi oplevet, at det ikke er
blevet noteret i journalen, at en borger konkret har indgivet
ansøgning om hjælp. I nogle tilfælde har vi set, at en borger
har gået i en periode og ventet på af få en afgørelse i en
situation, hvor kommunen slet ikke har betragtet borgerens henvendelse som en ansøgning.

Afrunding

En ansøgning kan normalt indgives til kommunen mundtligt
eller skriftligt. Det er altid en god ide at indgive en ansøgning skriftligt.
Der er normalt ingen formkrav til en ansøgning, men der
kan dog i nogle sagstyper være krav om, at ansøgningen
skal indgives digitalt.
Kommunen bør fremsende kvitteringsbrev til ansøgeren
om, at ansøgningen er modtaget. Kvitteringsbrevet bør
også indeholde oplysninger om, hvornår ansøgningen kan
forventes behandlet, og hvornår borgeren kan forvente
svar.
Kommunen skal tilbyde at hjælpe en borger, der har svært
ved at udfylde ansøgningsskemaer m.v., med at gøre dette.
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Run 4 charity – et støtteprojekt
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:
”Rigtige venner tæller ikke
kromosomer”.
Run 4 charity er et støtteprojekt, hvor man ved at
købe en t-shirt til sig selv
gennem betalingen også
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støtter den givne organisa
tion, der har lagt navn til tshirten. Prisen for t-shirten
er 329 kr, hvoraf 27,2% af prisen går ubeskåret til Landsforeningen Downs Syndrom.
Vi har valgt, at de penge
vi får ind fra løbe t-shirts
skal gå til aktivitetsweekend

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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Aktivitetskalender 2019
DATO:

ARRANGEMENT:

HVEM:

1.-2. februar

Møde i bestyrelsen

LDS

3. marts

Fastelavn, Odense (aflyst)

Downs Fyn

10. marts

Fastelavnsfest/generalforsamling

Downs Århus

16. marts

Generalforsamling, Brogården

LDS/Familienet

16.-17. marts

Forældrekursus, Brogården

LDS/Familienet

21. marts

Verdens Downs syndrom Dag

LDS			

14. april

Fårup Sommerland for medlemmer

Fårup sommerland

25.-26. maj

Møde i bestyrelsen

LDS

1. juni

Forårstur på naturlegepladsen
Downs Fyn
i Fåborg m/grill og hygge		

5. juni

Grundlovsfest, afventer lokation

Downs Nordsjælland

16. juni

Tur til Givskud zoo

Downs Trekanten

17. august

Tur på Skinnecykler (aflyst)

Downs Aarhus

30.-31. august

Møde i bestyrelsen

LDS

30. aug.-1. sept.

Hasmark Koloni

Downs Fyn

6.-8. september

Aktivitetsweekend, Pindstrup

LDS

1.-2. november

Møde i bestyrelsen

LDS

1. december

Julefrokost

Downs Fyn

8. december

Juletræsfest, afventer lokation

Downs Nordsjælland

8. december

Julefest

Downs Trekanten

Programmet er ikke komplet og nye aktiviteter publiceres løbende.
Ret til ændringer forbeholdes!

e 2.
ladresse står på sid
Redaktørens mai
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Husk også at følge foreningen på hjemmesiden:
www.down.dk samt på foreningens facebookside.
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HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM
Medlemskab kr. 300,00/år
Overførsel til konto nr. 5073 000140950-9
Send venligst talonen til:
Sekretær Dorte Kellermann, Gunløgsgade 45, st. tv., 2300 København S

Navn:
Adresse:
Post nr.:				By:
Kommune og region:
E-mail:
❑J
 a 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 e
 ller 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.down.dk, e-mail: downssyndrom@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.
Down & Up 3/2019
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