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endte med aflysning, og det er altså en virkelig 
flad og uforløst fornemmelse . 

Derfor var det ekstra herligt, at vi ikke bare 
havde næsten 30 deltagere i den digitale ge-
neralforsamling, men også fik valgt hele 3 nye 
medlemmer ind i bestyrelsen . Varmt velkom-
men til jer! 

I kan læse præsentationerne fra hele den 
nye bestyrelse – og se billeder – her i bladet . 
Vi har allerede holdt et par online-møder . På 
det første blev bestyrelsen konstitueret . Line 
Natascha Larsen fortsætter som næstformand, 
og nyvalgte Alena Jensen er foreningens nye 
kasserer . Kirsten Sørensen, som har været på 
pause fra bestyrelsesarbejdet i 3-års tid, men 
som nu er med igen, har lovet at tage roret med 
vores medlemsblad og kalender . 

Alle de resterende opgaver og ansvarsom-
råder fordeles i bestyrelsen, når vi i slutningen 
af maj afholder den første ”rigtige” bestyrelses-
weekend i den nye bestyrelse .

Jeg indledte med min forundring over den 
fortsatte corona-tid . Men heldigvis er vi nu også 
ved at kunne se lyset for enden af tunnelen . I 
dette blad kan I derfor også se en masse dejlige 
billeder fra ”En forårsdag i Skoven”, som Fårup 
Sommerland endnu en gang har været værter 
for . Og denne gang blev det IKKE aflyst . Søndag 
den 25 . april 2021 var 300 glade medlemmer af 
Landsforeningen Downs Syndrom – sammen 
med en masse familier fra andre foreninger 
– samlet til en skøn, solskinsfyldt dag i Fårup 
Sommerland . Måtte denne dejlige dag markere 
begyndelsen til en – forhåbentlig snarlig – mere 
normal dagligdag . 

Med disse ord vil jeg ønske jer god læselyst 
med bladet og et fantastisk forår .

Ikke engang i min vildeste fantasi havde 
jeg forestillet mig, at jeg ville sidde i april 
2021 og skrive noget som helst, der havde 
med corona og nedlukninger at gøre. Men 
jeg blev klogere! 

Minsandten om vi ikke – for andet år i træk 
– går igennem foråret, mens vi roder med 
aflysninger, omlægninger, restriktioner, nye 
restriktioner og alt muligt andet, og vi gider 
bare snart ikke længere! Når alle disse foran-
dringer er vanskelige at håndtere og kapere for 
befolkningen i almindelighed, så må vi bare 
konstatere, at de er ved at være helt urimelige 
for foreningens målgruppe i særdeleshed . 

Om man er barn, ung eller voksen med 
Downs syndrom, så har de seneste små 15 må-
neder været en prøvelse, men mange har også 
fundet nye rutiner og venner under nedluknin-
gen . I dette blad kan I læse om, hvordan nogle 
familier har oplevet nedlukningen, og hvordan 
de er kommet igennem indtil nu .

Siden sidste blad har vi også afholdt forenin-
gens årlige generalforsamling . Online – natur-
ligvis – og vi kastede os ud i opgaven med Pippi 
Langstrømpes berømte ord: Det har vi aldrig 
prøvet før, så det er vi sikkert rigtig gode til! 

I al beskedenhed må jeg da også konstatere, 
at det alt i alt gik rigtig godt . Både med det 
tekniske, og især med deltagelsen og opbak-
ningen fra jer medlemmer . Tusind tak for det . 
Det betyder rigtig meget (mere end I tror) for 
os i bestyrelsen, at vi kan se, høre og mærke jer 
medlemmer . Især her i disse skøre tider hvor 
rigtig meget har måtte aflyses eller ændres . 

Arbejdet (om end ikke i det fulde omfang 
men alligevel) har jo været gjort, uanset at vi 

Corona for 2. år i træk
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valgt på generalforsamlingen i april 2021.

Bestyrelsen

Redaktør
Kirsten Marie Sørensen
ksorensen@stofanet .dk

Bestyrelsesmedlem 
Flemming Nielsen
flemming@downssyndrom .dk

Formand 
Grete Fält-Hansen
formand@downssyndrom .dk

Næstformand 
Line Natascha Larsen
line@downssyndrom .dk

Kasserer 
Alena Jensen
kasserer@downssyndrom .dk

Bestyrelsesmedlem 
Sanne Povlsgaard
downssyndrom@downssyndrom .dk

Suppleant
Sif Bjarnø
downssyndrom@downssyndrom .dk
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PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN 2021

Jeg har efterhånden skrevet en del af disse præsentationer, og 
jeg bliver snart helt nervøs for, om jeg en dag får skrevet en 
detalje, der går i modstrid med noget, jeg har skrevet tidligere . 
Haha, men det fortæller jo samtidig meget godt noget om min 
efterhånden høje alder .

Nå, men jeg har altså nu rundet de 54 år, og jeg er mor til et 
fantastisk kuld på 4 . Flere vil måske kende Ann Katrine, min ældste 
datter, da hun har været med i bestyrelsen i en periode . Foruden 
Ann Katrine har jeg Karl Emil på 19 med Downs syndrom, Rose 
Marie på 17 og Laurits på 15 år . Ann Katrine er for længst fløjet 
fra reden . Mine to yngste og jeg bor i Nyråd ved Vordingborg . Karl 
Emil bor på Marjatta ved Tappernøje lidt over 20 km fra vores hus . 

Jeg gik ind i det frivillige arbejde omkring Downs syndrom, 
allerede da Karl Emil var nyfødt . I første omgang i den lokale 
forening i det daværende Storstrøms Amt . Efter at have deltaget 
i en del udvalgsarbejde, blandt andet med at lave Forældrekursus 
mv ., havnede jeg i bestyrelsen, hvor jeg – med en kortere pause 
for nogle år tilbage – har varetaget mange forskellige opgaver .

Jeg har en administrativ uddannelse fra det kommunale om-
råde, og jeg er uddannet lærer, hvilket har været mit hovederhverv 
i de seneste 21 år . I 2014 færdiggjorde jeg en master i retorik og 
formidling fra AU .

Netop retorikken om Downs syndrom har været et kardinal-
punkt for mig, og det har fra starten været en gennemgående 
drivkraft i mit arbejde i foreningen at engagere mig i den måde, 
man fx i sundhedssystemet og pressen omtaler syndromet på . Jeg 
tror, at den herskende retorik om Downs syndrom både afspejler 
en eksisterende holdning i samfundet og er med til at præge den 
fremtidige opfattelse af mennesker, der har syndromet . Derfor er 
det absolut et både spændende og vigtigt område .

En anden væsentlig ting, der driver mig, er en brændende 
trang til at bekæmpe den uvidenhed og de fordomme, der ofte 
luftes omkring mennesker med Downs syndrom . Endda af folk 
der burde vide bedre . 

Jeg har været næstformand i en del år, men overtog (uventet) 
formandsposten for 1½ år siden . Ved generalforsamlingen i 2020 
blev jeg formelt valgt som formand, og jeg er således på valg ved 
generalforsamlingen i 2022 . 

Grete Fält-Hansen, formand
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Line Natascha Larsen, næstformand

Jeg er 44 år og mor til to dejlige drenge – August på 10 år med 
Downs syndrom og Bertram på 8 år . Jeg bor sammen med min 
mand og drenge i Humlebæk .

Jeg er uddannet psykolog, og til daglig arbejder jeg som psyko-
logfaglig konsulent i Dansk Psykolog Forening i en politisk ana-
lyseafdeling, hvor vi arbejder med politisk interessevaretagelse 
og søger at præge den politiske dagsorden ift . beslutninger og 
indsatser, der bl .a . vedrører socialt udsatte eller marginaliserede 
grupper af mennesker . 

Jeg er med i bestyrelsen i Landsforeningen, fordi jeg er motive-
ret af at arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker 
med Downs syndrom og deres familier og pårørende samt at in-
formere om debatten og udviklingen på området . Dertil finder jeg 
det meget meningsfuldt at være en del af det stærke fællesskab og 
sociale netværk, som vi har og forsøger at facilitere i foreningen .

Jeg er især involveret i bestyrelsens samarbejde med vores 
nordiske og europæiske søsterforeninger, og i det regi deltager 
jeg på sparringsmøder, seminarer og forskningskonferencer . Jeg 
bruger i bestyrelsesarbejdet også min forskningsbaggrund (jeg 
har en ph .d . grad i psykologi) til at læse ind i de undersøgelser og 
forskning, der foregår på området, og nogle gange er vi endda så 
heldige, at vi får mulighed for at sparre med de forskere, der står 
bag undersøgelser og forskning på området . Pt . sidder jeg med 
i en følgegruppe for et forskningsprojekt om Downs syndrom .

Jeg har været med i bestyrelsen i Landsforeningen Downs 
Syndrom i fire år (hvoraf jeg har været næstformand i et år) . Jeg 
glæder mig til fortsat at kunne bidrage til det vigtige og gode 
arbejde i foreningen samt følge op på de spændende initiativer, 
som vi har søsat .

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN 2021
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Jeg er 63 år, uddannet cand . brom fra Landbohøjskolen, der nu er 
en del af Københavns Universitet . Jeg er mor til Rikke på 29 år, der 
har Downs syndrom og til Mads på 31 år . Jeg er også beriget med 
to børnebørn . Jeg bor i Give . Min søn bor med familien i Brande, 
og Rikke bor på bosted i Vejle .

Jeg var med i bestyrelsen i perioden fra 2004 til 2018, men har 
nu lyst til igen at give et nap med . I alle årene var jeg redaktør 
for foreningsbladet Down & Up, og den opgave har jeg påtaget 
mig igen . 

Det er et utroligt spændende og vigtigt stykke frivilligt arbejde 
at være med i bestyrelsen . Det er ikke blevet lettere at være i ver-
den med et udviklingshandicap, efterhånden som teknologien 
tager over (overhånd…) . Det mærker man, når ens pårørende 
skal videre fra skolen og ud i ’samfundet’ .

I 2004 gik jeg ind i bestyrelsen pga . den forestående foster-
diagnostik . Jeg brød mig ikke om den tanke, at man nu skulle 
til at sortere i, hvem der skulle have ret til at leve . Alle har ret til 
livet uanset antallet af kromosomer . Derfor er oplysning vigtigt, 
så kommende forældre kan træffe et valg på oplyst grundlag .

Hospitalets håndtering af min datters fødsel var så uprofes-
sionel, så man må ryste på hovedet . Bl .a . gjorde det ondt, at perso-
nalet ikke ønskede os til lykke med vores datter . Og da vi endelig 
skulle udskrives, sagde lægen: Nå, du vil have hende med hjem 
– der er jo hjem for den slags . 

Jeg var rystet og havde mest lyst til at give ham en lussing . 
Sikket menneskesyn… Vi befandt os i 1992! 

Vi deltog på et forældrekursus i amtet sammen med andre 
forældre til et barn med handicap . Meget af det gik på sorg og 
krise, hvilket jeg på intet tidspunkt oplevede, da Rikke var lille . 
Jeg sagde det til psykologen, og hendes kommentar var: Nå, men 
så kan du jo ikke hjælpe andre .

Jeg sad i Levs hovedbestyrelse og repræsenterede LDS i en del 
år . Lokalpolitisk er jeg med i Handicaprådet i Vejle .

Jeg var tidligere også involveret i det nordiske samarbejde 
i LDS . Afventer her fordeling af opgaverne . Jeg glæder mig til 
samarbejdet .

Kirsten Marie Sørensen, redaktør

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN 2021



Down & Up 2/2021 9

Jeg bor i Aalborg sammen med Ture og vores to dejlige børn, Hjalte 
på 9 år og Matilde på 4 år . Hjalte har Downs syndrom . 

Jeg er uddannet pædagog og arbejder i en børnehave .
Jeg har nu startet mit andet år i bestyrelsen og finder det 

spændende at være med til at gøre en forskel i foreningen . Glæ-
der mig fortsat til at være med til at synliggøre Landsforeningen 
og lave arrangementer m .m . for jer, da det jo ikke er blevet til så 
meget i det første år . 

Vi har boet i Oslo fra august 2015 til januar 2019, og der fandt 
jeg rigtig ud af, hvor meget et godt Downs-netværk betyder . Vi 
kom fra et Nordjylland med et stort, fantastisk Downs-netværk til 
intet netværk i Norge . Efter næsten 3 ½ år, havde vi ikke formået 
at opbygge det helt store til trods for flere deltagelser i diverse  
arrangementer . Derfor er noget af det, som ligger mig meget på 
sinde i forhold til mit fortsatte arbejde i bestyrelsen, at være med 
til at skabe netværk for alle .

Sanne Povlsgaard, bestyrelsesmedlem

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN 2021

Jeg er 48 år, udlært maskinarbejder og bor i Herlev på Sjælland .
Jeg er gift med Annie, og sammen har vi to børn, Josefine på 

12 år og Mathilde på 17 år med Downs syndrom . Jeg er glad for 
at arbejde i bestyrelsen og sætte endnu mere fokus på børn og 
unge med Downs syndrom .

Flemming Nielsen, bestyrelsesmedlem
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PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN 2021

At få et barn med Downs syndrom er en gave . Det har ændret 
mine personlige værdier, vendt op og ned på dagligdagen, og i 
det hele taget blev jeg en mor, som ser på tilværelsen og foræl-
drerollen fra et andet perspektiv, end jeg ellers vil have gjort, og 
det er jeg taknemmelig for . 

Jeg er mor til Jonas, som er født med Downs syndrom for 21 
år siden, desuden har jeg to andre dejlige børn, Oliver på 19 og 
Tobias på 17, de er begge super dejlige brødre til Jonas .

Jeg ser en stor værdi og vigtighed i at være ambassadør for 
vores dejlige børn med Downs syndrom og sørge for, at de bliver 
ligestillet i samfundet, får de optimale vilkår for deres udvikling, 
og at der i samfundet bliver sat fokus på, at alle mennesker med 
Downs syndrom er lige så forskellige som normalt fungerende 
mennesker, og at ALLE har ret til og krav på en individuel udvik-
lingsplan samt en tryg og meningsfuld tilværelse som voksen .

Som kasserer vil jeg arbejde for, at LDS har en sund økonomi, og 
at alle relevante puljer/fonde bliver søgt til tiden, således at der er 
midler til at afholde aktiviteter for børn og forældre i foreningen .

Alena Jensen, bestyrelsesmedlem

Jeg hedder Sif Bjarnø, er 39 år og mor til Emilie på 10 år, der har 
Downs syndrom og ADHD, og til Mads på 8 år . Jeg bor i Hvidovre 
sammen med min mand og børn .

Jeg er uddannet sygeplejerske, hvor jeg primært har arbejdet 
med børn på forskellige afdelinger og nu arbejder i en almen 
praksis i Søborg, hvor jeg heldigvis fortsat har mulighed for at 
arbejde med børn og unge .

Jeg har meldt mig som suppleant, da jeg ønsker at vide mere og 
ønsker at arbejde med vores børns nutid og ikke mindst fremtid .

Sif Bjarnø, suppleant



Down & Up 2/2021 13

Hvad gør man, når skoler og idrætsaktiviteter bliver lukket ned? Når rutiner 
og alt det, ”vi plejer”, pludselig ikke gælder længere, og når det er vanskeligt 
at se en ende på galskaben? Det har vi spurgt jer om, og her kommer nogle 
små fortællinger fra hverdagen under corona-lockdown 2020 og 2021. 

Hvordan har medlemmerne
klaret sig gennem lockdown?
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”Vi blev efterhånden ret bekymrede for, om 
Siiri fik rørt sig nok, når der var lukket ned for 
både idræt i skolen, svømning og basketball . 
Der var ikke meget sved på panden længere”, 
fortæller Siiris mor, Hanne Lilja . Siiri er glad 
for rutiner, og det var ikke bare sådan lige at 
motivere hende til at komme ud og få rørt sig, 
når det var uden for den normale kontekst . 
Løsningen viste sig at ligge lige (over)for .

I huset overfor Siiris familie bor en sød, æl-
dre dame, der for nylig er blevet alene, og som 
derfor følte sig meget ensom . Også selvom hun 
har en meget sød ven i bomuldshunden Tulle, 
som elsker at komme ud at gå . 

”Det slog mig, at vi kunne løse flere pro-
blemer på én gang: Vores datters manglende 
motion og vores genbos behov for at tale med 
andre mennesker” . Hanne Lilja spurgte derfor 
genboen, om de måtte gå eftermiddagstur sam-
men med hende og hendes lille hund, og dét 
forslag blev straks modtaget med glæde . Alle 
ugens 7 dage under nedlukningen i foråret 
2020, gik Siiri, Hanne, Tulle og genboen tur i 
nabolaget . Succesen var så stor, at de – efter 
den første genåbning – fortsatte gåturene i 
weekenderne . En fin tur på en lille halv time 
”i adstadigt tempo”, og alle – både 2-benede og 
4-benede – er glade . 

I Hvidovre, otte kilometer vest for Københavns 
Centrum, bor nu 18-årige Siiri med sin familie . 
Siiri er normalt en aktiv teenager, der både 
dyrker svømning og basketball . Men så kom 
corona og ændrede det hele . 

I foråret 2020 gik Siiri i 10 . klasse, hvor der 
også var idræt på skemaet . Alt i alt fik hun 
derfor en ganske god mængde motion i sin dag-
ligdag, hvilket er et vigtigt element i arbejdet 
med at holde hendes led stærke og konditionen 
i orden . Men det var FØR coronaen ændrede 
hverdagen for os alle sammen – også for Siiri 
og hendes familie .

Siiri og familie
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Familien Overgaard fra Herning besluttede sig 
i foråret 2020 for at holde Luna, 11 år, hjemme 
fra Herningsholmskolen under lockdown . 

”Specialklasserne var ellers undtaget fra 
lockdown, men vi ville ikke risikere, at skolen 
endte med at blive smittekilden . Desuden var 
selve tilbuddet forringet kraftigt, eftersom alle 
de praktisk/musiske fag som svømning, idræt 
og musik var aflyst, så vi vurderede, at dansk og 
matematik lige så godt kunne klares hjemme-
fra”, forklarer Juliane Overgaard, der er mor til 
Luna og hendes tvillingesøster, Lærke, foruden 
Lillebror Jonas på 10 og lillesøster Venus på 8 
år . Heldigvis har skolen bakket beslutningen 
op, og der blev fundet en smidig løsning på 
registrering af fravær mv . 

Også Lunas lærere har været behjælpelige 
med at finde opgaver, der kunne arbejdes med . 
Fx Skæg med matematik, Just Dance osv . I prak-
sis har det kunne lade sig gøre, fordi Juliane, 
der er leder af en aftenskole, har kunne tage 

Familien Overgaard

børnene med på arbejde . Her har Luna og hen-
des søskende også haft praktiske opgaver i løbet 
af dagene . De har fx ryddet op og makuleret 
gamle papirer, og så blev de sat til at male en 
hvid væg, der trængte til en opfriskning .

Selv om der ikke har manglet arbejde, har 
der alligevel været savn . Luna spiller på Lyk-
keLiga, og mor Juliane er træner samme sted, 
og DET savner de altså! Her har det hjulpet 
med lidt hjemmetræning, og så har Luna set 
og hørt de skønne sange på YouTube . 

Juliane anbefaler helt klart at tage barnet 
hjem fra skolen, hvis man i familien har ram-
merne og overskuddet dertil .

”Jeg er modstander af, at der laves generelle 
regler, der gælder for alle specialbørn”, siger 
Juliane, der mener, at familierne i højere grad 
burde have lov til at bestemme selv, hvad der 
passer bedst i netop deres situation . Hun pe-
ger på, at det allervigtigste er den gode dialog 
mellem skolen og hjemmet . 
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Plejefamilie til Tobias-Noah

Mette Kristensen fra Roskilde er plejemor til 
Tobias-Noah på nu knap 7 år . Han kom til fami-
lien som spæd, og da han er hjerteopereret og 
desuden har en spiseforstyrrelse, var familien 
fra starten af lockdown enige om at skærme 
ham bedst muligt imod covid-19 .

”Aflastningsbørnehaven lukkede desuden 
ned i foråret, og det første, vi mærkede af kon-
sekvenser herpå, var, at vores Tegn-til-Tale her-
hjemme måtte opgraderes gevaldigt”, fortæller 
Mette med en stemme, der afslører, at det har 
været en stor opgave . 

”Pludselige stod vi i nogle helt andre situa-
tioner med Tobias-Noah, end vi plejer på de 
timer af døgnet, hvor han normalt er hjemme, 
og hvor der skulle bruges helt andre ord og 
tegn, end dem vi plejer – samtidig med, at si-
tuationerne jo skulle klares – og helst på en god 
måde”, forklarer Mette . Hun peger på, hvordan 
det faktum, at alle rutiner bliver omlagt, også 
kan have en dramatisk indvirkning på de ter-
mer og begreber – og dermed også tegn – der 
bruges inden for hjemmets fire vægge . Det er 
ikke noget, der bare lige klares på 5 min . Det 
er en stor omvæltning – næsten som at starte 
forfra på mange måder .

Men bedst som det virkede ret uoverskueligt, 
oplevede familien også en positiv side ved lock-
down, og det var med til at bære dem igennem . 

”Før lockdown var dagsrutinen fyldt med 
skift for Tobias-Noah: Hjemme, bus, børnehave, 
bus, hjemme igen, stillestund, aftensrutiner . Og 
så forfra igen næste dag . Det blev tydeligt, at 
det faktisk var et ret hårdt program for Tobias-
Noah, men også for os som familie . Pludselig 
oplevede vi, at vi under lockdown fik ”ro på”, og 
at den nyvundne ro og forudsigelighed havde 
en gavnlig effekt på Tobias-Noah .”, forklarer 
Mette, der også peger på, at de nu har bedre tid 
og overskud til at fjolle og give ting den tid, de 
nu engang tager .
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Rikke og coronatiden

Af Kirsten Marie Sørensen

I sidste nummer af Down & Up beskrev jeg den 
meget frustrerende situation, Rikke, hendes 
bofæller og vi pårørende stod i, og hvilken ef-
fekt det havde på Rikke, bla . med stort vægttab . 
Situationen er lettet lidt, og efter jul har Rikke 
og jeg igen vores fredagsaftale med træning 
og indkøb .

Der er begrænsning på antallet af besø-
gende, der må komme på bostedet, men nu er 
det til at have med at gøre, og Rikke er ander-
ledes afslappet i det hele nu og meget fortrolig 
med mundbind og hygiejne .

Når bladet er på gaden, har Rikke fået sit 
sidste vaccinationsstik, og så kan vi begynde 
at leve lidt mere frit . Min mor på 92 er også 
vaccineret . Når vi så sikrer os at blive testet 
løbende, så må vi tro på, at vi kommer igennem .

Perioden med nedlukning og mindre socialt 
samvær har haft en positiv effekt på Rikke . 

Rikke har haft det sådan, at hun ikke tør gøre 
det, hun allerhelst vil, fordi hun er bange for 
at gøre sin kæreste ked af det . Derfor har hun 
haft svært ved at komme hjem, og ofte gik en 
aftale i vasken, fordi Rikke ikke kunne overskue 
konsekvensen af at tage hjem, selv om det var 
det, hun ønskede . 

Nu ringer Rikke selv og spørger, om hun må 
komme hjem på weekend . Det er så skønt . Hun 
var selvfølgelig også med til sin nevøs barne-
dåb – igen uden problemer . Alene glæden over 
at skulle være sammen med familien og ikke 
mindst hendes nevøer er guld værd . 

Her i bededagsferien skal vi i sommerhus . 
Rikke skriver hver dag en besked med, hvor 
meget hun glæder sig . 

Vi føler, at vi har fået den gamle Rikke til-
bage – det er fantastisk, og det glæder os alle 
sammen .
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Hvordan har du og din familie klaret jer under lockDOWNS? Har du gode oplevelser, skræk
historier, sjove finurligheder eller andet, som du vil dele med os andre? 
Det er altid spændende at spejle sig i andres hverdagsoplevelser, og du skal være meget 
velkommen til at skrive en lille historie til bladet – meget gerne med billeder, der hører til.

Hvad Jonas’ tid går med under covid-19

Af John Jensen 

Jonas er en ung mand på 20 år . Jonas har Downs 
syndrom og går på 3 . år på STU på Marjatta .

Jonas elsker at cykle og holde sig i form . Vi 
cykler eller går hver dag, og specielt på vores 
cykelture bruger Jonas sin fantasi og forestiller 
sig, at vi kører til Tjekkiet og besøger mormor 
på 83 år, som han ikke har set i 1 år .  

I november opfandt vi en coronadans med 
luftguitar, da Jonas er vild med at danse, og 
heldigvis havde Bon Jovi (som Jonas er vild 
med) lige udgivet en YouTube video, som viser 
udfordringerne med covid-19 . . . . . If you can’t do 
what you do . . ., do what you can!

Den sætter vi på flere gange om ugen, og 
så er der dømt luftguitar og vild dans (https://
www .youtube .com/watch?v=HBLAamIlxy8) .

Jonas spiller også vendespil og pandekage-
spil med mor og far, laver boller til sine to små 
brødre, som bliver hjemmeundervist, han laver 
kaffe og deltager i at lave frokost, og det elsker 
han, når han kan bidrage i køkkenet .

Jonas laver også lektier i Alkalær-bøgerne . 
10-15 min . kan han klare, inden turen går ind 
på værelset, og der sætter han Huset på Christi-
anshavn, Far til 4 eller Olsen Banden på DVD’en, 
ellers hører han blot musik på sin iPad . Når vi 
spørger, om han keder sig, så kigger han op på 
os og siger neeej, jeg har for travlt .

Efter juleferien valgte vi at holde Jonas 
hjemme pga . den engelske version af covid- 
19 og den øgede smitterisiko (vi er heldige, at 

både Alena & jeg kan arbejde hjemmefra lige 
pt .) . Det er et dilemma, da vi gerne vil give Jonas 
mulighed for at være social med sine venner, 
men vi kan ej heller overskue, hvis Jonas skulle 
blive smittet og måske komme på sygehus . Vi 
vurderer efter aftale med Marjatta situationen 
hver fredag .

I vores baghoved sidder hele tiden de un-
dersøgelser, der er lavet i US & UK med perso-
ner med DS med en 40 % øget risiko for at dø 
af covid-19 .

Jonas nyder at være hjemme og siger, at STU 
er lukket, og den åbner ikke, før han har fået 
vaccinen . . . men her bryder mor og far ind med, 
at aftalen er, at når Mette Frederiksen siger, at 
nu må Oliver og Tobias komme i skole igen, så 
må Jonas også .
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”Bag en kage” live

Hjalte var meget opmærksom på, hvad og 
hvornår Karl Emil gjorde tingene undervejs 
i live-streamningen, så alt blev fulgt til punkt 
og prikke . 

Vi havde valgt – lige som Karl Emil – at vores 
ekstra skulle være chokolade, så det blev hak-
ket fint af Hjalte .

Vi valgte at fejre WDSD2021 ved at deltage i live-streamning 
sammen med Guld-Karl Emil på Facebook, hvor vi sammen 
skulle bage en kage, hver for sig. Hjalte på 9 år og lillesøster 
Matilde på 4 år var så klar. Vi startede med at finde alle  
ingredienser frem og fik dem målt af, så vi var klar til at følge 
Karl Emil. Vi havde valgt at bruge Karl Emils opskrift og  
glædede os så meget til at smage kagen, når den var færdig.
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Så var kagen klar til ovnen, og vi vinkede farvel 
til Karl Emil på computeren, og ventetiden var 
lang – specielt for kageglade lillesøster .

Da kagen var bagt, blev vi hurtigt enige om, at 
glasur var lige det, kagen manglede .

Kagen blev spist med velbehag . Tak til Karl 
Emil for opskriften og et super godt arrangement .
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ENDELIG oprandt dagen, hvor vi igen kan 
skrive om et arrangement, der rent faktisk 
blev til noget! At vi så oven i købet kan skrive 
om en kæmpe succes – det gør jo ikke histo-
rien dårligere. 

Af Grete Fält-Hansen

Hvis der er noget, de kan i Fårup Sommerland, 
så er det at få alle til at føle sig velkomne . Ar-
rangementet ”En forårsdag i skoven” er en årlig 
tilbagevendende begivenhed, hvor parken – 
foruden at glæde en masse børn og unge med 
særlige udfordringer – indfører nye ansatte i 
rutinerne og i den helt specielle ånd, der her-
sker i sommerlandet i skoven . Jeg ved ikke, 
hvordan de gør . Men de er virkelig gode til at 
få fat i en masse søde mennesker, og i år var 
ingen undtagelse . 

Ligegyldig hvor man var: I hotellet, forly-
stelserne, caféerne, restauranten – eller bare 
rundt omkring på området, blev man mødt 
af store smil og en hjælpsomhed helt ud over 
det almindelige . 

Vejrguderne synes også, det er en god idé 
med sådan en dag . De havde i hvert fald gjort 
deres til at gøre dagen helt speciel .

Men lad billederne tale for sig selv . Vi håber, 
at vi også er heldige at blive begunstiget med 
billetter næste år .

TUSIND TAK FOR EN DEJLIG DAG 
TIL FÅRUP SOMMERLAND!

Solskin fra en skyfri himmel, glade børn og afslappede voksne.

FÅRUP SOMMERLAND – 25. APRIL 2021 

En dejlig forårsdag i skoven

➤
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FLERE BILLEDER FRA EN DEJLIG SOMMERDAG I SKOVEN
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Det er uden tvivl en udfordring at skabe en 
træning, der kan rumme alle på et hold, hvor 
alderen spænder fra 5-16 år, og hvor børne-
nes udfordringer og udviklingshandicaps er 
vidt forskellige . Men mere end noget andet er 
det en stor fornøjelse . Glæden og fornøjelsen 
overstiger klart udfordringerne ved de diffe-
rentierede behov . Vi forsøger så vidt muligt at 

Jeg hedder Emilie, jeg er 10 år og elsker at gå til hånd-
bold med mine venner .

Jeg spiller til daglig på Ajax Happy Kids, som er 
en del af Lykkeligaen – verdens største landshold . 
Jeg er på min 4 . sæson . Jeg var med helt fra starten, 
og træningen er ugens højdepunkt .

Jeg var ked af, at vi skulle holde pause under coro-
naen, og jeg spurgte næsten dagligt, om vi ikke snart 
skulle til håndbold igen . Heldigvis har jeg de bedste 
trænere, og lige så snart, der var mulighed for det, 
startede vi op igen udendørs, hvilket er fedt for mig 
og koldt for farfar, som altid er med til at heppe på 
mig til træningen .

Vi har haft besøg af tidligere landsholdsspiller 
Camilla Andersen og Rikke Nielsen, som har startet 
Lykkeligaen . De var virkelig seje og fik os i gang med 
at spille kamp til træning .

Det bedste ved at gå til håndbold er vennerne, lege, 
spille bold, vandpauserne og en af mine træneres 
datter på omkring 2 år .

Vi er meget forskellige på holdet, fra mindre end 
mig på 1,30 m til en dreng på ca . 1,85 m . Vi holder 
sammen og er altid gode venner .

Emilies håndbold

I vores trænerteam for Ajax Happy Kidz i Ajax 
København er der ingen, der har særlige forud-
sætninger for at arbejde med børn med udvik-
lingshandicaps . Vi har alle civile jobs eller stu-
dier, der intet har med dette fagområde at gøre . 
Vores baggrund er, at vi alle elsker håndbold 
– og børn .  Vi er håndboldtrænere og håndbold-
entusiaster, men vi er ikke pædagoger . 

En hilsen fra trænerteamet:

At være træner for et hold i Lykkeliga

➤



Down & Up 2/2021 29

Brug dit kamera
NÅR DU TAGER BILLEDER TIL BLADET

Du er altid velkommen til at tage billeder til bladet.
Men brug dit kamera og ikke mobiltelefonen. 

Billeder, taget med mobiltelefon, er oftest grumsede, uskarpe og 
har  dårlige farver – især hvis de er taget  indendørs.

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

have fokus på glæde og bevægelse – gennem 
håndboldrelaterede aktiviteter . Børnenes impo-
nerende rummelighed og accept af hinandens 
forskelligheder gør, at de differentierede behov 
bliver lidt underordnede . 

Den største forskel på at træne Happy Kidz 
og anden ungdomshåndbold i Ajax København 
er, at vi hos Happy Kidz har en langt højere 

grad af gentagelse i øvelserne . Der er en langt 
højere grad af forståelse for, at alle kan have 
en dårlig dag og have brug for at trække sig 
lidt væk, og antallet af gange, hvor vi slutter 
med en fælles hygge-snack, er langt hyppigere . 

Anja Linde, afdelingsansvarlig 
hos Ajax Happy Kidz, Ajax København
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FOTOKONKURRENCE
Fotokonkurrencen annonceret i blad 4/2020 er nu afgjort. 

OG VINDERbilledet ER: 
Billede nr 6 – STORT TIL LYKKE

Vinderen skal kontakte Flemming på mail: 
flemming@downssyndrom.dk og oplyse ønsket størrelse på T-shirt 

og hvortil præmien skal sendes.

Af Kirsten Sørensen
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LEVMAGASINET FEBRUAR 2021  1

LEVS AFTENTELEFON
Når du ringer til Levs aftentelefon, møder 
du dygtige og engagerede frivillige med 
stort kendskab til udviklingshandicap og 
de udfordringer, som pårørende og familier 
kan stå med. De er nemlig selv pårørende 
eller har arbejdet med mennesker med 
udviklingshandicap gennem mange år. LÆS MERE PÅ WWW.LEV.DK
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Guide til vaccination
 mod COVID-19

Hvis du får tilbud om vaccination 
på et vaccinationscenter, vil de fleste få 

besked via e-boks eller via fysisk brev

Du bestiller tid på 
www.vacciner.dk

Hvis du får tilbud om vaccination på 
din arbejdsplads, så får du besked 

via din arbejdsgiver

Du aftaler tid til vaccination 
med arbejdspladsen

1. VACCINATION

Du venter mindst 15 minutter 
på vaccinationsstedet

2. VACCINATION
3-4 uger, evt. op til 6 uger, 

efter 1. vaccination

Du venter mindst 15 minutter 
på vaccinationsstedet

Vaccinen virker
Der forventes fuld effekt af vaccina-
tion 7-15 dage efter 2. dosis. Hvornår 
vaccinen har fuld effekt afhænger af, 

hvilken vaccine du har fået.  
Du kan læse mere på  

sst.dk/covid-vaccination
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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 støt-
teprojekt, hvor man ved at 
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 pri-
sen går ubeskåret til Lands-
foreningen 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 .

Run 4 charity – et støtteprojekt
Af Karina Rhiger
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Husk også at følge foreningen på hjemme siden: 
www.down.dk samt på foreningens Facebookside.

Aktivitetskalender 2021

DATO: ARRANGEMENT: HVEM:

28.-30. maj Bestyrelsesmøde LDS

Programmet er ikke komplet og nye aktiviteter publiceres løbende. 

Ret til ændringer forbeholdes!

Redaktørens mailadresse står på side 2.

HOLD DIG OPDATERET PÅ  
HJEMMESIDEN OG PÅ 
 FACEBOOK OM AKTIVITETER



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.down.dk, e-mail: downssyndrom@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.

H V O R D A N  B L I V E R  J E G  M E D L E M

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




