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kvalitet, og at det netop forebygger mistrivsel, 
ensomhed og mangel på socialt tilhørsforhold .

Og netop to af disse kerneaktiviteter i LDS, 
der faciliterer social støtte og viden – aktivi-
tetsweekenden og forældrekurset fylder i dette 
blad . Den første weekend i september var der 
endnu en gang fuldt hus til foreningens aktivi-
tetsweekend, og 30 glade familier var i år samlet 
et nyt sted – nemlig i Givskud Zoo . 

Det har 3 medlemmer skrevet nogle fine ar-
tikler om til dette blad, og der er mange skønne 
billeder derfra . Også det kommende forældre-
kursus, der ligger lige om hjørnet – søndag d . 
13 . november, præsenteres her i bladet af vores 
nye fungerende næstformand Sif Bjarnø . 

I hendes artikel fortæller hun om de to op-
lægsholdere, som forhåbentlig vil inspirere og 
gøre os klogere på dagen . Og endelig skal den 
nye samlede bestyrelse selvfølgelig præsente-
res, så I medlemmer kan lære os bedre at kende .

Tøv aldrig med at tage kontakt til os i forhold 
til ønsker og idéer til foreningen, glæder eller 
bekymringer, I ønsker at dele eller andet . Det 
er jer, vi er her for!

Og ud over alle de vigtige aktiviteter og op-
gaver, vi som forening har i forhold til jer med-
lemmer, så ser jeg også frem til arbejdet med 
at kæmpe for at skabe de bedst mulige vilkår 
for mennesker med Downs syndrom og deres 
familier og påvirke debatten og udviklingen 
på området . Det gør vi i LDS på flere måder .

Det kan være ved at stille op til interview 
i medierne eller hjælpe dem med baggrunds-
viden . Det kan være ved at formidle viden til 
og undervise kommende fx jordmoder-, pæ-

Som I har kunnet læse i foreningens nyheds-
brev, hjemmeside og på de sociale medier har 
Grete Fält-Hansen grundet personlige årsager 
desværre besluttet at fratræde posten som for-
eningens formand med øjeblikkelig virkning .

Som næstformand er jeg derfor pr . 1/10 trådt 
til som fungerende formand for Landsforenin-
gen frem til næste generalforsamling, og det 
er derfor, at det nu er mig, der skriver dette 
formandsord til bladet .

Grete har med sine tæt på 20 år i foreningen 
været en kæmpe kapacitet og sat betydnings-
fulde spor med sit store engagement, viden, 
skarpe og kompetente kommunikation og store 
hjerteblod . Hun har været med til at præge 
både foreningens og bestyrelsens udvikling, 
og jeg og resten af bestyrelsen vil gerne takke 
hende for hendes store indsats og ønske held 
og lykke fremover .

Det er jo ikke en ønskesituation at skulle 
tiltræde under de omstændigheder og så hur-
tigt, men jeg er glad for den store opbakning, 
jeg har fået fra hele bestyrelsen – og jeg håber 
selvfølgelig også, at I medlemmer vil støtte op 
herom . Jeg lover, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, 
for at passe godt på vores alle sammens LDS, og 
jeg ser frem til – sammen med resten af den seje 
og dygtige bestyrelse – at fortsætte det vigtige 
arbejde i en forening, der betyder rigtig meget 
for mig . Jeg er stolt over at være en del af det 
stærke fællesskab og sociale netværk, som vi 
har og faciliterer i foreningen .

Vi har mange vigtige aktiviteter og opga-
ver i vores forening! Arrangementer der faci-
literer både fællesskab, socialt netværk samt 
faglig formidling og deling af viden, som vi 
alle har brug for, til at støtte vores kære med 
Downs syndrom bedst muligt . Og også os selv 
som forældre for det er også vigtigt . Vi ved fra 
forskningen på området, at netværk og social 
støtte er afgørende for vores oplevelse af livs-

DEN FUNGERENDE FORMAND HAR ORDET

AF
 L

IN
E 

N
AT

AS
CH

A 
LA

RS
EN

Fortsættes side 5



Down & Up 4/2022 5

pr. oktober 2022.

Bestyrelsen

Redaktør
Kirsten Marie Sørensen
ksorensen@stofanet .dk

Bestyrelsesmedlem 
Sanne Povlsgaard
spovlsgaard@hotmail .com

Bestyrelsesmedlem 
Cecilie Olsen
ceciliehwo@gmail .com

Fungerende formand 
Line Natascha Larsen
linenatascha@hotmail .com

Fungerende næstformand 
Sif Bjarnø
sifbjarno@gmail .com

Kasserer 
Alena Jensen
alenajensen19@gmail .com

Suppleant
Frank Krogh
frankkrogh@yahoo .dk

Suppleant
Erin Gertsen
eringertsen@gmail .com

dagog- eller lærerstuderende . Det kan være 
ved vores hospitalssamarbejde og den dialog, 
vi tager med sundhedspersonalet, når vi er 
derude, eller ved at sidde med i følgegrupper 
til forskningsprojekter . For alt sammen er med 
til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at alle 
børn, unge og voksne – med eller uden ekstra 
kromosomer og funktionsnedsættelser – og 
deres familier og pårørende skal sikres et godt 
og meningsfuldt liv! 

Derfor er jeg også glad for at fortælle jer, at 
jeg i starten af november tiltræder som besty-
relsesmedlem i hovedbestyrelsen i Lev – Livet 

med udviklingshandicap . Jeg glæder mig til at 
bidrage til at løfte Levs vigtige arbejde med 
bl .a . at forsøge at sikre en retssikkerhed og 
en specialiseret og bedre hjælp til mennesker 
med udviklingshandicap og deres pårørende .

Og når du så nu står med bladet i dine hæn-
der, har der netop været afholdt Folketingsvalg . 
Jeg håber inderligt, at handicap har fået lov til 
at fylde mere i medierne og de politiske debat-
ter, end hvad det har gjort indtil nu i denne 
skrivende stund .

Jeg ønsker jer alle et godt og glædesfyldt 
efterår!
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det meget meningsfuldt at være en del af det 
stærke fællesskab og sociale netværk, som vi 
har og faciliterer i foreningen .

Ud over formands- og presseopgaverne er 
jeg især involveret i bestyrelsens samarbejde 
med vores nordiske og europæiske søsterfor-
eninger, og i det regi deltager jeg på sparrings-
møder, seminarer og forskningskonferencer . 
Jeg bruger i bestyrelsesarbejdet også min 
forskningsbaggrund til at holde mig opdate-
ret i forhold til den forskning, der foregår på 
området . I de sidste par år har jeg siddet med 
i en følgegruppe for et forskningsprojekt om 
Downs syndrom .

Jeg har været med i bestyrelsen i Lands-
foreningen Downs Syndrom siden marts 2017 
og været næstformand siden marts 2020 . Jeg 
ser frem til at fortsætte med at bidrage til det 
vigtige arbejde, vi gør i foreningen – nu som 
formand .

Jeg er 45 år og mor til to dejlige drenge – August 
på 11 år med Downs syndrom og Bertram på 9 
år . Jeg bor sammen med min mand og drenge 
i Humlebæk .

Jeg er psykolog, ph .d . og har i de sidste 6 år 
arbejdet med politisk interessevaretagelse som 
psykologfaglig politisk konsulent . I øjeblikket 
er jeg i gang med at starte op som selvstændig 
psykolog med speciale i pårørendeproblematik-
ker . Dertil sidder jeg fra november 2022 med i 
bestyrelsen i Lev – livet med udviklingshan-
dicap .

Så længe jeg kan huske, har jeg været opta-
get af sociale og samfundspolitiske forhold . Jeg 
er med i bestyrelsen i Landsforeningen, fordi 
jeg er motiveret af at arbejde for at skabe de 
bedst mulige vilkår for mennesker med Downs 
syndrom og deres familier og pårørende samt 
at informere og forsøge at påvirke debatten 
og udviklingen på området . Dertil finder jeg 

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

Line Natascha Larsen
fungerende formand
E-mail: linenatascha@hotmail.com

De resterende bestyrelsesmedlemmer 
 præsenteres i næste nummer
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generalforsamling . Jeg har tidligere været en 
del af Københavns Downs-forenings bestyrelse .

Jeg har i mit bestyrelsesarbejde fokus på 3 af 
vores kerneopgaver . Jeg er med til at organisere 
aktivitetsweekend, planlægge forældrekursus 
og en del af vores hospitalssamarbejde, herun-
der kontaktforælder til kommende forældre 
eller familier med nyfødte børn med Downs 
syndrom .

Jeg brænder for netværk, vidensdeling og 
formidling .

Jeg hedder Sif Bjarnø og er 40 år . Jeg bor i Hvid-
ovre sammen med min mand Peter og vores 
børn Emilie på 12 år, der har Downs syndrom 
og ADHD, og Mads på 9 år .

Jeg er uddannet sygeplejerske, hvor jeg pri-
mært har arbejdet med børn og unge på for-
skellige afdelinger og nu arbejder i en almen 
praksis i Rødovre, hvor jeg heldigvis fortsat 
har mulighed for at arbejde med børn og unge .

Jeg har været en del af bestyrelsen i 1 ½ år . 
Først som suppleant, så bestyrelsesmedlem og 
nu som fungerende næstformand indtil næste 

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

Sif Bjarnø
fungerende næstformand
E-mail: sifbjarno@gmail.com

Vi har boet i Oslo fra aug . 2015 til jan . 2019, 
og der fandt jeg rigtigt ud af, hvor vigtigt et godt 
Downs-netværk er . 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 me-
get på sinde i forhold til mit forsatte arbejde i 
bestyrelsen, at være med til at skabe netværk 
for alle .

Jeg bor i Aalborg sammen med Ture og vores 
to dejlige børn, Hjalte på 11 år og Matilde på 5 
år . Hjalte har Downs syndrom . 

Jeg er uddannet pædagog og bruger meget 
tid på at være kreativ .

Jeg har nu startet min anden periode i be-
styrelsen og finder det meget spændende at 
være med til at gøre en forskel i foreningen . 
Jeg beskæftiger mig med mange forskellige ting 
i foreningen, men min største post er at være 
tovholder på Aktivitetsweekenden . 

Sanne Povlsgaard
bestyrelsesmedlem
E-mail: spovlsgaard@hotmail.com
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community . Although I do not have a lot of 
experience in being a member of a bestyrelse, 
I have experience in social media management, 
website development, graphic design and really 
bad dad jokes . 

I hope to use these strengths to help spread 
awareness about Landsforeningen Downs Syn-
drom and Down syndrome in Denmark .

Hi! My name is Erin and I am originally from 
the US but moved to Denmark 9 years ago . My 
oldest son, Rune, is 10 years old and has Down 
syndrome . He prefers to go by Rune Arther 
Beastmaster Ninja Warrior Rower Ranger . 

I also have a younger son, Orik, who is 7 
and alternates between wanting to be Hulk or 
a dinosaur . We live in Skive where I am maste-
ring jysk dialect . 

I joined the bestyrelse because I want to 
be part of Denmark’s greater Down syndrome 

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

Erin Gertsen
suppleant
E-mail: eringertsen@gmail.com

meget at være med til at gøre en forskel for 
andre . Derfor har jeg valgt at være en del af 
Landsforeningen Downs Syndroms bestyrelse .

Jeg glæder mig til at give mit bidrag til for-
eningen . Der, hvor jeg mener, jeg kan bidrage 
mest, er i planlægningen af arrangementer 
og kurser .

Jeg hedder Frank og er 45 år . Jeg bor på Stevns 
sammen med min familie . Jeg har 5 børn på 
henholdsvis 19, 17, 15, 5 og 4 år . Den mindste 
er Filippa, som har Downs syndrom . 

Jeg har tidligere erfaring med at være i be-
styrelse i mine børns institutions- og fritidsliv . 
Jeg elsker frivilligt arbejde, og det giver mig 

Frank Krogh
suppleant
E-mail: frankkrogh@yahoo.dk
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Vi var heldige at komme med på aktivitets
weekend med Landsforeningen i september 
2022. Vi har ikke deltaget før, men hold da 
op, hvor var det en god oplevelse, så det vil 
vi gerne igen. 

Af Kim Mogensen

Jeg er alene med Valdemar, og desværre har 
han heller ikke nogen søskende, så en weekend 
fyldt med aktiviteter og ikke mindst en masse 
jævnaldrende børn var noget Valdemar i den 
grad nød .

Lørdag var der rigtigt meget at vælge mel-
lem . Vi nåede sportshallen, hvor vi byggede 
høje tårn af madrasser, Valdemar hjalp med at 
vælte dem . Vi bagte også snobrød, vi var med 
til musiklegene, og vi fik også prøvet kræfter 
med kreativiteten i krea-rummet .

Søndag benyttede vi os af fribilletten til Giv-
skud Zoo, den passede lige ind i, at Valdemar 
de seneste måneder er blevet meget mere in-
teresseret i dyr, end han før har været . Vejret 
var strålende, og der var masser af dyr ude at 
nyde det gode vejr .

Det skal også med, at indkvarteringen var 
formidabel, at vi skulle gå et stykke for at få 
aftens- og middagsmad gjorde os ikke spor  
– vejret var jo fint .

Stor ros til foreningen for arrangementet . 
Hvis man ikke har så meget familie og rela-
tioner, er aktivitetsweekenden virkelig et ar-
rangement, vi vil huske længe, for en masse 
gode oplevelser .

Kærlig hilsen til jer alle
Valdemar og hans far

For første gang på aktivitets
weekend med Landsforeningen

TEMA
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lesfoto og is lavede Nanna en med billeder af 
vores ferie i sommer . Nanna plejer at trække 
sig til værelset til iPad-tid i nogle timer, men 
det blev kun til 45 min ., og selvom hun var 
træt og fyldt op med mange dejlige indtryk, 
kunne hun godt slukke uden en krise og var 
igen klar til aftensmad, disco med Trolle og 
Thormod, slushice og popcorn . Men efter 1 1/2 
time vendte Nanna sig om og gik ud ad døren 
og op til værelset, nu var hun færdig . 

Søndag morgen efter en lækker morgenmad, 
kram og knus, kørte vi over i Givskud Zoo . (Vo-
res første tur i Givskud Zoo) . Der overraskede 
Nanna igen, hun beklagede sig ikke eller satte 
sig ned og ikke ville gå mere eller ville en anden 
vej end os andre . 

Vi gik 8 km i næsten 7 timer, og jeg tror, vi 
så alle dyr . Nanna elskede det, og især ulvene 
og løverne var et stort hit, og små gedekid, der 
legede, blev nærstuderet fra en træstub, og der 
sad vi så i en halv time . Det er en af de store 
glæder ved Nanna, hun nyder nogle ting lidt 
ekstra (især dyr, mad og is), og hun har lært 
os som familie ikke at have så travlt og nyde 
det øjeblik, vi er i . 

Da vi satte os i bilen, sagde Lillebror Hjalte, 
det har været sådan en god weekend, og det var 
vi alle meget enige i . Tusind tak fra familien 
Pantung til Landsforeningen Downs Syndrom 
og de frivillige for en fantastisk weekend .

Efter 3 års pause fik vi igen mulighed for at 
komme med til aktivitetsweekend. 

Af Stine Pantung

Fredag eftermiddag kørte vi fra Roskilde til Giv-
skud . Som noget nyt skulle vi bo på Dan hostel 
ved siden af Givskud Zoo og ikke Pindstrup 
Centret på Djursland . 

Selvom alle i vores familie (Nanna med DS 
13 år, storebror Nichlas 18 år og lillebror Hjalte 
11 år, far Kim og mor Stine) har nydt mange 
år på Pindstrup, da børnene var små, syntes vi 
nu, at det var skønt at prøve noget andet, og da 
Nanna elsker dyr, var det super fedt . 

Vi glædede os også til at være sammen med 
alle de skønne mennesker igen – med eller uden 
et kærligheds-kromosom, som vi har lært at 
kende igennem Downs-foreningens aktivitets-
weekender og forældrekurser .

Det var en fantastisk weekend med super 
gode aktiviteter, social hygge, grin og gode 
snakke . Der var kreaværksted, billedcollage, 
bål, aktiviteter i en stor hal . Ved “rør og spørg” 
så vi bl .a . en elefantfod, skelethoved af en giraf 
og en løve, og vi rørte ved pelsen fra en løve 
og en zebra .

Nanna nød en hel formiddag i kreavækste-
det, og senere lavede hun en billedcollage af 
billederne, vi tog, i “rør og spørg”, og efter fæl-

Aktivitetsweekend 2022 med 
 Landsforeningen Down Syndrom

TEMA
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og samtidigt have tid til en snak her og der . Vi 
havde helt sikkert alle den dejligste dag, hvor 
der blev leget, grinet, tumlet og i den grad hyg-
get på kryds og tværs af både børn og voksne . 

Om aftenen var der gallafest, hvor alle børn 
og voksne var hoppet i festtøj til en fælles mid-
dag . Så hyggeligt at se hvordan alle havde gjort 
sig umage for at være klar til fest . 

Efterfulgt af middagen fortsatte aftenen 
med koncert og diskotek . Sikke en fest . Alle 
var med – klar på sang og dans, og små guld-
klumper blev trætte . 

Søndag morgen bestod af trætte men glade 
børn, der enten skulle hjem efter morgenmaden 
eller videre i Zoo . Uanset hvad de forskelliges 
søndagsplaner var, tror jeg, alle var enige om, 
at den allerdejligste weekend var gået alt for 
hurtigt, og at vi jo netop først var begyndt .

Så tusinde tak for den skønne weekend . En 
tid som er helt særlig, for i den weekend er vi 
alle ens .

Ingen behøver at forklare, undskylde eller 
føle sig anderledes . Vi har alle vores ”guld” med, 
som netop er grunden til det hele . Så som en 
stor familie, hvor alle ligner lidt hinanden, og 
hvor vi alle helt klart forstår det, vi som for-
ældre og familier står i . En ubeskrivelig rejse 
med hver vores uvurderlige skatte . Vores guld .

Netop hjemvendt efter den hyggeligste week
end i Givskud med Downsforeningen.

Andreas Storsul Nielsen

Som noget nyt gik turen i år til Givskud Zoo-
hostel, hvor vi blev indkvarteret på hyggelige 
værelser – alle i samme bygning, som gjorde 
det lettere at være sammen og dermed også at 
lære andre familier at kende, også efter ”guldet” 
var puttet i seng . 

Omgivelserne udenfor var super ideelle, da 
der både var legepladser, boldbaner, sportshal 
og selvfølgelig Givskud Zoo lige om hjørnet, som 
vi alle havde indgang til og frit kunne benytte . 

Efter en hyggelig og afslappet fredag med 
middag, leg og aftenhygge rundt i fællesstu-
erne var alle klar på lørdagens mange skønne 
aktiviteter . Dagen igennem var der alt fra ryt-
mik, krea-værksted, tumle-lege i gymnastik-
salen, boldspil, bål og snobrød, ansigtsmaling 
og beautysalon og meget mere . Alle aktiviteter 
foregik dagen igennem, hvor man kunne være 
med, hvor man nu havde lyst og overskud . 

Alt var super velorganiseret og med søde 
hjælpere, der stod klar med en ekstra hånd, 
så man som forældre både kunne være der 
for vores ”guld-børn” samt øvrige søskende 

den 2. til den 4. september 2022

Downsweekend i Givskud 
TEMA
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virksomhed som selvstændig socialrådgiver . 
Hun har mange års erfaringer fra kommuner 
og brugerorganisationer m .v . i arbejdet med 
børn, unge og voksne med psykiske og fysi-
ske funktionsnedsættelser . Hun er også faglig 
konsulent for Levs telefonrådgivning .

I det hele taget er vi i trygge hænder, og vi 
er sikre på, at hvis ikke alle – så vil de fleste 
af os komme til at lære noget meget brugbart 
i vores fremtidige kontakt med kommunen .

Vores anden oplægsholder er psykoterapeut 
Lisbeth Ryelund .

Her har vi igen fokus på hverdagen og fami-
lielivet, om man er enlig, par, har søskende, en 
der er ved at gå i pubertet, lidt om seksualitet 
og meget andet .

Her fortæller Lisbeth lidt om sig selv
Privat:
Jeg er lillesøster til Annette, som på grund af 
skade ved fødslen er fysisk og psykisk udvik-
lingshæmmet . Hun bor i dag på institution 
men boede hjemme i hele min barndom . Jeg 
er værge for hende . 

I år har bestyrelsen valgt at holde årets for
ældrekursus på en anden måde, end vi tid
ligere har prøvet. Tidligere har det været et 
2dageskursus med overnatning. Sidste år 
var det aftenwebinar pga. corona. Og denne 
gang bliver det et heldagskursus og gratis. 

Vi håber, at I ligesom os synes, at emnet er 
spændende og relevant . Vi har i år valgt at 
have fokus på hverdagen og familien . 

Vores hverdag indeholder jo mange ting, 
men en ting, vi ofte hører om og snakker om, 
er kontakten med kommunen . 

De fleste af os har ikke tidligere været af-
hængige af sagsbehandling og har ikke været 
vant til at skulle begå sig i lovgivning m .m . 
Men det er nu blevet en del af vores hverdag 
på forskellig niveau . Om det handler om spe-
cialinstitutioner, skole, tabt arbejdsfortjeneste, 
merudgift og meget andet .

Vi har inviteret Gitte Madsen til at holde 
et oplæg, der skal hjælpe os med at navigere 
gennem lovgivning, rettigheder o .a . Gitte er 
socialrådgiver og har siden 2005 haft egen 

Forældrekursus – ses vi søndag den 13. november

➤
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Jeg har derfor 48-års erfaring som pårørende 
– som søster til et menneske med diagnose og 
særlige behov . Et menneske som er anderledes, 
og hvad deraf kræves af forældre og søskende, 
for at få en hel familie til at hænge sammen 
på godt og ondt . 

Jeg kender personligt både de gode cases i 
forhold til kommuner og de dårlige cases . Vi 
har gennem årene oplevet begge dele mange 
gange . Jeg kender til det at overveje og derpå 
flytte sit barn på institution, og alt hvad der 
følelsesmæssigt dér er på spil . 

Jeg har deltaget i et radioprogram på P1 . Et 
radioprogram som blev til på min foranled-
ning, fordi jeg synes, at der er for lidt fokus på 
de pårørende til et menneske med handicap .

Jeg har haft en kronik i Jyllands-Posten sam-
men med en anden pårørende for også dér at 
sætte fokus på det . 

Da jeg holder en del foredrag indenfor dette 
område, er jeg også flere gange blevet opfordret 
til at skrive en bog om emnet, men bogen er 
ikke skrevet . 

Jeg er frivillig mentor for en teenager, som 
er søster til et menneske med gennemgribende 

udviklingsforstyrrelse og har også samtaler 
med forældrene ad hoc . 

Fagligt:
Jeg er selvstændig som psykoterapeut, par-
terapeut, foredragsholder og supervisor .

Jeg arbejder således både med individuel 
terapi og parterapi og møder også der jævn-
ligt mennesker, der er pårørende til menne-
sker med handicaps, herunder også Downs 
syndrom .

Jeg holder foredrag indenfor en række for-
skellige emner, herunder bl .a om trivsel i fami-
lien – både overordnet, men også rettet direkte 
mod familier med særlige udfordringer . Har 
flere gange holdt foredrag eller kursusdage i på-
rørende-foreninger indenfor diagnoseområdet . 

Jeg har stor viden om udviklingspsykologi, 
tilknytningsteori og seksualitet, når man bli-
ver teenager, de tanker og overvejelser der 
ligger der .

Det er to meget erfarne damer, vi skal have 
glæden af denne dag . Vi glæder os til at se jer .

Med venlig hilsen bestyrelsen 

VI VIL MEGET 
GERNE HAVE 
GODE BILLEDER 
TIL BLADET
Brug dit kamera eller kameraet i din telefon, og sørg for, at det er indstillet 
til at tage billeder i høj opløsning (maksimum kvalitet).
Send billederne i jpg-format til redaktøren. Undlad at komprimere dem eller 
sætte dem ind i et tekstdokument.
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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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Lej Levs sommerhuse
- Hold din næste ferie i et af Levs

hyggelige sommerhuse

Lev har sommerhuse i

Nordjylland, på Sydfalster

og ved Vesterhavet

Læs mere om indretning, priser,

booking og rabatter på www.lev.dk



Down & Up 4/2022 29

Husk også at følge foreningen på hjemme siden: 
www.down.dk samt på foreningens Facebookside.

Aktivitetskalender 2022

Redaktørens mailadresse står på side 2.

DATO: ARRANGEMENT: HVEM:

12. november Bestyrelsesmøde Bestyrelsen

13. november Forældrekursus LDS

HUSK at fortælle os om aktiviteter i din lokalforening, 
så de kan komme med i kalenderen.

Programmet er ikke komplet, og nye aktiviteter publiceres løbende. 

Ret til ændringer forbeholdes!



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




