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formand for LDS blev jeg bl .a . interviewet om 
foreningens kontaktforældreordning og hos-
pitalssamarbejde, som vi efterhånden har fået 
en del international opmærksomhed på (og 
som vi i øvrigt planlægger at udbygge og for-
malisere yderligere i det nye år) . 

Vi talte om fosterdiagnostik, etik, menne-
skesyn, inklusion, mangfoldighed, samfunds-
udvikling og mange andre vigtige spørgsmål . 
Emner og problemstillinger som i den grad er 
relevante kontinuerligt at have fokus på og 
kæmpe for i vores samfund . Det bliver interes-
sant at følge den nye regering og deres ambitio-
ner og indsatser på handicapområdet . Det har 
i den grad brug for et markant løft og reform!

Og hvad finder du så i dette årets første 
blad? Som noget nyt har bestyrelsen valgt et 
årskoncept for bladet, så de fire blade i 2023 
vil køre med et fælles overordnet tema, men 
hvor hvert blad vil have fokus på en bestemt 
aldersgruppe . Det betyder, at du i dette første 
blad for året, vil finde artikler om småbørnsom-
rådet og herefter følger temaer og artikler for 
store børn/skolebørn, teenagere/unge voksne 
og i årets sidste blad voksne/21+ . 

Vi vil i artiklerne dykke ned i aldersrele-
vante temaer som fx skole og venskaber, et 
aktivt fritidsliv, ungdom, pubertet og kærester, 
STU og uddannelse, bolig, sundhed etc . Og hvis 
I medlemmer skulle have idéer til temaer eller 
selv har lyst til at bidrage med artikler til bla-
det, så er I meget velkomne til det . Tag endelig 
kontakt til os i bestyrelsen herom .

I skrivende stund står julen for døren, og 2022 
er ved at gå på hæld . Jeg har nu været funge-
rende formand for vores gode forening i tre 
måneder, og jeg vil godt benytte lejligheden 
til at sige tak til jer medlemmer og jer andre 
bestyrelsesmedlemmer for at tage så godt imod 
mig som fungerende formand midt i en gene-
ralforsamlingsperiode . Jeg har tydeligt kunnet 
mærke opbakningen og jeres engagement, det 
er en fornøjelse at være en del af, og jeg glæder 
mig over det stærke og vigtige fællesskab, som 
Landsforeningen Downs Syndrom er . 

Vi har i 2022 endnu en gang haft vigtige ar-
rangementer på programmet, som faciliterer 
socialt netværk og faglig formidling og deling 
af viden, heriblandt vores traditionsrige akti-
vitetsweekend og forældrekursus, som der har 
været stor opbakning til blandt jer medlemmer . 
Og så er der i år igen heldigvis blevet født nye 
små med Downs syndrom, og vi glæder os i 
bestyrelsen over igen – efter corona - at kunne 
komme ud på hospitalerne med vores velkomst-
pakker og byde nye små og deres familier vel-
kommen til foreningen . Som noget nyt har vi 
i bestyrelsen besluttet, at alle nye familier får 
et gratis medlemskab af foreningen på et år . 

Foreningens næstformand og jeg fik des-
uden i efteråret fornøjelsen af at bidrage til et 
spændende canadisk dokumentarfilmsprojekt 
med vores familier sammen med dokumenta-
risten Éli Laliberté og hans skønne søn Lucas . 
Den seje duo rejser rundt i Europa med de-
res filmhold for at møde andre mennesker og 
familier med Downs syndrom samt forskere 
og foreninger på området . Som fungerende 

Et nyt år med nye tiltag

FORMANDEN HAR ORDET

AF
 L

IN
E 

N
AT

AS
CH

A 
LA

RS
EN

Fortsættes side 5



Down & Up 1/2023 5

pr. oktober 2022.

Bestyrelsen

Redaktør
Kirsten Marie Sørensen
ksorensen@stofanet .dk

Bestyrelsesmedlem 
Sanne Povlsgaard
spovlsgaard@hotmail .com

Bestyrelsesmedlem 
Frank Krogh
frankkrogh@yahoo .dk

Fungerende formand 
Line Natascha Larsen
linenatascha@hotmail .com

Fungerende næstformand 
Sif Bjarnø
sifbjarno@gmail .com

Kasserer 
Alena Jensen
alenajensen19@gmail .com

Bestyrelsesmedlem
Erin Gertsen
eringertsen@gmail .com

Temaet i dette nummer af Down & Up er som 
nævnt småbørnsområdet, og du vil bl .a . finde 
artikler om hjemmetræning, tegn til tale og så 
har vi fået lov til at bringe en artikel af ergo-
terapeut Connie Nissen med gode råd til san-
semotoriske legeaktiviteter til vinterferien og 
behovet for fysisk kontakt og at mærke sig selv . 

Derudover finder du artikler fra vores seje 
lokalforeninger, vi har denne gang bidrag fra 
både Bornholm, Nordsjælland, Fyn og Hoved-
staden . 

Endelig skal resten af bestyrelsen præsen-
teres, så I medlemmer kan lære os bedre at 
kende . I sidste nummer af bladet var fem af os 
præsenteret, og i dette blad følger så de sidste 
to . Og apropos bestyrelse – så nærmer vores 
kommende generalforsamling sig – sæt kryds 
i kalenderen lørdag d . 25/3-2023 . 

Her skal vi bl .a . have valgt en ny bestyrelse, 
da der er flere af os, der er på valg, og nogle 
der ikke genopstiller . Vi har brug for nye friske 

kræfter i bestyrelsen og kan tilbyde et meget 
meningsfuldt og berigende bestyrelsesarbejde 
og fællesskab, hvor vi arbejder for at gøre en 
forskel for vores kære med Downs syndrom og 
os forældre, støtter hinanden og ikke mindst 
har det sjovt sammen . 

Tag endelig kontakt til os i bestyrelsen, hvis 
I ønsker at høre nærmere om bestyrelsesarbej-
det i vores forening .

Generalforsamlingen kombinerer vi med 
årets forældrekursus, hvor vi efter sammen-
fatningen af jeres evalueringer af forældre-
kurset 2022 og præferencer for henholdsvis 
endags- eller todageskursus, har besluttet at 
gentage endagskonceptet . Foreningen inviterer 
på efterfølgende middag med mulighed for so-
cialt samvær og netværk, så sæt endelig kryds 
i kalenderen, vi glæder os til at se jer d . 25/3 .

Jeg vil på hele bestyrelsens vegne ønske 
jer alle et godt, aktivt, glædesfyldt og fælles-
skabende 2023 .

Formandens ord – fortsat fra side 3
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Det bliver et endags forældrekursus på Fyn.
Sted og program meldes ud senere.
Samme dag afholder vi den årlige generalforsamling.
Efter generalforsamling er foreningen vært med en middag.
Hold øje med foreningens hjemmeside med hensyn til sted, 
program og tilmelding.

Venlig hilsen bestyrelsen

Forældrekursus 25. marts 2023
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Vel mødt til generalforsamlingen!

Kom og vær med, gør din indflydelse gældende, og sæt dit præg på for-
eningens aktiviteter og fremtidige udvikling.

Forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest den 28. februar 2023 kl. 12.

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

Bemærk: Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært med en middag 
(derfor er tilmelding nødvendig).

Venlig hilsen bestyrelsen

Dagsorden i henhold til 
 foreningens vedtægter.

GENERALFORSAMLING

HUSK
at sætte kryds 

i kalenderen

Den årlige generalforsamling 
i Landsforeningen Downs 
 Syndrom afholdes på Fyn
lørdag den 25. marts 2023 
i tidsrummet 16.00-18.00.
Sted udmeldes senere.
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PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

samfundet, får de optimale vilkår for deres ud-
vikling, 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 udviklingsplan 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 .

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 

Alena Jensen
kasserer
E-mail: kasserer@downssyndrom / alenajensen19@gmail.com

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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men med andre forældre til et barn med han-
dicap . 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 repræ-
senterede LDS i en del år . Lokalpolitisk har 
jeg været med i Handicaprådet i Vejle . Jeg var 
med til at starte det nordiske samarbejde op 
tilbage i 2016 . Jeg glæder mig til samarbejdet .

Jeg er 64 år, uddannet cand . brom fra Land-
bohøjskolen, der nu er en del af Københavns 
Universitet . Jeg er mor til Rikke på 30 år, der 
har Downs syndrom og til Mads på 33 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 flere år har jeg været redaktør 
for foreningsbladet Down & Up, en opgave jeg 
er meget glad for .

Det er et utroligt spændende og vigtigt 
stykke frivilligt arbejde at være med i besty-
relsen . 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 fore-
stående fosterdiagnostik . 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 uprofessionel, så man må ryste på ho-
vedet . Bl .a . gjorde det ondt, at personalet 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 sam-

Kirsten Sørensen
redaktør
E-mail: kmjakobsen58@gmail.com

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN
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Små Børn
0 - 5 år 

Bladet tema

LÆS ARTIKLERNE PÅ DE FØLGENDE SIDER

● TEGN TIL TALE

●  SANSEMOTORISKE LEGE

●  SUNDHED, HOSPITALSUNDERSØGELSER M.M.
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mere, da det tager lidt ekstra tid at sætte tegn 
på ordene . Dette hjælper dem, da mange af 
dem har en længere latenstid i forhold til at 
forstå og udføre beskeder .

Her komme nogle ideer til, hvor I selv kan 
finde materialer omkring Tegn til tale
Tegn til tale er oprindelig udviklet af Lars Nyga-
ard og Marianne Bjerregaard, og de udviklede 
en hjemmeside, som solgte videoer omkring 
brugen af Tegn til tale . Disse videoer ligger i 
dag gratis tilgængelig på deres hjemmeside: 
tegntiltale .dk .

På Facebook finders der en gruppe, som er 
lavet af en lærer på Kvie Sø Efterskole, hvor 
man kan lære eller genopfriske tegn til ord . Man 
kan også stille spørgsmål og dele erfaringer 
med andre i gruppen . Gruppen er yderligere 
tilknyttet en Youtubekanal . Gruppen hedder 
DBN – tegn til tale .

En trejde mulighed er matcen .dk (Materia-
lecenteret – center for visuelle & auditive spe-
cialundervisningsmateriler) . Her kan I finde 
en masse materiale omkring Tegn til tale, bla . 
Bøger med tegn .

Matcen .dk har også udviklet flere forskellige 
apps med tegn til tale . Jeg kan varmt anbefale 
tegnappen, hvor man kan søge på forskellige 
ord, og så se en video af tegnet for ordet . Mate-
rialet fra matcen .dk er ofte noget, som kan fås 
gratis gennem jeres børns talepædagoger o .l .

Vi i bestyrelsen arbejder lige pt . på at få et 
samarbejde op at køre med Matcen, specielt i 
forhold til vores velkomstkasser til nye foræl-
dre . I den forbindelse kan vi fortælle, at vi har 
opgraderet vores velkomstkasser med en bog 
med Tegn til tale .

Af Sanne

Mange børn med Downs er langsomme til at 
lære at tale, og derfor kan det være en god ide  
så tidligt som muligt at kigge lidt nærmere på 
tegn til tale, da dette er en kommunikations-
metode til at understøtte barnets sprog .

Tegn til tale er ikke et sprog men et supple-
ment til barnets sprog, da man bruger tegn til 
at understøtte de vigtigste ord i sætninger . Der 
er ofte en logisk og naturlig måde på, hvordan 
tegnene er bygget op i forhold til de forskellige 
ord . Et eksempel på dette er ordet tørstig, hvor 
tegnet er at køre hånden ned over halsen .

I mange tilfælde, hvor man har brugt Tegn til 
tale, har man set, at det ikke kun understøtter 
det talte sprog men også fremmer talesproget 
hos børnene . Tegn til tale er en del af total-
kommunikationen, der er et udtryk for alle 
de muligheder, der er, for at vi kan modtage 
og afgive informationer . Nogle af de vigtig-
ste kommunikationsmetoder er mimik, øjen-
kontakt, mundaflæsning, tegn og tale . (Kilde: 
tegntiltale .dk)

Det at bruge tegn til vores børn er endvidere 
med til at kommunikationen bliver langsom-

Tegn til tale
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Tilbyd også legeaktiviteter, hvor barnet kan 
mærke sin krop . Lad barnet gå ”trillebør”, stå 
på hovedet og skab mulighed for, at barnet kan 
løfte, trække, hive, skubbe og mase med tunge 
ting . Lad brænde, sække med sand, rafter, sten, 
mudder, jord, grene og juletræer være til rådig-
hed . Tung trillebør eller plastflasker og dunke 
i massevis fyldt med farvet vand er nyttige og 
sjove at ”ase/mase” med .

På indkøbsturen kan barnet bære på ud-
valgte varer .

Skab sjove lege, hvor barnet skal ”mase sig 
fri”, og lad barnet skubbe dig, når I alligevel 
går sammen .

Når kroppens muskler og led bruges til dette 
”hårde” arbejde, øges kropskontrollen og krops-
bevidstheden, og derved kan den voldsomme 
adfærd minimeres, fordi børnene får mærket 
og brugt kroppen på en effektiv og menings-
fuld måde .

Tillad og tilbyd derfor ase-/maselege og ac-
cepter, at der bliver flyttet på møbler eller løftet 
på ting ude og inde .

Ikke kun til glæde for barnet der har dette 
behov, men også til glæde for vennerne . For så 
bliver de måske skubbet mindre til, og derved 
kan der opstå gode legerelationer, mens der 
bliver foretaget sjove ase-maselege . Og så kan 
gode samspil opstå .

Men børns behov for at mærke kroppen, 
bruge kroppen og gøre det i samarbejde med 
andre, er uændret .

Derfor spørger jeg, som jeg har gjort før: Har 
du mon tilbudt dine børn ase-maselege i dag? 
Hvis ikke – så prøv det . Og lad også børn ase 
og mase hinanden!

Af Sif Bjarnø

Efter aftale med Connie Nissen, børneergo
terapeut, har jeg fået lov til bruge hendes 
gode råd til at give videre i vores blad. Håber 
I bliver inspireret til mere ase og maseleg. 
Man kan finde mere inspiration i hendes nye 
bog: Sansemotoriske legeaktiviteter.

Nogle børn er meget kropslige . Så kropslige at 
det kan virke forstyrrende og irriterende for 
andre . Måske de tit rører, skubber, puffer og 
hiver i os . Ligesom kontakt med andre børn kan 
foregå så heftigt, at nogen kan komme til skade . 
Med andre ord er de skubbende børn i risiko for 
at blive upopulære og få tillagt ufine hensigter .

Men: Der kan være mange grunde til alt det 
skubberi . En af årsager kan være, at barnet helt 
grundlæggende øver sig på at mærke, hvor 
meget kroppen kan .

Andre børn mærker ikke egen krop så præ-
cist, som deres jævnaldrende venner gør . Og 
derfor kan barnet spontant være ”nødt til” at 
opsøge flere sansestimuli end andre børn for at 
kunne fornemme egen krop . Barnet kompense-
rer så at sige ved at være aktiv, urolig, bruger 
flere kræfter og heftigere bevægelser end an-
dre . Alt sammen for at kunne mærke sig selv .

Uanset årsagen – så hjælper det ikke at 
straffe og afvise barnet . Derimod er det ofte 
nyttigt og værdifuldt at tilbyde barnet kontakt 
og aktiviteter, hvor kroppen kan mærkes og 
bliver mærket og brugt lidt voldsomt .

Børn, som ofte opsøger at trække eller 
skubbe i jer, kan have gavn af at få trykket 
sine led sammen på en rytmisk og rolig måde, 
for når barnets led trykkes rytmisk og kærligt, 
øges kropslige sensoriske stimuli i de pågæl-
dende led . Og det giver ofte en dejlig ro .

Inspireret af bogen: Sansemotoriske legeaktiviteter ved Connie Nissen.

Sansemotoriske lege

Fortsættes side 16
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Det virker ofte både beroligende og rart, når 
børn mærker kroppen gennem den tunge og 
ase-masende kontaktform .

Derfor bør ase-maseaktiviteter være en 
hverdags stjernestund for børn . Især i denne 
tid, hvor det måske kan være svært at dække 
behovet for motorisk aktivitet .

Når du aser og maser med dit barn, stimu-
lerer du den sans, der på dansk oftest kaldes 
muskel/led-sansen, som også hedder det pro-
prioceptive sansesystem . Og den sans fremmer 
og styrker børns kropskontrol, kropsbevidsthed 
og det at kunne justere egne kræfter . 

Det kræver selvfølgelig trygge rammer, hvil-
ket vil sige, at de voksne skal være bevidste om, 
hvornår og hvor længe legen skal vare . Så gå 
forsigtigt i gang og prøv dig frem .

Her kommer 5 forslag til at ase og mase både 
små og større børn
1)  Alle former for at ”bryde ud af den voksnes 

favn” er effektive ase-maselege . Giv barnet et 
kæmpe kram, og opfordr barnet til at ”slippe 
fri” . Giv lige tilpas modstand . Ikke for meget 
og ikke for lidt . God til små børn . Klem dit 
barn mellem dine lår, mens du sidder på en 
stol, og barnet står foran dig – også særlig 
god til de små børn . Ligesom det er sjovt, 
når det lille barn, kravler om bag din ryg, 
mens du sidder i sofaen eller lænestolen, 
for så kan du roligt og stille trykke og mase 
barnets krop mod ryglænet .

2)  Lav en skubbekonkurrence, hvor det gælder 
om at ase og mase for at få den anden flyt-
tet . Her kan større bør, over 5 år udfordres .

Det kan gøres stående med håndfladerne mod 
hinanden eller ryg mod ryg . Eller det kan gøres 
i 4-stående, hvor I maser med siden af kroppen 
mod hinanden . Sjovt fra 4 år .

Endnu yngre børn kan skubbe den voksne 
fremad ved at skubbe på den voksnes numse 
eller ryg . Igen skal modstanden tilpasses bar-
nets kræfter .
3)  ”Spiderman” er en sjov leg for børn over 5 år: 

Lad barnet ligge fladt på maven med arme 
og ben spredt langt ud . Leg nu, at barnet er 
”Spiderman”, som er ”limet” fast til gulvet . 
Den voksne skal nu forsøge at frigøre barnets 
kropsdele fra gulvet – en kropsdel ad gangen . 
Når den voksne prøver at løfte barnets ene 
arm, anden arm, ene ben og andet ben, hoved 
osv ., da skal det være med tilpas kræfter, så 
barnets kamp om at blive ved med at være 
limet fast giver succes .

4)  Leg: ”Byg en burger/pizza” . Lad barnet – fra 
2-års alderen – få mast og trykket ”pizzafyl-
det/burgerens indhold” ud på sin krop fra 
top til tå . Benævn fyldet og brug det fyld, 
som barnet kan lide at spise .

5)  For alle børn gælder det, at det kan være 
svært at falde til ro, når de skal sove . Derfor 
kan det være nyttigt at trykke fast og ryt-
misk på kroppen ved puttetid . Sig godnat til 
hele barnets krop ved at trykke kærligt og 
rytmisk på kroppen, én kropsdel ad gangen 
– og sig gerne imens: godnat tæer, godnat 
fødder, godnat ben, godnat numse, godnat 
fingre, hænder, arme og skuldre . Husk også 
at sige godnat til hovedet .

Nogle børn vil hellere mases end aes let . Derfor 
er det godt at mase, klemme og trykke børn .

I vil – sandsynligvis – opleve, at barnet og 
I får små hyggelige stjernestunder, imens der 
foregår fysisk hyggelig masende kontakt .

Gør det hver dag og gør det kærligt .

God fornøjelse med masser af knokleri – og ase-
maselege!

Små Børn
0 - 5 år 

Bladet tema
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Sundhed, hospitalsundersøgelser, 
tidlig stimulering og egen læge
Af Sif Bjarnø

Selvom vores børn er raske, kommer vi des
værre ikke uden om en del undersøgelser på 
hospitalet. Vi har i dette blad især fokus på 
de mindste, så mange af jer ved alt dette i 
forvejen, men for dem, der er nye og ikke er 
nået så langt i forløbet, er der måske noget 
nyt, så her har jeg lavet en lille gennemgang.

Hjertet
Da ca . 40 procent af børn med Downs syndrom  
bliver født med en hjertefejl, bliver de alle kort 
tid efter fødslen hjertescannet . De mest almin-
delige hjertefejl er AVSD og VSD, og for nogle 
vil dette resultere i operation .

Mavetarmsystem
Det er en øget risiko for problemer med tar-
mene, det kan være forskellige ting fra forstop-
pelse til Hirschsprung sygdom . 

Hørelsen
Børn med Downs syndrom bliver som alle ba-
byer hørescreenet (PKU), men efterfølgende 
skal de tjekkes igen, og nogle går til kontrol, 
indtil de er fuldt udvoksede eller længere, hvis 
der er noget med hørelsen .

Synet
Som I nok har set, så har de fleste med Downs 
syndrom  briller . Dette bliver tjekket på hospita-
let, hvor de tjekkes fra en tidlig alder, indtil de 
kan overgå til en privatpraktiserende øjenlæge .

Cøliaki (glutenallergi)
Da der er større risiko for at få cøliaki, bliver 
dette tjekket med jævne mellemrum ved en 

blodprøve . Hvis denne er positiv, skal der laves 
yderligere undersøgelser .

Hypotyreose (lavt stofskifte)
Hyppigere forekomst af lavt stofskifte gør, at 
dette også tjekkes ved blodprøve . 

Det er heldigvis sådan nu, at de fleste ho-
spitaler har flere muligheder for at give børn 
en bedre oplevelse, når der tages blodprøver, 
f .eks . ved lattergas, hospitalsklovne eller noget 
beroligende . Det anbefales at følge det danske 
vaccinationsprogram samt bliver vaccineret 
mod hepatitis B . 

Tidlig stimulering er rigtig vigtig for udvik-
lingen . Igennem de fleste kommuner vil det 
være muligt at få støtte til dette ved hjælp fra en 
fysioterapeut eller ergoterapeut . Man kan også 
gå til babygymnastik og meget andet . 

 Det er også en god idé at lære Tegn til tale . 
Dette kan bruges fra de er få måneder, og det 
hjælper med at kommunikere med barnet hur-
tigere, da den sproglige udvikling for det me-
ste er forsinket . Du kan blive sendt på Tegn til 
tale-kursus via kommunen . Hvis de ikke har 
et kursus, plejer de at betale for et . Nogle får 
tilbudt talepædagog .

Tandlæge
Det er en god idé at komme regelmæssigt til 
tandlægen fra en tidlig alder, da de så bliver 
vant til at komme til tandlægen, hvilket er en 
fordel, når de bliver ældre .

Små Børn
0 - 5 år 

Bladet tema
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D U K H s  g u i d e r  t i l  b o r g e r e n

Merudgifter til børn 
Værd at vide om kompensation af:  

J a n u a r  2 0 2 0

Denne guide henvender sig til dig, der ønsker en 
kortfattet introduktion til servicelovens § 41 om 
kompensation af merudgifter til børn. 

Guiden er del af en serie, som udbygges løbende 
med guider på andre områder. Find flere guider 
på www.dukh.dk.  
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Hvem kan få hjælpen? 
Målgruppen for servicelovens § 41 om mer-
udgifter er børn med nedsat funktionsevne, 
som bor og bliver forsørget i hjemmet. Det 
betyder, at barnet skal bo hos jer som foræl-
dre eller hos andre pårørende. Hvis dit barn 
er indlagt på sygehus, er på aflastningsop-
hold eller midlertidigt som et led i almindelig 
skolegang går på kost- eller efterskole, er dit 
barn fortsat berettiget til merudgiftsydelse.
Hvis dit barn er anbragt uden for eget hjem, 
f.eks. i familiepleje eller på en døgninstitu-
tion, kan du derimod ikke modtage merud-
giftsydelse.

Hvor skal du søge?
Det er kommunen, hvor dit barn har folkere-
gisteradresse, som behandler din ansøgning. 
Det gælder også, hvis du og den anden foræl-
der ikke bor i samme kommune.

Hvad er betingelserne?
Selvom dit barn har en nedsat funktionsev-
ne, er det ikke sikkert, at I er berettiget til 
dækning af merudgifter. Her kan du læse om 
betingelserne for støtte, og hvad man forstår 
ved de enkelte begreber i lovgivningen. 

Du kan få dækket nødvendige merudgifter, 
som du har i forbindelse med dit barns for-
sørgelse, når barnet har en: 

betydelig•  og varigt nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne eller
indgribende • kronisk lidelse eller
indgribende • langvarig lidelse. 

Merudgiften skal være en konsekvens af bar-
nets nedsatte funktionsevne, og dine sam-
lede merudgifter skal overstige minimums-
grænsen på 5.044 kr. pr. år (2020). 

Begrebet nødvendige merudgifter: Det skal 
vurderes, om udgiften er nødvendig for at 
kompensere din familie sammenlignet med 
familier med børn uden nedsat funktions-
evne.

Begrebet betydelig: Ved betydelig funktions-
nedsættelse forstås, at funktionsnedsættel-
sen har konsekvenser af indgribende karakter 
i den daglige tilværelse. Her skal foretages 
en bred vurdering i forhold til den samlede 
livssituation. Så her er det vigtigt, at du i din 

ansøgning får anført alle de 
begrænsninger, som dit barn oplever i 
dagligdagen.

Begrebet varig: Ved varig funktionsnedsæt-
telse forstås, at der ikke inden for en over-
skuelig fremtid vil være udsigt til bedring af 
de helbredsmæssige forhold, og at der i lang 
tid frem over vil være behov for at kompen-
sere for følgerne af funktionsnedsættelsen. 
Ofte vil funktionsnedsættelsen være en 
belastning resten af livet.

Begrebet nedsat funktionsevne: Det er ikke 
dit barns lidelse i sig selv, der er afgørende 
for den nedsatte funktionsevne, men deri-
mod følgerne af den nedsatte kropslige eller 
kognitive funktion. Det handler om at vur-
dere dit barns funktion i hverdagen sammen-
lignet med børn uden handicap i tilsvarende 
alder.

Begrebet fysisk eller psykisk: Her kan næv-
nes eksempelvis udviklingshæmning, sindsli-
delser, epilepsi, diabetes, nedsat bevægelses-
funktion, hjerneskade eller manglende eller 
nedsat hørelse.

Begrebet indgribende: Herved forstås, at li-
delsen skal være af en sådan karakter, at den 
har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Begrebet kronisk: Herved forstås sygdoms-
tilfælde og lignende, som fra det tidspunkt, 
hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der 
lægges i praksis vægt på, om lidelsen forven-
tes at vare barnealderen ud.

Begrebet langvarig: I praksis lægges der 
vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år 
eller mere. Det er dog ikke udelukket at yde 
støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare 
mindre end et år. Der behøver ikke at være 
tale om en uhelbredelig lidelse. 

Beregning af ydelsen
Du får ikke refunderet dine merudgifter 
krone for krone. Kommunen vurderer om-
fanget af dine merudgifter og omregner de 
skønnede årlige merudgifter til en månedlig 
merudgift. Denne rundes op eller ned til 
nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 
100. F.eks. hvis dine merudgifter udgør 8.940 m

er
ud

g
ift

er
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kr årligt/745 kr månedligt, rundes merud-
giftsydelsen ned til 700 kr om måneden.
Et andet eksempel: Er dine årlige merudgif-
ter f.eks. 5.789 kr årligt/482 kr. månedligt, 
rundes de op til 500 kr om måneden. 

Hvis kommunen efter aftale med dig afregner 
merudgifter direkte med leverandør, modreg-
nes dette i den månedlige merudgiftsydelse. 

Beløbet til dækning af merudgifter er uaf-
hængigt af din indtægt og er skattefrit. 

Minimumsgrænse 
Du skal have merudgifter for mindst 5.044 
kr (2020) om året svarende til 420 kr. om 
måneden for at kommunen dækker dine 
merudgifter.
Selvom dine merudgifter udgør under 420 kr. 
i enkelte måneder, vil ydelsen stadig kunne 
udbetales, hvis kommunen skønner, at dine 
samlede merudgifter i løbet af et år vil over-
stige 5.044 kr.

Løbende og enkeltstående 
merudgifter 
Merudgifter kan være både løbende udgifter 
og enkeltudgifter. De udgifter, som du har 
inden for et år (12 på hinanden løbende må-
neder) lægges sammen. Du får som forælder 
en oversigt af kommunen over udmålingen af 
merudgiftsydelsen. Så kan du se, hvilke beløb 
der ydes hjælp til.

Hvis du får behov for dækning af en en-
keltstående merudgift, kan det ske ved en 
enkeltstående udbetaling, uden at der sker 
regulering af det månedlige beløb, som du 
allerede modtager.

Sandsynliggørelse/dokumentation
Sigtet med merudgiftsydelsen er at give dig 
mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan 
dit barns behov bedst kan dækkes. Merud-
giftsydelsen udmåles efter en konkret vurde-
ring af dine sandsynliggjorte eller dokumen-
terede merudgifter. 

At dine merudgifter skal være sandsynlig-
gjorte betyder, at kommunen ikke kan kræve 
dokumentation for afholdelsen af udgifterne. 
Der skal laves et overslag over omfanget af 
de behov, som dit barn efter al sandsynlighed 

vil få i det kommende år, og hvad det medfø-
rer af merudgifter.  

Hvad kan der ydes hjælp til?
Her følger der en række eksempler på merud-
gifter, der kan ydes hjælp til efter § 41:

Kost og diætpræparater• 
Medicin og særlige cremer og olier• 
Briller• 
Befordring (til f.eks. dagtilbud, uddannelse, • 
fritidsaktiviteter, behandling og til besøg på 
sygehus)
Drift af bil• 
Handicaprettede kurser til forældre og • 
andre pårørende
Ferie og fritidsaktiviteter• 
Beklædning og fodtøj• 
Vask og vaskemaskine• 
Bolig og boligskift• 
Aflastning• 

 
Vær opmærksom på, at det på grund af det 
såkaldte sektoransvarlighedsprincip gælder, 
at f.eks. udgifter til behandling skal afholdes 
af sundhedssektoren, udgifter til undervis-
ning skal afholdes af uddannelsessystemet 
m.v. Sådanne merudgifter kan der ikke ydes 
hjælp til efter § 41.

Løbende ydelse
Du skal være opmærksom på, at merudgifts-
ydelsen er en løbende ydelse, som kommu-
nen skal fortsætte med at udbetale, indtil 
der i forbindelse med opfølgning er truffet ny 
afgørelse om merudgifter. 
I DUKH har vi jævnligt borgere i telefonen, 
som fortæller, at deres kommune har stoppet 
udbetalingen af merudgiftsydelsen uden at 
træffe afgørelse om f.eks. frakendelse. I nog-
le tilfælde har kommunen lagt en stopdato 
ind i udbetalingssystemet, som medfører, at 
udbetalingen stoppes på en given dato. Det 
er ikke korrekt praksis. Det er kommunens 
opgave at følge op på din sag - det er ikke din 
opgave at indgive ny ansøgning m.v.

Bevillingstidspunkt
Hvis kommunen vurderer, at dit barn er om-
fattet af målgruppen for merudgifter, begyn-
der perioden for beregning af merudgifter fra 
den dag, hvor kommunen har modtaget din 
ansøgning.

Opfølgning og regulering
Kommunen skal følge op på, om den udmålte 
ydelse dækker de konkrete behov, som du 
har. Derfor skal kommunen normalt mindst 
én gang om året afholde et møde med dig, 
hvor din og familiens situation og behov 
drøftes.  Såfremt der sker ændringer i mer-
udgifterne skal tilskuddet reguleres - dette 
gælder både hvis merudgifterne er højere og 
lavere end hidtil beregnet. 

Hvis der er behov for det, kan kommunen 
når som helst omregne ydelsen, f.eks. ved 
nye hjælpebehov. Du kan ikke kræve, at der 
følges op på merudgifternes størrelse, før der 
er gået et år fra seneste fastsættelse. Finder 
kommunen at merudgiften skal forhøjes, skal 
ændringen ske med tilbagevirkende kraft til 
det tidspunkt, hvor stigningen fandt sted.  Er 
der derimod tale om at merudgifterne skal 
sættes ned, kan kommunen ikke kræve belø-
bet tilbagebetalt af dig. 

Frakendelse
Hvis betingelserne for udbetalingen af ydel-
sen ikke længere er til stede, skal der træf-
fes afgørelse om frakendelse af ydelsen. Det 
kan ske, hvis f.eks. dit barns funktionsevne 
er blevet bedre, eller fordi andre forhold har 
ændret sig. Der kan også ske frakendelse, 
hvis lovgivningen bliver ændret, eller hvis 
øverste myndighed på det sociale område, 
Ankestyrelsen udsender en ny principafgø-
relse, der medfører ændret praksis. Endelig 
kan det ske, at ydelsen bortfalder, fordi du 
ikke længere har merudgifter, der overstiger 
det årlige minimumsbeløb.

Rådgivning og vejledning
Hvis du af forskellige årsager ikke er beret-
tiget til hjælp efter servicelovens § 41, bør 
kommunen være opmærksom på dit behov 
for rådgivning og vejledning og anden form 
for støtte efter andre bestemmelser. F.eks. 
kan du få dækket medicinudgifter efter ak-
tivlovens § 82, hvis kommunen på baggrund 
af en konkret vurdering finder, at du ikke 
selv har økonomisk mulighed for at betale 
udgifterne. 

Vær særlig opmærksom på
Du kan i nogle tilfælde få hjælp til dækning • 
af merudgifter vedr. dit barn, selvom me-
dicin eller behandling gør barnet velfunge-
rende.  
En • risiko for, at dit barn rammes af en eller 
anden lidelse, er ikke tilstrækkeligt til at få 
støtte efter denne bestemmelse.
Hvis du har flere børn med handicap, er • 
det de samlede merudgifter for disse børn, 
der lægges til grund ved beregningen.
Kan dit barn ikke ligge tør i sengen om • 
natten, og har du merudgifter som følge af 
dette, skal du ikke regne med at kunne få 
dem dækket som merudgifter. I specielle 
tilfælde, hvor alle behandlingsmuligheder 
er udtømte, dit barn er i skolealderen, og 
der er udsigt til, at lidelsen er kronisk, kan 
der dog efter en konkret vurdering ydes 
hjælp.
Betingelserne for at modtage hjælp er ikke • 
opfyldte for den brede gruppe af børn og 
unge med kortvarige eller mindre indgri-
bende lidelser som f.eks. visse former for 
allergi og høfeber. 
Udgifterne til særlige diætpræparater til • 
børn med de livsvarige sygdomme phenyl-
ketonuri (Føllings sygdom) og Alcaptonori 
afholdes af staten (Kennedy Centret) og 
gives uafhængig af det fastsatte minimums-
beløb på 5.044 kr. (2020-sats).

Hvis du får afslag
Hvis du får afslag på din ansøgning om mer-
udgiftsydelse eller får din ydelse nedsat eller 
frakendt, kan du klage til Ankestyrelsen. 

Yderligere rådgivning
Din kommune er forpligtet til at rådgive dig 
om dine muligheder, rettigheder og pligter 
indenfor den relevante lovgivning.

Lovinformation
På Social- og Indenrigsministeriets hjemmesi-
de: www.sim.dk, Ankestyrelsens hjemmeside: 
www.ast.dk eller på www.retsinfo.dk kan du 
finde love, bekendtgørelser, vejledninger og 
principafgørelser.

D e n n e  g u i d e  e r  u d g i v e t  a f  D e n  U v i l d i g e  K o n s u l e n t o r d n i n g  p å  H a n d i c a p o m r å d e t 
J u p i t e r v e j  1  ¤  6 0 0 0  K o l d i n g  -  t l f . :  7 6  3 0  1 9  3 0  ¤  m a i l @ d u k h . d k  ¤  w w w . d u k h . d k



Down & Up 1/2023 25

Opfølgning og regulering
Kommunen skal følge op på, om den udmålte 
ydelse dækker de konkrete behov, som du 
har. Derfor skal kommunen normalt mindst 
én gang om året afholde et møde med dig, 
hvor din og familiens situation og behov 
drøftes.  Såfremt der sker ændringer i mer-
udgifterne skal tilskuddet reguleres - dette 
gælder både hvis merudgifterne er højere og 
lavere end hidtil beregnet. 

Hvis der er behov for det, kan kommunen 
når som helst omregne ydelsen, f.eks. ved 
nye hjælpebehov. Du kan ikke kræve, at der 
følges op på merudgifternes størrelse, før der 
er gået et år fra seneste fastsættelse. Finder 
kommunen at merudgiften skal forhøjes, skal 
ændringen ske med tilbagevirkende kraft til 
det tidspunkt, hvor stigningen fandt sted.  Er 
der derimod tale om at merudgifterne skal 
sættes ned, kan kommunen ikke kræve belø-
bet tilbagebetalt af dig. 

Frakendelse
Hvis betingelserne for udbetalingen af ydel-
sen ikke længere er til stede, skal der træf-
fes afgørelse om frakendelse af ydelsen. Det 
kan ske, hvis f.eks. dit barns funktionsevne 
er blevet bedre, eller fordi andre forhold har 
ændret sig. Der kan også ske frakendelse, 
hvis lovgivningen bliver ændret, eller hvis 
øverste myndighed på det sociale område, 
Ankestyrelsen udsender en ny principafgø-
relse, der medfører ændret praksis. Endelig 
kan det ske, at ydelsen bortfalder, fordi du 
ikke længere har merudgifter, der overstiger 
det årlige minimumsbeløb.

Rådgivning og vejledning
Hvis du af forskellige årsager ikke er beret-
tiget til hjælp efter servicelovens § 41, bør 
kommunen være opmærksom på dit behov 
for rådgivning og vejledning og anden form 
for støtte efter andre bestemmelser. F.eks. 
kan du få dækket medicinudgifter efter ak-
tivlovens § 82, hvis kommunen på baggrund 
af en konkret vurdering finder, at du ikke 
selv har økonomisk mulighed for at betale 
udgifterne. 

Vær særlig opmærksom på
Du kan i nogle tilfælde få hjælp til dækning • 
af merudgifter vedr. dit barn, selvom me-
dicin eller behandling gør barnet velfunge-
rende.  
En • risiko for, at dit barn rammes af en eller 
anden lidelse, er ikke tilstrækkeligt til at få 
støtte efter denne bestemmelse.
Hvis du har flere børn med handicap, er • 
det de samlede merudgifter for disse børn, 
der lægges til grund ved beregningen.
Kan dit barn ikke ligge tør i sengen om • 
natten, og har du merudgifter som følge af 
dette, skal du ikke regne med at kunne få 
dem dækket som merudgifter. I specielle 
tilfælde, hvor alle behandlingsmuligheder 
er udtømte, dit barn er i skolealderen, og 
der er udsigt til, at lidelsen er kronisk, kan 
der dog efter en konkret vurdering ydes 
hjælp.
Betingelserne for at modtage hjælp er ikke • 
opfyldte for den brede gruppe af børn og 
unge med kortvarige eller mindre indgri-
bende lidelser som f.eks. visse former for 
allergi og høfeber. 
Udgifterne til særlige diætpræparater til • 
børn med de livsvarige sygdomme phenyl-
ketonuri (Føllings sygdom) og Alcaptonori 
afholdes af staten (Kennedy Centret) og 
gives uafhængig af det fastsatte minimums-
beløb på 5.044 kr. (2020-sats).

Hvis du får afslag
Hvis du får afslag på din ansøgning om mer-
udgiftsydelse eller får din ydelse nedsat eller 
frakendt, kan du klage til Ankestyrelsen. 

Yderligere rådgivning
Din kommune er forpligtet til at rådgive dig 
om dine muligheder, rettigheder og pligter 
indenfor den relevante lovgivning.

Lovinformation
På Social- og Indenrigsministeriets hjemmesi-
de: www.sim.dk, Ankestyrelsens hjemmeside: 
www.ast.dk eller på www.retsinfo.dk kan du 
finde love, bekendtgørelser, vejledninger og 
principafgørelser.

D e n n e  g u i d e  e r  u d g i v e t  a f  D e n  U v i l d i g e  K o n s u l e n t o r d n i n g  p å  H a n d i c a p o m r å d e t 
J u p i t e r v e j  1  ¤  6 0 0 0  K o l d i n g  -  t l f . :  7 6  3 0  1 9  3 0  ¤  m a i l @ d u k h . d k  ¤  w w w . d u k h . d k
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L O K A L A F D E L I N G E R   B O R N H O L M

Vejret viste sig fra sin bedste side, og vi nød 
at gå rundt i den store have med mulighed for 
at komme tæt på alverdens dyr . Nogle var også 
oppe i det høje tårn, hvor der var rig mulighed 
for at se hele København . Det var også en stor 
oplevelse .

Da vi var færdige i zoologisk have, kørte vi 
mod Nordsjælland, Asserbo .

Vi havde lejet et stort sommerhus med pool 
og aktiviteter som billard og bordtennis . Vi fik 
tegnet, spillet kort og badet en hel masse, og 
vi havde det super hyggeligt sammen, både 
børn og unge med Downs, deres forældre og 
søskende .

I foreningen Forældre til børn med Downs syn-
drom på Bornholm har vi haft en rigtig dejlig 
weekendtur til Sjælland .

Vi syntes, at vi i foreningen trængte til en 
ryste sammen-tur med masser af sjove ople-
velser og hygge ovenpå en tid med corona og 
andet sygdom . Det var ikke meget, at vi familier 
havde set til hinanden, så nu var det tid til at 
komme afsted sammen .

Vi tog morgenfærgen fredag d . 17/6-21 fra 
Rønne og startede ud med at tage i zoologisk 
have i København . Her blev der især kigget på 
de sovende pandaer og elefanterne, som gik og 
støvede med deres snabel .

Weekendtur Af Laila Nielsen
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B O R N H O L M  L O K A L A F D E L I N G E R

Lørdag stod dagen på en tur på Bakken . Igen 
i strålende solskin gik turen til forlystelsespar-
ken, hvor der ellers blev kørt i vilde rutcheba-
ner, og alle prøvede en masse forlystelser, og 
når turene var færdige, var alle med på ’igen 
- igen’, og så var det ellers bare om at komme 
tilbage i køen for at få endnu en tur . Vi spiste 
fælles frokost som var tiltrængt efter al den 
aktivitet . Det blev nu også til en is eller to .

Vi kørte trætte hjem mod sommerhuset .
Søndag tog vi en tur til Liseleje og gik en 

tur på stranden, og her var en helt fantastisk 
legeplads, når man gik igennem en lille skov . Så 
her blev både gynget og balanceret, og her fik 

vi også taget vores fællesbillede . Behøver jeg at 
skrive, at vi kom forbi en iskiosk . Eller behøver 
jeg at skrive, at der blev givet masser af kram .

Vi havde en super skøn weekendtur sam-
men, og hvor er det dejligt med sådan et sam-
menhold, hvor vi kan være sammen som fa-
milier . I 2023 har vi planlagt at holde diskofest 
og en bowlingtur med pizza .

Se de skønne billeder fra en rigtig dejlig tur .

På vegne af foreningen sender vi hilsner 
fra Bornholm/ formand Laila Nielsen

Tak for jeres støtte!
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Man kan både overnatte men også vælge bare 
at komme en enkelt dag .

Maden bliver tilberedt af koloniens køk-
kenpersonale, så vi bliver rigtig forkælet med 
lækker frokost, kage til kaffen og lækker af-
tensmad med dessert .

Det er muligt både at cykle eller gå en tur i 
området  . Nogen tager endda helt ud til Ene-
bærodde Fyr på cykel .

For at det hele kan lade sig gøre, er vi tak-
nemmelige over at modtage tilskud fra Lands-
foreningen Downs Syndrom . Desuden har vi 
været så heldige igen i år at modtage 15 .000 

Af Rina Thaisen

Igen i år har Downs Fyn haft koloni den sidste 
weekend i august på den skønne plet i Hasmark 
med dejlig opbakning fra vores medlemmer .
Altid skønt at være afsted, hvor det summer 
af snak og leg blandt alle ungerne både inde 
på gangene, i hyggerum samt på den store le-
geplads, hvor der både bliver kørt på mooncar 
og på svævebane .

Fodboldkamp på pladsen mellem store og 
små, og har man lyst, så er en tur i vandet også 
en mulighed .

Weekenden strækker sig fra fredag til søn-
dag, hvor der er værelser til de enkelte familier . 

Weekendtur på Hasmark

L O K A L A F D E L I N G E R   F Y N
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F Y N  L O K A L A F D E L I N G E R

kr . fra Poul Erik Bech Fonden med følgende be-
grundelse: ”Fonden støtter frivillige foreninger, 
som gør en forskel for andre” . 

Downs syndrom Fyn er et godt eksempel 
herpå .

Med sammenkomster og sommerkoloni for 
børn med Downs syndrom, giver de børnene 
mulighed for at skabe relationer og få et net-
værk med andre ligesindede børn, venskaber 
som kan vare resten af livet .”

Fonden har påskønnet os med 15 .000 kr ., så 
vi kan få en skøn weekend væk fra hverdagens 
bekymringer og udfordringer .

Vi er rigtig glade for, at vi hvert år har mu-
lighed for at leje kolonien, da stedet rummer så 

gode muligheder for at få en hyggelig weekend 
i så skønne omgivelser .

Mulighed for at overnatte og få slappet af . 
Der er mulighed for familieværelse, og der kan 
bo omkring 50 på kolonien .

Ligeledes kommer der mange gode snakke 
på kryds og tværs, hvor man har mulighed for 
at vende eventuelle bekymringer og sparrer 
med hinanden .

Lige pt . kommer børn i alderen 2-20 år .
Har du lyst til at læse mere, kan du se mere 

om vores lille lokalforening på www .dsfyn .dk 
og følge os på Facebook .

Håber på lige så stor opbakning i 2023.
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L O K A L A F D E L I N G E R   F Y N

Må sige vores unger er super gode til at 
vente på hinanden, hjælpe de mindre og ikke 
mindst følge med i, at alle får en pakke . Det er 
en sand fornøjelse, og der er altid mange gode 
og sjove gaver .

Stor opbakning i år og det er bare så dejligt, 
at vores medlemmer bakker op om vores ar-
rangementer .

Vi håber, at vi i 2023 kan byde på både en 
forårstur med måske grill og hygge i skoven, 
en weekend igen på Hasmark, og så sæt en-
delig allerede KRYDS i kalenderen 1 . søndag 
i advent 2023 .

Hold øje med os på www .dsfyn .dk samt på 
vores Facebookside, hvor vi lægger op, når der 
sker nyt i vores dejlige lille lokalforening .

Godt nytår

Af Rina Thaisen

1 . søndag i advent er gerne den søndag, vi 
holder vores julefrokost i Downs Fyn . Sidste 
år turde vi dog ikke afholde den pga . corona .

Men i år fik vi igen muligheden og også 
muligheden for at låne Brylle Skole i Tomme-
rup, som i mange år har dannet rammen om 
en dejlig eftermiddag med lækker sammen-
skudsfrokost .

Vi var omkring 25 børn og 25 voksne samlet 
fra 13-17 .

Vi får snakket, der bliver danset om juletræ 
og spillet julemusik, enkelte skal lige brænde 
lidt kalorier af i gymnastiksalen efter frokost 
– mest børnene, eller der hygges på skolens 
bibliotek med en god bog . I år fik vi også sat 
lidt pynt på skolens fine juletræ . 

Dagen sluttes af med godteposer til alle un-
gerne . Og som vi plejer, så skal der pakkespil 
til, når man holder julefrokost .

Julefrokost
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F Y N  L O K A L A F D E L I N G E R
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honning og leget på legepladsen . Der blev også 
leget en omgang tovtrækning, og det kan fak-
tisk være sjovt, når der ikke står en kommune 
i den anden ende . Og det gjorde der ikke denne 
lørdag i Lynge .

 Alle havde en skøn dag på landet, og nu 
må vi se, om vi skal til at ændre traditionen 
fra høst til vår . 

Uanset hvornår det bliver, skal vi nok få en 
dejlig dag på landet igen! 

Af Signe Kruse

I 2022 var vi i Downsforeningen Hovedstaden 
på vores traditionelle bondegårdsbesøg hos 
Lars på Barresøgård . Det er sådan et dejligt sted . 
Normalt er vi der om efteråret, men grundet co-
rona var arrangementet udskudt til om foråret . 

Det betød, at der ikke var høstfarver og æble-
mosteri, men lysegrønt og dyreunger . De bitte-
små kyllinger var især søde i deres varmekasse . 

Der blev fodret dyr, danset i laden, hygget 
på gårdspladsen, spist hjemmebagt brød med 

Bondegårdsbesøg

L O K A L A F D E L I N G E R   H O V E D S TA D E N
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gave af julemanden men måtte vente med at 
pakke ud til alle havde fået, og der var talt til 
en-to-juletræ . I år blev vi overrasket af, at der 
lidt efter kom en fantastisk tryllekunstner til 
stor glæde for store og små .

Bestyrelsen benyttede lejligheden til at 
holde generalforsamling og kunne konstatere 
god økonomi og dermed helt sikkert endnu 
en juletræsfest næste år, og den endte med at 
konstituere sig med samme medlemmer som i 
år, Jens (formand), Max, Ole og Henning .

En dejlig dag og en skøn juletræsfest – så 
husk derfor at være hurtig med at melde sig til, 
når Downs-foreningen Nordsjælland inviterer 
igen til næste år . Festen kan i øvrigt kun lade 
sig gøre på grund af gavmilde sponsorer, blandt 
andet Landsforeningen Downs Syndrom m .fl . 
som alle skal have en stor tak .

Afslutningsvis vil vi igen nævne, at Downs-
foreningen Nordsjælland som altid afholder 
den traditionsrige og hyggelige grundlovsdag 
den 5 . juni 2023 på Granbohus i Nordsjælland .

Af Max H. Lorenzen

Så fik vi igen afholdt den traditionsrige jule-
træsfest på Maglebjergskolen i Lynge i Nord-
sjælland og som altid flot arrangeret af Downs-
foreningen Nordsjælland . Vanen tro var der 
meget stor interesse for denne fantastiske ju-
lefestlige eftermiddag, og i år var ingen und-
tagelse . Vi nåede helt op på 120 glade børn, 
søskende, forældre og bedsteforældre . 

De glade mennesker blev mødt af julepyn-
tede borde med alskens lækre sager, julelys 
og et stort flot juletræ . Der var både popcorn-
maskine, slushice, chips, konfekt og dejlig 
chokolade og drikkevarer til alle, og efter at 
formanden havde budt alle velkomne, så var 
der lune, lækre æbleskiver . Der blev leget, hyg-
get og snakket, indtil det blev annonceret, at 
julemanden åbenbart var i nærheden med sin 
kane og ville kigge forbi, men kun efter at alle 
børn have råbt på den kære julemand, kunne 
han finde vej ind til festsalen . 

I år havde julemanden taget sin glade nis-
sehjælper med . De mange børn fik hver sin 

Juletræsfest og generalforsamling

N O R D S J Æ L L A N D  L O K A L A F D E L I N G E R
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N O R D S J Æ L L A N D  L O K A L A F D E L I N G E R
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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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Husk også at følge foreningen på hjemme siden: 
www.down.dk samt på foreningens Facebookside.

Aktivitetskalender 2023

Redaktørens mailadresse står på side 2.

DATO: ARRANGEMENT: HVEM:

3.-4. februar Bestyrelsesweekend Bestyrelsen

21. marts Downs syndrom dag LDS

25. marts Generalforsamling LDS

 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!




