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Sensommer betragtninger

11 Vingsted, sommeren 2004

Ferien er ved at være overstået
for de fleste, og vi trækker i arbejdstøjet igen.
Først vil jeg gerne sige tak til alle deltagere i Vingsted. I var med
til at gøre dagene i Vingsted til
nogle gode dage, hvor vi afviklede landskursus, årsmøde samt
generalforsamling.
Tak også til alle dem der var indlægsholdere eller på anden måde
var medvirkende til, at få tingene
til at glide problemfrit, som det var
tilfældet.
Vi har allerede taget fat på næste års planlægning af Vingsted
ugen.
Inden vi når frem til juni 2005 har
vi mange andre ting, der skal afvikles. Først har vi:
TEMADØGN for foreningens
DSI repræsentanter og suppleanter i dagene 27-28. september i Vingsted. Der vil tilgå skrivelse til formændene for lokalforeningerne først i august måned.
Dernæst har vi EFTERÅRSKONFERENCE i dagene 1-3 november i Vingsted, hvor der bl.a. vil
være efteruddannelse af konsulenter, som Hanne Tranberg og
Bent Lassen står for. Der vil også
i år blive indbudt to fra hver lokalforening til at deltage i efterårskonferencen. Dagene bruges også til bestyrelsesmøde samt fællesmøde med konsulenter, revisorer og suppleanter samt planlægger
af landskurset Bente Hollerup.

12 Evaluering af årsmødet 2004

v/ Henning Kirkegaard

Ud over de ting der her er nævnt,
er der nok at se til med amts og
kommune ændringerne. Vi skal
holde os godt orienteret og følge
godt med i timen, så vi kan træffe
de rigtige beslutninger der bliver
nødvendige at tage, for at DLFL
kan komme til at fungere ligeså
godt som nu.
Vi skal nok holde foreningens
medlemmer orienteret, bl.a. i “ny
stemme”.
Der har også været rejst spørgsmål om en egentlig konference
om emnet “Strukturkommissionens anbefalinger”. Det er noget
bestyrelsen vil se på, når vi selv
ved noget mere.
Jeg ved godt, vi har nævnt dette
igen og igen, men det kan ikke
undgås, da det vil få stor betydning for foreningen på mange måder.
Derudover er der en udstilling i
Forum, hvor vi er med for at præsentere vores nye stand, se foto
på side 26. Interesserede medlemmer kan få tilsendt indgangskort ved at henvende sig til kontoret. Det drejer sig om dagene 1-3.
okober.
Den nye bestyrelse, foto side 26,
mødes første gang her i august
måned for at planlægge det kommende års mødeaktiviteter. Som
alle kan se er vi i fuld gang.
Med disse ord vil jeg ønske alle
en god sensommer.
Venlig hilsen Anne-Lise Steen
3

v/ Anne-Lise Steen
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v/ Ib Jacobsen
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19 Norsk landsforening - NLFL
20 Nye undervisere af strubeløse
v/ Hanne Tranberg
Prinsesse Alexandra 40 år
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KAPITEX

®
Scandinavien

Specialist i Laryngectomeredes og
Tracheostomeredes luftveje

KAPITEX T-shirt stoma-beskyttelseskrave med lynlås
på skulder. Opvarmer indåndingsluften og forhindrer at
støv og snavs kommer ind i luftrøret. Lynlåsen på
skulderen gør det let at tage kraven på og af og giver nem
adgang til stoma. Bæres under skjorte eller bluse.
Vaskes ved 30°C. 100% bomuld med Diolen filter. Findes
i 6 farver: hvid, beige, lys blå, grå, mørkeblå og sort.

Ønsker du mere information, så ring eller skriv til Claus Gerløv Jeppesen.
Kapitex Scandinavien, Faksevej 15, 4654 Fakse Ldp. Tlf. 5676 3104, Fax 5676 3105
E-Mail: Dana_Management@mail.tele.dk
www.kapitex.com
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Generalforsamling i Vingsted
v/ John Damtoft

Formanden Anne-Lise Steen indledte mødet med en række praktiske oplysninger omkring busafgang, frokost etc.
Herefter ønskede ALS velkommen til generalforsamlingen 2004
og erklærede den for åben.
Før vi gik i gang med dagsordenen ville hun gerne, at forsamlingen mindedes de medlemmer som ikke var her mere,
og selvom der normalt ikke
nævnes navne ville ALS gerne i
år anføre 3 som havde været
aktive i foreningen, Børge Nielsen, Verner Albrectsen og Gunnar André Jensen.
Disse, sammen med alle andre afdøde medlemmer, blev
herefter mindet med 2 minutters
stilhed, hvorunder forsamlingen
rejste sig.
ALS takkede forsamlingen og
gik herefter over til dagsordenen.
Referatet vil følge dagsordenens punkter og anføre bemærkninger og evt. beslutninger
under det enkelte punkt.
1.
Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag til dirigent
er Sytter Kristensen og ALS efterlyser andre kandidater? Der
er ikke andre og Sytter Kristensen blev valgt med applaus.
Dirigenten takkede for valget
og orienterede om baggrunden
for valget, at hun er kommet

med som substitut for generalforsamlingens dirigent gennem
flere år Poul Erik Petersen, og
fortalte lidt om sin egen baggrund som formand for LEV, og
er glad for på denne måde at
lære lidt om denne forening.
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen er
lovligt indvarslet ih.t. vedtægtens bestemmelser herom, og vi
kunne herefter gå videre til
næste punkt.
2.
Valg af referent og stemmetællere
Dirigenten meddelte at bestyrelsen foreslår John Damtoft
valgt som referent, der er ikke
andre forslag og JD blev valgt
med applaus.
Dirigenten meddelte at bestyrelsen foreslår Hanne Tranberg
+ Rosa Lassen + Bente Hollerup valgt som stemmetællere,
og de blev valgt alle med applaus.
3.
Fremlæggelse af beretning
for DLFL med henblik på
godkendelse
Årsberetningen er udsendt til
foreningens aktive medlemmer
og ligger til afhentning sammen
med de øvrige materialer her i
salen. Formanden ønsker dog at
knytte enkelte bemærkninger til
beretningen.
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Indledende bemærkes at bestyrelsen nu har haft et helt år til at
finde en samarbejdsform, der
gerne skulle fungere godt for
både medlemmerne og bestyrelsen, og det synes vi faktisk
selv det gør!
Som det ses er årsberetningen
opbygget lidt anderledes end
tidligere år, der er henvisninger
til bilag, og beretningerne fra lokalforeningerne står samlet i en
blok, i øvrigt er disse beretninger indsat i den form de modtages fra lokalforeningerne, og
der kan derfor være lidt forskelligheder i typografien. Dette ser
vi som en kvalitet i beretningen,
det gør den måske lidt mere levende.
Så vil jeg godt nævne vores
blad, jeg synes vi er kommet rigtig godt fra start med ny redaktør og nyt trykkeri, det er et flot
blad vi godt kan være stolte af.
Der vil efterfølgende komme
nogle småændringer i bladets
format, af hensyn til de nye portobestemmelser.
Endelig skal nævnes vores arbejde i De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, som jo er
paraplyorganisationen, der samler alle de enkelte handicap organisationer til en slagkraftig organisation, der kan tage samtalen op med regeringen og indgå
med høringssvar på nye lovforslag, der i særlig grad berører
os. Især vil det arbejde der fore-

går og er foregået i strukturkommissionen jo i høj grad komme
til at berører os, både som organisation og som enkeltperson.
De nye regioner der erstatter
amterne og de nye kommuner,
vil stille store krav om forandringer og på mange områder.
Foreningens struktur kan på
nogle områder forudses at måtte ændres fuldstændigt. Hvorledes det vil gå med vores konsulentordning og hvor de fremover
vil blive placeret, det ved vi ikke!
Der er meget der skal falde på
plads i de kommende år, og i
forbindelse hermed er DSI en
god organisation at læne sig op
ad og samarbejde med.
I øvrigt vil jeg gerne besvare
spørgsmål såfremt nogen måtte
have punkter som de gerne vil
have uddybet, - såfremt det ikke
er tilfældet vil jeg lade beretningen tale for sig selv, og det
skulle den jo også helst kunne.
Ingen havde spørgsmål eller
kommentarer og dirigenten kunne herefter konstatere at beretningen måtte betragtes som
godkendt, hvilket skete med applaus.

4.
Fremlæggelse af regnskab
med henblik på godkendelse
Kasserer Holger Hansen fremlagde og kommenterede det udleverede regnskab.
Regnskabet udviser ingen
overraskelser, der er et mindre
overskud, og det ser generelt
fornuftig ud. Der omtaltes nogle
enkelte bemærkninger fra revisionen af rent bogholderimæssig karakter, nogle posteringer
på siderne 5 og 7, der ophæver
hinanden.
Så skal bemærkes at portoen
for udsendelse af “ny stemme”
forventes at stige væsentligt,

men vi kender ikke i dag de endelige tal. Ellers vil jeg ikke gå
videre med gennemgangen af
regnskabet, men besvarer gerne spørgsmål såfremt enkelte
punkter ønskes uddybet.
Axel Brøndum Christensen
havde spørgsmål vedrørende
revisions – og regnskabsmæssig assistance, der er steget fra
kr. 31.000,- til kr. 41.000,- og
baggrunden herfor, Axel havde
tidligere fået den opfattelse at
opgaven skulle varetages af revisionsfirmaet til en betydelig lavere takst end hidtil.
HH redegør for spørgsmålet
angående prisstigningen, der er
sammensat af den almindelige
prisstigning samt tilkøb af ekstra
service ydelse.
Bent Lassen bemærkede at
ingen arbejder gratis, og udgiften dækker også over udarbejdelsen af regnskabs og revisionsinstruks. Samtidigt bemærkes, at revisionsudgiften også
omfatter den nødvendige revision i forbindelse med foreningens engagement i Nepal.
DANIDA står ganske vist for
projektet og bevilger pengene
hertil, men bevillingen til revision dækker ikke de faktiske
omkostninger hertil, og restbeløbet har foreningen påtaget sig
at afholde som en del af foreningens revisionsudgifter. Det
kan siges at være foreningens
tilskud til projektet i Nepal
Der var ikke flere spørgsmål
men en enkel bemærkning om
at kassereren havde fået ny bil!
Holger bekræftede at det var
rigtigt, men at der var dog forsat
overskud på regnskabet!.
Efter disse sidebemærkninger
rettede Holger en tak til de damer og den herre, der havde
solgt lodsedler og orienterede at
lotteriet havde givet et overskud
på kr. 11.000,- . Dirigenten efter6

lyste evt. spørgsmål. Da der ikke
var flere og revisionen havde
afleveret regnskabet uden bemærkninger eller påtegninger
konstaterede dirigenten, at regnskabet måtte betragtes som
godkendt.
Forsamlingen godkendte herefter regnskabet med applaus.
5.
Fremlæggelse af beretning og
regnskab for DLFL`s Jubilæumskonto af 1990, til orientering v / Bent Lassen.
Dirigenten bemærkede at punktet jo alene var til orientering, og
det blev fremlagt af Bent Lassen.
Regnskabet er fremlagt i salen
og udleveret til alle interesserede.
Bent Lassen orienterede om
den udskiftning der er sket i bestyrelsen, og rettede i den forbindelse en tak til Storm for et
godt arbejde gennem tiderne, et
arbejde der gjorde det let at
overtage og køre videre.
Bent redegjorde herefter for
regnskabet og for det regnskabsmæssige underskud, et
underskud der kan henføres til
udgifter i forbindelse med LYKKEBO, hvor afløbssystemet er
blevet udbygget med et pumpeanlæg, og nu skulle kunne klare
den vandmængde der kommer,
uden at give anledning til oversvømmelse.
Vi kan naturligvis ikke acceptere et løbende underskud, der
skal være økonomi til de opgaver vi har, og vi skal passe på
pengene, det er jo foreningens
formue vi administrerer.
Dirigenten takkede for orienteringen og bemærkede, at det jo
var en orientering der ikke krævede forsamlingens godkendelse,
men spurgte efter bemærkninger / spørgsmål til regnskabet.
Axel Brøndum Christensen

havde en bemærkning og spørgsmål til p. 7, bogføringsassistance, som han fandt var et meget
stort beløb for de få posteringer
der reelt er tale om.
BL talte om revisionsudgifter
og udgifternes relation til omsætningen samt tidsforbrug.
ABC fastholdt spørgsmålet,
det var ikke revisionsudgifterne
men bogføringsudgifterne han
stillede spørgsmål til.
Kassereren HH nævnte, at der
var sat nye aktiviteter i gang, og
der var tale om nye serviceydelser.
ABC afsluttede sit spørgsmål
med den konstatering, at bogføringsudgifterne var steget ganske meget, og syntes at være
meget store i forhold til det beskedne antal posteringer, der
var tale om.
Der var ikke flere spørgsmål
og kommentarer, og dirigenten
takkede for fremlæggelsen og
konstaterede at punktet var færdigbehandlet.
6.
Fastsættelse af kontingent
Dirigenten gav ordet til kassereren der indstillede, at kontingentet på de nuværende kr. 150,00
årligt fastholdes. Skulle nogen
synes at det var for lidt, ville han
dog gerne gå med til at hæve
det med kr. 25,-. Ingen udtrykte
ønske herom, så det årlige kontingent vil for 2005 også være
kr. 150,00.
7.
Behandling af indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 1. juni
2004
Dirigenten bemærkede, at ifølge
vedtægten skal forslag være formanden i hænde senest 4 uger
før generalforsamlingen for at
være rettidigt indsendt, hvilket

imidlertid også er tilfældet med
forslaget, det er således indsendt rettidigt og kan behandles. Samtidigt oplyses at bestyrelse kan anbefale at forslaget
godkendes.
Bent Lassen redegjorde for forslaget, der har følgende ordlyd.
Dansk Landsforening for Laryngectomerede´s årsmøde er
rettet mod AKTIVE (opererede)
medlemmer samt ledsagere
(ægtefælle, samboende, børn,
nær ven el.lign.), samt bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne eller efterladte der stadig
ønsker at være aktive i lokalforeningsarbejde.
Dirigenten efterlyste evt. kommentarer.
Villy ville godt have set forslaget.
Bent: “det må være tilstrækkelig at orientere på mødet”.
Dirigenten håbede forslaget
kunne tages til efterretning. Der
var ingen protester og forslaget
blev herefter taget til efterretning.
8.
Valg til bestyrelse;
Dirigenten orienterede at der
var talt 41 stemmeberettigede,
jf. § 5
a. Valg af formand for 2 år. Anne-Lise Steen er villig til genvalg.
Dirigenten gav ordet til John
Damtoft der bemærkede, at Anne-Lise nu har fungeret som formand i godt 1 år og har gjort det
ganske godt i den tid. Hun har
fået etableret et godt samarbejde i forretningsudvalget og os i
den øvrige del af bestyrelsen
finder os godt orienterede, og
JD vil gerne på bestyrelsen, og
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på egne vegne, anbefale at vi
pålægger Anne-Lise endnu 2 år.
Der er flere nye opgaver der
forestår, især i forbindelse med
kommunalreformen, opgaver som
vi kan være ret trygge ved at lade Anne-Lise forestå.
Så lad os vælge Anne-Lise for
endnu 2 år, så kan vi jo til den
tid se om vi synes hun skal fortsætte, men hidtil har hun klaret
det ikke så ringe endda.
Anne-Lise Steen blev valgt med
applaus
Dirigenten konstaterede, at hun
nok kunne høre på klapsalverne, at der var en stor tilslutning,
men måtte alligevel som dirigent
spørge, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet og
dirigenten ønskede Anna-Lise
tillykke med valget.
Ny formand for en 2 årig periode er herefter Anne-Lise Steen.
Anne-Lise takkede for valget,
det er en spændende periode vi
går i møde, og jeg skal sammen
med den øvrige bestyrelse gøre
mit bedste. Tak for valget.
b. 3 bestyrelsesmedlemmer:
• Bent Østergaard Andersen,
Villig til genvalg
• John Damtoft,
Villig til genvalg
• Britt Prangsbøll,
Villig til genvalg
Dirigenten efterlyste forslag til
andre kandidater fra forsamlingen?
Henning Kirkegaard fik herefter
ordet og bemærkede, at der er
et godt samarbejde i bestyrelsen og han anbefaler genvalg
af alle.
Dirigenten konstaterede at der
ikke er andre kandidater, så
medmindre nogen har noget at
indvende mod de opstillede, er
de hermed valgt.
Valgt med applaus.

b. 3 suppleanter:
• Gurli Lavin
Villig til genvalg
• Ella Thomsen
Villig til genvalg
• Ib Nellemann Jensen
Villig til genvalg
Dirigenten efterlyste andre kandidater?
Bent Lassen anbefalede CarlJohann Ryser fra Esbjerg som
gør et stort arbejde i lokalforeningen, samtidigt kunne CarlJohann være med til at repræsentere denne del af landet, som
i mange år ikke har været repræsenteret i bestyrelsen.
- og kandidatlisten så herefter
således ud;
Carl-Johann Ryser, ny kandidat
(35 efterfølgende stemmetal)
Gurli Lavin, villig til genvalg
(21 efterfølgende stemmetal)
Ella Thomsen, villig til genvalg
(36 efterfølgende stemmetal)
Ib Nellemann Jensen, villig til
genvalg (22 efterfølgende stemmetal)
Der måtte således nu foregå en
skriftlig afstemning mellem de 4
kandidater, og dirigenten orienterede herefter om afstemningsreglerne. Der måtte maksimalt
skrives 3 navne på afstemningssedlerne, og de 3 med det største antal stemmer var herefter
valgt.
Dirigenten meddelte at der er
43 stemmeberettigede og ikke
som tidligere anført 41.
Der afholdtes herefter afstemning, og medens resultatet heraf blev optalt var der kaffepause.

Afstemningen gav følgende resultat, jf. ovenstående kandidatliste, hvor stemmetallene er anført
Følgende er herefter valg i
nævnte rækkefølge:
Ella Thomsen
Carl-Johann Ryser
Ib Nellemann Jensen
Anne-Lise nævnte Gurli der ikke
opnåede genvalg, og minde forsamlingen om det store arbejde
hun har udført gennem tiderne applaus fra salen.
c. 2 revisorer
• Kurt Zacho Andersen,
Villig til genvalg
• Villy Olsen,
Villig til genvalg
Dirigenten konstaterede at de
begge er tilstede, og efterlyste
evt. andre kandidater?
Der var ikke andre kandidater,
og begge genvalgt med applaus
d. 1 revisorsuppleant
• Axel Brøndum Christensen er
villig til genvalg.
Dirigenten konstaterede at ABC
er til stede og efterlyste evt. andre kandidater?
Der var ikke andre kandidater
og ABC blev genvalgt med applaus.
9. Eventuelt
Dirigenten efterlyste spørgsmål,
kommentarer etc., der kan jo ikke vedtages noget under eventuelt, men vi kan få rejst nogle
punkter og drøftet nogle forhold,
og det kan have en meget stor
værdi i det fremtidige arbejde.
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Anne-Lise orienterede, - specielt for de ny tilkomne, - om det
nye udstillingsmateriale som er
opstillet i salen, og nævner
sponsorerne af materialet, Simonsen & Weel og KAPITEX.
Samtidigt orienterede ALS om
de computerproblemer der har
været og som ind imellem har
resulteret i manglende forbindelse til kontoret.
Steen efterlyste ajourførte adresser/medlemsliste.
Villy + Bent. meddelte at adresserne findes på kontoret !!
Frede bemærkede at der kan
være nogle problematikker omkring kontingentindbetalinger og
hvem der er indbetaler, og han
anbefaler nogle praktiske detaljer omkring bankindbetalinger og
kontonumre, således at det er
klart hvem afsenderen er.
Holger og Anne-Lise kommenterede de anførte bemærkninger og anførte, at man er i gang
med en omlægning, og at det
kan blive bedre og det vil blive
bedre.
Bent bemærkede til indlæggene, at det godt lade sig gøre at
betale også via netbank, og
man kan se hvem der har betalt.
Karl Gustav bemærkede at det
er vigtigt med de grønne evalueringssedler, det er vigtigt at vi giver udtryk for, hvad vi ønsker, og
KG anbefalede i den forbindelse
en navngivet taler med partipolitisk baggrund til næste år, idet
han understreger vigtigheden af
en god kontakt til politikerne, ellers tak for et godt landsmøde
Frede: “vedr. de ændringer vi
kan forudse i forbindelse med
strukturreformen, hvad gør vi?“
Anne-Lise: “Vi er meget opmærksomme på de ændringer
der vil kommer også for vores
vedkommende og må tage det
op på efterårskonferencen. Vi vil
til den tid have lidt mere overblik

over hvad der skal ske og hvad
vi kan gøre. Sytter sidder meget
tæt på hvor det sker og vi kan
måske få nogle kommentarer
fra dig inden vi slutter?”.
Bent bemærkede at det er vigtigt vi finder de rigtige samarbejdspartnere.
Dirigenten efterlyste andre der
ønsker ordet?
Inge-Margrethe, jeg synes vi
har et godt blad men mangler
flere indlæg! Samme bemærkning fra Holger, vi mangler medlemmernes indlæg.
Villy, ja vi har et godt blad men
der er for meget materiale fra
DSI,- 8 sider, så meget bør den
slags materiale ikke fylde! Er i
øvrigt spændt på hvilken betydning ændringerne i kommuner/
regioner får for vores lille forening.
Anne-Lise supplerede, at når
der ikke kommer andet materiale fra medlemmerne / lokalforening etc. fylder vores udmærkede redaktør bladet med andet
relevant materiale. Vil vi se andet - så må vi altså selv komme
med det, og det modtages med
tak.
Bent supplerede, ja der mangles materiale fra medlemmer
men det er svært at få frem.
Henning og Holger opfordrer
alle til at tænke over, hvad der
sker rundt omkring os, på hospitaler etc. tænk over det og skriv
til bladet, det kan også være aktuelt / interessant for andre. Fortæl om de oplevelser vi kommer
ud for i hverdagen, morsomme,
sørgelige, kærlige, fortæl om
det, lad os dele sådanne oplevelser.
Dirigenten, Sytter Kristensen,
orienterede om det foreløbig
kendte i forbindelse med den nu
vedtagne strukturændring og
angående de udmeldinger der
er kommet fra DSI.

De kan godt engang imellem
se lidt rodede ud og synes noget udvandede, men vi er jo en
blandet masse, og der er mange
forskellige interesser og holdninger, og alt dette skal der være plads for, når vi kommer med
en udtalelse.
DSI `s indstilling til reformen er
stort set positiv, kommunerne
får en stor kompetence og der
bliver oprettet handicapråd, hvilket har været et stort ønske fra
DSI, og vi er indstillingsberet-tigede til disse råd. Det er meget
vigtigt, at vi her har et godt og tillidsfuldt samarbejde netop om
sådanne indstillinger, for at vi kan
få de rigtige folk sat ind, uanset
hvilken organisation de nu måtte komme fra. Vi skal have folk
ind der kan repræsentere DSI,
det vil sige alle handicap.
Vi har nok fået nogle ønsker
igennem, men det er også helt
klart, at vi har måttet bøje af på
andre områder. Et punkt som
jeg gerne vil nævne er videncentrene, de er blevet bevaret,
hvilket har været et stort ønske
fra DSI, Så jeg synes at vi har
fået ret meget igennem.
Hvorledes den økonomiske fordeling vil være mellem kommuner og regioner er helt uafklaret,
så der kommer en masse opgaver og spørgsmål der skal afklares og høres rundt om-kring, og
så hurtigt der foreligger noget
lidt mere konkret, vil det blive
kommunikeret ud. Men alt i alt,
det er ikke så dårligt endda!
Anne-Lise tilføjer vi er indstillet
på, at vi må slås for nogle ting
og for repræsentanter, det er vi
parate og godt forberedte til.
Dirigenten konstaterer at der
ikke er mere på programmet nu,
og takker for en god og rolig afvikling af generalforsamlingen.
Jeg tror det var godt vi fik denne
”hvad nu” diskussion. Det har
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været en oplevelse at lære jeres
forening lidt at kende og hermed
er generalforsamlingen afsluttet.
Blomster fra Ejkild til Anne-Lise, og tillykke med valget - og
nu skal jeg så døje med Jer i
endnu 2 år! Men I er da til at holde ud og jeg synes I gør det
godt, og jeg håber det kan forsætte som det er begyndt og
hermed tak for nu. Applaus.
Anne-Lise rettede en tak til
Bent for arbejdet med arrangementet etc. etc. og til Henning
og Holger for et stort arbejde
gennem året.
Tak til Sytter, du trådte til med
kort varsel og du har gjort det
godt.
Henning rettede også en tak til
Anne-Lise for godt og venligt
samarbejde på kontoret.
Anne-Lise: ” Mødet er hermed
afsluttet, tak til jer alle, ha en
god sommer og vi ses igen til
næste år”.
Sytter Kristensen - dirigent
John Damtoft - referent
2004-07-15

Vedrørende
bevilling af
hjælpemidler
Har du problemer for eksempel med at få bevilget
et hjælpemiddel, er DLFL
behjælpelig med råd og
vejledning men:
Det er din konsulent der
i praksis hjælper dig med
at klage ved at henvende
sig til den bevilgende
myndighed.
Venlig hilsen Red.

Evaluering af Landskursus 2004 i Vingsted
v/ Bente Hollerup

Knap halvdelen af deltagerne
har afleveret evaluerings skemaet, og her følger en sammenskrivning af besvarelserne.
Svarede kurset til dine
forventninger?
Der er stor enighed om, at 3 ting
man syntes bedst om er:
• Foredragene
• Kommunikationstræningen
• Mulighed for at træffe ligesindede og udveksle erfaringer
Flere har bemærket, at de fik en
meget fin velkomst af konsulenten, som viste tilrette og introducerede til de andre deltagere.
Hvad var dårligt?
Her var der ikke mange svar,
men nogle har oplevet, at der er
for lidt tid til de forskellige aktiviteter i løbet af kurset.

Nogle af de pårørende savnede
flere aktiviteter tirsdag.
Flere har bemærket, at den
markering “de nye” har på navneskiltet, ikke er tydelig nok.
Nogle af de som var med for
første gang har skrevet, at det er
svært som ny at komme på kurset, fordi de som har været med
tidligere sætter sig sammen, og
det er svært at komme ind i
gruppen, hvis man er lidt til bageholdende.
Hvilke forslag har du til programmet for næste år?
Der var mange forslag og idéer,
her skal kun nævnes nogle få:
• Mere gruppearbejde
• Morgengymnastik alle dage
• Skift pladser ved spisningen,
så vi lærer flere at kende
• At samle alle de “nye“ pårørende

Et lille hjertesuk !!
Desværre havde vi uindbudte gæster på foreningens
kontor i weekenden 24/25 juli.
Der blev ikke stjålet noget, men lavet en del hærværk.
En stor og tung kampesten blev kylet ind gennem
dørene, ind til gangen og ind gennem døren forbi
kopimaskinen og ind til KB, der har kontor i forlængelse af vores.
Det var meget ubehageligt at komme til de smadrede
døre, for hvad var der bag ved.

Anne-Lise Steen
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Kursusudvalget har ligeledes
haft evalueringsmøde. Vi er tilfredse med kurset. Deltagerne
var meget aktive og meget præcise, så alle aktiviteter kom i
gang til tiden.
Vi er allerede i gang med at
planlægge landskursus for næste år, og vi siger tak for alle besvarelserne.
Vi er glade for, at så mange af
deltagerne har nævnt, at det de
syntes bedst om ved kurset netop er noget af det, som er kursets formål.
De forslag og idéer I har givet
os vil indgå i overvejelserne, når
vi skal lægge programmet for
næste års landskursus.
På kursusudvalgets vegne
Bente Hollerup

Vingsted, sommeren 2004
v/ Henning Kirkegaard

Så skulle Vingsted-kurset atter
starte op, men hvor vi som nye
skulle kører den uge.
Jeg konstaterede at der er meget at huske. Noget, som da jeg
kun var med som konsulent, ikke var helt klar over - så nu kan
jeg bedre forstå, at den gamle
bestyrelse så meget brugte ud,
når vi rejste hjem.
Der er så mange ting man skal
huske - men jeg har følt, at det
gik godt, selv om også vi var
godt brugte, når vi gik i seng.
Jeg vil rette en stor tak til AnneLise og Holger og Bente for det
gode samarbejde vi havde.
Der skal også rettes en stor
tak til den øvrige bestyrelse, deres ægtefæller og andre hjælpere for det store arbejde I udfører
i forbindelse med Vingsted-kurset og generalforsamlingen.
Uden Jeres indsats kan jeg se,
at der var rigtig mange flere ting
vi skulle tage os af. Håber vi kan
trække på Jer igen i 2005.
Til slut tak til alle for en dejlig
uge med håb om at se Jer alle i
2005.

Sange fra Vingsted 2004
Først Laila´s og dernæst
hele rimegruppens

Hilsen Henning

Vingsted, 21-26 juni 2004

Her ved Vingsted Centret
lyder mange stemmer,
og tro mig, ej ordene
jer klemmer.
I glæde og sorg vi mødes her
der er aktiviteter her, og der
ja alle vegne
og ungdommelige stemmer
omkring os er.
Der bliver talt og sunget
grædt og grint,
men solen den er pint,
ja regnet væk.
Når nu vi rejser hjem hver især,
så husk at glæd dig over livet,
for intet er givet, men livet dit,
er det bedste du har.
Rimegrubben
Laila
21-26 juni 2004

Det er en vigtig sag
for os på denne dag
at sige tak til dem
som her os bærer frem.
Bestyrelsen planerer
Vingsted arrangerer
alt til sidst går op i harmoni.
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Det er hammer, hammer fedt
og glæden er komplet
struben er et savn
samvær det gør gavn
smil til hele verden
syng en sang for lærken
tak fordi, at vi er med i dag.
I gruppeterapi
vi rigtigt har hængt i
plastre og ventiler
nu og da vi smiler
høje vibrationer
i lokalet toner
alle har det sjovt og spiller med.
Det er hammer, hammer fedt
og glæden er komplet
når vi modtar' rosen
åbner vi for posen
smiler ud til verden
synger sang for lærken
tak fordi, at vi er med i dag.
I ugen har vi lært
at meget det er svært
kommunikation
kræver kondition
alle ned på gulvet
styrk nu mellemgulvet
fikst Birgitta gav os en lektion.
Det er hammer, hammer fedt
og glæden er komplet
når vi så lidt flade
rejste os så glade
smilte ud til verden
sang en sang til lærken
tak fordi, at vi er med i dag.
Rimegruppen

Evaluering af årsmødet 2004 i Vingsted
v/ Anne-Lise Steen

Vi fik 21 svar ind, det vil sige
mere end halvdelen af de udleverede skemaer.
Hvilke 3 ting syntes du
bedst om?
• Samværet med ligestillede.
• Hyggen, de oplysende tiltag.
• Den gode planlægning med
god balance.
• Gode foredrag, hvoraf
“Susanne Himmelblå” med
Knud Olsen, trak godt op.
• Palle og Anna var også en
god ting, meget lærerigt.

Hvilke 3 ting syntes du
dårligst om?
Flere har givet udtryk for, at det
er for dårligt de ikke kan deltage
hele ugen for egen regning.
Andre vil gerne have noget for
de strubeløse der ankommer
onsdag.
En enkelt var ikke glad for de arbejdende værksteder.
Hvad kunne du tænke dig
næste år?
• Undervisning for mundhuleopererede, strålebehandlede
og tracheostomerede.
• Motion blev ønsket af rigtig
mange.

• Der var flere der udtrykte ønsket om psykologi, både for
opererede og de pårørende.
FU og kursusudvalget har været
samlet og vi er godt tilfredse. De
små skønhedsfejl der var, bl.a.
omkring tider, vil vi prøve at passe bedre ind næste år, for planlægningen er allerede i gang, og
vi ser meget på alle de indkomne skemaer med forslag til den
kommende planlægning.
På vegne af forretningsudvalget
Anne-Lise Steen

Hancicappede med på råd
Politiken, 1. sek. 2

Kommunerne får ansvaret for at
sikre, at der er sociale tilbud til
kommunens borgere. Blandt andet oprettes et handicapråd,
med rådgivende funktion, i alle
kommuner.
Stig Langvad, der er formand for
De Samvirkende Invalideorganisationer, er begejstret over initiativet. “Det har vi ønsket i
mange år. Når kommunerne får

større indflydelse på handicapområdet, er det vigtigt, at de
er i dialog med de mennesker,
som de skal træffe beslutninger
om”, udtaler han.
Stig Langvad regner med, at de
nye handicapråd kan rådgive,
når der bygges nyt i kommunen,
så handicappede får samme
mulighed for at benytte ex. en biograf som alle andre borgere.
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Stig Langvad mener, at reformen har bevæget sig i den
rigtige retning, men er stadig bekymret over størrelsen på kommunerne. Derfor er det positivt,
at der oprettes en samlet videns- og specialrådgivningsorganisation, der skal indsamle viden som formidles til kommunerne og borgerne.

Årets Vingstedkursus 2004
v/ Talepædagog Ib Jacobsen, Viborg Amt

- det var så det!
Var det nu det?
Som underviser syntes jeg dette
års Vingstedkursus var et af de
supergode.
Efter man er kommet hjem fra
sådant et kursus, sidder man lige lidt i sin gode stol og lader
tankerne rulle.
Hvad var det, der gjorde kurset
specielt godt i år - for det plejer
da altid at være godt?
Måske var der ikke noget specielt ved kurset set i forhold til
tidligere år. Kurset var som sædvanlig vel tilrettelagt, der var ro,
og der var et rigtig godt samspil
hele vejen rundt - og så var der
en fantastisk stemning blandt
kursisterne.
Derfor vil jeg gerne takke for et
rigtigt godt kursus og håber, at
rigtig mange må få lov til at komme med næste år, for uanset om
man er nyopereret eller opereret
for 10 år siden er det vigtigt at
kunne få mulighed for at deltage.
De “gamle” kan give de “nye”
en mængde gode erfaringer og
tips samtidig med, at alle kan
lære en mængde af hinanden og i samspil med hinanden - i
undervisningen.
En gruppeundervisning som
finder sted i Vingsted, kan kun
de færreste amter etablere, så
mange strubeløse er der jo hel-

ler ikke. Et sådant undervisningstilbud er af stor betydning
for såvel strubeløse som ægtefæller. Man lærer at lytte, forstå
og forbedre sin taleforståelighed.
Man lærer noget om, at det
måske ikke er “de andres skyld”,
hvis man ikke bliver forstået!
Man lærer at acceptere og respektere andres måde at gøre
tingene på.
Jeg husker specielt en dejlig
oplevelse, hvor en strubeløs siger til en anden: “Hvor er du dog
blevet god til at tale, sidste år
havde jeg meget svært ved at
forstå hvad du sagde”. En sådan
kommentar kommer fra hjertet og går lige til hjertet.
Jeg håber bare så inderligt, at
kurserne vil fortsætte ud i fremtiden, selv om det ser mørkt ud i
øjeblikket, når voksenspecialundervisningen bliver overtaget
af kommunerne. Mange kommuner vil meget sjældent opleve
en strubeløs eller andre indenfor
de små handicapområder. Og
hvad vil der blive af den undervisningsmæssige ekspertise, hvor
man ser en strubeløs hvert 5. år,
eller måske sjældnere?
Man har svært ved at forstå et
parti som Dansk Folkeparti, som
gerne vil bryste sig af at være
de svages fortalere.
Voksenspecialundervisningen
som varetager undervisning af
små handicapområder, bør mindst
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rodfæstes i regionen som f.eks
regionale videncentre.
Vi må alle håbe Jeres tilbud ikke forringes fremover.
Mange sommerhilsner
Ib Jacobsen

8 nye logopæder
v/ Henning Kirkegaard

Alle konsulenter og 8 nye logopæder var i 4 dage samlet
på Vissenbjerg Kro, hvor første del af uddannelsen af de
nye logopæder foregik - den
teoretiske del.
Vi konsulenter fik også lært
meget om, hvor vigtigt det er,
at vi arbejder sammen.
Som mange af Jer husker
var den praktiske del lagt i
Vingsted, så nu har vi fået 8
nye logopæder til at undervise.
Hanne Tranberg skal have
en stor tak for et godt planlagt
kursus. Det er svært at beskrive, men du er en ener,
når der skal laves et kursus.
Alt er planlagt til mindste detalje - det bliver svært at komme efter dig, men der går forhåbentligt mange år.
Henning

Nyt fra Lokalforeningerne
Lokalforening
Frederiksborg Amt, DLFL
v/Henning Kirkegaard
Langelunden 1,1. th.
DK-2990 Nivå
Tlf.: 49 14 19 17

En lille hilsen til jer alle fra lokalafdeling Frederiksborg amt.
Der er ikke sket så meget hos
os, ud over at vi, som omtalt i
sidste nummer af “ny stemme”,
havde en dejlig bustur, og alle
ansøgere kom jo med til Vingsted, så der var ikke noget at
klage over. Når I læser dette, er
vi godt i gang med efterårets
program, som vi starter op den
10. august, hvor vi får Kapitex
på besøg.
Den 14. september har vi det,
vi kalder for hyggeaften.
Den 12. oktober er der bankospil.
Den 16. november skal vi på
Øresund og have noget godt at
spise. Det bliver nok til 3 - 4 ture.
Den 10. december har vi julefest.
Så der er noget at se frem til !!!!!
Venligste hilsner fra lokalformand i Frederiksborg Amt.
Henning

Lokalforening Fyn
v/Ella Thomsen
Sanddalsvej 41
DK-5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 24 57

Tur Ærø rundt.
Lokalforeningen fik et tilskud på
kr.4000 fra DSI Fyns Amt på betingelse af, at pengene skulle
anvendes til en udflugt for foreningens medlemmer. Det blev
besluttet, at turen skulle gå til en
bustur Ærø rundt for at se alle
seværdighederne på øen.
Programmet startede den 9.
juni kl.10.30 med, at vi mødtes
26 deltagere på havnen i
Svendborg og tog med færgen
til Ærøskøbing, hvor der holdt en
bus og en lokal Guide parat .til
at køre os rundt på den smukke
ø, hvor vi så forskellige kirker og
andre spændende seværdigheder. Vi havde selv madkurv med
og der var øl og vand til de sædvanlige billige priser. Da vi havde spist gik turen videre rundt
på øen og til Marstal, hvor vi gik
en tur gennem byen. Vi endte
med en tur rundt i Ærøskøbing,
hvorefter vi tog færgen tilbage
til Svendborg kl.17.55.
I Svendborg sluttede vi dagen
med, at lokalforeningen var vært
ved en gang æggekage på restaurant Svendborgsund. Klok14

ken 20.30 var det slut på en glad
og hyggelig dag.
Referat af ekstraordinær
Generalforsamling.
Bestyrelsesmedlem Poul Storm
og Kasserer Birthe Juul har
begge været indlagt på OUH og
gennemgået flere alvorlige operationer. De har derfor meddelt, at de ønsker at udtræde fra
disse poster med omgående
virkning.
Dagsorden var følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Regnskab aflægges af Revisorerne efter indhentning af
bankudskrifter og bilag.
4. Valg af kasserer.
5. Valg af suppleant og revisorer.
6. Eventuelt.
ad.1.
Frede Thomsen foreslået og
valgt som dirigent. Dirigenten
konstaterede, at ekstraordinær
generalforsamling var rettidig
indvarslet.
ad.2.
Gudrun Mørup foreslået og valgt
som referent. Da der kun var så
få deltagere, var der enighed
om, at det ikke var nødvendigt
med stemmetællere.

ad.3.
Revisorerne aflagde regnskab
efter indhentning af bankudskrifter og bilag.
ad.4.
Bent Lassen foreslået og valgt
som kasserer indtil næste ordinære Generalforsamling.
ad.5.
Rosa Lassen foreslået og valgt
som suppleant.
Holger Hansen og Frede Thomsen valgt som revisorer.
Bestyrelsessuppleant
IngeMargrethe Hansen er derfor indtrådt i stedet for Poul Storm.
ad.6.
Bent Lassen takkede for valget
og lovede at støtte formanden
med problemerne.
Generalforsamlingen sluttede
klokken 20.00.
Referent Gudrun Mørup

Lokalforeningen
Nordjylland
v/Steen Møller
Begonievej 16
DK-9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 18 88
E-mail:
lyn@nrdc.dk

Siden sidst har vi været på sommerudflugt, og som sædvanlig
startede vi fra Hjallerup kl.10.00
med godt humør. Der var i alt tilmeldt 22 personer, som vi samlede op lidt efter lidt, efterhånden som vi nåede frem. Børge
og Mie stod i år for turen, der gik
til Halkjær Mølle, hvor vi spiste
vores medbragte mad og nød
det dejlige vejr, som Steen havde lovet, det nok skulle blive. Efter frokosten fortalte naturvejle-

der Ole Henriksen om Halkjær
Mølle og hele dens fortid. Herefter kørte vi til dørfabrikken Vest
Wood i Løgstør, hvor vi fik en virkelig flot rundvisning, som dog
krævede nogle gode ben, da
dørfabrikken dækker et stort
område. Bagefter fik vi kaffe og
brød, som Vest Wood var vært
ved, og samtidig fik vi en del at
vide om hele fabrikkens historie,
og der blev lejlighed til at stille
spørgsmål. En stor tak til fabrikken Vest Wood for den store
gæstfrihed, de viste os. Så kørte vi til Frederik den VII. Kanal,
hvor vi nød udsigten og det gode vejr.
Børge og Mie ville lige give en
forfriskning hjemme hos dem
selv, inden vi tog videre til Pavillon Christiansminde, hvor Lokalforening Nordjylland var vært
ved en første klasses middag. Vi
sluttede af med kaffe inden turen atter gik hjemad.
Så har mange af os været i
Vingsted til Landskursus, og Taleinstituttet/Nordjyllands
Amt
viste sig igen fra den pæne side,
så vi igen i år kunne konstatere,
at vi var det amt, der havde flest
deltagere med.
Det blev igen en dejlig uge
med masser af undervisning, og
som noget nyt havde vi fornøjelsen af at have otte talepædagoger med, som skulle undervise fortrinsvis nyopererede, så
de fik deres sag for.
Onsdag den 6 oktober kl.19.30
på taleinstituttet, holder vi bankospil. Tag en pakke med, og lokalforeningen giver et par flasker til spillet. Husk brød til kaffen
– øl og vand kan købes til de
sædvanlige billige priser.
Fredag den 5. november kl.
18.00 på Skalborg kro holder vi
35 års jubilæum, hvor lokalforeningen vil være vært ved en
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middag, og Poul Erik Nielsen vil
stå for musikken.
Tilmelding til Børge Jacobsen
på tlf. 9867 1876 senest den
26. oktober.
Med venlig hilsen
Steen Møller

Onsdagsklubben
Kontaktperson
v/Villy Olsen
Høje Gladsaxe 39,
11. sal mf.
DK-2860 Søborg
Tlf.: 39 56 24 42

Til medlemmerne i
Københavns Amt og
Frederiksberg Kommune.
Som bekendt ophørte Onsdagsklubben i København med sit
virke i foråret 2004 på grund af
manglende lederskab. Jeg håber, at der skulle findes nogle,
der var villige til at påtage sig
opgaven, idet jeg ikke mener, at
det kan være meningen, at
Landsforeningens ældste klub
nu står foran ophør. Ligeledes
tror jeg heller ikke, at det er fordi, der er nogle medlemmer,
som har fundet ud af, at klubberne nu skal kaldes for lokalforeninger, og at der måske derfor skulle ligge noget mere bagved. Det er helt klart, at det er
der ikke noget om, da opgaven
vil være den samme som hidtil.
Jeg vil derfor nu forsøge, om vi
kan komme i gang igen og indkalder til møde i DLFL´s lokaler,
Strandboulevarden 49 st. tv.
2100 København Ø., torsdag
den 14. oktober 2004 kl. 14.00,
da foreningen så vil være vært
med lidt smørrebrød og drikkelse i form af en øl eller vand
og kaffe. (fortsættes s. 16)

Derfor er det nødvendigt med tilmelding på telefon 3956 2442.

Der kommer mere i mødeindkaldelsen.

Med et forhåbentlig på gensyn
og venligste hilsner
Villy Olsen

Med venlig hilsen.
Jacob Bach

Storstrøm klubben

Klub Trekanten,
Vejle amt
v/Frede Udesen
Dampskibsvejen 9
DK-7120 Vejle Ø
Tlf.: 75 81 59 45

Ny Sæson.
Når man sidder her i korte bukser og T-shirt er det nærmest
ufatteligt, at det kun er 14 dage
siden, vi beklagede os over den
manglende sommer – den svigtede os heller ikke i år.
Vi starter blødt med et besøg i
Økolariet i Vejle. Det er et spændende sted, hvor vi kan få et
indblik i, hvad man gør for at beskytte og bevare naturen.
Der er mange fejltagelser, som
skal rettes. Vi mødes ved indgangen Dæmningen 11 ( mindre end 100 meter fra Vejle Trafikcenter) den 15. september
kl.14.45.
Efter besøget er der tid til en lille rundgang i byen, og vi mødes
i Handicapcentret til lidt for den
nu sultne flok. Der udsendes
indbydelse med program. Der er
mulighed for “kun” at deltage i
spisningen, hvis det ønskes.
Her i sommervarmen tør jeg
næsten ikke nævne det, men vi
har flyttet vores traditionelle Julekomsammen med bankospil
og herlig mad fra den stressende december!! Så reserver den
27. november 2004 klokken 17.00.

v/Dorte Lund
Kirsebærplantagen 62
Nyråd
DK-4760 Vordingborg
Tlf.: 55 34 60 16
E-mail: dortelund54@
hotmail.com

Vi havde vores generalforsamling – som vi skal – i marts måned i Kim og Jeanettes Bowlingcenter i Marienlyst med spisning, bowling og det hele. Alt
foregik i god ro og orden.
Derefter havde vi søndag den
16.maj vor skønne forårstur til

16

Møn med næsten fuld deltagelse.
Vi mødtes i Nyråd ved Dorte
og kørte til Keldbylille til Museumsgården Hans Hansens
Frilandsmuseum, hvilket var
meget interessant. Vejret var
meget fint, og vi drak vores
medbragte kaffe m.m. i den
smukke gamle have. Herefter
fortsatte vi til Klintholm Havn,
hvor vi nød en øl/vand inden
spisningen som bestod af:
- Ål ad libitum - på restaurant
Hyttefadet.( Kan absolut anbefales ).
Klokken 20.30 skiltes vi og kørte hver til sit. En skøn dag og et
dejligt samvær rigere.
Et lille tillæg med tak for et rigtig godt Landskursus/Årsmøde/Generalforsamling i Vingsted
2004.

Hvor er det dog skønt 14 år efter
første gang, at mødes med
gamle og ny venner.
Man føler faktisk – hen ad vejen – at vi er en stor familie, og
på den vis også venner.
Vi har hver især forskellige
baggrunde, men her samles vi
om det samme, modtage undervisning, lytte til ”de gamles” erfaringer, og samtidig kan ”vi gamle” dele vore erfaringer med “de
nye”.
Man føler virkelig, at her er vi
noget for hinanden i såvel medgang som modgang.
Jeg vil ønske formand AnneLise Steen med hele bestyrelsen rigtig god arbejdslyst –
for det må det kræve – og på
gensyn. Med dette en personlig
hilsen fra Ole i Næstved.
Vort næste arrangement bliver
sammen med Roskilde og Vestsjællands Amter søndag den 4.
september. Vestsjælland arrangerer turen, hvor vi blandt andet
skal se Dragsholm Slot og rundt
i det skønne Odsherred samt til
Høve Strand og høre om den
gamle Pumpestation. Vi slutter
af med spisning, hvilket vi glæder os meget til.
Mange hilsner fra os i Storstrømsklubben.
På klubbens vegne
Ole i Næstved

Lokalforening Århus
v/Rigmor Lautrup
Oktobervej 16
DK-8210 Århus V
Tlf.: 86 15 29 48
E-mail: Rigmor@dlfl.dk

Den 5. august skulle vi på udflugt til Mønsted Kalkgruber,
hvor vi skulle mødes med Lokalforening Midt/Vest. Vi startede
16 medlemmer i strålende humør og et lige så dejligt vejr fra
Viby Torv kl.11.30 med forventet
ankomst til Mønsted kl.13.30. Vi
var 5 biler, der kørte i kortege
hele vejen, troede vi.
Undervejs ville vi holde en lille
øl/vand pause, men der manglede en bil med Flemming, Agnethe og Hanne. Det viste sig dog
senere, at de havde gjort ophold
et andet sted.
Vel ankommet til Mønsted og
forenet med Midt/Vest blev vi
enige om at holde kaffepause,
inden vi gik ned i Gruberne. Det
var meget varmt, og alle svedte,
men da vi gik hen til indgangen,
kunne vi på ca.10 meters afstand mærke kulden slå imod
os, da der altid kun er ca. 8 gr.
inde i gruben. Kl.14.30 var der
et multimedieshow, som vi overværede.
Det var meget interessant, og
begyndte fra tidernes morgen
og fortsatte op til vores tid.
Showet blev vist på væggene
og et lille lærred ophængt i en af
gruberne.
Derefter kørte vi lidt rundt i den
dejlige midtjyske natur, bl.a. til Dollerup Bakker, forbi Æ Bindstow
(St.St. Blicher) og endte i Rindsholm kro. Her fik vi en dejlig middag - Dansk bøf med bløde løg
og isanretning med masser af
frugter. Efter et hyggeligt sam17

vær takkede vi af og kørte hjem
i de biler, der passede bedst til
destinationen.
/Bent Ø.
Lokalforeningen Århus holdt et
meget velbesøgt Forårsbanko
den 15.juni.Godt 30 mennesker
havde fundet vej til lokalerne på
Langenæs Handicapcenter, skønt
det blæste så vi næsten ikke
kunne komme rundt om hjørnet;
men det blev en hyggelig aften
med gode gevinster og mange
småpakker til amerikanske lotterier. Eva havde som altid sørget for, at der var dejligt brød til
kaffen.
/RL.

Vi har til dette blad ikke modtaget stof fra følgende Lokalforeninger.
Lokalforening Midt / Vest
v/ Axel Brøndum Christensen
Lokalforening Vestsjælland
v/ Henry Friberg.
Lokalforeningen Vestkysten
v/ Carl-Johann Ryser.
Lokalforening Roskilde Amt.
v/Gerda Hansen
Foreløbig lukket ned:
Onsdagsklubben
v/ Villy Olsen
Sønderjylland
Harry M. Jacobsen.

Mindeord
Der er med stor sorg vi har modtaget meddelelse om Gunnar
Anndré Jensens alt for tidlige
død.
Det er ikke til at forstå, at vi ikke skal se og være sammen
med Gunnar mere. Vores talepædagog Alice Merete Nielsen
og Gunnar har netop været på
efteruddannelseskursus på Vissenbjerg Storkro, og Gunnar var
utrolig glad for dette kursus.
Skrev begejstret om det, at det
var det bedste kursus han havde været på i mange år. Ligeledes har Gunnar og jeg for nylig
været på Forårsmøde sammen

på Rold Storkro, hvor vi på vores lange biltur gennem Danmark hyggede os og fik snakket
fagligt og personligt og mindedes vores store rejse til IAL i
Reno i 1999, hvor vores ægtefæller var med.
Det var en fantastisk tur med
store oplevelser sammen, som
vi har trukket på i vores samarbejde.
Gunnar har været konsulent
for de strubeløse i Storstrøms
Amt fra 1997. Han overtog jobbet fra tidligere konsulent Lejf
Jensen og klarede det meget
flot, samtidig med, at han de før-

Læderetui til vibrator

ste år passede et fuldtids job
som lærer i folkeskolen. At det
blev Gunnar, der fik konsulentjobbet var helt naturligt. Han
havde en meget god spiserørsstemme, og var med hele sin
personlighed et godt eksempel
for dem, stod overfor strubeoperation og den efterfølgende
svære periode. Desuden har
Gunnar været vores institutions
repræsentant og sammenholder
af klubben i mange år i et godt
samarbejde med Dorte.
Vores varmeste tanker og dybeste medfølelse går til Dorte
og døtrene Sisse og Camilla,
som har mistet den bedste ven
og kærligste far.
Æret være
Gunnars minde
Ann-Lis Varming, afd.leder
Videnscenter for
Specialpædagogik

Fås i farverne:
· sort · lysbrun · mørkbrun

Hinnerup Kollegiet er et bo- og arbejdstilbud for personer med autisme.

Pris: 85,-

Botilbuddet omfatter boafdelingen med
plads til 10 beboere og bofælleskabet
Engstien med plads til 8 beboere.
Hinnerup Kollegiets værksteder er arbejdsplads for 23 personer med autisme.

Sendes pr. efterkrav

Værkstederne består af:
· metalværksted
· kreativ værksted
· tekstilværksted
· træværksted
· læderværksted
· smykkeværksted

Læderetuie bestilles hos Hinnerup
Kollegiet, Kollegiebutikken:

tlf.: 86 98 84 83
e-mail:
hinnerupkollegiet@mail.tele.dk
Produkterne der fremstilles på værkstederne sælges fra vores egen butik:

Kollegiebutikken
Storegade 5G · Hinnerup
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NORSK LANDSFORENING FOR LARYNGEKTOMERTE

(NLFL)

c/o Den Norske Kreftforening, Postboks 4 Sentrum, N-0101 Oslo Tlf.: 22 59 31 25, E-post: nlfl@kreft.no

LIKEMANNSUTVALG
Jorid Løvbakk
Liljeveien 13 A
1450 Nesoddtagen
Tlf. p. 66 91 43 40
Mobil: 928 26 502
Liv Wilskog
Fuglåsen 8 A
N-1488 Hakadal
Tlf.: 67 07 52 86
Mary-Anne Amundsen
Gjøkvei 27
N-2380 Brumunddal
Tlf./fax: 62 34 06 11
Mobil: 95 14 31 08
E-post: ma-am@online.no
Grete Olsen
Raschsvei 21
1178 Oslo
Tlf. p. 22 28 99 26
SYKEHUSKONTAKTER:
(1) Rikshospitalet,
Ullevål Sykehus
(2) Haukeland Sykehus
i Bergen
(3) Regionssykehuset i
Trondheim
(4) Regionssykehuset i Tromsø

Den Norske
Kreftforening
Tullinsgt. 2, 0166 Oslo
Postboks 4 Sentrum,
N-0101 Oslo
Tlf.: 22 59 30 00
Fax: 22 60 69 80
DNK opplyser gjerne
om adresser og
telefonnummere,
samt åpningstider
på sine omsorgssentere

Leder: Kjell Gillingsrud
Glimmerveien 15
N-1784 Halden
Tlf. p.: 69 17 77 97
Mob. p. 93 48 46 70
E-post: gillingsrud@hotmail.com
Nestleder: Pål Wensberg
Thorneløkkveien 7
N- 1531 Moss
Tlf. p.: 69 25 59 91
Mob. p. 924 00 082
E-post: pal@wensberg.no
Styremedlemmer:
Åse K. Vestgården
3840 Seljord
Tlf. p. 35 05 05 28
Tlf. a. 35 06 82 62
Mob. p. 9007 20 038
Mobil a. 995 16 347
E-post:aase@vestgaarden.com

Lars-Erik Wadseth
7620 Skogn
Tlf. p. 74 09 62 48
Mob. 905 12 770
E-post:lars-erik@wadseth.no
Terje Kaasa
Deichmansgate 55
3925 Porsgrunn
Tlf. p. 35 56 74 45
Tlf. a. 35 57 71 81
Varamedlemmer:
Thorbjørn Bull-Njaa
Solvangen 58 · 2013 Skjetten
Tlf. p. 63 84 03 73
Mob. 913 74 428
E-post: t-bull-n@online.no
Idar Isaksen
Øyerveien 52 · 9146 Olderdalen
Tlf. p. 77 71 82 36

NORSKE LOKALFORENINGER
Hordaland,
Sogn og Fjordane:
Brynjar Bredesen
Storhammeren 51
N-5145 Fyllingsdalen
Tlf.: 55 16 44 89
Mjøsregionen:
Kontaktperson
Mary-Anne Amundsen
Gjøkveien 27
N-2380 Brumunddal.
Tlf. & fax: 62 34 06 11
Mobil: 95 14 31 08
E-post: ma-am@online.no
Oslo og Akershus:
Tor Eriksen
Langbølgen 59. N-1150 Oslo
Tlf. p: 22 29 18 20
Mobil: 957 05 066
Rogaland:
Kjell Bjørnsen.
Kaivn. 29 leil. 110
N-4310 Hommersåk
Tlf.: 51 67 13 86
Tlf. hytta: 52 79 56 79
Mobil: 992 45 033
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Trøndelag:
N. L. F. L. avd. Trøndelag
v/Ann Karin Merket
N-7288 Soknedal.
Tlf.: 72 43 33 40
Østfold:
Bjørn Solberg
Hyllivn. 31, 1820 Spydeberg,
Tlf. privat: 69 83 84 69
Tlf. arbeid: 69 25 06 25
Mobil: 917 92 804
Nord-Norge:
Paul Olsen
Ongstad
N-8490 Melbu
Tlf. p: 76 15 73 49
Mobil: 90 92 22 73
Sør- og Østregionen:
Terje Kaasa
Deichmannsgt. 55
N-3925 Porsgrunn
Tlf. p: 35 56 74 45
Tlf. j: 35 57 71 81

Nye undervisere af strubeløse
v/ Hanne Tranberg

En del af de talepædagoger, der
underviser strubeløse i Danmark
er efterhånden ved at nærme
sig pensionsalderen.
Amternes Tale og Høre Samråd besluttede derfor sidste
efterår at planlægge og gennemføre en uddannelse af en
række nye talepædagoger til at
varetage opgaven fremover.
Kurset blev delt i to afdelinger.
Første del blev planlagt som et
rent teorikursus, hvor alle sider
af den strubeløses situation blev
grundigt gennemgået af læger,
talepædagoger, psykolog og fysioterapeut.
DLFL’s formand havde også et
indlæg om landsforeningens tilbud til de strubeløse.
Kurset fandt sted på Vissenbjerg Storkro på Fyn.
Da det er vigtigt, at konsulenterne er så godt orienteret som

muligt, deltog størstedelen af
dem i denne del af kurset sammen med 8 talepædagoger.
I samarbejde med DLFL blev
anden del af kurset afviklet i forbindelse med dette års landskursus i Vingsted.
Syv talepædagoger skulle oplæres i undervisning af strubeløse under vejledning af to erfarne
talepædagoger.
De syv talepædagoger skulle
hver have tildelt en elev at undervise. I forbindelse med 1.
dags stemmevurdering udvalgte
vi de syv, som heldigvis alle var
så venlige at stille sig til rådighed.
Der blev undervist to gange
dagligt. I løbet af lektionerne
kom vejlederne på besøg og lyttede og gav råd om undervisningen
Hver dag i middagspausen

mødtes talepædagogerne med
deres vejledere og diskuterede
undervisningens principper.
Den sidste dag samledes elever og talepædagoger med vejlederne for at udveksle erfaringer med ugen.
Eleverne gav udtryk for stor tilfredshed med udbyttet af undervisningen, og talepædagogerne
havde lært meget om undervisning og ikke mindst om, hvordan
strubeløse kan leve videre med
ændret kommunikation.
Fra Amternes Tale og Høre
Samråd skal hermed udtrykkes
en meget stor tak til jer, der stillede jer til rådighed og til landsforeningen, der omgående sagde ja til at indgå i samarbejdet.
Hanne Tranberg

Amalienborg
Foreningens protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra fyldte
40 år den 30. juni 2004. I den anledning
havde Prins Joachims Hof inviteret til reception på Amalienborg Slot i Christian
den ottendes palæ.
Fra foreningen deltog næstformand
Henning Kirkegaard og formand AnneLise Steen.
Vi ønsker TILLYKKE fra Dansk Landsforening For Laryngectomerede.
På grund af ferie har det ikke været muligt at få de billeder der blev taget på
Amalienborg - de vil blive bragt i “ny
stemme” senere.
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KONTAKT DIN KONSULENT

Adresser på de enkelte
institutter er følgende:

Benyt de nedenstående telefontider, så er du næsten altid
sikker på at træffe din konsulent

Bornholms Amt:
Kommunikationscentret
Damsgård
Store Torv 6 C, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 53 01

Fyns Amt:
Fyns Amts Tale- Høreinstitut
Rytterkasernen 17
5000 Odense C
Tlf. 63 14 62 14

Nordjyllands Amt:
Taleinstituttet
Borgmester Jørgensens
Vej 2, 9000 Aalborg
Tlf. 98 14 41 44

Vestsjællands Amt:
Tale- Høre- Synsinstituttet
Sorøvej 8, 4200 Slagelse
Tlf. 53 61 14 28

Viborg Amt:
Voksenspecialskolen
Rosenstræde 6, 8800 Viborg
Tlf. 86 60 03 66
Ringkøbing Amt:
Center for Kommunikation
Gl. Landevej 53 E,
7400 Herning
Tlf. 97 21 26 55
Århus Amt:
Taleinstituttet
Tjørnevej 6, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 76 11
Viceforstander Hanne Tranberg
Talepædagog Bente Hollerup

E-mail: bente-hollerup@mail.dk
Vejle Amt:
Center for Kommunikation og
Hjælpemidler
Vester Engvej 56, 7100 Vejle
Tlf. 79 43 60 60
Sønderjyllands Amt:
Tale-Høre-Synsinstituttet og
Hjælpemiddelcentral
Bjerggade 4 B,
6200 Aabenraa
Tlf. 73 63 18 00
Ribe Amt:
Kommunikationscentret
Gjesinglund Allé 2
6715 Esbjerg
Tlf. 76 10 60 60

Roskilde Amt:
Center for specialundervisning
Ny Østergade 7, 1. sal
4000 Roskilde
Tlf. 46 33 53 60
Storstrøms Amt:
Specialskolen for Voksne
Skovboulevarden 1
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 88 15 00
Frederiksborg Amt:
Kommunikationscentret
Skansevej 2 D
3400 Hillerød
48 24 22 00
Københavns Amt:
Københavns Amts
Tale- og Høreinstituttet
Taleafdelingen
Skodsborgvej 1 B, 3. sal,
2830 Virum
Tlf. 45 11 47 70
Frederiksberg Kommune:
Tale- og Høreinstituttet
Solbjergvej 3, 4.
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 37 62
Københavns Kommune:
Center for specialundervisning for Voksne
Frankrigsgade 4
2300 København S
Tlf. 32 86 06 86
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Sydjylland og Fyn:
Bent Lassen
Klingeskov 30, Klintebjerg
DK-5450 Otterup
Tlf: 64 82 29 15, fax: 64 82 29 11
E-mail: bent.lassen@besked.com
Mellem 7.30-9.00
Midtjylland:
John Damtoft
“Malles Hus”, Svinget 9, Vind
DK-7500 Holstebro
Tlf.: 97 43 06 00 & 97 43 00 06
E-mail: john.damtoft@dlfl.dk
Mellem 9.00-10.30
Københavns Amt:
Preben Kristjansen
Smakkegårdsvej 79 2.tv.
DK-2820 Gentofte
Tlf. & fax: 39 65 48 78
Mellem 8.00-9.00
Nordjyllands Amt:
Steen Møller
Begonievej 16, DK-9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 18 88
E-mail: lyn@nrdc.dk
Mellem 9.00-10.00
Roskilde og Vestsjællands
Amter samt Storstrøms Amt:
Ivan Jensen
Ridebanevej 61, Udby
DK-4300 Holbæk
Tlf. & fax: 59 46 1130
Mellem 7.30-8.30
Frederiksborg og
Bornholms Amter:
Henning Kirkegaard
Langelunden 1, 1.th., DK-2990 Nivå
Tlf: 49 14 19 17
E-mail:
henning_kirkegaard@hotmail.com
Bedst mandag - fredag 8.00-9.00
Københavns og
Frederiksberg Kommuner:
Gurli Lavin
Langkildevej 6 F, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 46 43 33
E-mail: gurli@dlfl.dk

Indtryk fra Intensivt ugekursus i Fredericia
uge 18 - 2004
v/ Bente Hollerup

Ugekursus for Laryngectomerede og deres pårørende finder
sted i Fredericia 4-5 gange årligt.
Vestdanske Amter visiterer nyopererede strubeløse og deres
pårørende til dette kursus.
Kurset er et internatkursus og
opbygget således at der er teoretiske indlæg vekslende med
individuel undervisning og gruppeundervisning fra mandag
kl. 11. til fredag kl. 13.00.
Mandagen er tænkt som en introduktionsdag, hvor man præsenterer sig for hinanden. De
opererede får vurderet stemmerne, så vi talepædagoger får
et indtryk af den enkelte, og kan
lægge en individuel undervisningsplan.
Der er et teoretisk indlæg om
anatomi, stemmedannelse og
operationens konsekvenser.
Hver dag er bygget op omkring
et tema.
De pårørende deltager af og til
i den individuelle undervisning.
De pårørende opfordres til at
tale sammen om løsning af de
vanskeligheder, de har oplevet i
forløbet. Vi har erfaring for at de
pårørende er meget glade for
den mulighed for uformel samtale, hvor man kan udveksle erfaringer og ikke mindst få en oplevelse af, at man ikke er alene
med sine tanker og spørgsmål.

Hver morgen begynder vi med opvarmning af hele kroppen før dagens teori og undervisning.
Tirsdag før frokost kommer fysioterapeut Birgitta Fog-Poulsen fra Taleinstituttet Århus og
fortæller om operationens påvirkning af musklerne. Efter frokost giver hun individuel vejledning til de opererede.
Onsdagens tema er hørelsen,
og før frokost kommer Høre-pædagog Niels Rasch fra Vestsjællands Amt og holder et oplæg om hørelsens betydning. Efter frokost er der høreprøver og
vejledning til alle deltagerne.
Om eftermiddagen er det Konsulent Bent Lassen, der fortæller om konsulentens opgaver og
giver tips og ideer til løsning af
diverse problemer.
Torsdagens tema handler om
de psykiske konsekvenser af at
en person i en familie rammes
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af en kræftdiagnose, og den påvirkning en ændring af de fysiske
forhold kan have på psyken.
Fredag bruges til opsamling af
ugens undervisning og forslag til
fremtidig undervisning.
Gruppen i uge 18 var blot på 4
personer, da der var afbud på
grund af sygdom. Heldigvis var
de 2 deltagende par rigtig gode
til at fungere sammen, og det er
vores indtryk, at de fik godt udbytte af ugen.
Det var første gang, vi skulle
arbejde sammen om ugekurset,
men det gik rigtig godt, vi havde
mange gode faglige diskussioner og lærte meget af hinanden
i ugens løb. Det er spændende
at få lov til at arbejde så koncentreret med undervisning af
nyopererede strubeløse, og en

god mulighed for faglig udvikling
at arbejde så tæt sammen med
en kollega. Det gør vi gerne
igen.
Kirsten Puggaard og Bente Hollerup, Talepædagoger

Kontrol over musklerne i kinderne er helt afgørende for at styre
luften. At flytte silkepapir ved
bjælp af et sugerør er blot en af
de forskellige opgaver, vi som
talepædagoger kan finde på at
udsætte vores elever for.

Fuglsangcentret serverer dejlig
mad, og betjeningen er meget
hyggelig nærmest familiær. Personalet yder en fin service og
hjælper gerne med at skaffe
mere sovs eller opfylde andre
behov i forbindelse med spisningen.

Om aftenen er der ikke programsat aktiviteter, men det
sker ofte, at man samles i cafeen og hygger sig og slapper at
Talepædagogerne bruger aftenerne til en fælles evaluering af
dagens undervisning og udveksler ideer og udvikler materialer til næste dags undervisning.
Samtale og hygge i cafeen.
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Tak til DLFL, Vingsted 2004
Hilsen fra NLFL deltagerne på Vingsted Centret.
Vi vil gjerne sende en takk til
DLFL for et svært hyggelig opphold som vi hadde på Vingsted
Centret 24 juni til 26 juni 2004.
Min mann og jeg kom til Billund
flyplass og ble hentet der og
svært godt tatt vare på. Om
kvelden var det festmiddag med
god mat og et hyggelig samvær.
Underholdningen var variert, det
var levende musikk under hele
middagen. Bordpynten var dekorativ, deltakerene hadde plukket blomster og lagd meget fine
dekorasjoner, andre hadde skrevet sanger og dikt som ble fremført, så det var tydelig at de hadde vært kreative på kurset.
Torsdag ettermiddag var vi på
biltur med Niels Holger Hansen,
han viste oss rundt i området.
Var å besøkte en butikk/
museum som var grunnlagt i
1897, Bindeballe Kjøbmandsgaard i Randbøl, det var en opplevelse å se innventar og varer
som var fra tidlig på 1900 talet
og fremover til den tid vi kan
huske tilbake. Her kunne vi også
handle, fikk blant annet ekte
“Kongen av Danmark”.
Videre var vi til Jelling kirke
som var bygget ca. 1100. Her
var det Kong Gorm den Gamle
var begravd i 959 e Kr.. Han var
stamfar til alle senere danske
konger, og da regner vi med at
han også er stamfar til vår norske konge som er barnebarn av
Kong Håkon den 7 som kom fra
Danmark i 1905.

Eller brukte vi tiden til og observere og lytte til hvordan DLFL
fungerte. Det som imponerte
oss var alt arbeidet bestyrelsen
utførte av frivillige tjenester,
uten noen i lønnet stilling til å
dra lasset.
Generalforsamlingen ble utført
meget profesjonelt med innbundne raporter av aktiviteter
og rekneskap fra året som har
gått.
Vi hadde en hyggelig tur med
masse inntrykk og opplevelser.
Så vil vi ønske dere lykke til videre med samme hilsen som
jeg delte med dere på festmiddagen.
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Livet selv er en grunn til å feire.
Glem dine tap og tell dine seire.
Se fram og opp og ta nye tak.
Begynn med dagen i DAG.
Hilsen fra
Åse og Kai Vestgården
aase@vestgaarden.com

DLFL´s deltagelse i den Norske Landsforenings
Landskursus
v/ Næstformand Henning Kirkegaard

Efter en dejlig sejltur gennem
Øresund, op gennem Kattegat
og ind igennem Oslofjord til Oslo og videre med bus op gennem Norge, kom vi frem til hotellet, hvor den Norske Landsforening holdt deres Landskursus. Det var starten på 4 dejlige
dage i Norge.
Det var første gang jeg var der,
men en stor oplevelse var det at
være sammen med de norske
venner.
Der var mange gode indlæg på
kurset, men der var særligt et,
der gjorde et stort indtryk på
mig. Det var en ung pige, navnet
husker jeg ikke, men hun sad i
kørerstol og fortalte om sit liv
som handicappet. Hun var som
10-årig blevet ramt af cancer i
venstre ben som måtte fjernes
midt på låret og, som hun sagde: " Det var så det - men jeg
skulle videre med mit liv. Dog allerede som 14-årig var det galt
med det andet ben som også
måtte fjernes, så atter var det en
ny tid jeg gik i møde. Men der
var kun en vej og det var fremad ”.
Hun var meget aktiv at høre på,
men den måde hun afsluttede
på, fik en lille tåre til at trille på
mig, idet hun viste os, hvordan
hun holdt sig i form. Hun stod på
hænder i sin kørestol. Jeg
spurgte hvordan hun kunne holde balancen, når hun gjorde
det. “Jeg har trænet meget og
de første gange gik det også
galt, men så var det på den
igen”.

Om lørdagen fik Anne-Lise og
jeg en flot tur af et norsk medlem. Hun kørte os til Lillehammer hvor vi så mange ting, bl.a.
en gammel by, og til slut var vi
oppe og se skihopbakken, der
blev benyttet, da der var OL i
Norge.
Om aftenen var der fest med
dans som afslutning på landskurset.
Søndag gik det atter hjemad,
først til Oslo hvor vi gik rundt i 5
timer og fordrev ventetiden, til vi
skulle sejle. Der fandt vi ud af,
hvor dyrt det er at bo i Norge. Et
lille eksempel skal I have. Vi blev
lidt sultne, så vi blev enige om at
købe 2 pølser og 2 brød samt en

cola til hver. Desuden manglede
jeg en film, som jeg købte samtidig. Da jeg skulle betale blev
det kr.186,00 - og jeg spurgte,
om jeg havde købt hele forretningen, men svaret var nej:
“Kun det du har bestilt”!!!
Nå, vi kom af sted mod Danmark og fik en god tur hjem,
hvor vi blev vugget i søvn.
Godt hjemme gik turen til kontoret hvor der var noget arbejde,
der skulle klares.
Til slut en stor tak til Landsforeningen i Norge for deres gæstfrihed. Håber vi ses en anden
gang.
Næstformand
Henning Kirkegaard

Flot gave

Grace Iversen overrakte i Vingsted en meget spændende og let genkendelig akvarel til DLFL. Et dejligt billede.
Motivet kan DLFL nu anvende til flere formål ved reproducering, bl.a. til
nummererede og signerede litografier samt til brevkort i DLFL's regi.
Red.
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NYTTIGE NUMRE

Den nye bestyrelse 2004

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
DK-2100 København Ø
Tlf.: 35 25 75 00

Kræft-linien
Tlf: 80 30 10 30
Åbent hverdage 9.00 - 21.00
lørdag og søndag 12.00 -17.00
Her fås også oplysning om telefonnumre, samt åbningstider på de
forskellige Rådgivningscentre og
satellitter rundt i landet.

Strubeløse og
pårørende
træffes på
“Mødestedet”
Mandag 10.30 - 12.30
Landsforeningens lokaler
Strandboulevarden 49, bygn. 1. st.
DK-2100 København Ø
Benyt bus: 3,18,19, 40
eller S-tog til Nordhavn Station.

På generalforsamlingen i Vingsted den 26. juni 2004 blev
bestyrelsen sammensat som følger:
Formand Anna-Lise Steen (genvalgt for 2 år).
Næstformand Henning Kirkegaard (genvalgt som næstformand for
i år). Kasserer Holger Hansen. Bestyrelsesmedlem John Damtoft
(genvalgt for 2 år). Bestyrelsesmedlem Steen Møller. Bestyrelsesmedlem Britt Prangsbøl (genvalgt for 2 år). Bestyrelsesmedlem
Bent Østergaard Andersen (genvalgt for 2 år). Bestyrelsessuppleant Ella Thomsen (genvalgt for 1 år). Bestyrelsessuppleant
Carl-Johann Ryser (nyvalgt for 1 år). Bestyrelsessuppleant Ib Nellemann Jensen (genvalgt for 1 år).

Eventuelle spørgsmål
tlf.: 3996 9891 - 3965 4878
eIler 3525 7424

“Mødestedet”

HUSK

Husk “Mødestedet” er
for landsforeningens
medlemmer i hele landet.

Sidste frist
for stof til
“ny stemme”
Bladet udsendes i
februar, april, juni,
september og
december måned.
Ønsker man stof optaget i bladet skal det
være fremsendt til redaktionen senest den
10. måneden forud.

Henning Kirkegaard har været “Primus Motor” ved udarbejdelse af
udstillingsmaterialet. Foto: Ib i Næstved
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Bange for vandet?
Text & Bild Bengt Johnsson

For mange laryngectomerede er det utænkeligt at sejle ud i en båd
- selv ikke en bro eller kaj vover de sig ud på.
Dersom ulykken er sket og man
havner i vandet, er chancerne
små for at redde sig. Gennem
stomaet fyldes lungerne hurtigt
og så “er løbet kørt”.
Kunne man blot opfinde en
svømmevest der sikrer, at hullet
i halsen hele tiden holdes ovenvande, så var i det mindste en
del af problemet løst.
Sådan resonerede cheflogopæd Jonas Karling på Karolinska sygehuset og kontaktede
Forsvarets Materielforvaltning,
hvorunder bl.a. hører søsikkerhedsspørgsmål i marinen.
Der kom han i kontakt med Robert Averin som oplyste om “Arbejdsredningsvest m/00”. Det er
en redningsvest, der automatisk
pustes op når den nødstedte
havner i vandet. Alle i flåden/
marinen skal bære en sådan
vest, når man er ude på søen og
befinder sig på dækket.
For at teste hvordan redningsvesten fungerer sørgede Jonas
Karling for et demonstrationsmøde på Eriksdalsbadet. Med til
mødet/demonstrationen var, foruden Jonas Karling og Robert
Averin, yderligere to laryngectomerede, nemlig Göran Berggren og Jan Sterner.
Robert demonstrerede hvordan vesten fungerer (se billedet), hvorefter Jonas hoppede i
bassinet. Vesten blæstes op
som den skulle, og Jonas flød
højt og fint.

Derefter var det Görans tur.
Han hoppede ikke i vandet, men
gik for en sikkerheds skyld i vandet via en trappe. Bagefter iførte
han sig vesten og prøvede at flyde på ryggen, og det gik fint. (Se
billedet). Det samme gjaldt Jan.
Trods en effektiv “sprayhood”
som kunne trækkes over hovedet og stoma, kom der dog enkelte dråber vand i stomafiltret.
Da man gerne vil fjerne filtret for
at hoste, var det dog lidt besværligt i det flydende leje.
Resultatet af testen viser at en
laryngectomeret åbenbart behøver en flydevest med mindst
den flydekraft vi prøvede, 125
kg.
Tilbage står problemet hvordan man kan blokere hullet i halsen i det øjeblik man havner i
vandet, samt hvordan man beskytter stomaet mod vandstænk, når man ligger og flyder.
Bengt Johnsson
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Såfremt nogen har synspunkter
eller idéer til disse spørgsmål så
hører de gerne fra Jer på adressen:
Redaktionen för Lary
Barks väg 14 170 73 Solna.
Eller kontakt redaktionen af “Ny
Stemme” som da vil videresende evt. tips.

B-PP/Magasinpost.
Reserveret postvæsenet:

LANDSFORENINGENS FRITIDSHUSE

På samme skema kan man gøre bemærkninger om eventuelle fejl og mangler samt ønsker til nyanskaffelser mv.
Bemærk venligst at der kun foretages hovedrengøring i
husene inden sommerperiodens start samt ved afslutningen af sommerperioden.
Vi beder derfor om, at husene efterlades rengjorte og i den
stand man selv ønsker at overtage disse.

PRISER gældende fra sæsonstart 2004

LYKKEBO
HØYRUPHUS
Landsforeningen er indtil videre i besiddelse af 2 fritidshuse. Husene er beliggende ved Ebeltoft på Djursland. Husene står til rådighed for landsforeningens medlemmer. Husene er isolerede og har opvarmningsmuligheder så de kan
anvendes hele året.
Husenes navne er »Lykkebo« og »Høyruphus«, og der er
god plads og overnatningsmulighed for 6 personer i begge
huse.
Fritidshusene tilbydes i første række aktive og passive
medlemmer af DLFL. Herudover kan også medlemmer af
DLFL's nordiske søsterorganisationer samt medlemmer af
de øvrige danske foreninger for kræftramte komme i betragtning.
Sidste frist for ansøgning om ophold i sommerperioden,
der strækker sig fra 2. lørdag i maj til sidste lørdag i september, er den 1. marts.
Ansøgninger om ophold uden for sommerperioden kan
indsendes hele året.
I ledige perioder kan husene lejes i weekends eller enkeltdage.
Generelt tilbydes der ophold af 1 uges varighed, men der
er intet til hinder for, at man kan søge om ophold i flere
sammenhængende uger.
Lejeperioden starter lørdag kl. 15.00, og slutter den følgende lørdag kl. 11.00.
Sammen med et tilbagemeldingsskema, modtager man
ca. 1 uge inden lejeperiodens start nøglen til det hus man
har lejet.
På tilbagemeldingsskemaet noteres elmålerens visning
ved ankomst og afrejse. Elforbruget afregnes for øjeblikket
med 1,80 DKK pr. kWh.

NB!

NB!
NB!

LYKKEBO
Sommerperioden:
Vinterperioden:
Juleugen:
Påskeugen:
Enkelte døgn

1.200
500
700
800
150

kr. pr. uge
kr. pr. uge
kr.
kr.
kr.

+
+
+
+

elforbrug
elforbrug
elforbrug
elforbrug

HØYRUPHUS
Sommerperioden:
Vinterperioden:
Juleugen:
Påskeugen:
Enkelte døgn

1.500
800
900
1.000
200

kr. pr. uge
kr. pr. uge
kr.
kr.
kr.

+
+
+
+

elforbrug
elforbrug
elforbrug
elforbrug

Sommer perioden er fra 2. lørdag i maj til sidste lørdag i
september.
Juleugen er fra sidste lørdag inden jul til og med nytårsdag. Påskeugen er fra lørdag før Palmesøndag til og med
2. påskedag.
Samtlige priser er plus elforbrug.
For øjeblikket 1,80 DKK pr. kWh.
WEEKENDS OG ENKELTE DAGE:
Kontakt administrationen for udlejningen.
For udenlandske lejere tillægges lejen DKK 50,- til bankomkostninger!
Ansøgningsskemaer til ophold i husene indrykkes i februar
nummeret af »ny stemme«, men kan også fås hos konsulenterne, bestyrelsen i din lokalforening, eller direkte fra
landsforeningens administrator af udlejningen.
Bent Østergaard
Lokesvej 32, Stilling, 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 57 21 06
e-mail: bent_eva@andersen.mail.dk

Ved ADRESSEÆNDRING, samt afmelding eller tilmelding for
modtagelse af “ny stemme”:
Henvendelse til: Konsulent Steen Møller · Begonievej 16 · 9750 Øster Vrå
Tlf.: 98 95 18 88 · Mail: lyn@nrdc.dk

