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I den senere tid har der fra flere pædagoger
været udtrykt ønske om dannelse af netværk. Der har været ”annonceret” i PWS
NYT, og vi har i bestyrelsen modtaget flere
henvendelser, hvor man har efterspurgt
udveksling af erfaring og mulighed for kontakt med andre, som arbejder med personer,
der har Prader-Willi Syndrom.
Henvendelsen, som kom via PWS NYT,
var møntet på erfaringsudveksling mellem
forskellige bosteder, og aktuelt har vi modtaget en henvendelse fra en ”arbejdsplads”
for unge med PWS, som ønsker kontakt
med andre aktivitetscentre/værksteder, der
beskæftiger unge med PWS.
Det er naturligvis tiltag, vi i bestyrelsen ser
meget positivt på. Både på bosteder, hvor
der bor flere, der har PWS, og på bosteder,

hvor der kun er en enkelt eller et par stykker, der har sygdommen, er det vigtigt at
vide, hvordan man andre steder får hverdagen til at fungere. Det kan være små ting,
der viser sig at have stor betydning, men
som man bare ikke har været opmærksom
på. Det daglige samarbejde på bostederne
kan formodentlig i flere sammenhænge
have godt af at få nye in-put, som i sidste
ende kommer beboerne til gavn.
Hvordan man vil organisere et evt. samarbejde mellem de forskellige bosteder og
”værksteder” vil vi lade være helt op til de
involverede. Vi i bestyrelsen vil blot gerne
tilsige vores støtte, også økonomisk, hvis
det bliver en realitet, hvad vi meget håber
og tror. Så vi venter spændt på at høre mere
fra initiativtagerne!
Børge Troelsen
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Besøg fra Norge

PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer 4
gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om
PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis Landsforeningens synspunkter.

Den danske landsforening for PWS var i foråret vært for deltagere fra den
norske PWS-forening, som havde udtrykt ønske om at besøge flere bofællesskaber i Danmark.

Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT:

Den norske PWS-forening arbejder på at få etableret botilbud specifikt for
personer med PWS og søgte via besøget i Danmark at få inspiration hertil.

Jytte Helgogaard
Heibergs Have 67
4300 Holbæk
Tlf. 59444843
e-mail:
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk

Birgitte Jensen
Kildetoften 32
8600 Silkeborg
Tlf. 86844707
e-mail:
bm@vibkat.dk

Det nordiske væksthormonsprojekt, der i Danmark finder sted på Skejby
Sygehus, har afsløret, at personer med PWS i Norge har et betydeligt højere BMI end de danske deltagere, hvilket måske kan forklares med de
særlige botilbud til personer med PWS, der findes i Danmark

Sidste frist for indlæg til næste nr. af PWS NYT: 1. oktober 2008
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2007
Indkaldelse til generalforsamling
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING
i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse
med foreningens weekendseminar

søndag den 28. september 2008 kl. 9.00
på Brogården, Middelfart
med følgende

INDTÆGTER
Medlemskontingenter
Modtagne gaver og tilskud
fra private og legater
Modtaget Den Sociale Sikringsstyrelse,
Handicappuljen
Modtaget Tips- og lottomidler,
driftspuljen
Modtaget Tips- og lottomidler,
aktivitetspuljen
Øvrige indtægter
Deltagerbetalinger m.v.
Indtægter i alt

2007

2006

2005

22.050

21.150

21.675

5.380

5.890

6.025

52.543

169.571

36.500

216.729

226.932

189.255

37.548

129.664

80.911

88.034

234.035

71.584

422.284

787.242

405.950

UDGIFTER

DAGSORDEN

Ferie-, koloni- og kursusudgifter
Informationsmateriale

219.842
44.754

571.377
66.743

248.027
41.793

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udgifter i alt
Bruttoresultat

264.596
157.688

638.120
149.122

289.820
116,130

Møde- og arrangementsudgifter
Administrationsudgifter

72.090
60.005

44.016
76.902

23.921
64.511

Kapacitetsomkostninger i alt

132.095

120.918

88.432

Resultat af primær drift

25.593

28.204

27.698

Finansieringsindtægter

29.772

19.307

45.935

ÅRETS RESULTAT

55.365

47.511

73.633

7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning om det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent for 2009.
Indkomne forslag.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Hanne Lorentzen,
Martin Raabjerg, Jytte Helgogaard og Robert Justesen.
Hanne Lorentzen ønsker ikke genvalg.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8.

Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Børge Troelsen
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KAPACITETSOMKOSTNINGER
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Der kom et brev…

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007
2007

2006

2005

Obligationer til anskaffelsessum
(kursværdi kr. 1.265.238)

1.265.126

1.265.183

1.239.404

Anlægsaktiviteter i alt

1.265.126

1.265.183

1.239.404

23.381
1.222
406.724

25.766
0
333.865

29.736
5.000
542.867

431.327
1.696.453

359.631
1.624.824

577.606
1.817.010

AKTIVER

til redaktionen med følgende ordlyd: Jeg er en PWS pige på 19 år, som har skrevet en livshistorie om mig selv, som jeg gerne vil have med i det næste PWS NYT
blad. Er det ok? Fint med mig. Kærlig hilsen Mette Kjærsgaard, Brørup.

ANLÆGSAKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER
Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital

1.210.436

Redaktionen er altid glad for indlæg
fra medlemmer, der har lyst til at dele
deres hverdag med andre, så her kommer Mettes livshistorie:

164.408
0
93.622
258.030

333.979
44.739
155.686
534.404

Da jeg var 12 år startede jeg med at
komme i aflastning ved Kirsten og
Norman. Det startede med at jeg besøgte dem sammen med min mor og
far og min lillesøster og min lillebror
og sammen med min sagsbehandler, vi
fik en rundvisning ude i haven af Kirsten og Norman.

115.502

108.837

72.170

1.696.453

1.624.814

1.817.010

1.313.312

1.257.947

HENSÆTTELSER
Den Soc. Sikringsstyrelse, Handicappuljen
0
Handicappuljen
111.865
Tips- og lottomidler driftspuljen
0
Tips- og lottomidler aktivitetspuljen
155.774
267.639

GÆLDSFORPLIGTELSER
Skyldige omkostninger
Passiver i alt
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De havde to små dejlige hunde, de hedder Kit og Smutter. Hundene var jeg
meget glad for, jeg har altid været glad

for dyr. Da vi var færdige med at snakke sammen så byder Kirsten på kaffe
og æblekage og så blev jeg lidt overrasket og spurgte Kirsten om jeg har
hørt rigtig at vi skulle have æblekage
med rigtig flødeskum. Kirsten nikkede
og sagde ja med rigtig flødeskum. Og
så blev jeg så glad at jeg sætter sådan et
smil, som Kirsten aldrig glemmer.
Mette K. har i dag boet på Kirstinelund i 8 år. Mette K er meget glad
for at bo på Kirstinelund fordi jeg har
ingen ansvar for mad, for det kan jeg
ikke lide når jeg har PWS. Så Kirsten
og Norman klarer alt det jeg ikke må
klare selv, nemlig med at lave maden,
7

indkøb af maden. Så behøver jeg ikke
tænke på det. For ellers hvis jeg skulle
tænke på det så bliver jeg sur og ikke
får et godt humør.
Kirsten og Norman hjælper mig med at
styrke min svajede ryg og muskler med
at dyrke motion. Jeg går til ridning
hver torsdag eftermiddag i Grindsted.
Tirsdag aften går jeg til gymnastik i
Holsted. Mandag eftermiddag går jeg
til fysioterapeut i Brørup. Jeg er meget
god til at deltage i aktiviteterne, dem er
jeg glad for.
Jeg er stadigvæk glad for at bo på Kirstinelund for der kom også to andre
voksne piger med PWS og en i aflastning og bo på Kirstinelund. Jeg besø-

ger min familie i Filskov hver anden
weekend. Og jeg blev kørt af Kirsten
og Norman hjem til min familie.
Kirsten og Norman har regler, som
jeg skal overholde. Det kan jeg også
sagtens klare selv. Jeg gør mit værelse
pænt og rent en gang om ugen. Og ringer hjem. Vi går også almindelige ture
og laver gymnastikøvelser på bolden.
Onsdag aften kan jeg være heldig med
at komme med til cafe, hvor vi hygger
os med spil, kaffe og kage.
Her slutter historien om Mette K.’s første aflastning i 8 år på Kirstinelund.
Kærlige hilsner
fra Mette Kjærsgaard

Atter personaleændringer
i Center for Sjældne Sygdomme, Århus Universitetshospital Skejby
Der er sket det glædelige, at John Østergaard pr. 1. april 2008 er udnævnt til
professor i børneneurologi ved Aarhus Universitet. Det får imidlertid den
konsekvens, at han i forhold til Center for Sjældne Sygdomme (CSS) går
på halv tid. For at CSS kan fortsætte det nuværende aktivitetsniveau har vi
ansat endnu en overlæge, Charlotte Olesen, som deler sine arbejdsopgaver
mellem CSS og Skejby Børneafdeling.
Charlotte Olesen blev færdig som læge i 1993 og blev speciallæge (børnelæge) i 2006. Charlotte har tidligere arbejdet på flere afdelinger i Region
Midt, herunder børneafdelingen i Skejby.
Således har vi nu 4 læger (Annette Haagerup, Charlotte Olesen, John
Østergaard og Stense Farholt) og 2 sygeplejersker (Helle Vinther og Rikke
Juul Vestergaard) i CSS.
Stense Farholt - overlæge
Center for Sjældne Sygdomme
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Coenzym Q10 (CoQ10) og Prader-Willi Syndrom
Coenzym Q10 (CoQ10) er et naturligt forekommende vitaminlignende stof i kroppen,
som er nødvendigt for energiproduktionen i
alle levende celler, specielt i musklen.
Ved nedsat CoQ10 ses ofte:
• mindre energi
• nedsat muskelfunktion
• nedsat stofskifte

CoQ10supplement erstatter ikke væksthormonbehandling.

CoQ10 fungerer også som antioxidant i blodet og i alle cellemembraner.
Hos personer med PWS kan CoQ10 ligge
på et niveau under det normale, hvilket kan
måles ved en blodprøve. Den bedste måde
at bestemme det cellulære CoQ10niveau
ville være en muskelbiopsi, men metoder
hertil er endnu ikke helt pålidelige.

Den anbefalede startdosis varierer fra person
til person:1 - 30 mg pr. kg. pr. dag for børn og
ikke over 180 - 200 mg pr. dag for store børn.
Omkring 60 - 100 mg pr. dag til større børn
og voksne vil være tilstrækkeligt til at øge
blodniveauet til normalt niveau. Det anbefales at få taget en blodprøve med henblik på
at måle niveauet både før og efter påbegyndt
behandling med CoQ10.

Hvis CoQ10niveauet er lavt, kan et tilskud
af CoQ10 muligvis bedre energiniveau,
muskelfunktion og stofskifte. Nogle forældre beretter om et øget aktivitetsniveau og
øget opmærksomhed, efter at deres barn
med PWS er begyndt at få CoQ10 - andre
forældre mærker ingen ændringer.

CoQ10 opløst i gelkapsler indeholder vitamin E og andre fedtstoffer, der fremmer
optagelsen fra tarmen, og det optages bedre
end CoQ10 i tabletform. Gelkapslerne findes sædvanligvis i doser med 60 eller 100
mg, hvorfor større børn og voksne skal indtage 1 - 3 kapsler pr. dag.

Der foreligger ingen videnskabelige undersøgelser over effekten af Q10 ved PWS. Erfaringerne bygger på beretninger fra forældre. Der er ingen kendskab til bivirkninger
ved at indtage CoQ10 i passende mængde.

Redaktionen har bedt læge Susanne Blichfeldt,
Landsforeningens fagråd, om en kommentar til artiklen om CoQ10:
Ovenstående er en let redigeret oversættelse fra en skrivelse fra den amerikanske
PWS-forening. Det er vores indtryk, at der i USA og andre steder i udlandet er megen
interesse for at behandle børn og voksne, der har PWS, med CoQ10. Vi har hidtil ikke
i Danmark haft så mange forespørgsler om CoQ10, og vi ved ikke, hvor mange med
PWS i Danmark, der har erfaring med brug af CoQ10.
Vi har valgt at oversætte denne artikel, da der for nylig har været flere forespørgsler.
Både i Danmark og mange andre lande er der et stort forbrug af kosttilskud. Om det
er meget brugt ved PWS, ved vi ikke så meget om, men vi vil tage spørgsmålet op til
drøftelse i Landsforeningens fagråd.
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SAMTALEGRUPPE FOR FORÆLDRE
TIL BØRN MED PRADER-WILLI SYNDROM 0 - 12 ÅR

Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole
- en stemningsreportage med billeder
v/Birgitte Jensen

Har du/I lyst til at møde forældre, der ligesom du/jer selv har et barn
med PWS? Har du/I lyst til at udveksle erfaringer og høre, hvordan andre
klarer sig i denne situation? Vil du dele dine glæder og sorger med andre
ligestillede, og har du/I lyst til at mødes med andre forældre - så er her
muligheden.
PWS-foreningen vil gerne tilbyde forældre, som har børn med PWS, at
mødes i en samtalegruppe. Der har været afholdt møder på Sjælland i marts
i år, og nu oprettes en gruppe i Jylland.
Leder af samtalegrupperne er Susanne Hellstrøm, som er uddannet socialrådgiver, og som tidligere har haft samtalegruppe i PWS-foreningen. Samtalerne vil tage udgangspunkt i deltagernes erfaringer og historie.
Der vil desværre ikke være mulighed for børnepasning.

Jyllandsgruppen mødes:
Tirsdag den 21. oktober 2008 kl. 17.00 - 20.00
Tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 17.00 - 20.00

Møderne finder sted i:
MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Århus C.
Der vil være kaffe, te, vand og en let anretning til møderne.
Tilmelding til gruppe og evt. spørgsmål rettes til Susanne Hellstrøm på
Tlf. 36 78 18 42 /22 71 06 10 eller på mail sus.hell@hotmail.com inden
den 1. oktober 2008
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Et stykke kritisk opsøgende journalistik med afsløringer om mangler, skandaler
og fortielser bliver nedenstående ikke. Skal man tro de mere eller mindre tilfældigt udvalgte personer, der venligt lod sig interviewe om PWS-foreningens årlige
sommerlejr, er opholdet omtrent lige så stor en succes, som vejret har været det
her på foreningens 17. lejr. Lejren blev afholdt i dagene fra d. 28. juli til d. 1.
august på Frijsenborg Ungdomsskole ved Hammel. Jeg deltog for første gang
med min datter på 15 år sammen med 34 personer med PWS, 8 mødre, 2 fædre, 11
pædagoger samt en lejrledelse på 4 personer. Langt de fleste havde været med på
sommerlejren tidligere og enkelte endda helt siden starten i 1991. Sommerlejren
har tidligere været holdt på Skals Efterskole i Jylland, Hjemly Efterskole på Fyn
og Haarslev Efterskole på Sjælland.
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Sommerlejren begynder
Sommerlejren begynder vanen tro en mandag eftermiddag, hvor familier og bofællesskaber kommer kørende fra alle dele af
landet. Det er varmt, solen skinner, og alt
tyder på, at sommerlejren får de bedste betingelser for at blive vellykket. Stemningen
er god og hjertelig lige fra begyndelsen, og
genkendelsens glæde er stor. Der er masser
af kendte ansigter fra tidligere sommerlejre
og weekendseminarer.
Inden sommerlejren har redaktionen for
PWS NYT aftalt at forsøge at lave en lille
undersøgelse i form af interviews med forældre, pædagoger og personer med PWS
for at høre lidt om, hvad de synes om sommerlejren.
De unge glæder sig
Forældrene stiller beredvilligt op til en
lille snak om, hvad det betyder at være på
sommerlejr. Hanne Kristensen, der er mor
til Jonas på 27 år, var med på sommerlejr
for første gang i 94 og har siden været fast
deltager. Bodil Hebeltoft er med for første
gang med sin søn Theis på 26, der dog har
deltaget 2 gange tidligere, og endelig er der
Lars Skovgaard, som er far til Louise, der
med sine 11 år er lejrens Benjamin, men
alligevel en dreven lejrdeltager, der er med
for tredje gang. Jeg spørger forældrene,
hvad deres børn får ud af at komme på
sommerlejren.
”Louise glæder sig altid til at komme af
sted, og det er først og fremmest kontakten med de andre med PWS, der betyder
noget”, siger Lars. ”Hun husker de enkelte
personer og snakker i lang tid om dem både
før og efter - og så bliver hun jo forkælet
af de store, fordi hun er den lille. Hun er
12

ganske enkelt glad på sommerlejren.” Selv
nyder han kontakten med de andre forældre. ”Netværket med forældrene er utrolig
vigtigt for os. At få snakket og udvekslet
erfaringer betyder meget.
Bodil og Hanne er enige, og så glæder de
sig over at se de unge mennesker nyde hinandens selskab. Der bliver lagt puslespil,
spille kort og hygget. Der knyttes nye venskaber, og gamle bliver cementeret. Efter
sommerlejren sidste år, hvor Jonas og Theis
for alvor fandt sammen, har Hanne, Lars

Birgitte i samtale med Allan
fra Grankroglen...

(Jonas’ far) og Jonas f.eks. besøgt Theis,
og de to unge har glædet sig til at skulle på
sommerlejr sammen.
”Jeg nyder faktisk også at være alene af
sted med Theis”, siger Bodil. ”Det er første
gang, vi har været af sted i så lang tid alene,
og selvom de unge jo er meget sammen,
har det også bragt Theis og mig tættere
sammen.”

Lars, yderst til højre, i Vivild Wild West

Gode faciliteter
”Og Frijsenborg er suverænt det bedste
sted, vi har været”, siger Hanne. ”Indretningen og den hesteskoformede bygning
styrker det sociale samvær. Alle bevæger
sig frit og krydser tit fællesrummet.”
”Ja, fællesrummet samler kolossalt meget”,
indskyder Bodil. ”Lokalerne er i det hele
taget gode. De unge kan færdes overalt og
trives med det.” (Køkkenet er aflåst uden
for måltiderne, red.).

Bodil og Hanne i en hyggestund

Skolens arkitektoniske udformning bliver
også værdsat af pædagogerne, som jeg
taler med senere på dagen. ”Jeg synes,
alle de steder, vi har holdt sommerlejr, har
været gode”, siger Ingvard Bækgård fra

... og Ingvard og Maibritt
fra Oxen og Øster Huse

bostedet Oxen, ”men det her er det mest
moderne.” Ingvard har deltaget i sommerlejrene siden 1989. Allan Bang er her med
beboerne fra Grankoglen for tredje gang,
mens Maibritt Vilhelmsen er helt ny sommerlejrpædagog. Hun er med fra bostedet
Øster Huse.
”Det er utrolig gode rammer”, tilføjer Allan, og Maibritt mener, at rammerne og
funktionaliteten af stedet er langt vigtigere
end den geografiske placering.
Programmet må ikke være for ambitiøst
Med pædagogerne taler jeg også en del om
sommerlejrens program. I år har der kun
været én tur ud af huset, nemlig til Vivild
Wild West tirsdag. Derudover har der været
frivillige aktiviteter så som hockey, rundbold og værksted på skolen samt selvfølgelig mulighed for at tage på ture i området,
i den lokale svømmehal eller lign. Sidste år
var der arrangeret to fællesture, og tidligere
har det været endnu mere.
”Ambitionsniveauet var alt for højt før. Nu
har det fundet et behageligt leje, hvor alle
kan være med, og hvor man ikke bliver ugleset, hvis man tager af sted på tur med sin
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”De glæder sig jo helt vildt og vil næsten
gøre alt for at komme med. Der er en
pludren og en harmoni omkring bordene i
fællesrummet, som vi ikke kender i samme
grad hjemmefra. Derhjemme skal man
f.eks. vare sig for at lægge bare en enkelt
brik i en andens puslespil, men her hjælper
man hinanden og går til og fra på kryds og
tværs uden problemer”, fortæller Allan.
”Det er lidt for dem som at komme hjem”,
indskyder Maibritt.
Kim, Lisa og Ellen ved puslespillet...

... og Pernille og Vibeke ved samme aktivitet

egen gruppe en dag”, siger Ingvard. Allan
nikker: ”Man kan sagtens droppe eftermiddagskaffen uden problemer, hvis det passer
bedre ind i ens bosteds program, og så kan
vi faktisk opretholde nogle rutiner hjemmefra, som f.eks. at holde værelsestid mellem
15-16, hvor man har mulighed for at trække
sig ind på sit værelse i fred og ro.”
Samværet er det vigtigste
Programmet og de fysiske rammer er vigtige, men pædagogerne er rørende enige
med forældrene i, at samværet med ligestillede er det allervigtigste for personerne
med PWS.
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Fra Allan og Ingvards bofællesskaber deltager alle, mens man i Maibritts selv bestemmer, om man vil med eller ej. I praksis betyder det dog, at stort set alle er med. Ingvard
fortæller, at han på tidspunkt forslog, at
Oxen stoppede med at deltage i sommerlejrene. ”Men der stod jeg helt alene med min
holdning, så vi fortsatte selvfølgelig, sådan
skal det være!”
Udveksling af erfaringer
Pædagogerne nyder også godt af samværet
med forældre og andre pædagoger, selvom
behovet er noget anderledes, end det var for
20 år siden.
”Dengang vidste vi jo ikke mere om PWS,
end hvad der stod i lægebøgerne, og det var
stort set ingenting. Vi var dybt frustrerede i
forhold til både systemet, beboerne og forældrene. Det var befriende at komme på
sommerlejr, og det blev til mange lange rødvinsaftener, efter beboerne var lagt i seng,
hvor der blev diskuteret på kryds og tværs
og givet gode råd om, hvordan forskellige
situationer og konflikter kunne tackles.
I dag er vi langt bedre stillet. Men faktisk
var sommerlejrene og fællesskabet med de
andre pædagoger den mere eller mindre direkte årsag til, at vi fik nedsat en faggruppe,
som alle siden har nydt godt af. Nu er beho-

vet ikke så stort længere. Vi har jo erfaringen”, siger Ingvard, og Maibritt fortæller, at
hun i hvert er glad for, at hun er af sted med
en mere erfaren kollega på området.
Hygge og puslespil
De egentlige hovedpersoner har travlt. Det
lykkes mig at fange Lars Bitsch fra Oxen og
få ham til at udtale sig lidt om lejren. Lars
er 35 år og har været med på sommerlejr så
lang tid, han kan huske. Han sover sammen
med John, og de har boet på det samme værelse på Frijsenborg, siden PWS-foreningen
begyndte at afholde sommerlejr her.
”Jeg ved lige, hvor vi skal gå hen, når vi
kommer. På sommerlejren er vi på ture og
laver puslespil og alt muligt, men det bedste er at snakke med sine venner”, fortæller
Lars, ”og så er det ferie, vi kommer senere
i seng”, griner han. Så er interviewet forbi.
Klokken er 10, og der er hockey nede på
græsplænen. Lars venter høfligt, men er tydeligvis lettet og styrter ned til de andre, da
jeg siger tak for hjælpen.
Theis Hebeltoft på 26 har været med på
Frijsenborg tidligere og siger uden tøven, at
det bedste på sommerlejren er hyggen.

Birgitte i snak med Lars

”Vi lægger puslespil, spiller bordfodbold
og tager på ture. En aften lagde vi puslespil
helt til klokken 12 om aftenen og lavede
samtidig en masse fis og ballade. Men jeg
tænker ikke så meget på sommerlejren til
daglig, for jeg har jo travlt med alt muligt,
så jeg glæder mig først et par dage før.”
Theis fortæller mig, at sommerlejren er
en slags ferie for ham, men absolut ikke
afslapning!
”Nej, vi spiller jo hockey og laver alt
muligt, så på en måde er det er hårdt!!”
Dog ikke hårdere end at Theis godt kunne
tænke sig, at lejrtiden blev forlænget med
et par dage. – ”Vi kommer jo først mandag
eftermiddag og skal hjem allerede fredag
morgen!”
”Er der slet ikke noget negativt, eller noget,
I kunne tænke jer, var anderledes?” spørger
jeg alle de forskellige grupper, jeg har været
i kontakt med. Men her er der ikke den store
respons.
”Kommer I igen til næste år?” spørger jeg
til sidst.
– ”Ja, selvfølgelig!”

Theis forsøger sig med lassokast i Wild West
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Billeder fra
sommerlejrens
aktiviteter
Fuld koncentration ved bankospillet

Mikkel i en buggi vuggi

Ditte og Martin...

Der bages snobrød i 40 graders varme...

Hanne, Lise og Birgit udveksler erfaringer

Fællesdans...

... mere fællesdans...

Anne Karin i Wild West

Kirstinelund under festmiddagen

Laura og Michelle...

På gensyn
Oxen under festmiddagen
16

Malene og Daniel under dansen

Louise og Martin...
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International konference i Tyskland
for ”caregivers” d. 3.- 5. juni 2008
v/læge Susanne Blichfeldt
Den internationale PWS-forenings
(IPWSO) præsident Pamela Eisen
arrangerede sammen med de to tyske
psykologer Nobert Hodebeck-Stuntebeck og Hubert Soyer det første
internationale møde for ”caregivers”,
dvs. personale, der arbejder med især
voksne med PWS, i bofællesskaber,
på arbejdspladser, som hjemmevejledere m.m. Formålet var at styrke det
arbejde, der gøres for voksne med
PWS og samle den erfaring, vi har
indtil nu.
Der var deltagere fra 17 lande, flest
fra Europa og mange fra Tyskland,
men også deltagere fra Australien og
New Zealand. Konferencesproget var
engelsk. Der var 120 deltagere, hvilket
var det antal, der var pladser til. Mange
flere, også flere fra Danmark, havde
ønsket at deltage, men konferencen var
hurtigt blevet overtegnet.
Konferencen varede 3 dage. Der var en
række gode foredrag, bl.a. om etik, om
psykologi og adfærd og om ernæring/
kost. Vigtigheden af at informere og
høre den voksne med PWS, når der
skal træffes beslutninger, blev understeget, det gælder også ved lægeundersøgelser. Også vigtigheden af at skabe
tryghed om mad og måltider, arbejdsforhold m.m. blev pointeret.
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Som noget nyt gik en stor del af tiden
med arbejde i grupper. Man kunne tilmelde sig 2 grupper af i alt 10, dvs. der
var 2 gange 5 parallelle gruppeforløb
(se konferencens program og omtale af
grupperne på www.ipwso.org hvor der
er et link på forsiden til alle relevante
oplysninger om konferencen). Der var
gruppediskussioner om mange relevante emner, både om bolig, arbejde, kost,
motion, psykologiske forhold, undervisning og ”crises management” osv.
I hver gruppe indledtes arbejdet
med et oplæg om emnet, og derefter
var der diskussion med det formål
at nedskrive generelle problemstillinger og anbefalinger om emnet.
Hver gruppe havde en gruppe leder/
ordstyrer (facilitator) og en ”skriver”,
der sammen med oplægsholderen og
gruppelederen samlede og redigerede
konklusionerne fra gruppens arbejde.
Disse konklusioner blev nedskrevet
og opsat som posters (plakater) og så
præsenteret ved 2 sessioner, hvor vi
alle kunne høre om hinandens arbejde
i grupperne.
Der blev arbejdet meget flittigt. Der
blev skrevet i pauser og til langt ud
på aftenen, og det var utrolig mange
guldkorn, grupperne kom frem med.
Planen er, at det nu de næste måneder

skal samles i en bog om ”generelle
standardanbefalinger” for varetagelsen
af ”caregiving”, dvs. støtte til voksne
med PWS.
Fra Danmark var vi 4 deltagere, 3
inviterede oplægsholdere: Karin Birkedal fra Bofællesskabet på Fejø,
socialpædagog Dorthe Pedersen samt
undertegnede. Medforfatter til oplægget fra Fejø var lærer Trine Jensen, der
også var med. Karin og Trines oplæg
var om strukturen i bofællesskabet,
Dorthes om PWS og arbejde, disse to
oplæg var i arbejdsgrupperne (se nedenfor). Børge Troelsen, formand for
Landsforeningen for PWS i Danmark,
var også inviteret til at være ”facilitator” (gruppeleder) for gruppen om
bofællesskaber. Desværre havde Børge
Troelsen været nødt til at melde fra på
grund af sygdom. Mit indlæg var et
plenumforedrag om helbred og sundhedstilstanden hos voksne med PWS
generelt.
I gruppeforløbene deltog jeg dels i
gruppen om sport og fitness, dels i
gruppen om ernæring (som ”skriver”). I ”fittness-gruppen” blev
nævnt, at det helt store problem
mange steder er motivation til at
motionere (det er jo ikke unikt for
PWS!). Mange i bofællesskaber i
Tyskland har rige muligheder for at
dyrke sport/motion, men personalet
fandt det ofte vanskeligt at motivere de voksne med PWS. Et vigtigt
aspekt at tage højde for, når der skal
vejledes. I det hele taget gjorde det,
at vi havde gruppediskussionerne, at

mange praktiske problemer fra hverdagen blev lagt frem.
Noget, som nok er meget generelt ved
mange forhold ved PWS, er: hvordan
får vi ført alle de mange anbefalinger ud
i livet. I mange lande er det endnu ikke
muligt, man har ikke resurser til det.
I gruppen om kost blev det endnu en
gang understreget, hvor vigtigt det er
med en individuel vejledning fra diætist, og der skal tages højde for, at der
er store forskelle i kaloriebehov, altså i
hvor meget de enkelte med PWS skal
have at spise.
Konferencens form med både foredrag, gruppearbejde og også tid til
uformel udveksling af erfaring var
meget givende.
Der er fortsat kun få lande i Europa,
der har bofællesskaber for voksne med
PWS. I forhold til befolkningernes
størrelser er Danmark faktisk det land,
der har flest, der er en del i Tyskland
også, få i England, et i Sverige, et i
Schweiz, og et i Finland er under etablering.
Deltager pris var kun 100 Euro pr.
person for konferencen med 3 overnatninger og alle måltider på et nybygget
(ikke overdådigt, men velindrettet)
konferencecenter i den lille by Herne
i Ruhrdistriktet. Det var muligt, da der
var stor økonomisk støtte fra flere tyske fonde, og de tyske værter, Hubert
og Norbert og Norberts familie stod for
alt det praktiske ved arrangementet.
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OL i Vejle d. 23. – 25. maj 2008
Vi er to borgere, der bor på Kirstinelund. Vi har hele vinteren gået til
vintergymnastik og trænet flittigt, så
vi kunne komme med til OL i Vejle.
Vores træner, Trine Lyngsø er dygtig
og fik et fint program sat sammen til
os. Vi er et mixhold, det vil sige, at vi
er en 25-30 gymnaster med forskellige
handicap. Det var frivilligt, om vi ville
med til OL, og vi var 17 gymnaster, der
sammen med vores pædagoger drog til
OL. Vi skulle deltage i disciplinen
holdgymnastik.
Efter at vi havde fået at vide, hvor vi
skulle sove og fået pakket vores ting
ud, fik vi aftensmad, der bestod af
lasagne, salat og brød. Derefter gik
vi til et stadion, hvor vi overværede
åbningsceremonien, musik og taler. Så
blev OL-flaget hejst, og den olympiske
ild båret ind. Derefter var der indmarch
af de forskellige hold og lande. Under
åbningsceremonien fik Mette K. øje på
Anne, som hun genkendte fra PWSlejren. Derefter gik vi tilbage og hyggede os og så i seng.
Lørdag: Der var ikke muligheder
for morgenbad, så vi klarede os med
lidt sjuskvask. Vi øvede vores opvisning. Derefter var der mulighed for
at deltage i redskabsgymnastik, vild
med dans, og til slut trænede vi et
gymnastikprogram, der skulle vises
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til afslutningsceremonien. De 3 sidste
aktiviteter var vi sammen med en hel
masse andre holdgymnaster. Men så
var vi også meget trætte. Om aftenen
var der dans og fest.
Om søndagen vandt vi guld og vi var
så stolte. Mette K: ”Jeg var så stolt,
at der kom en lille tåre, for det havde
jeg ikke regnet med.” Malene: ”Som
guldvinder lavede vi opvisning en
ekstra gang til afslutningsceremonien
og derefter fællesopvisning, vi havde
øvet om lørdagen.”
Vi fulgtes med bo- og beskæftigelsesstedet Lille Veum. De bød os velkommen hjem med flag, rød løber, et fint
skilt og is. Det var en god weekend.
Malene Madsen og Mette Kjærsgaard

Indholdet i det amerikanske blad
- en balancegang
v/redaktør Lota Mitchell
- frit oversat fra Gathered View, det amerikanske PWS-blad
Den følgende artikel reflekterer nogle af
de bekymringer, som medlemmer verden
over har, samt dilemmaet for redaktører
med hensyn til, hvordan vi skal præsentere informationer i PWS NYT, og
hvorledes vi udvælger det stof, der skal
bringes.
For nylig modtog Janalee Heinemann,
direktør for den amerikanske PWS-forening en e-mail med billeder af en dejlig,
lille dreng, hvori der blev givet udtryk for
nogle tanker om det amerikanske blad:
”Cole er virkelig en inspiration for min
mand og jeg…hver uge gør han fremskridt. Jeg har modtaget jeres blad siden
Cole blev diagnosticeret og har været
glad for at få al den viden om syndromet
samt høre om andre forældres erfaringer
med at have et barn med PWS. Men som
ny forælder…! Jeg synes, det er meget
vanskeligt at læse jeres blad. Ikke fordi
jeg ikke vil erkende, at mit barn har PWS,
men jeg synes, at mange af de erfaringer
og historier, som forældre skriver om, er
meget deprimerende i stedet for opmuntrende og positive. Jeg kan godt forstå,
at det er sorgfyldt for forældre, men som
ung mor til et barn med PWS, der klarer
sig så godt, vil jeg hellere læse om alle de
positive og gode ting.”
Janalee Heinemann’s svar: ”Jeg forstår
dine følelser…! Problemet er, at alle er

forskellige. Vi er også blevet kritiseret
for, at bladet er for optimistisk, og forældre med problemer føler derfor ikke,
de kan bruge bladet til noget.
Vi forsøger at gøre bladets indhold så
bredt som muligt – under hensyntagen
til forældre, aldre og variation inden for
syndromet. For flere år siden forsøgte vi
med et særligt blad til forældre til yngre
børn, men blev så kritiseret af forældrene, fordi de ikke var interesseret i at
blive ”skånet” for information. Jeg ville
ønske, at jeg havde en løsning på dette
problem. For mit eget vedkommende
gjorde alle disse informationer (da min
søn Matt var yngre) mig fast besluttet
på, at Matts fremtid skulle være positiv
- han er 34 år nu, høj, slank og glad.
Nogle af de barske historier motiverede
os til at gøre tingene anderledes - for
Matt og for alle andre børn med PWS.”
Ind imellem er det forældre, der skaber
balance i indholdet af bladet. Følgende
er fra en mor, der deler sin historie med
en anden mor, der har det vanskeligt:
”Jeg græd i går på grund af min søn…
mit ægteskab har det meget vanskeligt
for tiden på grund af, at al tiden går
med mit barn…! Jeg selv er ved at bryde
sammen. Jeg har kæmpet for ham hele
hans liv, og lige nu er jeg bare træt. Jeg
har en familie, der støtter mig og et team
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bestående af adfærdsspecialister, diætister, børnelæger osv. Spørgsmålet er,
hvorfor det ikke er nok? Han reagerer
fortsat meget voldsomt, og jeg ved ikke,
hvad jeg ellers kan gøre for ham. Jeg vil
bare fortælle, at du ikke er alene.”
Så hvad gør man som redaktør, når
indholdet af bladet skal fastlægges? Vi
kan ikke se bort fra læsernes forskellige
behov og alder.
De, der har børn, der klarer sig godt, kan
blive kede af at læse om børn, der ikke
klarer sig lige så godt. Modsat bliver
andre med børn, der ikke klarer sig så
godt, kede af at læse om børn, der klarer
sig godt.
Måske ligger svaret i, at forældre skal
vælge, hvilke artikler, der tilgodeser deres særlige behov og så vælge dem fra,
der ikke er relevante her og nu. Præcis
på samme måde som de vælger, hvad
deres børn skal se i tv.
Janalee Heinemanns sidste ord til Coles
mor var: ”Hæng på, bliv ved med at
læse og forbliv optimist.”

Kommentar fra den danske redaktion:
Både bestyrelsen og redaktionen for
Landsforeningen for PWS har mødt en tilsvarende kritik gående ud på, at foredrag
på landsmøder og indhold i PWS NYT
har været domineret af primært negative
oplevelser og erfaringer i forbindelse med
PWS, og at det kan være deprimerende at
læse om problemer forbundet med større
børn, unge og voksne med PWS, når man
selv har et lille barn, der stortrives.
Ikke desto mindre deler vi den amerikanske forenings holdning og arbejder efter,
at formålet med bestyrelsens og redaktionens arbejde først og fremmest er oplysning om PWS, jf. vedtægterne for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom.
Oplysningerne skal favne bredt, idet
medlemmerne repræsenterer alle aldre
inden for syndromet, og heri indgår både
positive og mindre positive oplysninger.
Vi vil samtidig fra bestyrelsens og redaktionens side bringe en opfordring til medlemmerne om at være med til at præge bladets
indhold med oplevelser af enhver karakter,
der kan tjene som inspiration og udveksling
af erfaring blandt hele medlemsskaren.

Svære overgange
for børn og unge med handicap
Servicestyrelsen har i rapporten ”De svære overgange” gjort rede for de
problemer, som børn og unge med handicap kommer ud for i forbindelse
med forskellige overgange og skift inden for systemet, fx skoleskift og
skift fra daginstitution til skole. Rapporten viser, at især unge er en overset
gruppe, når det drejer sig om overgange, fx i forbindelse med at træffe
uddannelsesvalg og at flytte hjemmefra. Rapporten kan downloades fra
www.servicestyrelsen.dk
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Stress, helbred og velvære
hos mødre til børn med PWS og andre funktionsnedsættelser
- oversat fra det engelske blad PWS NEWS, april 2008
At have et barn med udviklingsmæssige funktionsnedsættelser er uvægerligt
forbundet med højt stressniveau blandt
forældre, og tidligere studier har vist,
at stressniveauet er relativt højt blandt
forældre til børn med PWS.
På den videnskabelige konference i
USA i 2007 omtalte Elisabeth Dykens,
Rebecca Kossler og Elizabeth Roof
en undersøgelse blandt mødre til børn
med PWS, som havde til formål at
klarlægge stressniveau, ”håndtering
af tilværelsen” samt psykisk og fysisk
helbred sammenholdt med kortisol
– en biologisk stressmåler. Målingerne
blev dels sammenlignet med grupper
af mødre til børn med Williams syn-

drom og autisme, og dels undersøgt for
sammenhæng inden for hver gruppe.
Gennemsnitsalderen på børnene var
for hver gruppe fra 9 til 11 år.
De tre grupper udviste ens reaktioner,
hvad angik symptomer på depression,
psykiske problemer, tilfredshed med
tilværelsen og positive livsopfattelser.
Mødre til børn med PWS udviste imidlertid dobbelt så stor bekymring i forhold til de øvrige grupper, og samtidig
var gennemsnittet for kortisolniveauet
betydeligt højere blandt mødre til børn
med PWS. Kortisol i PWS-gruppen var
forbundet med moderlig bekymring,
følelsen af afmagt og tvangsmæssige
handlinger/tanker hos børnene.

          

Servicebetaling i botilbud afskaffes
Fra Lev nr. 3 maj 2008
Med vedtagelsen af Finansloven for 2008 er det besluttet, at servicebetaling i botilbud er afskaffet pr. 1. juli 2008.
Servicebetalingen blev indført som led i reformen af pensionsudbetalingsreglerne, hvor beboerne i de daværende døgninstitutioner for voksne fik
pension i stedet for lommepenge og derfor selv skulle betale opholdet.
Reglerne gælder førtidspensionister i tidligere amtslige botilbud, der modtager førtidspension efter de gamle regler fra før 2003.
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Nyt computerprogram
Indlæringsprogrammet ”Taler for mig selv Plus” udvikler talesproget hos udviklingshæmmede børn i takt med, at de lærer at læse. ”Taler for mig selv Plus” bygger på specialpædagogiske indsigter i de processer, der foregår, når børn skal tilegne sig talesprog, hvad enten
der er tale om udviklingshæmmede eller små børn.

Aktivitetskalender 2008/2009
SEPTEMBER

10.
26.- 28.
28.

Fakta om
”Taler for mig selv Plus”

Programmet er udviklet specielt til børn
uden talesprog. De udvikler talesproget i
takt med, at de lærer at læse. I spil, opgaver og børnerim bruges tegn og symboler
som ’bro’ til det talte og skrevne sprog.
Tempoet er langsommere end i programmer til normalt fungerende børn og stresser derfor ikke barnet. Udfordringerne er
tilpasset behovene hos børn med udviklingshandicap og specifikt til børn med
Downs Syndrom.
Selv om programmet er udviklet til
børn med Downs Syndrom og andre
syndromer, bruges det også til børn med
autisme, ordblindhed og hørehandicap
samt til børnehavebørn og tosprogede
børn. Licenserne til institutionsbrug suppleres af en malebog samt fysiske kort
med ord og billeder, som kan bruges på
forskellige måder.
”Taler for mig selv Plus” udkom den 29.
november 2007. Det sælges både til institutioner og private og kan købes gennem
Inclusion Software (www.inclusion.dk).
Yderligere information:
Lene Elsig Dalgaard, journalist
Inclusion Software
Tlf: 86 93 15 26 / mobil: 51 37 26 37 /
mail: leneelsig@inclusion.dk
24

OKTOBER

NOVEMBER

1.

Kursus for lærere og pædagoger
Weekendseminar på Brogården
Generalforsamling på Brogården
Deadline for indlæg til PWS NYT

21.

Samtalegrupper på MarselisborgCentret

28.

Samtalegrupper på MarselisborgCentret

22.

Bestyrelsesmøde

DECEMBER
JANUAR

1.

Deadline for PWS NYT

1.

Deadline for PWS NYT

1.

Deadline for PWS NYT

FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI

27. - 31.

Sommerlejr
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Fagrådet for PWS
Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan
forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og amter. I begrænset omfang
kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til
foreningens medlemmer. Enkel telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit.
Overlæge Anette Løwert
Psykiatrisk Afdeling
Vejle Sygehus
7100 Vejle
Tlf. 24253273 (kl. 8-9)
hoyen-lowert@dadlnet.dk
Overlæge Stense Farholt
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496709, fax 89496023
stf@sks.aaa.dk
Fysioterapeut Kirsten Iversen
Børneterapien
Bank Mikkelsensvej 11
2820 Gentofte
Tlf. 39984470, fax 39984471
ki@gentofte.dk
Overlæge Niels Illum
Børneafdelingen
Odense Universitets Hospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense
niels.illum@ouh.fyns-amt.dk
Socialpædagog
Karin Juul Pedersen
Granbakkevej 22
8691 Allingåbro
Tlf. 87867777
Karin.Juul-Pedersen@ps.rm.dk
Socialkonsulent
Anne Marie Rasmussen
Fejøvænget 36
8381 Tilst
Ras36@stofanet.dk
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Afd.læge Hanne Hove
Klinik for Sjældne Handicap
5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 35454788
hanne.dahlgaard.hove@
rh.regionh.dk
Speciallæge i pædiatri
Astrid Schulze MSci
Otte Rudsvej 12
5220 Odense SØ
Tlf. 66156664
astridschulze@mail.dk
Specialsygeplejerske
Inga Stenalt
Klinik for Sjældne Handicap
5003 Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf. 35454788
inga.stenalt@rh.regionh.dk
Sygeplejerske
Helle Vinther
Center for Sjældne Sygdomme
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496784
hev@sks.aaa.dk
Socialrådgiver Jens Tamborg
Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8
2000 Frederiksberg
tlf. 38380302 el. 38884575
jt@spastik.dk

Spec.pædagog Inge Bigum
Skyttevej 6,
4000 Roskilde
Tlf. 46366488
ibigum@c.dk
Klinisk diætist, NHH-kand.
Klinisk ernæringsfysiolog
Dorthe Wiuff Nielsen
Pæd.Ernæringsenhed 4094
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh.Ø
Tlf. 35458342
Fax 35454094
dorthe.wiuf.nielsen@
rh.regionh.dk
Professor John Østergaard
Center for Sjældne Sygdomme
Afd. A, Skejby Sygehus
8200 Århus N
Tlf. 89496708, fax 89496023
joa@sks.aaa.dk
Socialpædagog Grethe Østergaard
Granbakkevej 22B
8961 Allingåbro
87867765
grethe.oestergaard@ps.rm.dk
Overlæge
Susanne Blichfeldt
(Konsulent for Landsforeningen
for PWS)
Kildehusvej 12
4000 Roskilde
Tlf. 46373204
s.blichfeldt@dadlnet.dk

Litteratur etc. om Prader-Willi Syndrom
Skriftligt materiale kan rekvireres gratis og videoer udlånes ved henvendelse til
foreningens sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød, tlf. og fax 4581 9905.
E-mail: pws@nypost.dk
Alle materialer kan også bestilles via bestillingslisten på www.prader-willi.dk

Folder: Prader-Willi Syndrom
2. Folder: Oplysninger til sundhedspersonale
etc. om PWS. Ny udgave
3. Folder: Etablering af botilbud til voksne
med PWS
4. Folder: Prader-Willi Syndrom og
beskæftigelse. Ny
5. Kost ved Prader-Willi Syndrom
v/Dorte Bierre
6. Træning af børn med PWS v/Britt-Marie
Bergström. Lille bog oversat fra svensk.
7. Adfærdsstyring ved Prader-Willi Syndrom
v/Jackie Waters – oversat til dansk.
8. Egen bolig for unge og voksne med PWS
v/Wenche Holtskog og Chr. Aashamar
– oversat til dansk.
9. Bog om PWS. Udgivet af Landsf. for PWS.

Undervisning
10. Folder: Information og gode råd i forbindelse
med undervisning af børn og unge med PWS.

11. Vejledning for lærere (pjece) udarbejdet ved
Torshov Kompetansecenter i Norge.
Kan lånes i 14 dage.
12. Undervisning af børn og unge med
Prader-Willi Syndrom v/Chr. Aashamar.
13. På vej til voksen v/Anette Løwert og Karsten
Løt. Seksualundervisning.

Video/dvd:
Returneres 14 dage efter modtagelsen!

14. Videofilm om PWS. Holl./belg. produktion
med eng. undertekster. Ca. 40 minutter om 7
børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin
og med forskellige problemer. Velegnet til at
vise f.eks. i daginstitution, skole, bofællesskab,
ved f.eks. forældremøde eller personalemøde.
15. ”Vidste du det?”
16. Norsk video: PWS – bo alene.
17. Dvd: Food, behaviour and beyond.
18. Dvd: Understanding the Student with PraderWilli Syndrome inkl. vejledning.

Hos Center for Små Handicapgrupper, tlf. 3391 4020 - fax 3391 4019 kan bestilles:
Små og mindre kendte
handicapgrupper
Pris: Kr. 62,50.

Når det sjældne er noget Historien om et køleskab.
særligt.
Socialpædagogik og PWS.
Pris: kr. 62,50.
Pris: Kr. 80,-
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Afsender:
PWS
Heibergs Have 67
4300 Holbæk

ADRESSER
Bestyrelsen for Landsforeningen for PWS
Formand:
Børge Troelsen, Agervej 23, 8320 Mårslet . . . . . . . . . . . .
b.troelsen@email.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Næstformand:
Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk . . . . .
jyttehelgogaard@tdcadsl.dk
Kasserer:
Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj . . . . . .
raabjerg@pc.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekretær:
Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød . . . . . . . . .
pws@nypost.dk
Hanne Lorentzen, Mosevej 32, 2750 Ballerup . . . . . . . . .
hanne.lorentzen@post.cybercity.dk
Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre
v.oerskov@hotmail.com
Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ . . .
ltgade@webspeed.dk
Robert Justesen, Bolbro Sidevej 6, 2960 Rungsted Kyst . .
robert@billbozz.dk
PWS-bosteder
Bofællesskabet, Viby J . . . . .
Oxen, Brørup . . . . . . . . . . . . .
PWS-Husene, Holme Olstrup
Kigkurren, København . . . . .
Jupitervej, Fredericia . . . . . .
Østerhuse, Kerteminde . . . .
Bofællesskabet, Holbæk . . .
Grankoglen, Allingåbro . . . . .
Akuitsut, Nuussuaq . . . . . . . .
Kirstinelund, Vejen . . . . . . . .
PWS-værksteder
Værkstedet, Kerteminde
Kærren, Brørup . . . . . . . .
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Tlf.
86292141
fax 86262191

..................
..............

..................

59444843

..................
. . . . . . . . . . . . . . . fax

38607071
38287618

..................

45819905

..................

44654309

..................

36495087

..................

51501288
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45767054
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86770013
75388388
55563168/55501014
. . . . . . . . . . 33667398
. . . . . . . . . . 76221276
. . . . . . . . . 65324377
. . . . . . . . . . 59441828
. . . . . . . . . . 87867766
. . . . . . . . . . . . 328488
. . . . . . . . . . 75388042

..........
..........

............................................
............................................

PWS-kursussted (for voksne med PWS)
Marienlund, Fejø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solvang, Fejø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................
..............................

http://www.prader-willi.dk - ISSN: 1603-9289
www.sejersbogtryk.dk

65325551
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