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Så blev det maj
Så blev det maj. Solen skinner, og dagene bliver stadig længere. Det er en skøn tid. Særlig 
skøn er maj i år, for ADHD-foreningen fylder 40 år i disse dage.

På den ene side er tiden fløjet af sted, og nogle udfordringer er stadig de samme som den 
gang i 1982, da Ida Andreasen tog initiativ til foreningen, som dengang hed ”Landsforenin-
gen for Hyperaktive børn”. Men på den anden side, så er der med garanti masser af gode 
år i vores forening, fordi der dukker opgaver op, som vi kan være med til at løse til gavn 
for mennesker med ADHD/ADD.

Jeg glæder mig hver gang, jeg kan give kolleger og forældre et GRATIS link: adhd.dk/kik-nu 
til KIK NU! Online forældretræning, og endnu bedre er det, når de glade forældre vender 
tilbage efter at have gennemgået programmet. Glæden er der også, når unge og voksne 
fortæller, at de har fundet hjælp til at klare hverdagen i ”Mestringsbanken”, som er til-
gængelig på ADHD-foreningens hjemmeside, og når unge fortæller mig, at de har fundet 
nye fællesskaber på: adhd.dk/ung 

Jeg glæder mig, hver gang jeg hører de gode historier om virksomheder, der skaber ram-
mer, hvor mennesker med ADHD/ADD lykkes. Og ikke mindst er jeg glad og stolt over det 
kæmpe arbejde, som mere end 200 frivillige ildsjæle bidrager med i lokalafdelingerne 
rundt i hele landet. 

I de første mange år var foreningens fornemste opgave at formidle viden om ADHD. På 
sekretariatet i Odense arbejder en gruppe medarbejdere med hundredevis af årsværks 
viden, som til stadighed, og med stort engagement, deles med både private og fagfolk 
på alle niveauer. Sekretariatets høje vidensniveau betyder, at vores projekter med støtte 
fra mange forskellige fonde kommer ud og lever til glæde og gavn for mennesker, som er 
berørt af ADHD.

Der er masser af ting, vi kan glæde os over på sådan en 40-års fødselsdag, men desværre 
er der også flere opgaver, der skal løses. Lad mig bare nævne et par stykker – inklusion, 
manglende ungdomsuddannelse, plads på arbejdsmarkedet og støtte til ældre med ADHD/
ADD. Så lad os sammen knokle videre for at gøre ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT.

Tillykke med de 40 år til os alle, der skal nok blive masser af fødselsdage at fejre i fremtiden.
Foråret blomstrer og sommeren står for døren!

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Hvad siger børnene selv?Hvad siger børnene selv?

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Nu vender han blikket mod børnene og vil undersøge, hvad de 
egentlig selv siger om livet med ADHD:

”Jeg har læst så mange bøger om børn og ADHD, men de er 
altid skrevet fra et professionelt synspunkt. Den voksne, der 
kigger ned på barnet, observerer og analyserer det. Barnet bliver 
nærmest gjort til en ting – nå, hvad er den ADHD-hjerne så for 
en størrelse? De her bøger har ikke gjort mig meget klogere på, 
hvad der egentlig foregår inde i hovedet på barnet selv. Hvad 
siger de selv om det at have ADHD?”

For at forstå børnene, må vi sætte os i deres sted
Følelsen af at blive observeret fremfor at blive lyttet til, kender 
Manu udmærket fra sit eget liv: 

”Da jeg var meget ung og havde det mærkeligt, uden at vide at 
jeg havde ADHD, var jeg til gruppeterapi på en ungdomspsy-
kiatrisk afdeling. De voksne sad og lyttede og vurderede os alle 
ud fra et professionelt synspunkt, men jeg havde en følelse af, 
at de ikke kunne se verden, som jeg så den. Så det var faktisk 
pauserne, jeg fik allermest ud af – dét at snakke med de andre 

Da Manu Sareen, som 50-årig, fik diagnosen ADHD, havde han 
brug for at kaste et nyt blik på sit liv – denne gang med et 
par ”ADHD-farvede briller”, der gav en forståelse for, 
hvorfor nogle ting i livet havde været svære, svæ-
rere, end det så ud til, at det var for andre. 
Han begyndte at interviewe fagfolk, andre 
kendte voksne, som også har ADHD, 
samt skrive sin egen historie 
ned. Dette blev til bogen 
”Hører du overhovedet 
efter?!” som blev 
udgivet i
2021.

AF NINNA BAGGER POULSEN,
KOORDINATOR, ADHD-FORENINGEN
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unge og kunne spejle sig i hinanden. Når jeg kigger tilbage på 
det, ville jeg ønske, at behandlerne havde sat sig sammen med 
os i pauserne og snakket med os i stedet for at observere os.”   
Og det er netop den tanke, som Manu har med den kommende 
bog. Han vil snakke med børnene i øjenhøjde. 

”Jeg er helt sikker på, at det ville have hjulpet mig, hvis der 
havde været en voksen, der lyttede til mig, da jeg var barn. Der 
er så mange af os, der føler os forkerte. Vi blev jo som børn hele 
tiden irettesat og skældt ud, og så vokser man altså op med en 
følelse af at være forkert. Det nytter ikke noget at se på børnene 
med voksenøjne. Vi bliver nødt til at se på dem med børneøjne 
og forstå deres udfordringer fra dét udgangspunkt. Der er jo 
ikke nogen børn, der kan lide at få skæld ud.”

Denne præmis kan direktør for ADHD-foreningen Camilla Lydik-
sen kun støtte op om:

”Da Manu første gang fortalte mig om idéen til denne her bog, 
blev jeg virkelig begejstret. Vi har en tendens til at tale på 
børnenes vegne, i stedet for at lytte til dem. De har så meget 
at sige, hvis vi som voksne blot tager os tid til at lytte og tage 
dem alvorligt.” 

Over 200 henvendelser 
Det tyder på, at forældre til børn med ADHD er enige: 
”Da jeg efterlyste børn, som ville interviewes til bogen, var der 
en mor der skrev til mig: ”Baggrunden for den her bog, er den 
helt rigtige. Jeg har altid ønsket at kunne åbne lugen ind til min 
søns hoved og kigge ind”.”

Og dette var blot én af mange hundrede beskeder. Manu blev 
nemlig blæst bagover af henvendelser fra forældre til børn med 
ADHD, der gerne ville deltage: 

”På meget kort tid – vi snakker dage – fik jeg over 200 beskeder. 
Jeg blev virkelig frustreret over, at jeg kun kunne tage 14 med, og 
faktisk også rigtig ked af det. Jeg ville ønske, jeg kunne skrive 
fire forskellige bøger, så alle historierne blev hørt. For det synes 
jeg, de fortjener – allesammen.” 

Camilla tilføjer: 
”Da først Manu slog opslaget op på de sociale medier, vidste jeg 
godt, at han ville blive væltet af henvendelser. Der er så mange 
forældre til børn med ADHD, der ikke føler sig hørt. Skolen lytter 
ikke, psykiatrien lytter ikke og forældrene har en følelse af at råbe 
for døve ører. Så når der er én som Manu, der selv henvender 
sig, og faktisk siger ”jeg vil tage mig tid og lytte til dit barn”, 
jamen så er det dét, forældrene har ventet på.”  

Et skæbnefællesskab
Manu har allerede snakket med et par børn om livet med ADHD:

”Noget af det, der har slået mig er, hvor selvreflekterende de 
her børn er omkring deres egen situation. Der var en dreng, 
der sagde, at det var godt, vi snakkede om formiddagen, fordi 
hans hoved bliver træt sidst på dagen. At de kan sætte ord på 
de her ting er virkelig fint.”

Camilla bryder ind: 
”Det er flot, at man som barn kan være så bevidst om, hvordan 
diagnosen ADHD påvirker én. Men det må du også kunne kende 

fra dig selv? At du har mere energi på nogle tidspunkter end 
andre?”

Manu svarer:
”Helt sikkert, der er virkelig en genkendelighed, når jeg snak-
ker med børnene. Jeg forstår dem, og de forstår mig. Vi har et 
skæbnefællesskab på en eller anden måde. Vi taler det samme 
sprog. Når et barn fortæller mig noget, kan jeg sige: ”Hey, det 
kender jeg godt, sådan har jeg også haft det.” Det er en befrielse, 
at vi kan spejle os i hinanden og være ”mærkelige” sammen.” 
svarer Manu.  

At være anderledes skal ikke være forkert
For som barn med ADHD ved man godt, at man ikke er helt 
som de andre børn, og det er virkelig noget, der rammer Manu: 

”Det gør ondt på mig. Børnene forstår, at de er anderledes end 
andre børn, og de lever med det og tilpasser sig omverdenen. 
Det minder mig om, hvordan jeg også har skullet tilpasse mig 
hele livet.

En mor skrev til mig, at da hun spurgte sit barn, om han ville 
deltage i interviewet, havde han sagt: ”Manu? Jamen det er jo 
ham, der også har ADHD, og han er alligevel blevet til noget.” 

”Den her negative stigmatisering hænger ved, og det er så 
ærgerligt, at børn vokser op med følelsen af at være forkerte. 

Når omverdenen bare ser børnene for det, de er – børn – så 
gør man altså livet en hel del nemmere for dem. Jeg havde en 
klasselærer, der godt kunne se, at jeg havde det lidt svært, og i 
stedet for at skælde ud og irettesætte mig, gav hun mig lov til 
at ligge på en madras i klasselokalet. Det har jeg aldrig glemt.”

”Sådan nogle lærere er guld værd”, siger Camilla og tilføjer ”bare 
fordi man ikke passer ind i den og den boks, kan man stadig 
udrette store ting uden for boksen. Det kræver bare, at der er 
nogen, der tror på én.”   

Manu bliver alvorlig: ”Men det piner mit hjerte, at det er tilfæl-
dighederne, der afgør, om det er Christine eller Marcus, der får 
hjælp. For jeg ved, at det får konsekvenser for det barn, der 
ikke får hjælp. For uddannelsesvalg, arbejdsliv, indkomst og så 
videre – konsekvenser, der varer hele livet. Jeg synes, det er så 
unfair, og jeg får virkelig ondt i hjertet over, at der stadig er – 
undskyld mit franske – nogle klaphatte, der går rundt og stiller 
spørgsmålstegn ved ADHD-diagnosen.” 

Camilla afslutter med et smil: ”Det er derfor, din bog er så vigtig. 
Forhåbentlig kan den åbne de her klaphattes øjne.”

Vi glæder os til bogen kommer på gaden.  ◆

Manu Sareen er kendt børnebogsforfatter, foredrags-
holder, coach og tidligere Minister for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale forhold. Han er desuden bestyrel-
sesmedlem i Hovedbestyrelsen i ADHD-foreningen og er 
netop ved at skrive sin anden bog om livet med ADHD 
– denne gang set fra børnehøjde.

!
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Når man har ADHD, kan energiforvalt-
ning være en udfordring. Man bruger 
måske mere energi på ting end andre 
mennesker, måske løber man tør for 
energi inden dagen er forbi, eller 
man har svært ved at mærke, 
hvornår man skal holde en pause. 
Nogle gange opdager man først 
at energien er sluppet op, når 
det er for sent.
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hjælper på deres energiunderskud, og det kan 
være svært at finde de ting, som giver energi. 
I stedet for at jagte mere energi, kan en mere 
hensigtsmæssig vej være at blive bedre til at 
forvalte den energi, som man har. 

Det handler altså om at finde en god balance 
mellem hverdagens aktiviteter og den tilgæn-
gelige energi, som måske er begrænset eller 
mindre end hos andre. Det kan være svært at 
acceptere en sådan begrænsning, men det kan 
være nødvendigt. Heldigvis oplever mange, når de 
lykkes med at finde en bedre balance og dermed 
mindsker stressniveauet, at de får en oplevelse 
af, at der frigives mere energi.

3 trin til et bedre energiregnskab
1. Bliv bevidst om dit energiforbrug
Første skridt til en god balance er at blive bevidst 
om det daglige energiforbrug. Hvad bruger jeg 
energien på? Har jeg nok til hele dagen? Hvor er 
de store udgifter i mit energiregnskab?

Du kan begynde med at forestille dig, at din 
daglige energi består af 10 tændstikker. 

Spørg dig selv:
- Hvor mange tændstikker bruger jeg om mor-

genen, fra jeg står op til jeg går ud ad døren?
- Hvor mange tændstikker bruger jeg på arbejde?

Et energihandicap
Man kan godt kalde ADHD et energihandicap, 
fordi den største udfordring kan være at finde 
energien og overskuddet til de ting, som man skal 
og gerne vil. Når man har ADHD, vil man opleve, at 
nogle processer i hjernen ikke er automatiserede 
i samme grad, som hos mennesker uden ADHD. 
Det betyder, at mange ting i hverdagen sluger 
mere energi, end man skulle forvente. Energi-
forbruget ved enkelte aktiviteter kan desuden 
svinge afhængigt af, hvor, med hvem og hvordan 
de foregår. Nogle ting kan være mindre krævende, 
hvis de foregår sammen med bestemte menne-
sker eller i en struktureret ramme.

Stress æder energi
Mange med ADHD er kronisk stressede, fordi de 
rent faktisk har for mange aktiviteter i forhold 
til den tilgængelige energi. De er simpelthen 
på overarbejde hele tiden. Stress i sig selv har 
desuden en negativ effekt på energiniveauet og 
kan sætte gang i en negativ spiral, hvor over-
belastning leder til stress, som leder til mindre 
energi og overskud. Hvilket igen leder til mere 
overbelastning og stress.

Hvordan får jeg mere energi?
Ofte leder man efter aktiviteter, som kan være 
med til at skabe energi, og man opfordres til at 
gøre gode energigivende ting for én selv. Des-
værre er det langt fra alle, som oplever, at det 

6

Energiforva ltning

AF TINE KRISTA HEDEGAARD 
PROGRAMLEDER,
ADHD-FORENINGEN
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- Hvor mange tændstikker bruger jeg om eftermiddagen, når 
jeg kommer hjem?

- Hvor mange tændstikker bruger jeg om aftenen, når jeg skal 
i seng?

Hvis du løber tør for tændstikker, inden dagen er gået, så er der 
brug for at gå mere i detaljer med de enkelte aktiviteter for at 
finde ud af, hvor energien forsvinder hen.

 Man. Tirs. Ons.
Vågne/komme ud ad sengen 3 2 2
Gå i bad 7 7 7
Tage tøj på 9 9 9
Lave madpakke 2 2 4
Spise morgenmad 2 2 2
Pakke taske 6 4 4
Ud ad døren 1 1 1
Tage bussen til arbejde 10 10 10

Lav en liste over alle dagens aktiviteter og brug nogle dage (gerne 
en hel uge) på at vurdere de enkelte aktiviteters energibelastning 
på en skala fra 1-10. En 1’er er en ikke-energikrævende aktivitet, 
mens en 10’er er en meget krævende aktivitet.

Efter nogle dage vil du have et ret godt billede af, hvilke daglige 
aktiviteter, som er de store udgiftsposter i dit energiregnskab.

2. Gør noget ved de store energiudgifter
Når du kender de store poster i energiregnskabet, kan du begynde 
at arbejde med at mindske deres belastning. Det er en individuel 
proces, som handler om at blive nysgerrig på, hvorfor lige netop 
dette er så stor en belastning for dig? Hvorfor er det fx en 9’er at 
tage tøj på, og en 10’er at tage bussen? Når du er blevet klogere 
på baggrunden, kan du arbejde med alternativer og strategier, 
som kan gøre belastningen mindre.

Måske skal du finde dit tøj om aftenen, så det ligger klar næste 
morgen? Måske er der brug for en oprydning og sortering af 
klædeskabets indhold, så det bliver nemmere at overskue og 
vælge tøj om morgenen? Kan det blive nemmere at tage bus-
sen, hvis du tager musik i ørerne, eller skal du helt lade være 
og tage bilen i stedet?

3. Se på det samlede regnskab
Som ved alle andre regnskaber, så skal der være balance mel-
lem de tilgængelige resurser og de anvendte resurser. Når man 
sparer og formindsker de enkelte udgifter, så kan det gøre det 
nemmere at holde sig inden for budgettet, men man får ikke 
flere penge, og det kan stadig være nødvendigt helt at skære 
udgifter væk.

Sådan er det også med energiregnskabet. Nogle gange er der 
bare ikke energi til det hele, og man er nødt til at skære nogle 
ting fra.  ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Energiforva ltning
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➾

Hunde og familier med
børn der har ADHD

Gennem årene har jeg i mit arbejde med familier 
ofte stødt på familier, hvor barnets største ønske 
er at få en hund. Det kan jeg godt forstå, en hund 
kan være en rigtig god ven for både børn og voksne. 
Selv fik jeg efter flere års plageri min første hund, da 
jeg var 10 år. Det var min hund, men mine forældre 
var indstillede på også at tage sig af den, hvilket 
der sandelig også var brug for. 

Men det at have en hund betød rigtig meget for 
mig, og jeg har haft hunde lige siden. I dag kan 
jeg slet ikke forestille mig ikke at have hund. Man 
er ligesom aldrig helt alene i verden, når man har 
sådan en! Derfor er ”hund eller ikke hund” noget, 
som familierne gerne vender med mig. 
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Der er mange spørgsmål at besvare før et nyt familiemedlem 
kan flytte ind. Har vi tid og mulighed for at passe og opdrage en 
hundehvalp? Hvilken race og køn vil passe bedst til vores familie 
ift. størrelse, arbejds- eller bevægelsesbehov, pelspleje. Men det 
vigtigste er nok den enkelte hunds robusthed og temperament. 
Det er en god idé at tale med opdrætteren og besøge hunden 
nogle gange inden, man vælger, hvilken hvalp det skal være.

Når jeg stilles spørgsmålet ”er det en god ide at anskaffe en hund, 
når éns barn har ADHD?”, vil mit umiddelbare svar være et ”ja”. 
En hund giver ubetinget kærlighed og er en tro følgesvend. I 
familier med et højt konfliktniveau og måske børn, der reage-
rer meget ud, er det måske bare ikke lige nu, men senere, når 
tingene har lagt sig lidt. 

Nogle børn med ADHD kan have svært ved at håndtere en hund 
på en hensigtsmæssig måde. Børnene kan være urolige, impul-
sive og uforudsigelige, hvilket kan være svært for en hund at 
aflæse og forholde sig til. 

Men når tiden er den rigtige, kan det at have en hund i huset, 
være rigtig godt for børn med ADHD og resten af familien, og 
hunden kan hjælpe børn med mange forskellige ting. At være 
ude at gå eller lege med en hund er en dejlig måde for børnene 
at få brugt deres energi på. At kæle med en hund kan reducere 
følelser som angst og stress. En hund kan være en god hjælp, 
når det handler om at socialisere. Hunden vil ofte tiltrække sig 
opmærksomhed og kan være en god indledning til kontakt og 
samtale. 

I det følgende vil jeg fortælle om forskellige familier, som jeg 
har mødt gennem mit arbejde, og deres erfaringer med anskaf-
felse af en hund.

Det er dog vigtigt at understrege, at en hund ikke er en 
behandling af ADHD og den skal ikke anskaffes med 
sådan et formål. En hund skal anskaffes – og passe til 
hele familien.

Det er aldrig min anbefaling at give barnet en hund. Det 
er et alt for stort ansvar og kan give mange gnidninger. 
Medmindre man som forældre fra starten vælger at være 
barnets hjælpere. I nogle familier har jeg oplevet, at 
der bliver mange konflikter ud af, at barnet skal stå for 
pasning osv. F.eks. på dage, hvor barnet ikke magter at 
gå tur, eller ikke er hjemme. En hund må altid være de 
voksnes ansvar i sidste ende.

!

!

Familie med fire børn
En familie med en ”alenemor” der har fire børn. To drenge og to piger i alderen 4-13 år. Pigen på 8 år og drengen på 11 år 
er diagnosticeret med ADHD. 

Pigen på 8 år ønsker sig brændende en hund, og det skal, ifølge hendes hoved, være en bestemt race, nemlig en ”Cavalier 
King Charles”, da pigen synes denne race ser så ”sød ud”. (Ikke mit første valg af en hund til en familie som denne, men 
moderen vælger at lade datteren bestemme). 

Moderen tager datteren med ud til en opdrætter. Pigen falder for den mindste tævehvalp i kuldet, og selv om moderen 
prøver at overtale hende til en hvalp, der virker lidt mere robust, så har pigen ”låst sig fast på netop den!” 

Der er ikke noget at gøre, enten den hund, eller ingen hund. Gråd og tænders gnidsel. Pigen er ikke til at rokke. Det ender 
med at mor siger ja, og de henter hunden tre uger senere.

Familiens børn har svært ved at lade hunden få ro og fred til bl.a. at sove, og den bliver hele tiden samlet op og båret omkring 
som et andet tøjdyr. Hvilket naturligvis stresser den. Mor forsøger naturligvis at stoppe børnene, hvilket øger konfliktniveauet 
i hele familien, og hvalpen bliver mere og mere nervøs. To 
år gammel står hunden det meste af dagen og gør uafbrudt. 
Den søger ikke børnene, der synes, den er irriterende og 
hverken sjov eller sød mere. 

Som enlig mor til disse fire børn og i denne situation, væl-
ger moderen, at hunden må finde et andet sted at bo. Men 
hvem vil have en så nervøs og let stressbar hund? Heldigvis 
har børnene en meget sød og meget rolig morfar, som har 
taget den til sig. De hygger sig, og den er tryg ved ham, men 
faktisk bange for alt, hvad den møder på en gåtur, eller når 
der kommer gæster. Og af samme årsag kommer den ikke 
med morfaren på besøg hos familien. 

➾

AF JENNY BOHR
KOGNITIONSKONSULENT, MASTER I SPECIALPÆDAGOGIK OG 
ADVANCED TRAINEE I SAMARBEJDSBASERET
PROBLEMLØSNING. LÆS MERE PÅ JENNYBOHR.DK
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Endnu en familie
Endnu en familie bestående af mor og far to drenge på 12 og 8 
år, der begge har ADHD og en pige på 10 år, der ikke har ADHD, 
men som er lidt presset, som at være i en sandwich som hun 
selv beskriver det. Selvom familien var noget under pres, tænkte 
forældrene, at det kunne være en god ide at anskaffe familien 
en hund. 

I starten var det kun forældrene, der talte om det, og de gjorde 
sig mange overvejelser. De blev enige om, at en labrador kunne 
være et godt bud på deres nye familiemedlem. Det er en god 
familiehund, der både er lærenem og læreivrig. Alligevel var de 
bekymrede for, hvordan de skulle kunne tilgodese en hundehvalps 
behov. Hvalpe er jo søde og sjove, men de er også meget arbejde. 

De skal opdrages, gøres renlige, lære at være alene hjemme osv. Forældrene havde begge fuldtidsjob og faderens arbejde 
krævede en del rejser, så moderen og børnene skulle stå for det meste. De undersøgte markedet grundigt og fandt frem til 
en opdrætter, hvor de kunne få en 2 år gammel tæve labrador, der var veltrænet og klar til en familie. Ovenikøbet kunne de 
”låne hunden” i 2 måneder for at være sikre på, at det var det rigtige valg. 

Herefter præsenterede de ”hundeidéen” for børnene, der alle straks var med på den og hunden flyttede efterfølgende ind. 
Hunden var kærlig, velopdragen og god til at dele sin kærlighed med alle familiens medlemmer, selv familiens kanin blev 
den gode venner med. Så valget om at beholde hunden var ikke svært. 

Den er meget opmærksom på børnene og god til at læse, hvem af dem der har mest brug for dens nærvær. Er det pigen, når 
hun føler sig presset, den yngste dreng når han skal lave lektier eller den store dreng, når han lukker sig inde på sit værelse. 

Så ”banker den på” og er den eneste, der bliver lukket ind.

Familien består af mor, far og to drenge på 6 og 8 år, som har diagnosen ADHD
Forældrene var blevet enige om, at især deres ene dreng på 8 ville have god gavn af at få en hund. Forældrene var naturligvis 
enige om, at det mest var på papiret, det skulle se sådan ud. Den daglige pasning og pleje af hunden skulle de selv stå for, 
dog skulle drengen involveres i det omfang, han kunne magte det. 

Forældrene valgte en lille og børnevenlig hund. Forældrene talte med drengene om, at hunden skulle være hele familiens 
hund, men da den lille dreng havde meget travlt med fodbold og tennis, skulle det være den store dreng, der hjalp foræl-
drene med pasning og gik til træning med hunden. 

De blev skrevet op til en hvalp, og mens de ventede på, at der kom hvalpe, så de film, læste og talte med drengene om det 
at få en hund, hvilken hvalp man skal vælge, hvordan man passer den, hvor forsigtig og rolig man helst skal være og m.m. 
Men også at det var forældrene, der havde det sidste ord, når det endelige valg skulle tages. Desuden havde forældrene 
besluttet, at det skulle være en tæve, da de er lettere at opdrage. 

Da hvalpene kom, talte de med opdrætteren om deres familie og hvalpene, og i samarbejde blev en lille frisk tæve valgt. 
Det var også den første, der kastede sig i armene på drengene. Så valget var ikke svært for nogen. 

Da tiden kom, hentede de deres lille hund, og alle var glade. De havde en 
dejlig hvalpetid, og da det var sommer, blev hvalpen hurtigt renlig. Men det 
sjove var, at den, selvom den gik frit i hele huset og var velkommen alle 
steder, allerede fra starten valgte at sove sammen med den store dreng. 

De gik i legestue med hvalpen, hvor den mødte mange forskellige andre 
hvalpe, og da den var fire måneder, startede den store dreng til hvalpe-
træning sammen med en af forældrene. Både hund og dreng var glade 
for træningen og nu, hvor hunden er blevet to år, går den store dreng til 
Agility med hunden, og de er begyndt på små konkurrencer. 

Bedst af alt, har det givet drengen rigtig meget oplevelse af kærlighed 
og succes, og hunden er en utrolig sød og afbalanceret hund, der elsker 
hele sin familie, men har knyttet sig mest til den store dreng.
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Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Telefontider
Jeg kan træffes på tlf. 53 72 99 08 
• Mandag: 9.00-12.00
• Tirsdag: 12.30-15.00
• Onsdag: 9.00- 12.00
• Torsdag: 9.00-12.00 og 13.00-14.00

!
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MAJBRIT SVINTH
SOCIALRÅDGIVER
TLF. 53 72 99 08

Socialrådgivning i 
ADHD-foreningen

Hvilke spørgsmål får jeg? 
I telefonen efterspørges fx støttemuligheder til 
børn og unge, både hvad angår støtte til det enkel-
te barn og til hele familien. Herunder er der en 
del henvendelser fra forældre, som efterspørger 
råd og vejledning til, hvordan de bedst muligt 
hjælper og støtter deres børn. Her er der mulighe-
der i kommunalt regi, hvor hjælpen kan søges i 
børne- og ungeforvaltningen. 

• Jeg vil gerne ”slå et slag” for muligheden for at 
gøre brug af ADHD-foreningens online foræl-
dretræningsprogram KiK Nu!, Det er gratis at 
deltage, og der er mere information på ADHD-
foreningens hjemmeside: adhd.dk/kik-nu/

• Jeg får også mange henvendelser fra voksne. 
Særligt oplever jeg spørgsmål om muligheder 
for hjælp og støtte i forhold til arbejdsmarkedet. 

• Derudover oplever jeg mange henvendelser og 
spørgsmål til afgørelser og klagemuligheder. 

Socialrådgivning som ”GPS”
Mange af de henvendelser, jeg har modtaget, relate-
rer sig til, hvor svært det kan være at navigere i de 
offentlige systemer. For hvem gør hvad, og hvor skal 
man henvende sig med hvilken problemstilling? Det 
vidner om, at det er rigtig svært at navigere rundt 
og finde den hjælp, der er behov for. 

I rådgivningens telefontid vil jeg via vejledning 
bestræbe mig på at agere ”GPS” i et system, som 
ikke altid er lige let at forstå. Jeg kan give råd og 
vejledning og hjælpe dig med, hvor du kan søge 
støttemuligheder. 

Der er mange muligheder for at
få støtte til et godt liv med ADHD
Der findes, via lovgivningen, mange muligheder 
for at få støtte til et godt liv med ADHD. Kommu-
nernes anvendelse af disse muligheder forvaltes 
forskelligt i kommunerne. Svaret på om man er 
berettiget til en bestemt ydelse eller indsats er 
ikke helt enkel, da det altid vil bero på en individu-
el konkret vurdering. 

I forhold til klagesager står jeg til rådighed for 
sparring og kan hjælpe med, hvad der med fordel 
kan lægges vægt på i en klage.

Jeg hedder Majbrit Svinth og er socialrådgiver i ADHD-foreningen. Jeg har erfaring fra kom-
munalt regi på beskæftigelsesområdet og børne- og ungeområdet. Derudover har jeg også 
erfaring fra psykiatrien. Siden min opstart den 1. marts 2022 her i ADHD-foreningen har jeg 
haft fornøjelsen af mange henvendelser. Jeg oplever, at der er mange forskellige spørgsmål. 
Både fra forældre til børn med ADHD og fra voksne, som selv har diagnosen. 
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Styrk 
relationen 
til dit barn
Gratis forældretræning 
Har dit barn ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder? Så gør brug 
af vores gratis, online forældretræningsprogram KiK Nu! – til forældre 
med børn i alderen 3-10 år, baseret på det første danske program med doku-
menteret effekt, Kærlighed i Kaos. 

Med Kik Nu! får du værktøjer til at: 
• Kommunikere mere positivt
• Skabe bedre struktur i hverdagen
• Forebygge konflikter
• Styrke dit barns selvværd

Deltag nemt hjemmefra, når det passer ind i din kalender 
– tilmeld dig gratis her:  adhd.dk/kik-nu
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Kære ADHD-foreningen

Et rungende højt hip-hip-hurra 
til dig fra mig

For du har set smerten i deres øjne, og mærket 
hvad det gør ved deres selvopfattelse, selvværd 
og hjerte. Tak.

Men jeg ved også, hvad du elsker. Du elsker alle 
med ADHD/ADD. Du elsker børn med ADHD/ADD. 
Du elsker unge med ADHD/ADD. Du elsker voksne 
med ADHD/ADD, og du elsker ældre med ADHD/
ADD.

Du kender den indre styrke og de særlige færdig-
heder, der udfolder sig, når blot der skabes plads 
og rum, godt krydret med forståelse og tid. Du 
ved, at et svært liv med ADHD kan blive et godt 
liv med ADHD, når vi handler ordentligt og møder 
mennesker der, hvor de er. Og som de er. Tak. 

Tak for dig og tak til alle der støtter dig i at være 
her. Tak til medlemmer, brugere, støtter, sparrings-
partnere, frivillige, fonde, ministerier, styrelser, 
ansatte og alle, som giver et kærligt blik eller en 
støttende hånd til mennesker med ADHD, når 
behovet herfor er størst. Tak.

Vi er mange, der hylder dig. Tillykke – og Tak.    ◆

Ja, tillykke med at runde et skarpt hjørne og til-
lykke med, at du har været her for os og med os 
i 40 år. Det er højt værdsat. Tak.

Jeg har personligt fulgt dit virke i mange år – nogen 
år sådan lidt på distancen og flere sådan meget 
tæt på. Ja, som en del af dig helt inde i motor-
rummet. Ikke en eneste dag har du skuffet eller 
svigtet. Du har stået stolt og kæmpet bravt hver 
dag og ingen sag synes for lille, ej heller for stor. 
For når det handler om mennesker med ADHD/
ADD, så er du fanebæreren i Danmark. Tak.

Jeg er imponeret over din energi og dit gå-på mod. 
Du er utrættelig i din kamp, og din styrke er, at 
du bliver ved. Også når det er svært, når det gør 
ondt, eller når vejen kan forekomme så uendelig 
lang, og alt for lidt sker. Du bliver ved og ved og 
tror på den lange og seje kamp. Tak.

Du har i over 40 år stået stærkt. Ja, der har været 
svære og triste perioder, og jeg ved, at du hver 
dag tynges af beretninger fra dine medlemmer og 
støtter, når de fortæller om svære hverdage, svære 
liv, kampe i systemet og mangel på forståelse fra 
andre omkring dem. Jeg ved, det smerter dig hver 
gang, men heldigvis ved jeg også, at det motiverer 
dig til at gøre endnu mere. Til at kæmpe endnu 
hårdere og gå hele vejen efter bedre løsninger 
og mere ordentlighed. Tak.

Jeg kender dig så godt og ved, hvad du hader. Lad 
os tage det sidste først. Du hader myter, stigma 
og de evigt eksisterende vrangbilleder af ADHD/
ADD. Det får din puls til at stige og giver dig et 
skarpt blik i øjet. Du vil ikke acceptere det og slår 
(heldigvis) hårdt ned på det hver gang. For du 
ved, hvad det gør ved dem, det hele handler om. 

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

	  

Som regel, så er det tanken, der tæller
men for dig, da er det handling, der gælder,
hjælper alle og er altid til stede,
men i dag er det dig, der skal føle glæde.
Tillykke med fødselsdagen.

Ukendt kunstner

!
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Sundt eller falsk?Sundt eller falsk?
Personligt synes jeg, at kampagnen letter lidt af det pres, jeg godt 
kan føle ligger på mig som mor og fagperson om at gøre ALT, hvad 
jeg kan for at hjælpe min søn. Men myterne, om at man ”bare” 
skal fjerne sukker eller spise masser af kokosolie, holder ikke. 
Der findes klart fødevarer med masser af gode næringsstoffer 
og også fødevarer fyldt med sukker og tilsætningsstoffer, men 
de står jo aldrig alene. 

Det er sundt at spise avocado, fordi den indeholder gode fedt-
stoffer, fibre og vitaminer, men spiser du den alene, så mangler 
du protein eller et andet næringsstof. Cola i litervis er jo heller 
ikke godt for ret meget, men nyder du (eller din søn/datter med 
ADHD) ½ liter sodavand om ugen, så går det hele jo nok alligevel. 

Pizza og grøntsager 
Her hos mig har vi styret efter devisen at ”lidt af det hele, giver 
plads til det hele”, men ærligt – også i perioder været så ham-
rende slidte, at så har vores søn fået pizza, når vi andre igen 
skulle have noget til aftensmad, der gav konflikt. 

Men pizza er bare pizza! Og får man det ofte, så skær ned på 
mængden (spis en kvart eller en halv), supplér den med et 
glas vand og gnavegrønt i stedet for at spise en hel og servere 
fritter og cola til. 

For nyligt sad jeg med materialer fra min søns tid i børnehaven. 
De havde blandt andet lavet plancher om sund og usund mad. 
Den ene var grøn og den anden var rød. 

Når jeg ser dem i dag, så forstår jeg fuldt ud den gode intention, 
men jeg bliver også ked af, at de greb det sådan an og f.eks. havde 
sat mayonnaise på ”den røde” side. For selvfølgelig skal man ikke 
svælge i mayonnaise, men præcis mayonnaise fik æggemadder 
og makrelmadder til at glide ned uden problemer hos min søn 
i børnehaven og i kombination med rugbrød, pålæg og et par 
små tomater, så bliver det jo et virkeligt godt og nærende måltid. 

Min pointe er derfor, meget groft forenklet, at sund og usund 
mad findes ikke – det vil altid afhænge af hyppighed og mæng-
der.    ◆

Uanset om man har en diagnose eller er foræl-
dre eller pårørende til børn, unge eller voks-
ne med en diagnose så overvejer mange, 
hvilken effekt den mad, vi spiser, kan 
have på diagnosen. Derfor kommer 
mange, i desperation, til at prø-
ve alle former for mulige og 
umulige diæter i håb om 
bedring på symptomer 
eller som erstatning 
for medicinsk 
behandling

Som diætist og mor til en teenager med ADHD, falder jeg i 
hvert fald ofte i den fælde. Er der mon kommet nogle nye gode 
resultater med kosttilskud, eller skulle vi prøve at udelukke no-
get fra kosten? Som tingene står i skrivende stund, er der ikke 
entydige svar i forhold til kost og ADHD andet end at følge de 
gældende, officielle kostråd og stadig have øje for personlige 
præferencer samt egne erfaringer. 

Hvis du får ondt i maven af at spise løg, eller oplever bedring 
i humøret af at spise laks, så undlad løg og spis masser af fed 
fisk. Men ikke fordi det gælder for alle, men fordi det er godt 
for dig og din krop. 

Den fejl, jeg tit ser mange begå, er, at hvis noget virker for dem, 
så skal det udbredes og gælde for alle. Sådan er det bare ikke 
nødvendigvis i virkeligheden!

Sundt eller falsk 
I de seneste mange måneder har jeg med stor glæde set med 
på Fødevarestyrelsens sociale medier samt deres hjemmeside 
altomkost.dk, hvor de prøver at gøre op med mange madmyter. 

Jeg er i hvert fald tit blevet spurgt, om ikke vi har prøvet at leve 
sukkerfrit, glutenfrit, mælkefrit eller forsøgt os med clean eating 
eller low carb, high fat. Og nej, det har vi ikke.  

Grundlæggende er det ikke sundt at skære mange fødevarer, 
eller hele fødevaregrupper, fra i lange perioder uden at have 
en reel grund til det eller kunne måle det på effekten. Det gør 
kampagnen ”sundt eller falsk” opmærksom på. Kampagnen 
viser bl.a. med billeder og video, at kokosolie ikke er sundere 
end andre olier, og at frugt ikke er usundt, fordi det indeholder 
frugtsukker. 

AF STINE JUNGE ALBRECHTSEN
KLINISK DIÆTIST
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For der er mange 
styrker ved at blive ældre. 

Vi kan høste fra de frø, 
vi allerede har sået. 
Og lægge planer for, 

hvad der skal gro videre. 
Sammen med jer.

HER ER 
INGEN 
40-ÅRS 
KRISE
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ADHD-foreningen søger jobbet som 

ADHD-koordinator
Jeg har igennem en længere periode fulgt jeres arbejde for at skabe gode indsatser og højne livskvalitet for 
borgere med ADHD. Det pirrer min nysgerrighed, og jeg vil så gerne lære endnu mere om det, I gør, og det I 
finder vigtigt. Samtidig er jeg overbevist om, at jeg kan bidrage med mere viden om mennesker med ADHD, 
målrette de indsatser, der er nødvendige for dem og hjælpe jer med at koordinere arbejdet i kommunen.  

Jeg ved, at 60.000 danske børn og 100.000 voksne hver dag står op med ADHD-symptomerne uopmærk-
somhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Jeg ved, at der ikke findes behandling, der kan kurere ADHD. Jeg 
ved, at I møder ADHD i dagligdagen, og at I har behov for mere målrettede og koordinerede indsatser og 
værktøjer. Kun på den måde kan I forebygge tilstødende problematikker – hvilket er et vigtigt mål for men-
nesker med ADHD og for samfundet. Ubehandlet ADHD hos voksne koster samfundet 2,8 mia. kr. om året.

Jeg ved, at Socialstyrelsen har udgivet ”National ADHD-handleplan” hvor også fire af mine indsatser bliver 
beskrevet. Samt at Sundhedsstyrelsen i slutningen af 2017 udgav ”Forløbsprogram for børn og unge med 
ADHD”. Jeg vil gerne hjælpe til i din kommune med at få netop de 2 værktøjer bragt i spil. 

Under kommunalvalget i 2017 spurgte jeg 669 byrådskandidater, og 94,2 % af dem ville prioritere en tidlig 
koordineret kommunal indsats for mennesker med ADHD. Derfor synes jeg, tiden er inde til igen at påpege 
vigtigheden af at skabe rammer og muligheder, der sikrer, at det er menneskene med ADHD, og ikke diag-
nosen, der styrer deres valg i livet. Og tiden er inde til at opfordre jer i kommunerne til at prioritere den 
koordinerede indsats for mennesker med ADHD. De skal kunne få koordineret støtte og faglig vejledning 
både tidligt, forebyggende og rettidigt. 

Jeg finder stillingen som ADHD-koordinator interessant, og ved jeg kan bidrage med mine mange års 
erfaring med at arbejde med – og for – mennesker med ADHD. Jeg har bidraget til at udvikle indsatser for 
både børn, unge, voksne og deres pårørende igennem mit 40 år lange arbejdsliv. Derudover arbejder jeg 
både tværfagligt, tværsektorielt og tværkommunelt og jeg ved, at netop den koordinerende tilgang har 
betydning for en ordentlig indsats for mennesker med ADHD. 

Jeg har vedlagt mit CV, så I kan se lidt nærmere på, hvad jeg kan bruges til i jeres arbejde med en
koordineret indsats til mennesker med ADHD.

Jeg glæder mig til at høre fra dig, så vi sammen kan gøre ADHD til håb og handlekraft.

Kærlig hilsen
ADHD-foreningen, www.adhd.dk

Vedlagt: Curriculum Vitae for ADHD-foreningen
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Curriculum Vitae for ADHD-foreningen 
Når bare rammerne er der, rykker mennesker med ADHD. Ofte mere end de selv og andre troede muligt. 
Derfor har jeg dedikeret mit arbejde til at ruste dem. Så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres 
valg i livet. 

ORGANISERING
Stærkt formål, flad struktur og høj medbestemmelse er vigtige værdier for mig. Sådan har det været i 40 
år. Jeg har 6.200 medlemmer og arbejder for alle med ADHD sammen med mine:
• 13 lokalafdelinger, der dækker Danmark med nære aktiviteter
• 200 frivillige entusiaster, som hver dag yder en stor indsats for mennesker med ADHD
• 17 dedikerede medarbejdere på sekretariatet i Odense med samlet 149 års erfaring inden for ADHD

KOMPETENCER OG ERFARING
Jeg ved, at netværk, rådgivning, redskaber og en koordineret indsats gør en verden til forskel for mennesker 
med ADHD og deres pårørende. Og at professionelle har gavn og udbytte af, at jeg har: 
• udviklet og effektmålt forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos® og lavet det online efterfølgende 

KiK Nu!
• udviklet og afprøvet mestringsforløb Mening og Mestring for unge og voksne med ADHD for at få dem 

tættere på uddannelse eller job
• udviklet og afprøvet Netværket i Spil for unge med ADHD for at skabe model for netværksinddragelse 
• skabt og afholdt den nationale indskolingskampagne Vild og Stille 
• udviklet og afprøvet mestringsforløb PUST for skolebørn med ADHD  og andre mestringsforløb for unge 

og voksne
• i gang med at lave nye uddannelsesmetoder for unge på de danske ungdomsuddannelser, så vi kan få 

flere med
• afholdt 30 internationale ADHD-konferencer og afholder årligt ca. 16 kurser
• rådgivet ca. 2300 børn, unge, voksne med ADHD hvert år
• årligt afholdt familielejre, ungecamps, workshops og løbende lokale aktiviteter
• metodeudviklet og udgivet mange håndbøger

VIDEN OG FORMIDLING
Det er nødvendigt at engagere vidt og bredt, når mennesker med ADHD skal lykkes med det, de ønsker. 
Derfor arbejder jeg helhjertet og helhedsorienteret og prioriterer, at vi får en koordineret ADHD indsats 
i Danmark. Mit fundament er stor viden om ADHD og de mennesker, der er berørt. Men min tilgang er, at 
det ikke er viden, der virker. Det er det, vi bruger den til, måden vi formidler den på. 

NETVÆRK OG FRIVILLIGT ARBEJDE
Jeg har igennem mit arbejdsliv altid været aktiv både i relevante netværk og igennem frivilligt arbejde. 
Lige nu er jeg bl.a aktiv frivilligt hos Socialstyrelsen, Socialministeriet, Undervisningsministeriet. 

REFERENCER
www.google.com - søg på ADHD-foreningen
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JEG KENDER MEST TIL 
LIVET MED ADHD
Ingen i Danmark ved mere om mennesker 
med ADHD end mig. Jeg er helt tæt på, og 
har dyb indsigt i hverdagen for mennesker 
med ADHD. Det giver mig en usædvanlig 
rækkevidde på mere end en million men-
nesker i Danmark. Det er min berettigelse.

HVEM ER JEG?
Stærkt formål, flad struktur og høj medbe-
stemmelse. Det er mig, ADHD-
foreningen. Sådan har det været 
i 40 år. Det er kun muligt, fordi jeg har
200 frivillige ildsjæle og 6.200 medlemmer. 
Og fordi jeg har vores politiske, faglige og 
økonomiske støtter i samfundet. 

HVORFOR MIG?
Når rammerne er der, rykker mennesker 
med ADHD. Ofte mere end de selv og andre 
troede muligt. Derfor har jeg dedikeret mit 
arbejde til at ruste dem. Så det er dem og 
ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet. 
Lad os sammen gøre ADHD til håb og hand-
lekraft. Fra mennesker med ADHD til deres 
pårørende. Over professionelle og politikere. 
Til foreningens frivillige og ansatte. 

HVAD VIL JEG?
Jeg vil gøre ADHD og lignende diagnoser 
til håb og handlekraft. Det kalder jeg for 
ADHD+. Jeg vil udnytte min indsigt og ræk-
kevidde til at skabe stærke rammer for men-
nesker med ADHD+.

HVORDAN ARBEJDER JEG? 
Det er nødvendigt at engagere vidt og bredt, 
når mennesker med ADHD skal lykkes. Der-
for arbejder jeg helhjertet og helhedsoriente-
ret. Mit fundament kombinerer hverdagslivet 
med ADHD og evidensbaseret viden om 
ADHD.

HVAD TILBYDER JEG? 
Mit unikke netværk, rådgivning og redskaber 
gør en forskel i hverdagen for dem, der har 
ADHD og deres pårørende. Professionelle 
har udbytte af mine konferencer, undervisning 
og guidelines. Politikere bliver støttet i at 
fremme ressourcer til ADHD og lave lovgiv-
ningen, der tager højde for mennesker med 
ADHD. Jeg deltager i udvikling og forskning, 
og formidler ADHD nuanceret og positivt.
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ADHD-foreningen har med glæde modtaget en fødsels-
dagshilsen fra én af foreningens ambassadører, nemlig 
Caroline Fleming. Vi deler brevet her med vores læsere. 

Kære
ADHD-foreningen
Tillykke med fødselsdagen. 40 år - det er stort. Jeg kan selv 
huske den dag meget tydeligt. Aftenen før kunne jeg ikke 
sove… jeg havde både sommerfugle i maven samt en meget 
eftertænksom følelse i mit sind. 

Med 40 år har man en masse erfaring, man har lært utrolig 
mange ”Life Lessons” på den stadig fortsættende rejse ….
Man ved, hvad man vil, og man ved også, hvad man absolut 
ikke vil.

Og jeg ved, at I aldrig vil stille jer tilfreds før jeres kerne og 
hjertes mål er nået.

Kampen har været lang og er stadig ofte rigtig svær, men 
sikke nogle vigtige milepæle, I også har opnået til dags dato. 
Lad os sammen kæmpe videre.

Og sørge for at næste halvleg er den, der virkelig er med til 
at gøre den største forskel for alle vores dejlige børn, unge 
mennesker og deres familier.

Jeg ved, at I ikke ønsker jer gaver, men uden selv at spørge, 
ved jeg, at I vil sætte pris på hver eneste øre, som ”men-
nesker derude” er villige til at gi´. 

Så til jer dejlige mennesker derude, som også ønsker 
at hjælpe dem, der lider: 

Grav dybt i jeres lommer…. I kan jo alligevel ikke tage 
andet med i himlen, end jeres gode minder og dejlige 
gerninger…..
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Målgruppe
Kurset henvender sig til unge/voksne 
kvinder, som selv har ADHD/ADD, og til 
pårørende, som ønsker en god forståelse 
for diagnosen.

Kvindeliv med ADHD/ADDKvindeliv med ADHD/ADD
- Viden og værktøjer til kvindelivet med ADHD/ADD- Viden og værktøjer til kvindelivet med ADHD/ADD

På programmet har vi også Sine Seier Bruun, der 
først fik diagnosen som 44-årig. Måske kender 
du hende fra interviews med DR og Magasinet 
Liv og fra en artikel i ADHD Magasinet?
Her fortalte hun om, hvordan hun udviklede et 
enormt selvhad. Om mange selvmordstanker, 
fordi hun syntes, at hun var så dårlig til at leve. 
Og da hun begyndte at følge nogle af de råd, 
som mennesker med ADHD/ADD kan bruge til 
at mestre diagnosen og møde andre med diag-
nosen, begyndte hendes liv at give mening. Hun 
fik en indre ro og begyndte faktisk at leve igen.

På dagen deler Sine ud af sin viden og sine 
erfaringer. Det bliver lidt af en øjenåbner at 
høre historien, det bliver ret så brugbart, og 
der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Tid
Lørdag 5. november 2022

kl. 10.00-16.00
Sted

Roskilde VanderhjemPris
1.690,- pr. person

Tilmeldingadhd.dk

☞

☞
☞
☞

Vi tør godt sige, at det bliver
lidt af en øjenåbner, og at
det bliver ret så brugbart.
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ADHD-foreningen

skræddersyr kurser og
oplæg for professionelle.
Kontakt ADHD-foreningen
for et uforpligtende tilbud.

info@adhd.dk
Tlf. 70 21 50 55

Trish Nymark Sine Seier Bruun

Symptomerne på ADHD/ADD ser anderledes ud 
hos kvinder, end de gør hos mænd. Ofte er kvin-
der med ADHD/ADD sværere at få øje på, og de 
bliver diagnosticeret senere end mænd – helt 
op til 11,5 år senere. 
Men vi ser heldigvis, at forståelse for egen diag-
nose og viden og værktøjer til at mestre den kan 
gøre en verden til forskel.

- Så hvad betyder det at have en diagnose, der 
i årevis har været en ”drengediagnose”?

- Hvad kendetegner kvinder med ADHD/ADD?
- Hvordan er det at have gået i mange år og 

følt sig anderledes uden at vide, hvad der 
egentlig er galt?

- Hvad er ekstra svært? 
- Og hvordan lærer du at takle det? Så det 

bliver dig, og ikke diagnosen, der styrer dit 
liv.

- Det stiller Trish Nymark skarpt på med dette 
kursus. Hun er én af de mest indlevende og 
inspirerende undervisere, hvad angår viden 
om og værktøjer til kvindelivet med ADHD/
ADD.
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DU KAN LÆSE MEGET MERE OM DE SPÆNDENDE EMNER OG TILMELDE DIG PÅ ADHD.DK/KURSER
PÅ ADHD.DK/KURSUSOVERSIGT KAN DU DOWNLOADE DEN AKTUELLE KURSUSOVERSIGT. HER KAN DU OGSÅ

DOWNLOADE ANBEFALINGER OG EN SKABELON TIL AT SØGE DIN KOMMUNE OM STØTTE TIL AT DELTAGE

Udpluk af ADHD-foreningens kurser og temadage
ADHD-foreningens kurser og temadage omhandler både diagnoserne ADHD og ADD.

ADD - set indefra - udefra  For alle 16+ med interesse i 8. oktober 2022 Fyn 1.690,- pr. person
og rundt omkring  egen eller familiens ADD

Familieliv med ADHD  Familier med 9-15-årige børn 17.-18. september 2022 Fyn 4.450.- pr. person
  Søskende over 9 år   inkl. overnatning

Parforhold og ADHD/ADD  Voksne med ADHD 22. september 2022 Online 725,- pr. person
  og deres partnere 

Online kurser for  Voksne med ADHD 10. august, 7. september, Online 1.575,- pr. person
voksne med ADHD/ADD   5. oktober 2022

Når konflikterne  Forældre og andre omsorgs- 28. august 2022 Sjælland 1.690,-pr. person
tager over  personer der har børn med ADHD 
  (5-12 år) 

Kvindeliv med ADHD  Unge, voksne kvinder, som selv 5. november 2022 Sjælland 1.690,- pr. person
  har ADHD og pårørende

Teenageliv med ADHD  Forældre til teenagere med ADHD 15. september 2022 Online 1.575,- pr. person
  har ADHD og pårørende 13. oktober 2022
   10. november 2022

ADHD-foreningen | Pakhusgården 50 | 5000 Odense C | Tlf. 70 21 50 55 | e: info@adhd.dk | CVR: 12771975 | adhd.dk

2022
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Se flere kurser, og tilmeld dig på adhd.dk

Vidste du at…………
Du kan søge støtte til at deltage på ADHD-foreningens kurser.
Mange af deltagerne på vores kurser har fået gebyret helt
eller delvist dækket af deres kommune. Det kan også være
en mulighed for dig at søge støtte. 
Derfor har vi lavet anbefalinger og skabeloner, som du
finder på adhd.dk under Menupunktet ”Råd og støtte”. 

Vær i god tid
Vær opmærksom på, at sagsbehandling hos kommunen kan
tage tid. Vær derfor altid i god tid med ansøgningen.
Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og at du har
gennemtænkt argumenterne, før du søger. Jo bedre du
argumenterer for sagen, desto større chance har du for at opnå støtte. Du skal både kunne forklare, hvorfor det er nødven-
digt at komme på netop dette kursus med netop dette indhold, og hvad du forventer at få ud af kurset sådan helt konkret.

Har du spørgsmål til dine muligheder i forhold til at søge støtte, er du velkommen til at kontakte ADHD-foreningens råd-
giver på telefon 53 72 99 08.
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”Hvor er det bare dejligt. Her kan vi bare slappe af, man behøver 
ikke at tænke på noget, ikke en gang mad, det føles lidt som at 
være på en lille ferie”, siger en mor til mig i en pause fra pro-
grammet, og det er lige netop sådan, det skal føles at være på 
ADHD-foreningens familieweekend. 

Om weekenden
Den 29. og 30. januar 2022 var otte familier samlet til ADHD-
foreningens familieweekend i Skærbækcentret, der er et ferie-
center i Sønderjylland. 

Weekendens program bød på fælles aktiviteter for alle. Aktivi-
teter, som familierne frit kunne vælge imellem. Her var blandt 
andet stjerneløb, kreative aktiviteter, bowling, boldspil i hallen 
og ture i vandet i Skærbækcentrets svømmehal og badeland. 
Alle familier blev indkvarteret i deres eget feriehus, så der var 
også mulighed for at trække sig tilbage og tage en pause, når 
der var brug for det. 

Med på weekenden var også tre fantastiske frivillige, Johanne, 
Julian og Lotus, der var klar til at hjælpe med aktiviteter og ople-

AF LIS METTE WINTHER
KONSULENT I ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningens familieweekend er 
ikke et ”familiekursus”, men en week-
end, hvor omdrejningspunktet er at 
give familier med børn med ADHD og 
deres søskende mulighed for at få 
et afbræk fra hverdagen, lave nog-
le aktiviteter sammen som familie 
og få gode oplevelser med hjem. 

Desuden giver familieweeken-
den mulighed for at møde andre 
børn og voksne, der også har 
ADHD som en del af hverdagen.

Vi nød hvert minut
ADHD-foreningens familieweekend 2022

➾
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velser for alle. Julian og Lotus har selv ADHD, og har gennem flere 
år brugt en del af deres fritid på aktiviteter i ADHD-foreningen. 

Smil, grin og alvor 
Lørdag aften bød på et oplæg for forældre, hvor Julian og Lotus, 
på en underholdende måde med plads til både smil, grin og 
alvor, fortalte om deres liv med ADHD. 

Et liv med mange bump på vejen, men også et liv, der viser, 
at man med den rette støtte og opbakning godt kan få sig en 
uddannelse, job og et meningsfuldt liv.

Tak for en fantastisk weekend med jer
Da jeg efter weekenden igen sidder på kontoret i sekretariatet 
i Odense og kaster et blik på evalueringerne fra weekenden, 
er der ingen tvivl: Alle melder, at de har haft en god weekend. 
Evalueringerne fortæller også, at mange forældre ønskede mere 
tid til erfaringsudveksling med de andre forældre. 

Nogle forældre har i løbet af weekenden haft rig mulighed for at 
tale med andre forældre i pauser, under spisning og aktiviteter, 
men for andre har det ikke været en mulighed, fordi deres børn 
har krævet al deres opmærksomhed og støtte. 

Der er ingen tvivl om, at man som forældre kan have brug for 
at se og møde andre familier og dele erfaringer, og få lov til at 
være et sted, hvor ADHD bare er ”normalt”, og andre ved, hvad 
man taler om. 

De råd man kan få fra andre forældre, kan gøre en forskel og 
give håb og handlekraft. Noget alle forældre til børn med særlige 
behov har brug for, og så har vi alle brug for at sætte lys på og 
nyde de små øjeblikke af ”lykke”, der også findes i en hverdag 
med mange udfordringer. 

Tak for en fantastisk weekend til alle, der var med. .   ◆

Vi følte os alle opladet, da vi kom hjem, og 
det er ikke så tit, vi får lov til det»»

Det har været rigtig godt og super, at der 
var hjælp fra de frivillige, de var fantastiske 
til at få os med»»

Gode aktiviteter, særligt at man kunne lave 
zen-doodle med ramme. Det at vi fik ram-
met vores billeder ind var dejligt og gjorde, 
at man kunne føle det virkelige værk

»»

Badelandet var et hit, dejligt at se, at bør-
nene også kunne finde sammen og lege her»»
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➾

Spørger man Selina, er hun dog ikke i tvivl om, at beslutnin-
gen, om at starte en selvstændig lokalafdeling, er den rigtige. 
Afstanden mellem Bornholm og København blev for stor, og 
det har længe været et ønske, at bornholmerne fik deres egen 
lokalafdeling: 

Tættere på bornholmernes hverdag
Selina er bestemt ikke et ukendt ansigt i ADHD-foreningen. 
Det seneste halvandet år har hun været formand for ADHD-
foreningens største lokalafdeling, der dækkede 16 kommuner 
i Storkøbenhavn samt Bornholm. Nu er afdelingerne blevet 
delt i to, og Selina er formand for foreningens absolut mindste 
lokalafdeling, hvilket er lidt af et skifte. 

Lille afdeling – store visioner
- ADHD-foreningen får ny lokalafdeling på Bornholm

AF DITTE HELENE VAUPELL RASMUSSEN
FRIVILLIGKOORDINATOR I ADHD-FORENINGEN

Forarbejdet har været i gang længe, og efter mange år uden selvstændig lokalafdeling, er en række medlemmer af ADHD-
foreningen gået sammen om at oprette ADHD-foreningen Bornholm. Det er Selina Munch-Petersen, der som formand 
skal stå i spidsen for den nye lokalafdeling det næste år. Jeg har spurgt hende til, hvilken forandring, hun håber, at en ny 
lokalafdeling kan skabe for medlemmerne på Bornholm.
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”Der er stor forskel på land og by, og 
på hovedstad og ø-kommune. Born-
holm er særlig, fordi vi ligger helt ude 
i Østersøen, og du kan ikke bare tage 
et smut til København. Derfor er vi 
afhængige af, at tilbuddene findes 
lokalt på øen”, siger Selina. 

Solskinsøen skal være ADHD-venlig
Visionen er klar: Bornholm skal være 
en ADHD-venlig ø. Og der er nok at 
tage fat på. Som så mange andre ste-
der, oplever mennesker med ADHD på 
Bornholm, at deres behov ikke bliver 
mødt, når de søger hjælp og støtte. 
Selina er selv sent diagnosticeret med 
ADHD og er mor til tre børn, der alle 
har ADHD og lignende vanskeligheder. 
Derfor har hun på egen hånd ople-
vet, når det kommunale system ikke 
fungerer.

”En kæmpe udfordring er, at der 
mangler viden og forståelse for diag-
nosen i både daginstitutioner og sko-
ler, ja i alle kommunale tilbud på øen. 
Og så har vi et kæmpe problem med 
stigmatisering, og at alle bliver puttet 
ned i den samme kasse, selvom de har 
vidt forskellige udfordringer – og er 
vidt for-skellige mennesker. Men det 
bliver der ikke taget højde for i det 
kommunale system, der hverken har 
ressourcer eller viden nok til at løfte 
deres opgave.”

Selina er ikke bleg for at blande sig i den politiske debat, og har 
derfor længe været ADHD-foreningens ansigt udadtil på Born-
holm. Hun skriver debatindlæg og har både optrådt i interviews 
og paneldebatter på bornholmsk lokal-tv. 

Hun er heller ikke bange for at bruge sig selv, og sin egen 
historie, til at give et sandfærdigt billede af livet med ADHD på 
Bornholm. Selvom det til tider er hårdt, er det nødvendigt for 
at påvirke de politiske beslutninger og skabe den nødvendige 
forandring, mener hun. 

Blandet bestyrelse skal sikre varierede tilbud
Spørger man Selina, er det helt klart, at hendes største interesse 
og styrke er på det politiske område. Men det er lige så vigtigt, 
at lokalafdelingen arbejder med de mere nære, netværks-
skabende aktiviteter for medlemmerne på øen. Og her står en 
alsidig bestyrelse klar til at hjælpe med at løfte opgaverne, så 
der bliver forskellige tilbud til medlemmerne. 

ADHD-foreningen Bornholm driver allerede en netværksgruppe 
for voksne med ADHD samt en netværksgruppe for forældre på 
øen, og det er håbet, at der med den nye bestyrelse kommer 
endnu flere tilbud til børn, unge og voksne, som lever med 
ADHD på Bornholm. 

Selina er glad for, at den nye bestyrelse er klar til at trække 
i arbejdstøjet og skabe konkret forandring i lokalsamfundet. 

”Det er mit håb, at en samlet bestyrelse, der har fokus kun på 
Bornholm, kan være med til at øge vores indflydelse lokalt, fordi 
vi kan arbejde på mange forskellige områder og har meget for-
skellig viden, interesser og styrker. Dermed bliver det nemmere 
at skabe forandring i alle dele af det bornholmske samfund.”

Med den nye lokalafdeling på Bornholm, er ADHD-foreningen 
rykket tættere på medlemmerne på Bornholm, og jo flere vi er, 
jo mere forandring kan vi skabe. 

Så har du lyst til at gøre Bornholm til en ADHD-venlig ø, hører 
bestyrelsen gerne fra dig. 
Mail: bornholm@adhd.dk .   ◆

Ny bestyrelse på Bornholm
Formand: Selina Munch-Petersen 
Næstformand: Julie Zeltner
Kasserer: Marianne Frølich
Sekretær: Anja Lund Jensen
Bestyrelsesmedlem: Sussanne Lund
Bestyrelsesmedlem: Anja Frølich

Bestyrelsen kan kontaktes på bornholm@adhd.dk 

!
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De tanker, vi har om os selv, er med til at præge os til at være 
den, vi er. Jeg gik virkelig og slog mig selv oveni hovedet, 
da drengene var små. Jeg havde en konstant tanke, der lød: 
”Det er ikke godt nok”. Jeg var stålsat i min overbevisning 
om, at det, jeg gjorde, bare ikke var godt nok. Jeg kunne 
gøre det bedre, eller nok mere, en anden kunne gøre det 
bedre end mig. 

Jeg var ikke god nok til at være mor, jeg kunne ikke gøre 
det bedste for mine drenge, selv om jeg kæmpede for det. 
Det var hårdt. At slå sig selv så meget oveni hovedet, stå 
med to drenge, som ikke passede ind i rammerne, tale 
med så mange psykologer, rådgivere og sagsbehandlere, 
som vi konstant gjorde, og samtidig føle, at de kunne se 
lige igennem mig, mens de tænkte ”synd for de to drenge, 
at de skal trækkes med den mor. Hun er jo ikke god nok”. 

Uddrag af bogen

Ny bog i ADHD-foreningens webshop
Denne bog er tilegnet mødre og fædre, som indimellem mister 
glæden, håbet og drømmene, fordi livet med de skønne, særlige 
børn fylder meget. ”Klap dig selv på skulderen” er en åbenhjertig 
fortælling, som gennem forfatterens egen historie og 11 interviews 
lader læseren få et indblik i de inderste tanker og følelser, man 
har som forældre til et barn med særlige behov.

Forfatterens håb er, at forældre, som læser bogen, vil få flere 
vinkler på, hvordan livet også kan håndteres som forældre til 
børn med særlige behov. Vinkler, som medfører håb, taknem-
melighed og accept. Også selvom livet ikke blev, som man havde 
regnet med.

Bogen bryder desuden med tabuer og giver en følelse af, at ”du 
er ikke alene” og kan ses som en følgesvend i de udviklingstrin, 
du tager som forælder til et udfordret barn. Bogen bygger på 
tesen om, at uanset hvilken diagnose dit barn har, så er din 
rejse som mor eller far den samme.

Læs mere og bestil bogen i ADHD-foreningens webshop:
adhd.dk/shoppen .   ◆

Klap dig selv på skulderen

Alle børn har brug for ros/anerkendelse
Børn med ADHD har ekstra meget brug for, at deres forældre ser og anerkender deres værdi 
som person, og deres konstante anstrengelser for at gøre det godt. 

Det kan dog være en god idé, at kigge nærmere på, hvordan vi roser/anerkender. Roser vi 
barnet for den, han/hun er? Eller roser vi barnet for det, han/hun gør? 

Mange voksne roser per automatik for kunnen (færdigheder) frem for væren (eksistens).

Et eksempel kan være pigen, der gynger og råber: ”Se mig, mor!”  Mor svarer: ”Hvor er du 
dygtig skat!” Barnet kalder på mors opmærksomhed, fordi hun har det sjovt og gerne vil 
dele oplevelsen med sin mor – hun vil gerne ses.

Læs mere i ADHD-foreningens pjece ”Godt Gået – en guide til forældre”. 
Du finder den på ADHD-foreningens hjemmeside: adhd.dk/shoppen/pjecer/   ◆
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Holstebro
Kvindegruppen i Holstebro
Tid og sted: 1. torsdag, hver måned kl. 18.30 - 21.00, Trivselshuset 
i Holstebro, Trivselshuset, Asagården 55, 7500 Holstebro.

Herning
ADHD-café
Tid og sted: 1. onsdag hver måned, 18.30-20.30, Frivilligcenter 
Hernings lokaler.
Læs mere: selvhjaelpherning.dk

Viborg
Søskendegruppe
For børn med en søskende med et fysisk eller psykisk handicap 
eller alvorlig sygdom.
Sted: Ll. Sct. Hans Gade 7, Viborg.
Kontakt: ea@frivilligeshus.dk for tilmelding og yderligere info.

Foredrag
Spørg gerne ind til foredrag på vest@adhd.dk 
 
Kontaktinfo
Følg os på:
Facebookside: ADHD Midt-Vestjylland.

• Voksen med ADHD/ADD: 1. onsdag i måneden kl. 19-21, De 
frivilliges hus, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.

• Forældregruppe i Hadsund: Følg med på adhd.dk under lokal-
afdeling Nordjylland vedr. tid og sted.

• Forældregruppe i Thisted: Følg med på adhd.dk under lokal-
afdeling Nordjylland vedr. tid og sted.

• Andre grupper: Har du ønske om andre grupper, eller ønsker 
at starte en gruppe i dit lokalsamfund, kan du skrive til besty-
relsen: nord@adhd.dk

Følg os her: 
• Facebook: adhd-nord og ADHD Nordjylland.
• adhd.dk: under lokalafdeling Nordjylland.

Arrangementer 
Følg med på adhd.dk samt på Facebook, hvor arrangementer 
vil blive annonceret.

Kurser
Vi har flere kurser i kalenderen, bl.a. en familiedag – så hold øje 
med vores Facebookgruppe, og på hjemmesiden. 

Den nye bestyrelse
Bestyrelsen har haft konstitueringsmøde, og visionsdag, og du 
kan se den nye bestyrelsessammensætning på vores hjemmeside. 

Kontaktinfo:Følg med på ADHD-foreningens hjemmeside: adhd.
dk/lokalafdelinger/midt-oestjylland og på vores facebookside. 
Benyt jer også gerne af muligheden for at ringe os op med 
spørgsmål om stort og småt. Nummeret står på hjemmesiden 
og går direkte til formanden.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Ungegruppe
Tid og sted: Sidste søndag i måneden, kl. 13.00-15.00, Bolbro 
Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V.
Alder: 18-25 år.

Temagruppe
Cafégruppe, emnerne vil blive besluttet fra gang til gang. 
Tid og sted:Tirsdag i ulige uger kl. 16.00-18.00, Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Voksne med ADHD/ADD inde på livet
Cafégruppe, pårørende er også velkomne. 
Tid og sted: Tirsdag i lige uger kl. 16.00-18.00, Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Café Ærø
Tid og sted: 6. september, 4. oktober, 8. november, 6. december, kl. 
17-19, Aktivitetshuset Ovenpaa, Vestergade 52A, 5970 Ærøskøbing.
Kontakt os på fyn@adhd.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-VESTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-ØSTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

FYN

Her er blot et udpluk af de mange, forskellige
spændende arrangementer, der er i lokalafdelingerne.

Hold øje med din lokalafdelings hjemmeside og
Facebook for at se alle arrangementerne. 

Arbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis
og i fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente

at træffe bestyrelsen i dagtimerne.
LOKALAFDELINGER
ADHD-FORENINGENS

Facebookgruppe: ADHD i Midt-Vestjylland.
Instagram: adhd_midtvestjylland.
Eller mail: vest@adhd.dk.
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Netværksgruppe: Voksne med ADHD/ADD
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00-20.45, Sund-
hedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg. 
Kontakt: Lene Bæk Mortensen, lbmo@sonderborg.dk eller
27 90 03 60, eller Facebook.
 
Flere arrangementer
Læs mere: adhd.dk.dk eller Facebook. Send gerne din mailadresse 
til soenderborg@adhd.dk så vi løbende kan sende dig invita-
tioner. Kom også gerne med forslag til foredrag, aktiviteter osv.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Kolding
Familiecafé
Tid og sted: Sidste tirsdag hver måned kl. 16.00-18.00, Jump it, 
C.F Tietgensvej 10, 6000 Kolding.
Pris: Arrangementet er gratis for børn med ADHD, søskende er 
velkomne, men her er egen-betaling. 
Facebook: ADHD Cafe Kolding.

Aabenraa
Netværksgruppe for voksne med ADHD i Aabenraa
Vi starter en café for voksne op igen, når vi kan samle en lille 
gruppe som gerne vil mødes.
Se Facebook for nærmere info.

Familiecafé
Familiecafe for familier med ADHD/ADD
Tid og sted: Sidste søndag i måneden kl. 11-14, Jump A Lot, 
Rødekro.
Se Facebook for nærmere info.

Vejen
ADHD Café Vejen 
Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD/ADD
Tid og sted: 1. tirsdag i måneden kl. 19-21, HUSET frivilligcenter 
og selvhjælp, Østergade 2, 6600 Vejen.
Se Facebook under: ADHD café Vejen.

Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD
Tid og sted: 1 gang i hver måned, Vindrosen, Exners gade 4, 
6700 Esbjerg. 
Facebook: ADHD Cafe Esbjerg.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev
Modtag vores nyhedsbrev.
Tilmeld dig på facebook: ADHD Foreningen Næstved/Faxe/Stevns. 

Arrangementer og caféer
Følg med på adhd.dk under lokalafdelinger og på Facebook: 
www.facebook.com/adhdnfs
I er altid velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SØNDERBORG

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NÆSTVED, FAXE OG STEVNS

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

Sommercamp Vestsjælland 2022 
Bor du i Vestsjælland, er der igen i år mulighed for at komme 
på sommerferie med din lokalafdeling.
Tid og sted: 1. august 2022 kl. 9.00 – 5. august 2022 kl. 11.00, 
Birkedal Lejrcenter, Tølløse.
Pris: 5 dage for i alt kun 400,- kr. pr. person. 

Du kan se mere på adhd.dk.dk under menupunktet lokalafdelin-
ger, og logge ind under ”Vestsjælland”. Du er også velkommen 
til at sende en mail til: formand@adhd-vestsj.dk 

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 15.00-20.00, Hovedgaden 38, 4420 
Regstrup. 
Alle, der har ADHD inde på livet, er velkomne. 
Gratis entré, aktiviteter, kaffe mm. Dog koster det lidt at spise 
aftensmad. 

Flere oplysninger og tilmelding:
Facebook: ADHD Café Vestsjælland, Mail: cafe@adhd-vestsj.dk

Øvrige arrangementer
Se adhd.dk under lokalafdelinger.

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

VESTSJÆLLAND

Maribo 
ADHD netværkscafe 
Tid og sted: Hver anden tirsdag (ulige uger) kl. 19.00-22.00, The 
Green House, Vestergade 33, 4930 Maribo.  
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, te, sodavand, Nada, hygge 
og gode snakke. 

Find os på Facebook: ADHD-foreningen Lolland, Guldborgsund 
og Vordingborg.

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SYDJYLLAND
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Caféer
Netværk for kvinder med ADHD (København N)
Kontakt: Sofie Bille Lundby, sofie@studioadhd.dk

Aktuelle kurser og arrangementer 
Læs mere: adhd.dk under lokafdelinger.

Nyhedsbrev: Tilmelding på adhd.dk under lokalafdelinger. 

Kontakt: storkbh@adhd.dk

Velkommen til lokalafdeling Bornholm
Efter flere år uden selvstændig lokalafdeling, er lokalafdeling 
Bornholm nu en realitet. Lokalafdelingen blev oprettet på en 
stiftende generalforsamling den 2. februar 2022.

Vores nyvalgte bestyrelse glæder sig til at trække i arbejdstøjet 
og arbejde for, at Bornholm bliver en mere ”ADHD-venlig ø”. Du 
kan læse mere om medlemmerne af bestyrelsen på adhd.dk 
under lokalafdelinger.

Vil du give en hånd med? 
Lokalafdelingens arbejde og aktivitetsniveau er, som i alle andre 
foreninger, afhængig af ildsjæles indsats. Jo flere vi er, jo flere 
aktiviteter kan vi lave. Så har du lyst til at give en hånd med, 
hører vi gerne fra dig. 
Skriv til os på mailadressen: bornholm@adhd.dk 

Facebook
Lokalafdelingen har en lukket gruppe på Facebook, hvor vi kan 
sparre med andre bornholmere med ADHD inde på livet. I grup-
pen deles der relevante indhold om ADHD og information om 
lokale arrangementer til gavn og interesse for vores medlemmer.
Facebook: ADHD-foreningen Bornholm.

Læs også mere om lokalafdeling Bornholm på side 35 her i 
magasinet.

Caféer
Familiecafé
Tid og sted: Sidste lørdag i hver måned, kl. 13.00-15.00, Hillerød 
Frivilligcenter. (Sommerferie juni og juli måned).
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Café for voksne med ADHD
- og det der ofte følger med.
Tid og sted: 1. og 3. torsdag i hver måned kl. 19.00-22.00, Hillerød 
Frivilligcenter. (Der er dog en sommerferiepause).
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger. 

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

STORKØBENHAVN

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

BORNHOLM

Støt med køb på auktioner
Gør en god handel
og støt ADHD-sagen

ADHD-foreningen har et samarbejde med auktions-
platformen Odendo, hvor du kan gøre en fantastisk 
handel, og samtidig støtte et godt formål.

Auktionerne på Odendo består af produkter, der 
sælges af virksomheder, som donerer dele af, eller 
hele overskuddet, til de gode formål. Du har mulig-
hed for at finde alt muligt på Odendo. Kig ind og bliv 
overrasket over udvalget. Har du en virksomhed som 
har lyst til at støtte ADHD-foreningen, kan du oprette 
et produkt, som du sælger, hvor overskuddet går til 
ADHD-foreningen.

Se og deltag i auktionerne til fordel for ADHD-for-
eningen på odendo.dk/adhd-foreningen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDSJÆLLAND

Café i Køge
Oprettes i samarbejde med Bedre Psykiatri. 
Tid og sted: facebook, ADHD Foreningen Østsjælland.

Roskilde
Gåture i Roskilde 
Kontakt bestyrelsen for mere information.
 

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

ØSTSJÆLLAND Nyhedsbrev
Vil du have særlige oplysninger om arrangementer og nyheder, 
kan du tilmelde dig lokalafdelingens nyhedsbrev.  
Tilmeld dig her: adhd.dk under menupunktet Lokalafdelinger/
Nordsjælland.

Følg os
Følg os på Facebook og Instagram "ADHD foreningens lokalaf-
deling, Nordsjælland" og adhd-adhd.dk
Oplysninger om alle vores aktiviteter kan findes på adhd.dk 
under lokalforeninger – Nordsjælland. Vel mødt!

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Ved Åen 3 . 4930 Maribo

Tlf. 54 64 77 01

Industrivej 3
5260 Odense S
Tlf. 70 20 10 43
www.dahls-el.dk

Vi udfører alle typer el-installationer, belysning, 
netværk og tekniske installationer for både 

private og virksomheder over hele Fyn.

v/ Jens Larsen
Tofthøjvej 2 · 4130 Viby Sjælland

Tlf. 46 14 13 20

Søndervej 8 ⬤ 4673 Rødvig Stevns ⬤ Tlf.: 5650 6800 
klinten@klinten.dk ⬤ www.klinten.dk

UDSIGT TIL EN FANTASTISK FEST
HYGGELIGE RAMMER, LÆKKER MAD & DET GODE VÆRTSKAB

WHITE STARS

White Stars spiller som udgangspunkt kun eget materiale - 
med undtagelse af ganske få kopinumre - alle tekster er på 
dansk og musikalsk en blanding af pop, rock og en anelse 
hiphop.

Alle tekster er skrevet af et af klubmedlemmerne - den stør-
ste del af musikken er komponeret af samme medlem - til 
nogle kompositioner har der været deltagelse af musiklærer 
og til andre numre deltagelse fra andre medlemmer.

Vi er 7 medlemmer i bandet hvoraf to er personale - en 
musiklærer og en socialpædagog.

Hvidovre Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Voksenhandicap
Bofællesskabet Holmelundsvej
Holmelundsvej 7, 2650 Hvidovre
Telefon 3635 1817
lax@hvidovre.dk
holmelundsvejaldreboliger@hvidovre.dk

Nykøbing Falster 
Pavacenter
Bangsebrovej 2, Bangsebro
4800 Nykøbing F

Tlf. 54 85 73 80
www.pava4800.dk

Marbækparken 77 . 6710 Esbjerg N
Tlf. 70 26 00 88

www.port-tek.dk
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v/ købmand Brian Frimann
Apotekergade 3 . 4840 Nr. Alslev

Tlf. 88 52 69 85

Undervisningsmaterialer til folkeskolen
og voksenundervisningen ...

www.forlaggraff.dk

Åbogade 15 . 8200 Aarhus N
Tlf. 86 75 12 42

www.musskema.dk

TELEFON:  20 40 56 78

Træfældning & træpleje 
ved København
Læs mere på hjemmesiden: henrikravn.dk
Sengeløsevej 9 · 2630 Taastrup · Tlf. 4371 0218

Henrik Ravn Træpleje

Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners 
antroposofiske filosofi...

om det hele menneske, og ønsker at give beboerne trygge og 
hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives 
og udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændigt liv.

Kronhjorten er en 3 længet gård, som ligger i de mest 
vidunderlige naturlige omgivelser og med Lystrup Skov som nabo.

Bosted Kronhjorten | Lystrupvej 64 | 3550 Slangerup
Telefon 48 27 90 01 | bostedetkronhjorten.dk

Kronhjorten er et bosted 
for udviklingshæmmede 
børn og unge mellem 7 
og 25 år med særlige 
individuelle behov og 
udfordringer.

Mellemvang 3 - 4300 Holbæk - Tlf. 81 44 24 00 - www.fit-fun.dk

Infrarødt saunatæppe med 3 varmezoner

Styrk dit immunforsvar og hjælp din krop til bedre udrensning



Udgiver: ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C
()

46715

Nordjylland
Formand
Thomas Hansen
nord@adhd.dk 
Tlf. 22 18 00 55

Midt-Vestjylland
Formand 
Anne-Merete Skaarup
vest@adhd.dk

Midt-Østjylland
Formand 
Nina Rasmussen
aarhus@adhd.dk
Tlf. 42 31 94 19

Fyn
Formand 
Kirsten Højsgaard Fogh
fyn@adhd.dk
Tlf. 91 93 90 84

Sydjylland
Formand
Morten Vilhelm 
sydjylland@adhd.dk

Sønderborg
Formand
Martin Schütt
soenderborg@adhd.dk 

Lolland, Guldborgsund
og Vordingborg
Formand
Ursus Ravn
lgv@adhd.dk

Næstved, Faxe og Stevns
Formand
Rikke Bachmann
nfs@adhd.dk
Tlf. 31 16 22 92

Vestsjælland
Formand Heidi Falk Brandt 
vestsjaelland@adhd.dk
Tlf. 23 92 44 73

Østsjælland
Formand Mabast Rahman
oestsjaelland@adhd.dk

Nordsjælland
Formand Dorthe Nielsen
nordsjaelland@adhd.dk
Tlf. 52 99 29 02

Storkøbenhavn
Formand
Carsten Søgaard
storkbh@adhd.dk

Bornholm
Formand
Selina Munch-Pedersen
bornholm@adhd.dk

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER

Der er findes mange måder at støtte ADHD-sagen på. En af måderne er at være ambassadør for 
foreningen.
ADHD-foreningens ambassadører er kendte og bredt respekterede personer. De har ikke nødvendigvis 
selv ADHD, men de støtter foreningens arbejde med deres gode navn og præstation. De er med til 
at give ADHD et ansigt udadtil.

De er, med deres engagement og lyst til at hjælpe andre, med til at skabe opmærksomhed på ADHD 
og gøre en forskel for børn, unge og voksne med ADHD.
ADHD-foreningen er utrolig glad for deres støtte.

Vi håber, at de kan inspirere mennesker med ADHD til at tro på deres eget værd og muligheder.

Anders Stjernholm Lykke May Andersen Renée Toft Simonsen Sebastian Klein Sune Demant Jens Galschiøt Caroline FlemingDanni Elmo

ADHD-FORENINGENS AMBASSADØRER

Støt ADHD-foreningen
Når bare rammerne er der, rykker mennesker med ADHD. Ofte mere end
de selv og andre troede muligt. Derfor har vi dedikeret vores arbejde til at ruste dem.
Så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Støtter du ADHD-foreningen, støtter du dermed vores arbejde, og det kan du gøre på: 
MobilePay 61920. 

Tusind tak. Hver en krone gør en forskel.




