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• Få mere information på www.protac.dk

• Vores terapeuter sidder klar med vejledning på tlf. 86194103

Protac SenSack®

– en sansestimulerende sovepose

Case: ’Soveposen virker som opladestation
og giver en tryg og fysisk afgrænsning af

hele kroppen.’ (Mor til 10-årig pige med ADHD)

Equazen indeholder DHA som bidrager til at
vedligeholde en normal hjernefunktion ved et
dagligt indtag på 250 mg DHA.

Sunde
fedtsyrer alle

hjerner har
brug for

God for hjernen!

Lær mere om Equazen på novasel.dk/equazen eller i din lokale Matas, helsekostbutik
eller på udvalgte apoteker.
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bidrager til at vedligeholde en
normal hjernefunktion ved et

dagligt indtag på 250 mg DHA.

God for
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Lær mere om Equazen på novasel.dk/equazen. Fås i Matas,
helsekostbutikker og på udvalgte apoteker.

Lavuk-det gode liv, har klubtilbud, 
STU, dagtilbud og meningsfuldt 
beskæftigelsestilbud.

Lavuks målgruppe er mennesker 
med funktionsnedsættelser fra 14 
år og opefter.

Læs mere på lavuk.org  
eller kontakt os på tlf 3918 4211 
for yderligere information.

Følg os på Facebook
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Kære medlemmer
WAUW, så er det første gang, jeg skal sætte et par ord ind her i ADHD-Magasinet. Jeg er beæret og 
stolt over, at det nu er mig, der er formand for vores forening. Tak for at I valgte mig.

Jeg havde glædet mig til at komme i skole. Mine forældre havde fortalt mig, hvor vigtig skolen var. Det 
var derfor, at jeg med store forventninger troppede op i 1. klasse. Jeg husker starten på skolen som 
en fantastisk tid, men der skete også en forandring hos mig. Jeg var begyndt at blive urolig – især i 
timerne. Jeg begyndte at blive ét stort rodehoved. 

Jeg dukkede ofte op i skolen uden min skoletaske, for den havde jeg glemt. Madpakken glemte jeg 
også, så min mor gang på gang troppede op i klasselokalet med den. Det hændte ofte, at jeg blev 
smidt ud af klasselokalet, eller sad i et rum ved siden af, fordi jeg havde forstyrret. Det resulterede 
altid i en skideballe fra min far efter skoletid. Han spurgte mig hver gang, hvorfor jeg ikke bare kunne 
sidde stille og lade være med at forstyrre. Det anede jeg ikke, andet end at jeg følte, at jeg havde 
tissemyrer i kroppen.

Jeg fik rollen som "klassens klovn". Jeg kan i dag se, at der var nogle åbenlyse årsager til, at jeg påtog 
mig den rolle. Jeg tror, at det var en måde at aflede min egen opmærksomhed fra tissemyrerne i krop-
pen på, og fra min manglende faglighed. Jeg var ikke fagligt på niveau med de andre børn. Men jeg 
kunne få dem til at grine. Klovnen har alt andet lige også̊ en rolle i fællesskabet, så er man "noget". 
Man får opmærksomhed og skelner ikke mellem, om den er god eller dårlig.

Jeg kunne ikke sidde særligt længe på en stol i klasselokalet. Tissemyrerne begyndte hurtigt at 
kravle rundt inde i kroppen og skabte en indre uro. Jeg begyndte at rykke frem og tilbage på stolen. 
Energien hobede sig op i kroppen, og den kunne ikke komme ud, medmindre jeg absolut lige måtte 
sige noget sjovt. 

Klassen grinede, læreren blev sur, og jeg fik ”opmærksomhed” på kontoen og afløb for min indre uro. 
Og blev i øvrigt smidt ud af klasselokalet. Jeg gik også konstant på listefødder, for når man konstant 
risikerer at få skældud for det ene eller andet, så bliver verden et utrygt sted at være i. I dag kan jeg 
smile lidt af det og tænke, at jeg nok ikke har været det eneste barn med ADHD/ADD, som hverken 
kunne styre sin impulsivitet eller konsekvensberegne.

MEN, mit smil stivner hurtigt ved tanken om, at der stadig er børn med ADHD/ADD og deres forældre, 
der i 2022 stadig kæmper med tabuer, manglende forståelse og fordomme. Mit smil stivner også ved 
tanken om alle de voksne med ADHD/ADD, som dagligt er udfordret og kæmper med deres diagnose. 
Det er alle dem og alle jer, som jeg vil arbejde for, som formand for ADHD-foreningen.

ADHD/ADD er en udfordring i livet, og ofte kan det være svært at finde smilet frem. ADHD/ADD kan 
også være en gave, og så er der ikke langt til smilet. I min verden, så fortjener alle børn og voksne, 
at vågne op med et smil. Også alle os med ADHD/ADD. Jeg glæder mig så meget til at arbejde for jer.

Og jeg glæder mig til, at vi sammen skal sætte retningen for vores ADHD-forening. Der er så rigeligt 
at tage sig til og tage sig af, men jeg kan love jer, at jeg bliver svær at komme udenom og vil knokle 
for at ADHD og ADD bliver set, hørt og forstået.

MANU SAREEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Hvorfor valgte du at stille op som formand for ADHD-foreningen? 
Der er flere indgange til det. Den ene er, at når man bliver 
rystet i sin grundvold som 50-årig og finder ud af, at man har 
ADHD, så er der så meget, der forandrer sig, bogstaveligt talt. 
Jeg så pludseligt meget klart bagudrettet, så på min nuværende 
situation og kunne pludselig se en mere klar fremtid. Og samtidigt 
var der så lidt hjælp at hente og så dårlig forståelse. Og det blev 
mit kald. Kaldet er blandt andet at bryde tabuet om ADHD/ADD. 
Fordi det virkelig er svært at blive mødt af den misforståede 
tilgang til diagnosen fra omverdenen. Og det har været svært 

at gå rundt og skjule, hvordan jeg har haft det. Det har jeg jo 
gjort i 50 år, og det har været hårdt. Og lettelsen ved at stå frem 
var stor og mærkbar i både krop og sind. Men der er desværre 
stadig mange fordomme omkring ADHD/ADD.

Jeg var klar til at gå forrest, sammen med andre og sammen med 
foreningen, for at tage den kamp. Der er så meget, vi kan udrette 
sammen. Vi skal have mere fokus og opmærksomhed på de 
steder, der er behov for forbedringer. Og der er nok at tage fat i. 

Kære Manu 
Velkommen til ADHD-foreningen og tak for at du vil stå i spidsen for vores 
forening. 

Det er vi stolte af, og personligt glæder jeg mig meget til at arbejde 
sammen med dig for at skabe bedre rammer og vilkår for 
mennesker med ADHD og ADD. For at skabe mere fokus på 
ADHD og ADD.

Vi er jo alle nysgerrige på dig som person, men 
jo også på dine ønsker for ADHD-foreningen 
– og ikke mindst dine mål. Så lad mig 
stille dig et par hurtige spørgsmål 
og du kan tro, jeg glæder mig 
til at høre svarene. 

Camilla

AF CAMILLA LYDIKSEN
DIREKTØR FOR ADHD-FORENINGEN
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Hvis vi retter blikket ind mod foreningen
 – Hvad er så din opfattelse af ADHD-foreningen?
Jeg er glædeligt overrasket over, hvor sund og veldrevet forenin-
gen er. Også imponeret over, at vi er så ”store” og har dygtige 
folk både i lokalafdelingerne og på sekretariatet. Gejsten i de 
lokalafdelinger, jeg indtil nu har besøgt, er berigende og pris-
værdig. Jeg glæder mig til at møde alle lokalafdelingerne.

Jeg er ramt af den fantastiske stemning, og at vi er sammen om 
en fælles kamp og et fælles mål. Det er nærmest en skæbnes 
fællesskab, hvor målet altid er at snakke hinanden op. Der er 
aldrig grund til andet. 

Hvad er din oplevelse af omverdenens blik på ADHD/ADD?
Jeg synes, der har været en udvikling gennem de seneste fem 
år, hvor jeg selv har haft blikket rettet mod ADHD. Jeg oplever 
virkelig, at det er en diagnose, som flere og flere kender til, men 
det er langt fra ensbetydende med, at de forstår den. Her har 
vi netop et kæmpe arbejde foran os. 

Jeg bliver mødt, og det kan jeg se, andre også gør, med en større 
forståelse. Men jeg ser desværre også mange, der møder mig 
og andre med en del fordomme, såsom ”Du har fået for meget 
sukker i din barndom. Det er pga. din mobil, pga. tungmetal-
ler”. Det mødes jeg med meget ofte. Det er et sted, hvor vi kan 
hjælpe folk med viden. Der, hvor det er endnu mere traumatisk 
er, hvor mennesker med ADHD møder fagprofessionelle uden 
viden om ADHD, men hvor de netop her skal hjælpe med ADHD.

Hvor vil du rette dit blik hen i forhold til ADHD/ADD?
Det ene er helt klart, og det er ikke prioriteret, for der er så 
meget, der er vigtigt. 

Jeg synes, synlighed stadig er vigtigt, så folk ved noget om 
ADHD/ADD her i Danmark. Og vi skal være det sted, som alle 
med ADHD/ADD tænker på som det første sted at række ud til, 
søge viden og hjælp.

Her bliver jeg også enormt frustreret, fordi der er så mange, der 
henvender sig til os i foreningen. Vi kan jo ikke hjælpe alle, da 
vi kun har de ressourcer, vi har. Vi er ikke på Finansloven. Og 
man skal ærlig talt ikke sidde i telefonkø hos os. Når man har 
taget sig mod til at række ud, så skal man mødes straks. Der 
skal være nogen, som er klar til at støtte, lytte og sætte i gang. 

ADHD har man jo på godt og ondt. Og når det gør ondt, ja så gør 
livet mere ondt, end de fleste forstår. Så skal der hjælp til straks! 
Jeg synes også, at vi er den forening, som har den viden og størst 
forståelse af ADHD, så vi kan hjælpe flest muligt og bedst muligt. 
Set i det lys, synes jeg, det er, ja faktisk horribelt, at vi skal løbe 
spidsrod med en tiggerskål til alle mulige – fonde, private do-
norer osv. – når det burde være en samfundsopgave at støtte 
mennesker med ADHD/ADD og derved ADHD-foreningen. Her 
tænker jeg på Finansloven. For det første mener jeg, at ethvert 
velfærdssamfund har en forpligtigelse til at hjælpe udsathed i 
alle dens former. Vi ved, at det betaler sig at sætte hurtigt ind, 
altså forebygge. Her tænker jeg ikke kun økonomisk, for det siger 
sig selv. Jeg tænker også menneskeligt og mentalt. Vi er forpligtet 
til at række tidligt ud, så det gode liv skabes. Der er for mange, 
der har ondt i livet, og som ikke får den hjælp, det fortjener.

Det løber mig koldt ned ad ryggen, at et livsforløb kan blive så 
forskelligt i forhold til den tilfældighed, om man får hjælp. Det 
påvirker uddannelse, hvilket arbejde man får, hvor meget man 
tjener på et livsforløb, hvor man bor, ja hvem man bliver gift 
med, og hvor tidligt man dør. 

Det kan ikke være rigtigt, at vi står så alene i et velfærdssam-
fund med så stor en opgave. Så stort et ansvar. Og det er faktisk 
det, vi gør!

Et sidste ord fra dig
Vi kan ikke gøre det bedre, hvis vi ikke alle sammen står sammen 
- og kæmper sammen. Vi skal være tydelige, synlige og til stede. 

Jeg har brug for jer. 

Brug for lokalafdelingernes nære aktiviteter og deres skarpe 
lokale blikke, og brug for jer medlemmer til konstant at fortælle 
os, hvad der er vigtigt for jer, og hvad vi kan gøre bedre. Kun 
på den måde kommer vi i mål, og målet er jo det gode liv med 
ADHD og ADD. Målet er et stærkt fællesskab og stærk forståelse 
og viden om ADHD/ADD og en super stærk forening. 

Ps. Husk at vi gerne vil have, at vi bliver endnu flere. Så tag 
handsken op og lad os hjælpe hinanden med at vi får flere 
medlemmer. Så spørg lige din moster, fætter, onkel og nabo...  ◆

Velkommen til Manu Sareen
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 ”Jeg vil ikke gå foran jer, jeg vil ikke gå bagved jer, jeg vil 
være en formand, der vil stå ved siden af lokalafdelingerne. 
Lokalafdelingerne er limen i foreningen, og dem vil jeg gerne 
hjælpe. ADHD-sagen er blevet et kald for mig. Det er ikke min 
forening, det er ikke Camillas forening, det er vores forening. 
Det, der binder os sammen, er vores skæbnefællesskab omkring
ADHD.”

Efter en skøn frivilligdag om lørdagen, var det tidligt op til ADHD-
foreningens landsmøde søndag morgen. Vi mødtes alle til en god 
morgenmad, indskrivning af deltagere og vigtigst af alt: kaffe. 

Målsætningsprogram 2022-2024
Hovedbestyrelsen havde udarbejdet et oplæg til ADHD-forenin-
gens målsætningsprogram 2022-2024, som blev præsenteret af 
foreningens direktør, Camilla Lydiksen. Målsætningsprogrammet 
blev taget godt imod fra salen. 

Hovedpunkterne er: 
- Vi værner om den gode tone.
- Vi er motiveret af det gode fællesskab.
- Vi er hellere stille end råbende.
- Vi er vedholdende, og vores styrke er vores fælles hukommelse.
- Vi giver aldrig op.
- Vi er på finansloven 2023 – for ADHD/ADD er prioriteret.

Hele målsætningsprogrammet kan læses på adhd.dk

ADHD-foreningens 40-års fødselsdag 
Foreningens 40-års fødselsdag skulle selvfølgelig fejres på 
landsmødet. Derfor tog vi en kort pause fra målsætningsprogram, 
vedtægtsændringer og valg af hovedbestyrelse for at synge fød-
selsdagssang, spise lagkage og skåle i et glas hyldeblomstsaft. 
Tænk, alt det vi har udrettet de seneste 40 år! 

Holdet blev sat med ny formand i spidsen 
På landsmødet vælges hovedbestyrelsen for de næste to år, 
og der skulle derfor både vælges formand, næstformand og 
”landsmødevalgte” repræsentanter. 

ADHD-foreningens formand gennem 7 år, Dorte Vistesen, trak sit 
kandidatur til endnu en formandsperiode og overlod posten til 
Manu Sareen som med stor taknemmelighed sagde:

6

AF NINNA BAGGER POULSEN
KOORDINATOR I ADHD-FORENINGEN

Knap 100 medlemmer af
ADHD-foreningen brugte en

dejlig majdag på at sætte
retningen for foreningens

fremtidige arbejde på
ADHD-foreningens 
landsmøde 2022.

Landsmøde i ADHD-foreningen
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Næstformandsposten
Til posten som næstformand stillede hovedbestyrelsesmedlem 
Anders Dinsen og næstformand Trish Nymark op. De præsente-
rede sig begge, og salen fik mulighed for at stille spørgsmål til 
kandidaterne. Det var tydeligt, at Anders og Trish begge brændte 
for sagen, men det endte med et genvalg til Trish Nymark. Stem-
ningen var god blandt kandidaterne, og Trish fik et stort kram 
af Anders på vej ned af scenen. 

Landsmødevalgte repræsentanter
Blandt 15 fantastisk engagerede medlemmer, der alle ønskede 
at gøre en forskel som landsmødevalgte repræsentanter, blev 
Anders Dinsen genvalgt, og to nye kandidater blev valgt ind: 
Lukas Lunøe og Daniel Viholm. Alle blev valgt ind med stort 
bifald fra salen.  ◆

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Landsmøde i ADHD-foreningen
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Line Væggemose står for at koordinere vejledningsindsatsen for 
de elever på DJH, som har brug for specialpædagogisk støtte. 

”Alle elever, som har brug for støtte, kommer omkring mig. Så 
finder jeg ud af sammen med dem, hvad de har brug for, og hvad 
vi kan tilbyde. Det kan være elever med psykiske eller fysiske 
funktionsnedsættelser eller kronisk sygdom. De, som har brug 
for en mentor, får opstartet et mentorforløb. 

Line Væggemose kontaktede ADHD-foreningen med et ønske 
om at klæde sine mentorer endnu bedre på til at kunne hjælpe 
deres elever. Dette resulterede i en tredages mentoruddannelse 
til femten mentorer på Den Jydske Haandværkerskole.

”Vi har en del elever med ADHD/ADD, så det er noget, vi møder 
hele tiden. Og vi møder også nogle med Autismespektrumfor-
styrrelser. Det var derfor, det var det fokus, vi gerne ville have 
(på vores uddannelse). 

En DJH mentor
Indholdet på uddannelsen var mangfoldig og tilrettelagt efter 
DJH´s behov og ønsker. Emnerne var blandt andet viden om ADHD/
ADD og neurodiversitet, elementer i en mentorsamtale, kommu-
nikation og konflikthåndtering, motivation, mening og mestring. 

” Vi er i gang med en proces, hvor vi er i gang med at uddanne 
os, så vi bliver mere professionelle i vores tilgang og måde at 

Mentoruddannelse med 
ADHD-foreningen

”Som uddannelsesinstitution skal vi kunne rumme ogfavne så mange elever som muligt”.Interview med Line Væggemose, SPS-koordinator ogvejleder på Den Jydske Haandværkerskole.
AF PERNILLE SANBERG LJUNGDALH 
PROJEKTLEDER I ADHD-FORENINGEN

➾

I Hadsten ligger Den Jydske Haandværkerskole, og det har
den gjort siden 1928. DJH er en teknisk skole med
fire uddannelsesretninger og med elleve
forskellige uddannelser. På skolen "lever"
man uddannelse. Den Jydske Haandvær-
kerskole er i modsætning til de fleste
andre tekniske skoler også
en kostskole, hvor elever
og studerende kan
bo og leve under
uddannelsen.

Line Væggemose
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være mentor på. Derfor har vi haft tre uddannelsesdage med 
ADHD-foreningen. Vi ønskede redskaber og metoder – altså en 
pakke af værktøjer – som vi kan bruge fremadrettet. Det lyder 
næsten som om, det er en sav eller hammer. Men vi skal også 
kunne sparre med hinanden, så det bliver tydeligt for os, hvad 
vi gør”.

Mentoruddannelsen på DJH skulle, foruden at bidrage til en fyldt 
værktøjskasse til mentorerne, også være et rum til at drøfte en 
fælles retning for mentorarbejdet og samarbejdet med skolens 
lærere og øvrige personale.

”Vi har en gruppe af støttegivere, som enten er undervisere 
eller ansat i en vejledningsfunktion eller anden pædagogisk 
funktion. At være mentor på DJH er noget, man skal have lyst til. 
Man skal have et rummeligt menneskesyn, være tydelig, kunne 
skabe struktur, kunne lytte og turde spørge ind. Man kan give 
megen individuel støtte, men der er mange mennesker omkring 
en elev, så der er mange ting, der spiller ind her på stedet for, 
hvordan forløbet er for en elev. Så meget handler også om kom-
munikation på tværs. Én ting er at være empatisk og lyttende, 
men det, at få talt om rollen som den gode mentor, hjælper os 
i den proces, vi er i". 

Motivation og evner til en uddannelse skal bære eleven igennem
DJH har i de seneste år haft særligt fokus på, at det ikke skal 
være en diagnose eller et handicap, der står i vejen for, at man 
kan lykkes med en uddannelse hos dem. 

"På DJH er vi i en proces med at sætte en retning for vores hold 
af mentorer. Målet er, at elever med behov for støtte gennemfører 
deres uddannelse og trives undervejs. Det er jo en uddannel-
sesinstitutions opgave at have fokus på dette.”

På DJH er eleverne skiftevis på skoleophold og ude hos virksom-
hederne, uanset om man er i lære som elektriker, tømrer eller 
tækkemand. Disse miljøskift kan udfordre de fleste elever, men 
særligt de elever, som ikke har en neurotypisk hjerne. 

”Det er et samfundsansvar, at vi ikke taber en masse elever, 
fordi de ikke har en neurotypisk hjerne. De skal navigere rundt 
i forskellige miljøer, et meget omskifteligt uddannelsesmiljø, så 
man skal egentlig kunne håndtere ret meget på en erhvervsud-
dannelse på en anden måde end på nogle andre ungdomsud-
dannelser. Her foregår størstedelen af deres uddannelse i en 
virksomhed, og man har også mulighed for studiestøtte.” 

Uanset om man er på skoleophold, i en virksomhed, er mentor 
eller underviser, er viden vigtig. 

”Jeg tror virkelig, at med en smule viden vil de fleste gerne møde 
mennesket der, hvor det er, hvis man ved, hvor det menneske 
er. Så det, at tale sammen, og at der er åbenhed, betyder meget. 
Som uddannelsesinstitution skal vi kunne rumme og favne så 
mange elever som muligt. 

Uddannelsesforløbets bidrag
Line blev spurgt ind til, hvad hun tænker uddannelsesforløbet 
har bidraget med i forhold til sine mentorkollegaer. 

”Indsigten i, hvordan hjernen er skruet sammen gør, at vi får et 
fælles sprog for, hvad det er, der er på spil. Det at blive mere 

bevidst om egen praksis i forhold til den støtte man giver, men 
også at tydeliggøre, hvad det er, vi skal sammen i dette forløb 
med eleven og få fulgt op på det sammen med eleven – det 
har jeg oplevelsen af, der er kommet mere bevidsthed omkring. 
Det at få talt om real-life cases i en struktureret proces gav en 
model for, hvordan vi selv skal gøre det fremadrettet.” 

Og hvordan tænker du,
at mentoruddannelsen er til gavn for eleverne på DJH?
”Jeg håber eleverne oplever en mere professionel støtte, og at 
der er faglighed i det. At støtten berører på viden og ikke blot 
fornemmelser, selvom man kan bruge fornemmelser og egen-
intuition til meget, så gør en uddannelse, at der er faglighed 
og kvalitet i det. De tre uddannelsesdage skal ud at leve. Det 
er den enkelte mentor, der skal have værktøjer og viden med 
sig, men vi bliver også nødt til at blive ved med at skabe rum 
til at sparre med hinanden. Det her er relevant for os og skal 
videreføres i praksis.” 

Fundament og fælles sprog
”Det med at være sammen på en uddannelse, hvor der kommer 
nogle med udefrakommende øjne og en viden, der er tillid til, er 
et led i at få skabt et fundament for SPS-støtten. Alle har gavn 
af at få opbygget sådan et fundament og et fælles sprog. Der 
skal være et vist vidensniveau, og empatien skal ligge højt. Vi er 
ikke ADHD-specialister, men det er vigtigt, at vi har en fornem-
melse af, hvad der er gavnligt for den enkelte elevs proces. Det 
er selvfølgelig vigtigt at vide, hvilken funktionsnedsættelse en 
elev har, men det vi tager med os fra uddannelsen kan også 
bruges til de elever, som har lignende udfordringer (og ingen 
diagnose).  ◆

Vi er taknemmelige for, at DJH har vist ADHD-
foreningen den tillid at uddanne deres mentorer.»»
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Skal man gøre en særlig indsats kræves også en viden. En viden 
om, hvordan man kan gøre, og hvilke særlige indsatser, der kan 
være brug for.

Heldigvis har ADHD-foreningen udarbejdet et 3-timers kursus 
til skoler og institutioner. Foreningen kalder det et kompeten-
celøft og det, som er særligt, er, at kurset kommer til skolen/
institutionen. Her kan en samlet eller en større eller mindre 
personalegruppe få den samme viden og dermed efterføl-
gende løfte i flok, og det er der brug for i de danske skoler og 
institutioner. Det, at være fælles om opgaven, at have fået en 
fælles indsigt i og forståelse for børn og unge med ADHD og ikke 
mindst nogle værktøjer, man kan tage i anvendelse umiddelbart 
efter kurset. Og der er en bred vifte af skoler og institutioner, 
der bestiller disse kurser. Der er folkeskoler og privatskoler, 
børnehaver, fritidshjem og klubber. Der er gymnasier og andre 
ungdomsuddannelser som VUC, tekniske skoler og SOSU m.m., 
og så er der naturligvis også specialskoler, opholdssteder og 
andre specialtilbud.

Som oplægsholder har jeg været så heldig at afholde nogle af 
disse kurser, og det, jeg møder, er ikke uvillighed eller uinteresse. 
Nej, tværtimod mødes jeg med stor interesse, nysgerrighed 
og lyst til at få viden om ADHD, og hvordan det kan komme til 

udtryk hos børn og unge, glæde ved at kunne forstå børnene/
de unge, og ikke mindst at få nogle værktøjer, som kan tages i 
anvendelse i den daglige praksis, allerede ” i morgen”.

Det der virker for børn med ADHD, virker ikke bare for dem
Et par af de lidt kritiske spørgsmål, jeg ofte modtager, er, ”hvad 
med klassens andre 23 børn?” Eller ”går det ikke ud over klas-
sens fagligt stærke elever?” 

Men det er en misforståelse, at det, at gøre en ekstra indsat 
for børn og unge med ADHD, skulle gå ud over eller tage tid fra 
de andre børn i fællesskabet. Det handler ikke så meget om 
børn/unge med ADHD og/eller de andre. Men som jeg ser det, 
handler det i høj grad om, hvad der er bedst for alle børn eller 
unge i fællesskabet. 

Undervisningsministeriet offentliggjorde for en del år siden 
en rapport, der fremhævede 49 internationale studier, der alle 
viste, at det, der virker for f.eks. børn med ADHD, nemlig den 
kognitivvenlige pædagogik og de dertil knyttede værktøjer, fak-
tisk gør det lettere for 70% af børnene/de unge i en klasse. Selv 
mener jeg, at det hjælper alle børnene/de unge og faktisk også 
de voksne, da det giver mere ro og større deltagelse til glæde 
for alle. Jeg tænker det faktisk ligesom f.eks. kørestolsramper 
og handicaptoiletter, som skal være tilgængelige for alle. Alle 
kan bruge dem, nogen kan klare sig uden, men andre kan ikke 
klare sig uden.

Den kognitivvenlige pædagogik og værktøjskasse giver bl.a. gen-
nem omverdensstrukturering og visualisering større tydelighed, 
som alle kan have gavn af. Det er jo ikke nogen hemmelighed, 
at 70 % af mennesker er mere visuelle end verbale tænkere. 
Og det kan derfor kun undre, at man i mange år har bedrevet 

ADHD i skolenADHD i skolen
Viden om ADHD i skoler og institutionerViden om ADHD i skoler og institutioner

AF JENNY BOHR
KOGNITIONSKONSULENT, MASTER I SPECIALPÆDAGOGIK OG 
ADVANCED TRAINEE I SAMARBEJDSBASERET
PROBLEMLØSNING. LÆS MERE PÅ JENNYBOHR.DK

Når der tales om skolegang og institutionsliv
for børn med ADHD, falder samtalen ofte ud som 

en slags kritik, der handler om, at lærere og
pædagoger ikke forstår børn med ADHD, eller 
ikke vil gøre en særlig indsats for disse børn.
Det er ikke let at forstå børn med ADHD, hvis 
man ikke har/får nogen viden om, hvad ADHD 

er og dermed en indsigt i, hvordan det kan 
komme til udtryk hos børn og unge. 
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pædagogik og undervisning, der nærmest udelukkende er blevet 
faciliteret verbalt.

Man kan også differentiere på andre områder end det faglige. 
Eksempelvis kan det være en god idé at differentiere i strukturen. 
Nogle elever er dygtige til, og holder af at fordybe sig i nogle 
emner, mens andre kan have sværere ved det. Hvis undervis-
ningen tilrettelægges ud fra, at alle f.eks. skal fordybe sig i 45 
minutter, kommer man let til at svigte alle børnene – naturligvis 
uden at ville det. Men hvis nogen af klassens elever, måske ikke 
kan fordybe sig i det samme i 45, men i 10 eller 20 minutter, så 
kommer det let til at betyde, at de, der har det korte fordybelses-
spænd kommer til at forstyrre de andre.

Derved kan der opstå en del irettesættelser, både fra andre børn 
og de voksne, der også forstyrrer og ikke gavner den positive 
stemning. I stedet kan man tage højde for elevernes opmærk-
somhedsspænd og inddele dem med forskellige opgavetyper 
og forskellig grad af skift. Så kan alle klassens elever leve op 
til de krav og forventninger, der er til dem og derved opleve at 
”gøre det godt”. At lykkes, hvilket er af stor betydning for børns 
trivsel og læring.

Når lærere, pædagoger, undervisere og andre, der arbejder med 
og omkring børn/unge med og uden ADHD, begynder at arbejde 
mere kognitivvenligt og tager nye værktøjer i brug, så opstår 
der nye muligheder for både børn, unge og de voksne selv. Og 
der skabes derved mulighed for at give børnene/de unge en ny 
fortælling/historie, der er mere positiv, og som de kan leve op til.

Ovenstående var en lille smagsprøve på, hvad ét af ADHD-
foreningens skolekurser kan indeholde. I min afrunding vil jeg 
dele nogle af de kommentarer, der er kommet på kurserne, fra 
lærere og pædagoger, ledelse m.m.

Udfordringer med elever, der har ADHD/ADD?
På kurset får I solid viden om og værdifulde værktøjer til 
at arbejde med børn, der har ADHD/ADD eller lignende 
vanskeligheder. For vi ved, at de alt for ofte havner uden 
for både faglige og sociale fællesskaber. Og vi ved, at det 
får fatale konsekvenser for deres fremtidsmuligheder, da vi 
ser dem repræsenteret i en række af uheldige statistikker. 
Vi ved, at pædagoger og lærere kan føle sig magtesløse 
og frustrerede. Og at det er en naturlig reaktion, da man 
ønsker, at børnene lykkes.

Vi ved heldigvis også, at når bare rammerne er der, så ryk-
ker med børn med ADHD/ADD og lignede vanskeligheder. 
Ofte mere end de selv og andre troede muligt.

Ønsker I at booke tre timers kompetenceudvikling, så 
kontakt ADHD-foreningens kommunikationskonsulent 
Tanja Kaas Thomsen på 53 72 99 05 eller tkt@adhd.dk.

Læs mere på adhd.dk

!

CITATER
Lærer på privatskole: Det er vildt spændende, jeg ville 
bare ønske at jeg havde vidst noget af dette før, for jeg 
kan nu se, at jeg har gjort rigtig meget forkert, men det 
kan jeg nu ændre på.

Pædagog fra opholdssted: Det er dejligt at få ny viden 
og nye redskaber, at blive husket på hvad der virker, men 
også at blive bekræftet i, at meget af det, vi gør, er godt 
for børnene.

Underviser på gymnasium: Det var en rigtig AHA-oplevelse 
og dejligt at erfare, at man med små tiltag kan gøre en stor 
forskel for de mange.

Leder på opholdssted: Det var supergodt. De tre timer 
gik hurtigt og ramte præcis vores medarbejdere. Kursets 
indhold og holdning til emnet ramte lige plet hos os.

Lærer folkeskole: Alle burde have sådan et kursus, det vil 
kunne hjælpe mange børn, men også give os lærere noget 
at gøre og undgå en del frustrationer.

»»

SKIFT

10 minutter:
Beskriv billedet

10 minutter:
Besvar spørgsmål om billedet

10 minutter:
Find nyt billede

10 minutter:
Sammenlign billederne

MIDDEL

20 minutter:
Beskriv billedet

20 minutter:
Billedets farver - betydning

FORDYBELSE

45 minutter:
Billedanalyse

Differentieret struktur - Eksempel:
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MAJBRIT SVINTH
SOCIALRÅDGIVER
TLF. 53 72 99 08

Hvornår er
man voksen?

Jeg oplever, at der er et stort dilemma i overgan-
gen til et selvstændigt voksenliv, både for den 
unge og for forældrene. Forældrene har i mange 
år ”været på” og været på konstant overarbejde 
for at tilpasse deres liv, så det har været så for-
eneligt som muligt med funktionsnedsættelsen 
og de udfordringer, der følger. De har været med 
ved lægen, psykiateren, til skolemøder, til møder 
i kommunalt regi og har i det hele taget været 
involveret i stort set alt. 

Pludselig kommer dagen, hvor den unge fylder 
18 år – og så er man voksen. Forældrene har 
ikke længere myndighed og partsstatus og har 
ingen ret til at blive inddraget og involveret. Jeg 

oplever, at alle forældre vil det bedste for deres 
unge voksne, og at de har et stort ønske om at 
bidrage til at hjælpe dem videre til en selvstændig 
voksentilværelse. Men balancen mellem at støtte 
og give slip kan være svær, for hvem tager over 
når forældrene slipper – og hvad sker der, hvis 
ingen gør?

Den unge kan opleve, at overgangen er svær, vil 
gerne klare sig selv, og er ofte på overarbejde i 
forhold til alle de krav og normer, der er i sam-
fundet. De unge har ofte lidt mange nederlag, og 
rygsækken er sjældent overfyldt af succesople-
velser, hvilket kan gøre det svært og uoverskueligt 
at se ind i en voksentilværelse. Samtidig kan den 

Jeg modtager mange henvendelser i rådgivningen fra forældre til unge hjemmeboende over 
18 år, som har spørgsmål til muligheder for støtte til deres børn efter de er fyldt 18 år. Flere 
af disse forældre giver udtryk for, at de føler sig magtesløse i forhold til, hvilke krav der er 
rimelige at stille, og hvordan deres unge voksne børn skal få hjælp ift. uddannelse, beskæfti-
gelse, bolig, økonomi med videre. 

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Vælger den unge at lade sig repræsentere af en forælder, betyder 
det, at den unge overgiver sine rettigheder og giver lov til, at der 
må afholdes møder uden den unges egen deltagelse. Det betyder 
også, at breve og afgørelser fremsendes til partsrepræsentanten. 
Partsrepræsentanten har ret til at anmode om aktindsigt, samt 
at klage over trufne afgørelser på den unges vegne.

Den unge kan vælge at tage en forælder med som bisidder 
til møder. Således kan forælderen fortsat støtte den unge i 
overgangen til en selvstændig voksentilværelse, og den unge 
beholder sin selvstændige partsstatus. 

ADHD-foreningens socialrådgiver 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  ◆

unge have et stort behov for at løsrive sig fra forældrene. De 
vil måske gerne fortsætte med at bo hjemme, men fravælger 
forældrenes tilbud om at hjælpe med at søge øvrig støtte i 
etablerede systemer med henblik på overgangen til voksenlivet. 

Nogle unge er tidligt bevidste om at de kan få behov for støtte 
fremadrettet, for andre er det en længere proces. Mulighederne 
for at søge støtte er der, også når den unge fylder 18 år, men det 
er naturligvis en forudsætning, at den unge, som er fyldt 18 år, 
er interesseret i støtten og kan se en mening med det.  

Lovgivningen
Kommunerne er forpligtet til at sikre en god overgang til vok-
senlivet for unge med handicap, som er i målgruppen for støtte 
efter servicelovens bestemmelser. Om man er i målgruppen, vil 
altid bero på en konkret individuel vurdering. 1. januar 2021 blev 
kommunerne pålagt at begynde at forberede overgangen allerede 
når den unge fylder 16 år. Det betyder, at hvis familien allerede, 
inden barnet fylder 18 år, modtager støtte efter serviceloven i 
form af f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter 
eller støtte efter servicelovens § 52, skal kommunerne sikre, at 
overgangen til voksenlivet påbegyndes, når den unge fylder 16 
år. Både den unge og forældre skal inddrages i planlægningen.

Nogle familier har ikke modtaget støtte efter serviceloven, men 
oplever, at behovet opstår, når den unge fylder 18 år. Hvis den 
unge står uden job og ikke har gennemført en ungdomsuddan-
nelse, er der mulighed for at søge hjælp via den kommunale 
ungeindsats. Kommunen skal, jf. ”Lov om kommunal ungeindsats” 
koordinere den samlede indsats på tværs af uddannelses- 
beskæftigelses- og socialindsats for de 15-25-årige. 

Muligheder for at forældre fortsat kan støtte
Den unge kan vælge, at deres forældre, fortsat eller fremti-
digt, støtter dem ift. kontakten til kommunen. Det fremgår af 
forvaltningslovens § 8, at alle har ret til at lade sig bistå eller 
repræsentere af andre. 

KURSUS for forældre til teenagere
Alle teenagere kæmper, men teenagere med ADHD/ADD 
kæmper lidt mere. Og vi ser desværre alt for ofte, at de 
ender uden for faglige og sociale fællesskaber.  Derfor er 
der nu mulighed for at deltage på 3 online moduler, der 
stiller skarpt på: 
• Teenager, hjernen og risikoadfærd
• En sårbar hjerne og familiekonflikter
• Uddannelse og mestringsstrategier

9. februar, 9. marts, 13. april 2023, kl. 16.00-18.30

I deltager nemt online hjemmefra
Tilmelding: adhd.dk/kurser

!
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Kære medlemmer

Jeg havde fornøjelsen af at præsentere oplægget 
til målsætningsprogrammet fra vores bestyrelse, 
og jeg må sige, at det stadig giver mig gåsehud. 

Og det var tydeligt, at det samme skete for del-
tagerne på landsmødet. Ja, jeg tør godt skrive, at 
flere blev følelsesmæssigt rørt og følte sig set. Der 
var fuld opbakning til det hele fra ALLE i salen.

Af hjertet tak for, at jeg nu skal gå på arbejde 
for jer i de næste 2 år og arbejde for så stærke 
retninger. I guder, hvor giver det mening. I guder, 
hvor har vi dog et stærkt og modigt fællesskab 
– og ambitiøst. For vi kommer ikke sovende til at 
opnå målene og drømmene. Men vi er jo ikke en 
ADHD-forening for ingenting, vel?

I næste ADHD-Magasin vil vi gå i dybden med 
målsætningsprogrammet og retningen, og jeg 
håber også, vi kan involvere dig. Indtil da, da du 
sikkert er meget spændt allerede, kan du finde 
målsætningsprogrammet på adhd.dk under menu-
punktet ”Om os”.  ◆

ADHD-foreningens retning og store mål sættes jo 
af jer. Sættes af jer, kære medlemmer. For hvad 
er det, der er behov for at ændre, at få mere af, 
eller at skabe for at livet med ADHD bliver, som 
vi ønsker det, og tænker det skal og bør være?  

Retningen sættes ud fra alle de input, vi får af jer 
gennem opringninger, mails, feedback på SOME, 
evalueringer fra kurser, camps, grupper – og alle 
andre steder, hvor vi er sammen.

Vi er et stort fællesskab, og det er ofte, at vi kæm-
per de samme sager, oplever de samme svigt, har 
fælles oplevelser omkring livet med ADHD/ADD 
– ja heldigvis både gode og dårlige. 

Derfor var det også en fornøjelse at være samlet 
så mange til ADHD-foreningens landsmøde i maj 
måned. At være i rum med dedikerede mennesker, 
som alle vil være med til at skabe forandringer og 
støtte op om ADHD-foreningens virke. Det er her, 
vi vedtager det, vi i vedtægterne kalder ”Målsæt-
ningsprogram” for ADHD-foreningen. Det bety-
der, at vi beslutter overordnede temaer for vores 
retning og virke, og ikke mindst sætter vi skarpe 
kanter op for, hvad vi vil have forandret, hvordan 
vi ser ADHD/ADD, og hvad vi lover hinanden, vi 
vil kaste os over – og gøre ADHD-foreningen til. 

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

	  

Vi er ADHD-foreningen
Og her er plads til alle

Vi gør mest for ADHD/ADD
Og det er svært at komme uden om os

ADHD er allestedsnærværende
Men vi retter blikket denne vej lige nu

Vi ved mest om ADHD/ADD

Vi ses mest
Vi er til stede og synlige
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SEJLTUR
Sommerferien startede med en sejltur med ”Klitta” fra 
Århus havn. En flok dejlige unge drenge, to frivillige og 
besætningen på ”Klitta” lagde fra kaj i Århus træskibshavn 
onsdag den 29. juni, og kunne se frem til to dejlige dage til 
søs. Alle mand havde en fantastisk tur med gode snakke 
om besværlighederne ved at have ADHD, lejrbål, masser af 
sejloplevelser, og badetur for de, som havde lyst.

Kæmpestor tak til ”Klitta” for igen i år at være med til at 
give disse drenge en sommeroplevelse for livet. Ligeledes 
en stor tak til de frivillige – uden jer ingen sejltur. 

SOMMERLEJR
Ugen efter stod 17 frivillige klar på Houens Odde for at byde 
velkommen til de 27 familier, der var heldige at komme med 
på årets familiesommerlejr. 

Programmet bød i år på familienetværk, pump-track bane, 
kasseklatring, yoga, skydning, vandrutsjebane, krabbefiskeri, 
disko og meget, meget mere.

Fra tidlig morgen til sen aften, havde alle, både børn og 
voksne, mulighed for at deltage i en masse skønne aktiviteter. 
Mandag eftermiddag deltog alle i fællesaktiviteter, hvor der 
skulle cykles, laves håndaftryk og laves t-shirts, samtidig med 
man lærte de andre lejrdeltagere at kende. 

Tirsdag kom ADHD-foreningens formand Manu Sareen forbi. 
Han brugte dagen på at tale med deltagerne og hjælpe med 
de praktiske opgaver. Tirsdag aften blev alle samlet i laden, 
og Manu havde historiefortælling for alle. 

Deltagerne tog glade og trætte hjem fredag eftermiddag, med 
tanken fyldt op af gode oplevelser og nye netværk. 

Tak til alle de skønne frivillige der gør det muligt at afholde 
sommerlejr. Både de, der er ude blandt familierne, men også 
de, der sørger for en ”verdensklasses” forplejning. 

Stort, Stort TAK.

De første uger i sommerferien er i ADHD-foreningen lig med
dejlige sommeroplevelser for hele familien, og det var det også i år.
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Sommerlejren kunne ikke afholdes uden donationer og 
produkter fra følgende sponsorer:

Østifterne
Jascha Fonden
Købmand Inger Bonnens Fond
Familien Hede Nielsens Fond
Jubilæumsfonden af 12. august 1973
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Tranes Fond
Ferd og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond
Frøknerne Isaacsens Legat
Polar Seafood Foodservice A/S
Mette Munk A/S
Creativ Company A/S 
Staedtler
Plus-Plus A/S
Hama
dantoy A/S
Harboefonden

Tusinde tak. I er med til at gøre en forskel!
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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

Teenageliv
Alle teenagere kæmper, men teenagere med 
ADHD/ADD kæmper lidt mere. Vi ser alt for ofte, 
at de ender uden for både faglige og sociale 
fællesskaber. Vi ser dog også, at forældre, som 
bliver rustet til denne fase, kan være helt afgø-
rende for at holde dem på sporet. Derfor er der 
nu mulighed for at deltage på 3 online moduler.

ONLINE via TEAMS

Tid
Lørdag 5. november 2022

kl. 10.00-16.00
Sted

Roskilde DanhostelPris
1.690,- pr. person

Tilmeldingadhd.dk

☞

☞
☞
☞

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

DE
R 
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R

UD
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NN
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SE
ADHD-foreningen

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

info@adhd.dk
Tlf. 70 21 50 55

ADD set indefra,
udefra og rundt omkring 
- For alle 16+ med interesse
i egen eller familiens ADD
På trods af at ADD ofte kaldes for den stille 
form for ADHD, kan den larme og fylde lige så 
meget. Og det stiller vi skarpt på med dette 
kursus. Vi går i dybden med, hvad der gemmer 
sig bag bogstaverne, men I får også værktøjer 
til at sætte rammerne for en bedre dagligdag.

ODIN HAVNEPARK, LUMBYVEJ 11, 5000 ODENSE C 

9. februar, 9. marts, 13. april 2023 kl. 16.00-18.30

8. oktober 2022 kl. 9.00-16.30
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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 

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

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

2022

2023

10-22

05-22

08-22

07-22

Se flere kurser, og tilmeld dig på adhd.dk

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.

Kurser for voksne  Voksne med ADHD/ADD 23. januar 2023 Online 1.575,- pr. person
   20. februar 2023
   20. marts 2023 

Teenageliv med ADHD  Forældre til teenagere med ADHD 9. februar 2023 Online 1.575,- pr. person
   9. marts 2023
   13. april 2023

01-23

03-23
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Mange mennesker med ADHD føler sig 
udfordrede af sociale arrangementer. 
Det kan være krævende at være i sam-
menhænge med mange sanseindtryk 
eller med mange fremmede menne-
sker. Sociale arrangementer opleves 
som arbejde, og man hygger sig ikke 
som andre gør. Det dræner én for 
energi frem for at give energi, og 
overskuddet kan blive brugt op 
alt for hurtigt.

AF TINE KRISTA HEDEGAARD 
PROGRAMLEDER,
ADHD-FORENINGEN

med til en del af arrangementet, gå tidligt hjem 
fra festen, tage ørepropper i ørerne eller gå en 
tur på et tidspunkt for at få en pause.

3. Sig ja til dig selv ved at sige nej til andre
Pas på dig selv og dit overskud ved at prioritere 
dig selv frem for andre. Mind dig selv om, at du 
godt må sige nej til sociale arrangementer og 
vær opmærksom på, om du siger ja for din egen 
skyld eller for ikke at skuffe andre.

4. Få styr på H’erne
Forbered dig på arrangementet ved at indhente 
information inden arrangementet. Få styr på 
H’erne inden arrangementet, så du kender planen 
og bedre kan forberede dig og slappe af. 

Undersøg fx:
• Hvad skal der ske?
• Hvorfor skal det ske?
• Hvor skal det ske?
• Hvornår begynder og slutter det?
• Hvem skal med?
• Hvad er dresscode?
• Hvad forventes der af mig?

5. Hav styr på nødudgangene
Hav plan B klar, så du ved, hvad du kan gøre, 
hvis du bliver overvældet i situationen. Hvor og 
hvordan kan du trække dig og holde en pause? 
Hvad kan du gøre, hvis du føler, at du mister 
kontrollen eller fx får angst?

Bliv bedre til smalltalk
Hvis samtaler med fremmede og smalltalk er 

Nogle arrangementer er værre end andre, men 
det kan være individuelt, hvad der opleves som 
sværest. For nogle er det samværet med frem-
mede, som man ikke kender, og hvor man ikke 
ved, hvordan man skal komme i snak med dem. 
Man kan være udfordret af smalltalk, som virker 
formålsløst, overfladisk og svært at fastholde 
opmærksomheden ved. 

For andre er samværet med den nærmeste fami-
lie, fx forældre og søskende svært, fordi man 
føler sig som familiens sorte får, som altid skal 
forklare og forsvare, hvorfor man ikke har opnået 
det samme som éns forældre eller søskende, 
som ikke har ADHD.

Uvished og manglende viden om selve arrange-
mentet kan også være en faktor, som bidrager til 
stress og giver modstand. Måske ved man ikke, 
hvem der kommer, hvad der skal ske, eller hvad 
der forventes?

Fem strategier til sociale arrangementer
1. Vælg med omhu og acceptér konsekvenserne
Vær kritisk og deltag kun i de sociale arrange-
menter, som er vigtige for dig og dine nærmeste. 
Vælg de mennesker, som betyder mest for dig og 
acceptér konsekvenserne. Prisen for at deltage i 
din bedste vens bryllup kan måske være to dage 
på sofaen. 

2. Vær med, men på dine egne præmisser
Deltag i de sociale arrangementer, men gør det 
på en måde, som sikrer dig mod at blive drænet. 
Det kan være, at du beslutter dig for kun at være 

Sociale arrangementer
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noget af det, som føles særligt krævende i sociale sammen-
hænge, så tænk på ”smalltalk-evnen” som noget, du kan træne. 
Herunder får du en række tips til, hvordan du kan gribe det an 
i situationen og forberede dig.

Spørg ind til den fælles interesse eller omstændighed
Det kan fx handle om anledningen til, at I er sammen. Spørg 
fx til, hvordan han/hun kender aftenens vært? Hvis det er et 
skolearrangement, så spørg, hvem han/hun er mor/far til? Er 
det et arrangement, som er knyttet til et geografisk sted, så 
spørg, hvor han/hun bor, og hvor længe de har boet i området?

Åbn samtalen med et aktuelt emne
Tag et hurtigt kig på dagens nyheder inden arrangementet og 
forbered dig på at spørge til og tale om 2-3 aktuelle emner, som 
de fleste sikkert har hørt om i de seneste dage. Er det helt nye 
mennesker, som du slet ikke kender, så prøv at finde emner, 
som ikke handler om politik eller religion.

Stil åbne spørgsmål
Spørg fx ”Hvad får du så tiden til at gå med for tiden?” På den 
måde giver du den anden part mulighed for selv at vælge, 
hvilket fokus de vil have i samtalen. Måske vil de gerne snakke 

om arbejde, mens andre vil hellere tale om deres hobby, deres 
frivillige arbejde, deres børn eller et projekt, som de har gang 
i for tiden. Og du får samme frihed, når du sandsynligvis får 
samme spørgsmål.

Stil opfølgende spørgsmål
I stedet for at tale om dig selv, så stil opfølgende spørgsmål til 
det, som din samtalepartner fortæller. Fx Hvor længe har du 
været interesseret i det? Hvordan kom du i gang? Hvem laver 
du det sammen med? Hvad skal der ske fremover?

Følg den anden
Hvis den anden part nævner et emne eller en interesse, så gå 
med den og spørg ind, også selvom emnet ikke er interessant 
for dig – eller du tror, det ikke er interessant.

Lad være med at tale om dit yndlingsemne
Prøv at holde dig fra dit yndlingsemne, medmindre du bliver 
spurgt, eller din samtalepartner har samme interesse. Hvis sam-
talen kommer til at handle om noget, som optager dig meget, så 
er der risiko for, at du kommer til at tale for meget og dominere 
samtalen. Det kan være ok i samtaler med venner, men i en 
smalltalk situation kan det blive alt for intenst.  ◆

Sociale arrangementer
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Så jeg måtte skrue ned for de personlige ambitioner om ”den 
perfekte madpakke” og i stedet tænke i, hvad der kunne spi-
ses løbende ud til fodbold, eller hvad den unge mand nu var 
optaget af. 

Vi prøvede mange ting for at give ham systemer til at huske at 
spise. I en periode skrev vi på de forskellige ting i madpakken 
fx ”spis kl. 10, kl. 12 eller bare ”snack””, så vi kunne guide til, at 
han fik snuppet en sandwich i stedet for at tage lidt nødder, eller 
løbe med æblet, som han alligevel ikke fik spist helt. 

Til sidst blev vi dog enige om, at han bare skulle have to sand-
wich med, og så han kunne gå i de faste ”nødrationer”, som jeg 
havde lagt i tasken i form af nødder og tørret frugt, hvis han 
havde tid – eller brug for mere. 

Rammerne for en god madpakke 
Rammerne for en god madpakke kan man finde god inspiration 
til hos Fødevarestyrelsen, der for nyligt har opdateret deres 
pjece ”Gi’ madpakken en hånd”. Pjecen kan hentes gratis på 
altomkost.dk – og giver god inspiration til indhold i madpakker 
til både børn og voksne. 

En ”håndfuld” består af 5 elementer, der tilsammen skaber en 
varieret og nærende madpakke – et element pr. finger i én hånd. 
De 5 er: Brød (fuldkorn), grønt, på brødet (pålæg), fisk og frugt som 
sagtens kan komprimeres til få, gode elementer i madpakken. 

Fx kan man lave en fuldkornswrap eller sandwich med laks eller 
rejesalat og lidt grønt i, og så en rugbrødsklapsammen med 
banan og pålægschokolade. Hvis dit barn er til snacks, så kan 
det være gnavegrønt med hummus eller pesto at dyppe i, eller 
man kan slå 4 elementer sammen og lave en fuldkornspastasalat 
med pesto, rejer, ærter og agurk – og så et stykke frugt til snack. 

Kommer madpakkerne urørte hjem? 
De fleste forældre vil nok, som mig, opleve at madpakker kom-

mer urørte hjem, samt at overskuddet ofte kan ligge på et meget 
lille sted, når madpakker skal produceres. 

Det kan bare ikke siges nok, at madpakken er vigtig i forhold til 
at tilbyde godt brændstof til en hjerne, der kan komme gevaldigt 
på overarbejde på en lang skoledag, plus at et stabilt blodsukker, 
der kan holde kroppen i lidt bedre balance. 

Så selvom man kan have lyst til enten at droppe den helt (når 
den alligevel ikke bliver spist) eller give dem penge med til 
selv at købe, så kan det bare være virkelig svært at tage gode 
beslutninger på egen hånd. 

Med en madpakke viser vi i hvert fald den gode intention om at 
blive ved med at give vores børn og unge en mulighed for mad 
i løbet af skoledagen. Og selvom min søn efter sommerferien 
starter på HF, så har jeg tænkt mig at smøre hans madpakke, så 
længe jeg må. Det er ikke vigtigt for mig, at han stadig helst vil 
have en super enkel madpakke. Så længe det, jeg kan proppe i 
madpakken er fuldkornsprodukter, overskueligt pålæg og nogle 
gange lidt rester fra aftensmaden (fx pitabrød, wrap med fyld) 
så er jeg godt tilfreds. 

Det er nemlig lige her han fortsat kan bruge en hånd, så han 
kan holde sit fokus på skoledagen og de kampe, han kan være 
nødt til at tage der. Så må man gerne kalde mig ”Curlingmor” 
for lige på det her område ved jeg, at jeg skal feje vejen for ham, 
så længe han giver mig lov. 

Når man har for travlt til gulerødder…

AF STINE JUNGE ALBRECHTSEN
KLINISK DIÆTIST

Det kan til tider være en udfordring, når man både er diætist og mor til en dreng med ADHD. For teoretisk 
set har jeg jo alle de gode intentioner om en sund og varieret madpakke, men samtidig en søn, der omkring 
3. klasse kom hjem og sagde, at han simpelthen ikke havde tid til at tygge gulerødder – så om jeg kunne 
lave en hurtigere madpakke?

Jeg har simpelthen ikke tid til at tygge 

gulerødder. 
Kan du lave en hurtigere madpakke?»»
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ADHD-foreningens familieweekend er ikke et ”familiekursus”, 
men en weekend hvor omdrejningspunktet er at give familier 
med børn med ADHD og deres søskende mulighed for at få et 
afbræk fra hverdagen, lave nogle aktiviteter sammen som familie 
og få gode oplevelser med hjem. 

Desuden giver familieweekenden mulighed for at møde andre 
børn og voksne, der også har ADHD som en del af hverdagen, 
og udveksle erfaringer.

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

ADHD-foreningens familieweekend
Tid
Familieweekend19.-20. november 2022

Sted
SkærbækcentretStoregade 46,6780 Skærbæk

Tilmelding
adhd.dk

☞

☞

☞

Den 19.-20. november 
2022 er der igen mulighed 

for at komme med på 
ADHD-foreningens fami-
lieweekend i Skærbæk-
centret i Sønderjylland. 

I kan læse mere om vores seneste familieweekend her:
• På ADHD-foreningens hjemmeside:
 adhd.dk/familieweekend
• ADHD Magasinet nummer 2/2022 på side 31.

!



GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT 35

Oscar får en ny ven
(Oscar har ADHD 1)
Oscar har ADHD, og det er 
svært at holde kroppen i 
ro, lige meget hvor meget 
han prøver. Alle hans følel-
ser er lidt ekstra… Han er 
ekstra-glad, ekstra-sur eller 
ekstra-ked af det.
De andre børn orker ham 
ikke altid, og nogle driller 
ham. Men Luna kan se, at 
Oscar er ked af det og vil 
gerne trøste ham. Det bliver 
starten på deres venskab.

Oscar vil danse
(Oscar har ADHD 2)
Oscar har uro i kroppen. 
Han kan ikke stå stille. Så 
han danser hele tiden. 
Men Mark synes, at Oscar 
er sær. Så han driller Oscar. 
Oscar bliver ked af det, og 
vil Oscar ikke danse mere. 
Men kan han lade være 
med at danse?

Oscar kaster med ting
(Oscar har ADHD 3) 
Oscar har vrede og uro i 
kroppen. Når han bliver 
vred, kaster han med ting. 
Det er ikke godt. Så Oscar 
må finde en anden måde at 
være vred på. Kan han det?

ADHD-sagen modtager stor 
donation fra OK Benzin

Alle jer, som tanker benzin hos OK, og som har valgt at 
støtte ADHD-sagen, har været med til at samle hele
100.338 kr. ind ved at bruge jeres benzinkort fra OK, når 
I tanker. Det er da helt vildt!!

OK giver i anledningen af corona 30% ekstra i sponsor-
støtte, og med de procenter oveni, løber støttebeløbet 
helt op i de 100.338 kr. (det kan ikke nævnes for tit).

Stort tak til OK Benzin for de mange penge, og tusind tak 
til alle jer som tanker og gør en forskel!

Vil du være med til at gøre
en forskel når du tanker
benzin, så læs mere på
adhd.dk under
menupunktet ”Støt os”.
Eller scan QR-koden.

Har du hørt om Oscar?
- Bogserien “Oscar har ADHD” er ny i ADHD-foreningens webshop

Læs mere i ADHD-foreningens webshop (adhd.dk/shop-
pen), hvor du også kan købe bøgerne og opnå rabat, hvis 
du køber hele serien.!

Det er da
helt vildt
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Efter en bid morgenbrød og en kop kaffe oven på den lange 
rejse, blev dagen skudt i gang med et oplæg om ADHD og søvn. 
Oplægget kom fra Allan Hvolby, der er specialeansvarlig overlæge, 
ph.d. og lektor ved Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland, og 
som blandt andet har forsket i søvn hos børn med ADHD. 

Spørgelysten var stor, og oplægget kunne sagtens have varet 
hele dagen, men til sidst måtte frivilligkoordinatoren bryde ind 
og sende folk til frokost. Et par lokalafdelinger nåede dog lige 

at få Allans kontaktoplysninger, inden de bevægede sig ned til 
frokostbuffeten. 

Så måske du får mulighed for selv at høre mere om ADHD og 
søvn i den nærmeste fremtid? Hold øje med din lokalafdelings 
kalender på adhd.dk. 

Efter frokost tog sociolog og forfatter Rie Frilund Skårhøj os med 
på en motivationsrejse. 

Frivilligdagen bød på viden, 
refleksion og hygge

➾

AF DITTE HELENE VAUPELL RASMUSSEN
FRIVILLIGKOORDINATOR I ADHD-FORENINGEN

Fra Aalborg til Bornholm og fra Als til Nørrebro. ADHD-foreningens frivillige var rejst langt 

for at mødes til den årlige frivilligdag i Strib ved Middelfart. Som altid var der et tætpakket 

program fyldt med viden, underholdning og mulighed for at dele erfaringer.
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For hvordan holder vi motivationen oppe hos os selv og andre, 
når vi er frivillige af forskellige årsager? Bruger vi tiden på det 
rigtige, og er vi gode nok til at samarbejde? Og hvordan undgår 
vi de scenarier, der tager vores motivation som frivillige? 

Rie afbrød indimellem sit foredrag for at lade deltagerne reflek-
tere over deres egen motivation, og hvordan de kunne blive 
bedre til at forventningsafstemme med hinanden. 

Her havde de frivillige meget på hjerte, og vi gik derfra med en 
løftet stemning og lidt mere forståelse for hinandens motivation. 

Pokémons og post-its
Det kan godt være lidt (meget) angstprovokerende, når man står 
i en situation, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal. Derfor 
var det også med en lille smule tøven at folk vendte tilbage fra 
pausen og blev tildelt et billede af en Pokémon. Hvad gik det 
nu ud på? 

Men det hele gav mening til sidst.  Ti borde i salen var nemlig 
blevet udstyret med et tilsvarende billede af en Pokémon, og 
så fandt man den, der matchede sin egen. På den måde fik vi 
delt alle op til eftermiddagens erfaringsudveksling, hvor temaet 
var, hvordan vi skaber rammer for ADHD-foreningens frivillige.
Der gik da heller ikke længe inden salen igen summede af 
energi. Der blev skrevet noter på livet løs, og bordene blev 
hurtigt tapetseret med farverige post-its. Til sidst havde vi tre 
flot dekorerede ark med en masse inputs om, hvordan vi kunne 
skabe de bedste rammer for ADHD-foreningens frivillige. Om 
eftermiddagen var der forskellige workshops faciliteret af ADHD-
foreningens ansatte, og så skulle vi også alle have en god lang 
pause inden aftensmaden.

Illusioner, tankelæsning og en lottokupon
Selvom det var blevet sent, hovederne var fulde af indtryk, og 
den formelle del af frivilligdagen var slut, var der lige et sidste 
indslag efter aftensmaden, og inden vi skulle i seng. 

Illusionist Marco Thomsen underholdt, forbløffede og tryllebandt 
forsamlingen. Det var ikke altid helt klart, hvad der var virkelig-
hed, og hvad der var illusion, og om vi virkelig valgte helt frit. 
Eksempelvis da Marco bad otte tilfældige i forsamlingen i fæl-
lesskab fremstille en tilsyneladende helt tilfældig talsekvens, 
hvorefter vores direktør foran en måbende forsamling kunne 
trække en lottokupon fra 2018 op af en lille æske og afsløre, at 
den ”tilfældige” talsekvens matchede kuponen én til én. 

Hvis nogen, der var til stede, har regnet ud, hvordan han gjorde, 
hører vi gerne fra dig.

Derefter var det (for de fleste) på hovedet i seng inden søndagen 
bød på endnu en lang og tætpakket dag med landsmøde.   ◆

Frivilligdag
Frivilligdagen er en gratis, årlig tilbagevendende begi-
venhed for ADHD-foreningens frivillige. 
Skal du være med næste år? Så skriv til frivilligkoordinator 
Ditte på dhr@adhd.dk for at høre om mulighederne for 
at blive frivillig. 

!
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Holstebro
Kvindegruppen i Holstebro
Tid og sted: 1. torsdag, hver måned kl. 18.30 - 21.00, 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 

• 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, så hold øje med vores Face-
bookgruppe, og på hjemmesiden. 

Kontaktinfo: Følg med på ADHD-foreningens hjemmeside:
adhd.dk/lokalafdelinger/midt-oestjylland og på vores face-
bookside. 

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.

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

 
Kontaktinfo
Følg os på:
Facebookside: ADHD Midt-Vestjylland
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.

Arrangementer
Følg med på Facebook, adhd.dk under arrangementer for Søn-
derborg Lokalafdeling. Der bliver også sendt en invitation ud 
på mail:  
• September: Arrangement hos Sønderborg Skytteforening (Sky-

debanevej 5A, Sønderborg).
• Oktober: Arrangement om unge med ADHD i uddannelse.
• November: Juledekorationer, nisseskattejagt og grillmad. 
• December: Julefilm på Nordals. 

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 egenbetaling. 
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

- Børn gør det godt, når de kan 
Kursus med Jenny Bohr om samarbejdsbaseret problemløsning
Tid og sted: 24. september 2022 kl. 11.00-15.00, Ringsted Sport 
Center, Tværallé 8, 4100 Ringsted.

Jenny Bohr er lærer og har en master i specialpædagogik. Hun 
har arbejdet med børn og unge med kognitive forstyrrelser, 
herunder ADHD, i 20 år. På kurset kan man forvente viden og 
værktøjer, der giver mening og er anvendelige i hverdagen, 
leveret med indlevelse og glimt i øjet.

Yderligere oplysninger findes på adhd.dk under menupunktet 
"lokalafdelinger", Vestsjælland.
Tilmelding via adhd-vestsj.nemtilmeld.dk/

ADHD-venner 
Vi har valgt - igen i år - at vi gerne vil kåre "Årets ADHD-venner" 
i ADHD-ugen, uge 38. Hertil har vi brug for hjælp, så hvis du ken-
der til steder i vores lokalområde, hvor der gøres en ekstra og 
positiv indsats for at inkludere mennesker med ADHD i positive 
fællesskaber, og oplevelser i fritids- eller kulturtilbud, så skriv til: 
lokal@adhd-vestsj.dk og fortæl, hvem du gerne vil indstille med 
en begrundelse for din indstilling. 

Indstillingen skal være os i hænde senest mandag i uge 38.

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

Vil du give en hånd med? 
Lokalafdelingens arbejde og aktivitetsniveau er 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.

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

Caféaften Køge
Tid og sted: Først mandag i hver måned kl. 18.45-21.30, Reha-
biliteringscenteret ved Køge st., Rådhusstræde 10C, 4600 Køge. 
Afholdes i samarbejde med Bedre Psykiatri Køge og psykote-
rapeut Anette Dahl Høm.

September: Rollen som pårørende til psykisk sårbare med stress, 
hukommelse og humør.
Oktober: Ikke i aften, skat – jeg er træt.
November: Tabu, hemmeligheder og respekt.
December: Det eneste jeg ønsker mig til jul.
Kontakt: oestsjaelland.dk eller tlf. 21 81 01 77, som aflyttes onsdag. 

Caféaften i Roskilde
Tid og sted: Sidste torsdag i hver måned, kl. 19.30, PsykInfo, 
Københavnsvej 26 F, 1.sal, 4000 Roskilde.
Kontakt: Helge Andersen, tlf. 25 67 12 75.

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

ØSTSJÆLLAND

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. 

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.dk
Oplysninger om alle vores aktiviteter kan findes på adhd.dk 
under lokalforeninger - Nordsjælland. Vel mødt!

Venlig hilsen Bestyrelsen

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 15.00-20.00, Hovedgaden 38,4420 
Regstrup. 
For alle, der har ADHD inde på livet og er over 13 år.  
Gratis entré, kaffe mm. Det koster et mindre beløb at spise med 
og tilmelding til spisning er påkrævet.

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

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Mund- og fodmalende kunstnere i Danmark

Sankt Peders Stræde 39 · 1453 København K
Telefon 4635 4975 · E-mail: mail@mfk.dk · www.mfk.dk

Undervisningsmaterialer til folkeskolen
og voksenundervisningen ...

www.forlaggraff.dk

Tæpper Gulve Gardiner Senge

Garant Brovst
Merkurvej 2 · 9460 Brovst · Telefon 98 23 25 00

www.garant.nu

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

Industrivej 17 - 9440 Aabybro
Tlf. 98 24 40 10
www.kurts-auto.dk

AUTOREPARATIONER
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

AF ALLE KENDTE MÆRKER

BYGMA GALTEN  
Frichsvej 57 - 8464 Galten - Tlf. 86 94 36 11 

galten@bygma.dk - www.bygma.dk
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Strømgade 8 • 9800 Hjørring
Tlf. 98 92 60 11

HJØRRINGS STØRSTE UDVALG I HERRETØJ

www.martinkok.dk

                 Tyrsigvej 26
       9870 Sindal
Tlf. 20 60 53 93

20 60 34 37

DIN ANLÆGSGARTNER I 
Billund, Give, Vejle, Jelling og Trekantområdet

Tlf. 7217 0079 • Mobil 5089 2802 • info@4hoje.dk • www.4hoje.dk • www.facebook.com/4hoeje

A/S

www.p-v.dk     9626 1400

Vi har et bredt sortiment af skærende kvalitetsværktøj.
Vores leverandører er nogle af verdens bedste

til professionelle brugere.

Kontakt os på 23 93 61 58 
Tustrupvej 1, 8585 Glesborg • rolf@rm-kloak.dk • rm-kloak.dk

Vi tilbyder alt fra anlæg til beton- og kloakarbejde
samt andre opgaver for en entreprenør

ENTREPRENØR & KLOAKMESTER 
I DJURSLAND, AARHUS N OG RANDERS

HØJ KVALITET OG OVERHOLDELSE AF AFTALER
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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.




