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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 DemantDanni Elmo

ADHD-foreningens ambassadører

og din familie kan bruge. Skulle du have en idé til et kursus eller 
arrangement, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte 
sekretariatet. Husk at du på adhd.dk finder hjælp til formulering 
af ansøgning om økonomisk støtte hos kommunen. Slutteligt 
kan du fordybe dig i artiklen om lokalafdelingernes arbejde på 
side 43. Og skulle du blive inspireret til at deltage i det lokale 
arbejde, så ved jeg, at der mangler frivillige ude i landet!

Dit medlemskab skaber Håb og Handlekraft - brug det
Måske har du et barn eller et ungt menneske, som i disse dage 
starter i skole eller på en ungdomsuddannelse. Jeg kan huske, 
hvordan det var, da Kasper og jeg stod i den situation. Og med et 
års erfaring som lærer i folkeskolen og sønnens første år på en 
ungdomsuddannelse, vil jeg opfordre dig til at gå på opdagelse 
på foreningens hjemmeside og i dette ADHD Magasin. Her finder 
du mange relevante materialer, der kan hjælpe både dig, dit 
barn, den unge og ikke mindst lærere og andre fagfolk i mødet 
med ADHD og andre vanskeligheder. Gør brug af hjemmesiden 
og den store mængde viden, som ligger her og giv den videre. 
Jeg ved fra mit daglige arbejde, at det vil blive modtaget positivt. 

Til sidst håber jeg, at du, når du har læst dette magasin, som 
jeg, sidder med oplevelsen af, at dit medlemskab virkelig er med 
til at gøre en forskel og skaber håb og handlekraft. Vi står overfor 
et travlt efterår, som for mig særligt handler om ADHD Konfe-
rencen i september (du kan stadig nå at tilmelde dig!), arbejdet 
med at få Kærlighed i Kaos® på finansloven og ikke mindst få 
ADHD og andre handicaps på dagsordenen i den kommunale og 
regionale valgkamp op til valgdagen den 21. november. Så ferien 
er slut og nu er det i arbejdstøjet – jeg glæder mig.

Rigtig god læselyst!

I kalenderen er vi kommet til august, og måske er du som jeg, igen 
i gang med arbejdet efter en dejlig ferie. Jeg har blandt meget 
andet brugt ferien på at læse eller genlæse store mængder af 
rapporter og undersøgelser om ADHD og lignende vanskeligheder, 
som ender i min mailboks. Det er spændende læsning, noget er 
meget opløftende, men en del vidner også om, at vores mission 
med at gøre ADHD til Håb og Handlekraft absolut ikke slutter 
lige rundt om hjørnet.

Sommerens aktiviteter
Ferie, fritid og fællesskaber er overskriften for flere af de artikler, 
du kan fordybe dig i i denne udgave af ADHD Magasinet. 

Foråret startede med Unge Campen for de 18 – 25 årige. Læs 
om hvordan de unge har skabt nye venskaber, udfordret sig selv 
og hinanden og ikke mindst nydt fællesskabet. 

Fællesskab var også kodeordet for årets sommerlejr. Sikke en 
stemning jeg mødte, da jeg svingede ind på lejrpladsen. 

Sommeren bød på et nyt tiltag – en sejltur for en gruppe unge 
med ADHD. Nyd artiklen om deres oplevelser i Århus bugten. 
Disse tre aktiviteter har kun kunnet gennemføres, fordi mange 
frivillige ildsjæle har knoklet, sekretariatet har planlagt og ikke 
mindst, fordi sponsorer og fonde har valgt at støtte netop vores 
aktiviteter. En kæmpestor tak til alle. 

Tid til ny viden 
I denne udgave kan du også læse et udpluk af foreningens tilbud 
om kurser og arrangementer. Jeg håber, du finder noget, som du 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGEN
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Kærlighed i Kaos® får international anerkendelse 
Ny forskningsartikel slår fast, at ADHD-foreningens danske 
forældretræningsprogram kan være med til at imødekomme 
samfundets stigende behov for at hjælpe familier med ADHD.

Ca. 100.000 danske børn står hver dag op med ADHD-sympto-
merne uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Medicin 
kan dæmpe symptomerne, men der findes ingen behandling, der 
kan kurere ADHD. Værktøjer til at leve med ADHD og forebygge 
tilstødende problematikker er derfor et vigtigt mål for familierne 
– og for samfundet – og behovet for et større udbud af dansk 
forældretræning er stigende. En netop publiceret videnskabe-
lig artikel i ”Journal of Abnormal Child Psychology” finder, at 
ADHD-foreningens frivilligbaserede forældretræningsprogram 
Kærlighed i Kaos® kan være med til at knække kurven. Kærlighed 
i Kaos møder familiernes behov for viden og metoder og sætter 
dem rettidigt i gang med en positiv udvikling.

ADHD i Danmark
I Danmark lever ca. 100.000 børn med ADHD (prævalens), hvoraf 
de ca. 20.000 modtager medicinsk behandling. Der har været en 
markant stigning i antal af diagnoser siden 2001, og der stilles 
dagligt ca. 22 ADHD-diagnoser i Danmark.

At have et barn med ADHD eller ADHD-lignende vanskelig-
heder er en stor belastning i en familie og også en betydelig 
samfundsøkonomisk udgift. Konfliktniveauet kan være højt, og 
det skaber over tid nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre 
mellem familiemedlemmerne, som er ødelæggende for relatio-
nerne og for omsorgen for barnet. Det er vigtigt at tage hånd 
om barnets vanskeligheder og forældrenes frustration i tide, 
så børnene ikke vokser op til at blive udsatte unge og voksne. 

Rockwool Fondens Forskningsenhed anslår, at den samlede 
samfundsmæssige omkostning ved ubehandlet ADHD i barn-
dommen er i omegnen af 3 milliarder kroner om året i forhold 
til behandling, medicin, kurser, specialundervisning, inklusion, 
tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser, tab af indkomst, 
sygdom, kriminalitet og tabte skattebidrag. Det er en stor sam-
fundsmæssig byrde, der gennem en årrække har været stærkt 
stigende – og som uden modvirkende initiativer må forventes at 
fortsætte. Men udviklingen kan imødegås med få og enkle midler.

Kærlighed i Kaos®

ADHD-foreningen har skabt konceptet Kærlighed i Kaos® (KiK), 
som er det første danske evidensbaserede forældretrænings-
program, der er udviklet specifikt til ADHD og ADHD-lignende 
vanskeligheder. Programmet er for forældre til børn på 3-9 
år og baserer sig på frivillige, professionelle trænere. Det er 
udviklet og afprøvet af foreningen igennem de seneste 6 år og 
effektmålt ved Randomiseret Kontrolleret Studie af SFI med 
støtte fra TrygFonden. 

Forskningen dokumenterer, at programmet gør en markant, 
positiv forskel for familierne. Forældrene oplever en signifikant 
forbedring i den måde, hvorpå de ser sig selv som forældre. De 
oplever øgede forældrekompetencer, mere overskud i hverda-

gen, færre konflikter og en større optimisme omkring barnets 
fremtid. Undersøgelsen tyder på, at den viden og de værktøjer, 
forældrene har fået, fører til varige forbedringer i familierne.

Samtidig giver KiK et netværk med andre forældre i samme 
situation, og der skabes adgang til ADHD-foreningens lokalaf-
delinger, for at sikre at Peer-to-Peer perspektivet inddrages. 
Siden 2011 har ADHD-foreningen haft 592 forældre i KiK-forløb 
27 steder i Danmark, og ADHD-foreningen oplever stadig stor 
efterspørgsel på forældretræning i Danmark. 

Kærlighed i Kaos® differentierer sig fra andre udenlandske 
programmer, der anvendes i Danmark i dag. For det første tages 
der højde for, at forældrene selv kan have ADHD. Desuden tilby-
des programmet, så forældrene på egen hånd kan iværksætte 
en forebyggende indsats uden om f.eks. kommunen, hvor der 
ofte er længere ventetid. Udregninger fra både Socialstyrelsen 
og SFI viser, at KiK er en samfundsmæssig gevinst, der giver 
effekt for færre penge. 

Kontakt for mere information:
Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen, tlf. 28 19 19 18.
Christoffer Scavenius, forsker hos SFI, tlf. 33 48 09 71.
Læs mere om Kærlighed i Kaos® på adhd.dk/kaerlighed-i-kaos

Den videnskabelige artikel
Læs den videnskabelige artikel ” Bending the Curve: A 
Community-Based Behavioral Parent Training Model to 
Address ADHD-Related Concerns in the Voluntary Sector 
in Denmark” her: 
adhd.dk/effekten-af-kaerlighed-i-kaos

Meddelelse fra ADHD-foreningen

Som forælder har jeg fået markant 

bedre forståelse og langt flere værk-

tøjer til at hjælpe mit barn.

                                    F
orælder
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SFI’s jubilæumspris, der er på 25.000 kr., gives til en person, en 
gruppe af personer eller en organisation, der på velfærdsområdet 
har ydet en særlig fortjenstfuld indsats, for at forskningsbaseret 
viden bliver omsat til konkret brug i socialfaglig praksis.

I 2017 går jubilæumsprisen til ADHD-foreningen. I begrun-
delsen hedder det bl.a.:

ADHD-foreningen har modet og viljen til at arbejde ud fra 
den bedste eksisterende viden. Foreningen evner at bygge bro 
mellem forskning og praksis på en eksemplarisk måde, de tør 
udsætte deres egne projekter for effektmåling af højeste kvalitet, 
og de er klar til at tage konsekvensen af resultaterne. Ved at gøre 
den forskningsbaserede vidensudvikling til en integreret del at 
sin praksis medvirker ADHD-foreningen således på bedste vis til 
at forbedre vilkårene for børn og voksne med ADHD i Danmark.

I begrundelsen fremhæves især ADHD-foreningens foræl-
dretræningsprogram ”Kærlighed i Kaos®”, der bygger på viden 
fra udenlandske forskningsresultater og dernæst er udviklet 
målrettet den danske kontekst. Derudover er ”Kærlighed i Kaos®” 
blevet evalueret efter højeste metodiske standard for effektmå-

Torsdag den 29. juni 2017 blev SFI’s jubilæumspris overrakt for sidste gang. Det er ADHD-foreningen, 
der får prisen for at have modet og viljen til at arbejde ud fra den bedst eksisterende viden.

ling – et lodtrækningsforsøg – og ved anvendelse af validerede 
måleredskaber.

Prisen bliver modtaget med stor begejstring hos ADHD-
foreningens direktør Camilla Louise Lydiksen:

”Vi er så stolte over at modtage denne anerkendelse fra 
SFI. Det styrker vores motivation for at fortsætte arbejdet med 
”Kærlighed i Kaos®”, som vi håber, kan blive en helt almindelig 
indsats i civilsamfundet. Vi hører direkte fra forældrene, at ind-
satsen og den faglighed, der ligger bag, gør en markant forskel 
hver eneste dag. Den videnskabelige dokumentation, som SFI 
har lavet, giver os et solidt grundlag for at få indsatsen ud til de 
mange familier, som har ”Kærlighed i Kaos®” til gode,” siger hun.

Det er fjerde og sidste gang, at SFI’s jubilæumspris uddeles. 
Prisen blev i 2010 tildelt cand.soc. Winnie Kjærsdam, i 2012 gik 
prisen til centerchef Preben Siggaard, og i 2014 modtog Mød-
rehjælpen prisen.

ADHD-foreningen vil gerne sige en stor TAK til Trygfonden for 
at støtte projektet ”Kærlighed i Kaos®”, og alle de frivillige som 
har været med i projektet. I har alle været med til at gøre en 
stor forskel, og været med til at vinde prisen. TAK!

ADHD-foreningen får SFI-pris
for vidensbaseret  praksis

SFI er Det nationale forskningscenter for velfærd. Læs hele 
nyheden om jubilæumsprisen på sfi.dk (søg på ”jubilæ-
umspris”).

Prisen modtages af ADHD-foreningen.
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ADHD-foreningen siger mange tak til alle jer, der 
har valgt at fortsætte medlemskabet i ADHD-
foreningen 

Oplever du, at du ikke længere får dit medlemsblad, kan det 
skyldes, at din betaling for kontingent 2017 ikke er gået igennem. 

Men fortvivl ikke. Du kan stadig nå at være med i vores fæl-
lesskab, være en del af at gøre en forskel for børn, unge og 
voksne med ADHD. 

Hvordan gør jeg det?
- Indbetal på det fremsendte indbetalingskort
- Overfør via Mobilpay 53 72 99 11, husk angiv dit medlemsnum-

mer
- Overfør via banken til kontonummer 3575 3266623534, husk 

at angive dit navn og medlemsnummer.

Samlet gør vi ADHD til Håb og Handlekraft.

Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen

Landsmødet i ADHD-foreningen
... her træffes beslutningerne

Mange tak

Landsmøde 2018 
Næste landsmøde afholdes den 6. maj 2018.

Vidste du, at du som medlem af ADHD-foreningen har 
stemmeret til ADHD-foreningens landsmøde, og at din 
stemme er med til at bestemme ADHD-foreningens retning 
for de næste to år? 

Landsmødet er den øverste myndighed i ADHD-foreningen, 
det vil sige, at her træffes beslutninger, som er afgørende 

for ADHD-foreningen og dens arbejde. Alle medlemmer kan 
deltage på ADHD-foreningens landsmøde. På landsmødet 
afholdes valg, og målsætningsprogram og vedtægtsæn-
dringer besluttes.

Læs mere om ADHD-foreningens landsmøder: adhd.dk/
foreningen/landsmoede/
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Trænger I som familie til sjove og hyggelige oplevelser med 
børnene? Er I interesserede i en weekend, hvor I møder andre 
familier, som også har ADHD tæt inde på livet? Så meld jer til 
ADHD-foreningens familieweekend sidste weekend i september 
tæt ved Fænø ved Middelfart.

Vi skal bo i familiehuse på ”FænøSund Konference” i natur-
skønne omgivelser tæt på skov og hav. I weekenden er der 
mulighed for ro og fordybelse, samtidig vil der være masser af 
aktiviteter for både børn og voksne, mulighed for at dele erfa-
ringer med de andre familier. I vil også få redskaber til at gøre 
hverdagen mindre konfliktfyldt.

Tid og sted: Lørdag den 30. september - søndag den 1. oktober 
2017. FænøSund Konference og Ferie, Oddevejen 8, 5500 Mid-
delfart.
www.midti.dk

Hvem kan deltage: Forældre og deres børn med diagnosen ADHD 
i aldersgruppen 3 – 10 år samt søskende op til 14 år.

Pris: Voksne 360 kr. – Børn 180 kr.
Medlemsrabat: 20%.

Prisen dækker: Overnatning i familiehus, aktiviteter for både 
børn og voksne og forplejning. Husdyr må ikke medbringes.

Tilmelding:
adhd.dk/kursus/familieweekend/
Bemærk der er et begrænset antal pladser.

Yderligere oplysninger:
Nicholas Caron, nc@adhd.dk eller telefon 70 21 50 55.

Ugeplanen: Organisering 
af hverdagens opgaver
Lær om ugeplaner som 
værktøj til at skabe over-
blik i hverdagens opgaver, 

gøre opgaverne synlige og sikre at opgaverne bliver udført. 
Forskellige udformninger bliver præsenteret, og der vil blive 
arbejdet med deltagernes egen ugeplan. Alle deltagere 
går hjem fra workshoppen med deres egen individuelle 
ugeplan samt en strategi for, hvordan de vil bruge og 
implementere den i hverdagen.

Du kan tilmelde dig workshoppen på adhd.dk/kurser-
og-workshops/ 

Piktogramtavlen: Visuelt 
overblik over hverdagens 
opgaver og aftaler
På denne workshop kan 
du lære om piktogram-

tavlen, som er et visuelt værktøj til at skabe overblik over 
ugen og dagens aftaler og opgaver. Vi ser på forskellige 
udformninger, og du skal arbejde på at udforme din egen 
piktogramtavle. 

Du kan tilmelde dig workshoppen på adhd.dk/kurser-
og-workshops/

Kom og lær hvordan du på en let måde kan få mere styr på 
din hverdag. Har du først styr på hverdagen, får du mere 
overskud til andre ting, f.eks. venner, arbejde, studier, det 
at være forældre eller kreative projekter. 

ADHD-foreningen inviterer unge under 25 år med ADHD 
til to spændende workshops i ADHD ugen, en i Jylland og 
en på Sjælland. Hvis du vil, er du velkommen til at tage 
forældre med. Vi skal nok sørge for noget lækkert at spise. 

Så hvis du gerne vil overtage styringen fra ADHD’en, så 
kom og få inspiration til strategier og praktiske systemer 
– så du kan lave dit eget system, som passer til dit liv. 

Workshoppen veksler mellem undervisning, erfarings-
udveksling, praktisk arbejde og individuelt arbejde med 
sparring fra underviseren. Målet er, at du laver dit eget 
system eller strategier, så du kan gå i gang med at bruge 
det i dit eget liv, og derved blive mindre afhængig af andre 
og få mere overskud.

Kom med på familieweekend
i naturskønne omgivelser

Horsens
Onsdag den 20/9 kl. 17-20
på Learnmark Horsens,
Stadionsvej 2, 8700 Horsens

Køge
Lørdag den 23/9 kl. 10-13
EUC Sjælland
Lyngvej 25c, 4600 Køge

Er du under 25 år og har ADHD?
Så kom og få input til en
overskuelig hverdag
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AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Et kig i mestringsbanken 

ADHD/ADD og uddannelse
 - 10 gode råd
1. Tag dig selv og din ADHD/ADD alvorligt
Når man har ADHD/ADD, kan det være fristende at lade være 
med at tænke på koncentrationsbesvær, uro eller impulsivitet 
og i stedet fokusere på, hvor fedt og spændende det bliver at 
komme i gang med sin uddannelse. Man vælger måske at se 
tiden an og forholde sig til eventuelle udfordringer når (og 
hvis) de opstår. 

Det er svært at finde motivationen for at beskæftige sig med 
et problem, som man ikke har mærket på egen krop endnu. 
Men har du ADHD/ADD, så vil du komme til at mærke den på 
en eller anden måde i din uddannelse, og hvis du udskyder alle 
overvejelser til den tid, vil det nogle gange være for sent og for 
svært at gøre noget ved det.

2. Forhold dig til dine vanskeligheder, styrker og behov
– Hvad er min ADHD-uddannelses-profil?
Måske har du gennem din tid i folkeskolen oplevet, at man 
kendte dig og dine behov godt og forstod at tilgodese dem. 

Denne gang tager vi et kig i Mestringsbanken om emnet uddannelse.  Læs med her og få gode råd 
til din uddannelse. Læs endnu mere på adhd.dk/mestringsbanken

Dine forældre har på samme måde forstået, hvilke hensyn de 
skulle tage til dig, og de har kunnet formidlet viden om dine 
udfordringer og behov til de voksne omkring dig. 

Nu er du sandsynligvis på egen hånd, og der er nye men-
nesker omkring dig, som ikke kender dig og dine udfordringer. 
Derfor vil det hjælpe dig, hvis du kan blive god til at sætte ord 
på dine udfordringer, styrker og behov – og gerne skriver det 
ned som en slags ”uddannelsesprofil”. Dette er også vigtigt, hvis 
uddannelsesstedet skal kunne støtte dig, eller hvis du selv skal 
arbejde med relevante strategier og rutiner.

3. Sæt luppen på din nye situation og din uddannelsesinstitution
Selvom man har klaret sig godt i skolen, så kan det stadig være 
relevant at spørge sig selv, hvorfor og hvordan man har klaret sig? 
Nogle strategier kan måske stadig bruges, men det kan ske, at de 
gamle strategier ikke vil fungere i den nye situation. Sæt derfor 
luppen på din nye situation og din uddannelsesinstitution og 
spørg dig selv, hvad er det for en slags uddannelse, jeg har valgt? 

Skal vi sidde meget, er det klasseundervisning, forelæsninger, 
værkstedsfag eller foregår meget af læringen som projektarbejde, 
selvstudium, hjemmearbejde, praktik og gruppearbejde? Og 
hvad vil dette kræve af mig? 

Udfordringerne vil være forskellige fra person til person, men 
det er den specifikke viden om, hvad der er netop din udfordring, 
som kan hjælpe dig til at finde en god måde at håndtere det på.

4. Hvordan fungerer min hverdag? 
Succes på uddannelsen forudsætter for mange en forholdsvis 
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Et kig i mestringsbanken 
velfungerende hverdag. Spørg derfor dig selv, hvordan din hver-
dag egentligt fungerer? Får du vasket tøj, købt ind, lavet mad, og 
er der styr på økonomien? En hverdag, som ikke fungerer, kan i 
værste fald være med til at gøre uddannelse svær.

5. Undersøg mulighederne for støtte og søg om støtte
Undersøg allerede inden du går i gang med din uddannelse, 
hvilke muligheder for støtte, der er på uddannelsen. Tag kontakt 
til studievejlederen, fortæl om din ADHD og find ud af, om der 
er relevante former for støtte, som du kan søge. Søg så tidligt 
som muligt. 

Under uddannelsen
6. Vær opmærksom på energiregnskabet
Mange med ADHD eller ADD arbejder mindre effektivt end andre. 
Man bruger længere tid på opgaverne, kan koncentrere sig i 
kortere tid af gangen, har brug for flere pauser og har sværere 
ved at organisere sin tid. Acceptér at dette er et vilkår for dig 
og vær forberedt på, at du skal bruge længere tid på at lave dit 
hjemmearbejde og forberede dig til timerne. Vær derfor realistisk 
og giv dig selv tid nok til din uddannelse, og vær opmærksom 
på, at andre aktiviteter ikke stjæler for meget tid.

7. Brug kalenderen aktivt
Brug din kalender aktivt til at holde overblik over dine timer, 
hvornår du skal lave dit hjemmearbejde og andre aftaler og 
opgaver. Sæt både aftaler og opgaver i din kalender, så du på 
denne måde får reserveret tid til fx at lave dine skriftlige opgaver 
eller andet hjemmearbejde. Vær i det hele taget opmærksom 
på, at uddannelse ofte kræver planlægning.

8. Bryd ned i mindre enheder
Find en god teknik til at komme i gang med og færdiggøre 
opgaver. For mange hjælper det at bryde opgaven ned i min-
dre bidder, som hver for sig er overskuelige at gå i gang med 
og gøre færdige. Denne strategi kan bruges i forhold til alle 
former for opgaver – både skolearbejde, opgaver i hjemmet 
eller hobbyprojekter.

9. Lav hjemmeopgaver på skolen
Hvis du har hjemmearbejde (lektier) på din uddannelse, så få 
dem lavet på skolen inden du tager hjem. Måske findes der et 
bibliotek, en læsesal eller et andet stille område, hvor du kan 
arbejde. På den måde kan du holde fri, når du kommer hjem. 
Og du risikerer ikke at komme så langt væk fra skolearbejdet, 
at du glemmer det, når du kommer hjem. Husk at fri fra skole 
sjældent betyder fri fra uddannelsen.

10. Hjælpemidler
Tal med studievejlederen om, hvilke hjælpemidler skolen kan 
hjælpe dig med, og brug selv fx dimseting til at holde koncen-
trationen i timerne, en lille Time Timer, når du skal lave hjem-
mearbejde eller høreværn/musik i ørerne, når du skal arbejde 
uden at blive forstyrret af andre.

Vil du vide mere? 
Kig ind på side 15 her i ADHD Magasinet. Så kan du på 
”Socialrådgivernes side” læse om de muligheder, du 
har for at søge om forskellige former for støtte til din 
uddannelse.
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MENTORSTØTTE
Det er meget hjælpsomt som ung og voksen med diagnosen 
ADHD at få bevilget en mentor. Det gælder både i forhold til 
at være på en uddannelsesinstitution og med andre mere 
personlige forhold. 

ADHD-foreningen har gode erfaringer med mentorordningen. 
Rådgivningen modtager positive tilbagemeldinger fra mennesker 
med ADHD, som har fået bevilget en mentor. Det er hjælpsomt 
at få denne personlige guidning, og det letter studietiden at få 
hjælp til f.eks. struktur, overblik og planlægning. Det kan også 
betyde meget for trivsel og arbejdsglæde, at der også kan gives 
ekstra guidning og forståelse for f.eks. de sociale spilleregler. 

En undersøgelse, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget 
i 2015 blandt 2593 unge mellem 18 og 30 år fra tretten jobcen-
tre, viser, at det kan være en stor hjælp for udsatte unge at få 
tilknyttet en mentor.  

Hvad kan en mentor?
En mentor kan hjælpe med det, der er svært i uddannelse 
eller job. Både når man på en arbejdsplads, en uddan-
nelsesinstitution, og med andre mere personlige forhold. 
Mentorordningen bevilges af kommunens jobcenter. Læs 
mere: www.star.dk under menupunktet: ”Indsatser og ord-
ninger”.

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE
Unge med ADHD har mulighed for at søge om støtte i studie-
forløbet. 

Mange unge, der har ADHD, har gavn af at få en støtteordning i 
studieforløbet. Der findes forskellige støttemuligheder, og samlet 
kaldes ordningen Specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS-ordningen skal sikre, at de studerende med en fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en ungdoms- og 
erhvervsuddannelse på lige fod med andre. Den studerende skal 
have tilbud om specialundervisning eller anden specialpæda-
gogisk bistand fra skolerne, hvis der er behov.
• Hvordan søger du? 
• Hvilke betingelser er der? 
• Hvilke uddannelser gælder det? 
Du kan læse alt om SPS-støtte på www.spsu.dk

Mange unge, der har ADHD, har gavn af at få en støtteord-
ning i studieforløbet.

Vil du vide mere om støtte i forbindelse med din uddannelse?  
• Læs mere på adhd.dk under menupunktet Social indsats.
• Læs om SPS-støtte på: www.spsu.dk
• Læs om mentorordning på www.star.dk – Indsatser og ord-

ninger.
• Tjek ind på adhd.dk under menupunktet social indsats. 
• Læs om studieteknik i ”Mestringsbanken” på side 12 i dette 

ADHD Magasin.
• Kontakt Kirsten Nørgaard på mail: socialrdg@adhd.dk eller 

tlf. 53 72 99 08.

Få gode råd til din uddannelse i Mestringsbanken i dette ADHD 
Magasin på side 12 og 13.

KONTAKT ADHD-FORENINGENS
SOCIALRÅDGIVER, KIRSTEN NØRGAARD: 
TELEFON 53 72 99 08
TIRSDAG: 14.00-17.00 
TORSDAG OG FREDAG: 9.00-14.00
MAIL: SOCIALRDG@ADHD.DK

Socialrådgiverens side
Det er godt at have en støtte i sin uddannelse



17

21

ADHD-FORENINGEN 2017KURSUS MAGASINET
Do

wn
lo

ad
 ku

rs
us

m
ag

as
in

et
 p

å 
ad

hd
.dk

 u
nd

er
 ”k

ur
su

sk
ale

nd
er

” Uddannelse der du’r

ADHD-foreningens kurser 2017

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på: adhd.dk 
 

Økonomisk støtte
Har du spørgsmål til ansøgning om 
økonomisk støtte for at kunne deltage 
i kurserne, er du velkommen til at kon-
takte ADHD-foreningens rådgiver Kirsten 
Nørgaard på tlf. 53 72 99 08 eller mail:
socialrdg@adhd.dk

Mere info
Se mere info om uddannelse på ADHD-
foreningens hjemmeside: adhd.dk, tlf. 
70 21 50 55 eller på mail: info@adhd.dk

Kursus  Målgruppe  Dato  Sted  Kursus nr.

Familieliv med ADHD Familier med ADHD hos børn i alderen 23.-24. september Middelfart 07-17
 9-15 år. Søskende over 9 år er velkomne 

Konflikthåndtering –  Forældre  7. oktober +  Middelfart 09-17
opfølgning (1.+2. modul)  (Kurset forudsætter, at man har 4. november
 taget grundforløbet) 

Teenageliv med ADHD Forældre til teenagere med ADHD 28.-29. oktober Middelfart 08-17

ADHD i parforholdet Par, hvis forhold er udfordret af ADHD 16.-17. september Ejby (Vestfyn) 06-17

ADHD-foreningen tager forbehold for ændringer.

ADD set indefra, udefraog rundt omkring
På dette kursus sætter vi spot på ADD. Vi starter med at se på, hvad vi egentlig ved om ADD og om forskelle og lighe-der mellem ADD og ADHD. Derefter ser vi på, hvordan det er at leve med ADD. Sidst, men bestemt ikke mindst, ser vi nærmere på, hvordan man kan hjælpe sig selv og andre med de udfordringer, ADD giver i hverdagen.

Målgruppe:
• Forældre/pårørende til mennesker med ADD• Voksne med ADD
Lørdag d. 4. november 2017 kl. 9.00-16.35, på hotel Comwell i Kolding.

Er dit parforhold udfordret af ADHD? 

Meld jer til et weekendkursus. Når weekenden er slut, kan I 

mærke, parforholdet er styrket. I føler jer tættere forbundet 

og bedre rustet til at klare hverdagens udfordringer - også 

dem der følger af ADHD.

ADHD i parforholdet

Målgruppe: Par, hvis forhold er udfordret af ADHD

Kursus nr. 06-17, 16.-17. september, Fjelsted Skov Kro, Store 

Landevej 92, 5592 Ejby.
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Inklusionsopgaven er kommet bag på mange af dem, som i 
sin tid besluttede inklusionsloven, forstået på den måde, at 
opgaven har krævet ressourcer og tid til omstilling for at ruste 
de lærere og pædagoger, der skal løfte opgaven. Flere steder 
har hverken ressourcer eller tid været til stede. Derfor mener 
ADHD-foreningen, at der er arbejdet bagvendt - fordi man først 
har placeret og/eller fastholdt det antal elever, der skulle til for 
at nå en målsætning, for derefter at finde ud af HVOR meget, 
det kræver. ADHD-foreningen tror, at den alt for store del af 
forældre, der oplever, at deres børn ikke trives, ofte oplever, at 
der ikke handles hurtigt nok - beredskabet/handleplanerne for, 
hvad man skal stille op, er stadig forskelligartede og tenderer 
visse steder til ”famlen i blinde”. Det ”koster” for de børn, der 
lynhurtigt ekskluderes på hårdeste vis, og for de forældre der 
oplever hårdknude i samarbejde med skole og andre instanser. 
Magtesløsheden og frustrationen overtager!

Når det er sagt, tænkes det, at det er vigtigt at slå fast, at vi, i 
foreningen, rent faktisk arbejder hårdt, både nationalt og lokalt 
med at fremme inklusionen i folkeskolen - bl.a. via foreningens 
tilbud om procesfacilitering og sparring til lærere og pædagoger, 
pt. via de ekstremt billige, udbudte skolekurser (som der er stor 
efterspørgsel på).

Vi forsøger hele tiden at byde ind eller at deltage der, hvor 
det kommer flest muligt til gavn - bl.a. via tilbudsformuleringen 
i samarbejdet med VIA University College, som er ansvarlig for 
uddannelse og videreuddannelse af både nuværende og frem-
tidige lærere og pædagoger i de danske folkeskoler. 

Det drejer sig om mestring af skoledag og hverdagsliv for 
elever med ADHD og autismespektrumforstyrrelse samt opkvalifi-
cering af ressourcepersoner (lærere og pædagoger) på landsplan. 

Inklusionsloven er vedtaget, og da det blev besluttet at ophæ-
ve 96% - måltallet, så var inklusionen sket, hvorfor vi også er 
nødt til at mønstre energien ud på skolerne, altså der hvor 
børnene er og oplever svære skoledage. Og det har foreningen 
prioriteret at smide ressourcer efter. Her er det nemlig vigtigt, 
at vi får adgang til - og bliver inviteret ind på skoleområdet, og 
meget vigtigt, NÅR vi gør, at vi er i stand til at udbyde kvalifi-
ceret undervisning og støtte - og ikke mindst er i stand til at 
samarbejde med de voksne, der skal løfte opgaven, til gavn for 
de elever, det hele handler om.

ADHD-foreningen har skrevet utallige læserbreve, deltaget 
i utallige høringer, lavet inklusionskampagne både alene og 
sammen med Det Centrale Handicapråd, skole og forældre. For-
eningen har samarbejdet med Danmarks Lærerforening og holdt 
møder med politikere og KL så mange gange, at der ikke længere 
er tal herpå. Og søger man på ADHD-foreningen og inklusion 
på Google, ja så er der også over 25.000 steder, der er berørt.

Håber, at vi alle kan mønstre energi og kæmpe på de mange 
forskellige niveauer, vi har adgang til hver især. Det nytter ikke 
at kæmpe mod hinanden men med hinanden og sammen 
for en vigtig sag. Dette er langt større end debat på facebook 
eller i medierne. Vi er nødt til at have adgang til steder, hvor 
beslutningerne tages, og der, hvor det rent faktisk er muligt at 
få iværksat ændringer. 

Opgaven er svær, og den forfærdelige økonomi i kommu-
nerne gør, at det til tider føles umuligt. Vi er naturligvis med i 
regeringens inklusionsudvalg og vil fortsætte arbejdet, når det 
fortsættes i regi af KL. Faktisk ser vi det som en stor mulighed, 
at KL skal forsøge at lande eftersynet og opfølgningen, for det 
giver os mulighed for at komme lidt tættere på den maskine, 
der SKAL iværksætte og gennemføre de nødvendige ændringer.  

Og vi stopper ikke, før det bliver bedre. 

Vi stopper ikke, før vi kan tilbyde børn med ADHD ordentlige 
forhold på skolerne. Vi stopper ikke, før forældre til børn med 
ADHD oplever deres børn i såvel faglig og social trivsel i det 
rette skoletilbud. Det skylder vi ungerne. Og så vil vi selvfølgelig 
gøre mere for, at I alle kan følge vores arbejde – og for at vi kan 
arbejde mere sammen. Og hvad er mere oplagt end det kom-
mende kommunalvalg? 

Så jeg håber, at vi sammen, alle sammen, kan mønstre vores 
energi og engagement i den retning lige om lidt. Lad os vise de 
mange kommuner at vi vil have en bedre prioritering af vores 
børn, og at vi ikke accepterer flere svigt.

Kære medlemmer

CAMILLA LOUISE LYDIKSEN,
DIREKTØR
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ADHD-foreningen kan godt forstå og anerkende den store frustration, der ligger bag mange hen-
vendelser til foreningen, mange opslag på facebook og herunder den store aktivitet, der følger 
omkring forholdene på de danske skoler for børn med ADHD
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Robusthed 
Vil du være bedre til at håndtere 
udfordringer i livet?
Læs denne nye bog om ”Robust-
hed” 

Overlæge Poul Lundgaard Bak 
er forfatter til bogen ”Robust-
hed”, og hvis du vil høre ham 
fortælle om robusthed, kan du 
klikke ind her: adhd.dk/shop-
pen/litteratur.
Her kan du også købe bogen. 
Læg mærke til det gode pris-
tilbud som er inkl. forsendelse.

I denne bog fortæller fagpersoner fra Danmark og Grønland om 
deres arbejde med robusthed i samværet med børn og unge.

Bogens artikler beskriver, hvordan man med viden og red-
skaber fra Robusthedsprogrammet, som er en del af Forsk-
ningsprogrammet for Mental Børnesundhed under Komiteen 
for Sundhedsoplysning, kan støtte børn og unge i deres hverdag 
og udvikling.

Bogen er fyldt med forskningsforankret viden, praktiske erfa-
ringer og fortællinger om tankevækkende oplevelser i mødet 
med børn og unge.

Bogen indeholder artikler fra skole-, special-, sundheds- og 
socialområde, rusmiddelbehandling og terapi, men redskaberne 
kan bruges af alle på tværs af fagområder, ligesom bogen inde-
holder masser af inspiration og konkrete værktøjer til forældre 
og andre, der vil vide mere om robusthed hos børn og unge.

Robusthed 
Bogen er redigeret af overlæge Poul Lundgaard Bak
Klik ind på adhd/shoppen/litteratur og hør Poul Bak fortælle 
om robusthed.
Pris: 220 kr.

Tankernes hus
Vi har noget til fælles, som er usyn-
ligt 
Hvad er tanker – og hvordan kan 
vi bruge vores tanker?  Tankernes 
hus og andre små historier til børn 
og voksne.

Inde i os alle sammen har vi 
noget til fælles, som er helt 
usynligt: Vi tænker. Tanker er 
praktiske og vidunderlige – og 
tanker kan være forfærdelige. 
Derfor er tanker ikke det vær-
ste i verden at tænke over. 
Overlæge Poul Lundgaard Bak 
har netop udgivet ”Tankernes 
hus”. 

Derfor er tanker ikke det værste i verden at tænke over. De små 
fortællinger i denne bog handler om, hvad tanker er, og hvordan 
vi kan bruge vores tanker. Til sjov og til alvor.

Hvis du er syv, er det nok en voksen, der læser historierne 
for dig. Måske mens du tegner din egen historie. I hvert fald kan 
du selv digte med, hvis du bruger din fantasi. Hvis du er sytten 
eller syvogfyrre eller syvoghalvfems, så er historierne nok mere 
en slags små tankespejlinger på alt det, du allerede ved. 

Til langsom læsning - God fornøjelse.

Tankernes hus 
• Snurrekugler
• Kunsten at sluge en kamel
• Sejl din sø 
• Drengen, der skød en tanke 
Klik ind på adhd.dk/shoppen/litteratur/ og hør Poul Lundgaard 
Bak fortælle om Tankernes Hus.
Pris:  160 kr.

Tankernes hus og Robusthed 
Nye bøger på tilbud i webshoppen

Vil du have rabat? 
Du kan købe begge bøger for 315 kr. inkl. forsendelse 
Tankernes Hus og Robusthed
Køb her: adhd.dk/shoppen/litteratur
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ADHD-FORENINGENS
LOKALAFDELINGER

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

relsen i dagtimerne. Mails bevares løbende, og hvis dit 
telefonopkald ikke besvares straks, så prøv igen senere. 

Nedenstående er blot et udpluk af de mange, forskellige 
spændende arrangementer, der er i lokalafdelingerne.
Hold øje med din lokalafdelings hjemmeside og face-

book for at se alle arrangementerne.



På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Café i Silkeborg
Er du voksen med ADHD – eller pårørende til en voksen med 
ADHD? Så kom og besøg vores ADHD-café.
Tid og sted: Den første onsdag i hver måned, kl. 18.30-20.30, 
Frivillig Center og Selvhjælp.
Silkeborg, Estrupsgade 4, 1. sal, 8600 Silkeborg www.selvhja-
elpsilkeborg.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: LENETTE LUNDSGAARD HANSEN
FREDENSLUNDVEJ 3, 7480 VILDBJERG, TLF. 51 21 02 36
E-MAIL: VEST@ADHD.DK

MIDT-VESTJYLLAND

FORMAND: ANNY BECH ANDERSEN
TERNDRUPSKOVBRYNET 9 . 9575 TERNDRUP . TLF. 22 18 00 55
E-MAIL: NORD@ADHD.DK

NORDJYLLAND

FORMAND: SØREN ZASTROW
KIRSTINELYSTVEJ 15, 8300 ODDER
E-MAIL: AARHUS@ADHD.DK

MIDT-ØSTJYLLAND

Lørdag den 10. juni afholdt vi sommerfest i Ree Park. Vi har 
modtaget følgende:

”Vejrguderne var med os, da vi stod op lørdag morgen. Det var 
vores første besøg i Ree Park, og vores første sommerfest med 
ADHD-foreningens lokalafdeling Midt-Østjylland. 
Vi blev vel modtaget ved parkens indgang af to personer fra 
lokalafdelingens bestyrelse, der udleverede infomateriale og 
indgangsbilletter. Af sted gik det til køen med alle de andre, 
troede vi. 
Vi blev dog hurtigt spottet af andre fra bestyrelsen og hevet 
forbi de mange ventende, dejligt at der var gennemtænkt mulige 
udfordringer og fundet veje for at undgå dem. 
Parken er en sand jungle med fine stier og gangbroer, som betød, 
at vi nemt kom omkring og kunne udforske de mange dyr. Vi så 
bl.a. løverne, giraf og ulvene, inden det var tid til frokost ved den 
reserverede base, velvalgt ved en indhegning med klappedyr 
samt en legeplads. 
Eftermiddagen gik med at se flere dyr, især på den 20 minutters 
lange togtur rundt i parken. Efterfølgende var der dejlig kage, 
saft, frugt og kaffe. 
Bestemt en dejlig dag med super service og mulighed for at 
snakke med andre medlemmer, samtidig med at børnene kunne 
hygge sig, og vi alle slappede af. Det er ikke sidste gang vi besø-
ger Ree Park, og ikke sidste gang vi deltager i sommerfesten. 

Mange hilsner Fam. Stahl Rasmussen 

Bowling
Så er efterårets program sendt ud. Som sædvanlig starter vi med 
en bowlingdag lørdag den 17. september fra 10.30 – 14.00 hos 
Bowl & Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J. Pris pr. person kr. 

65,-. For mere information og tilmelding se vores hjemmeside 
og/eller facebook.

ADHD Messe
For 4. år vil der være ADHD-
messe i lokalerne ved Audi-
toriet på Psykiatrisk Hospi-
tal i Risskov, lørdag d. 23. 
september fra kl. 10 – 15. Vi 
har i år deltagelse af ADHD-
foreningens formand, Dorte 
Vistesen. Desuden har vi 
kontakter til mange spæn-
dende udbydere, der vil give deres bud på, hvordan man kan 
gøre sin hverdag med ADHD lidt lettere. Det endelig program 
for dagen bliver opdateret på hjemmesiden og facebook. Der 
er gratis entré og alle er velkomne.

Kursusdag med Jenny Bohr 
Lørdag den 18. november afholder vi en kursusdag med Jenny 
Bohr. Detaljerne er ikke på plads ved bladets deadline, så hold 
øje med vores udsendte program, facebook og hjemmeside.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der på vores hjemmeside, 
er oplysninger om de netværksgrupper, vi har kendskab i vores 
område. Skulle du kende til en gruppe, der ikke er nævnt – og 
som gerne vil reklameres for, så send os et par linjer.

Find os: 
• Facebook ADHD Midt-Østjylland 
• adhd.dk under ADHD Midt-Østjylland

Venlig hilsen Bestyrelsen

Kommende arrangementer 
Samtlige arrangementsdetaljer er under udarbejdelse og vil 
blive mailet til jer, når de er færdige. 
Hold også øje med  adhd.dk/fyn  og  www.facebook.com/groups/
adhd.fyn/

10. sept. Fjordens Dag i Odense – Lokalafdelingen er i år til-
stede på dagen sammen med Oliz, som er et nystartet 
firma, der laver hjælpemidler med vægt til børn med 
særlige behov. www.oliz.dk 

18. sept. ADHD og søvn – Oplægsholder Allan Hvolby - special-
læge og ph.d. - forskningskoordinator for børne- og 
ungdomspsykiatrien i den vestjyske del af Region 
Syddanmark. Bolbro Brugerhus kl. 19.00-21.30.

23. okt. ADHD og bedsteforældre – Oplægsholder Trish 
Nymark – psykoterapeut med ekspertviden på ADHD-
området. Bolbro Brugerhus kl. 19.00-21.30.

11. nov. ADHD og søskende - Oplægsholder Trish Nymark – 
psykoterapeut med ekspertviden på ADHD-området. 
Pårup Skolens centerafdeling kl. 10-14.

Caféerne fortsætter efter sommerferien med flg. opstartsdatoer:
22. aug. Forældre til Børn og Unge med ADHD/ADD – café-

gruppe hver 2. tirsdag – ulige uger. Bolbro Brugerhus 
kl. 16-18.

FORMAND: LISE LOTTE NIELSEN
LILLESKOVVEJ 50, TOMMERUP ST., 5690 TOMMERUP
E-MAIL: FYN@ADHD.DK

FYN
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Kultur- og Idrætsnat, fredag den 8. september 
(Bemærk – den er flyttet 2 uger frem i forhold til tidligere år).
Fredag den 8. september er vi igen med til Kultur- og Idræts-
natten i Sønderborg, der i år har 20 års jubilæum. Igen vil de 
orange balloner fylde gadebilledet og give et indtryk af, at ADHD 
findes, og ikke er til at komme uden om. Kom til vores stand og 
få en snak, et bolsje, en brochure eller andet merchandise. Vi 
glæder os allerede.

Netværksgruppe for voksne med ADHD/ADD
Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.45 på Sund-
hedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg.
Netværksgruppen kan du kontakte gennem Lene Bæk Morten-

FORMAND: JENS PETER RAVN
RIS BØGE 18 . 6640 LUNDERSKOV . TLF. 26 20 30 81
E-MAIL: SYDJYLLAND@ADHD.DK

SYDJYLLAND

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev under lokalafdeling 
Sydjylland på adhd.dk, så får du alle informationer direkte i 
din mailboks.

Gruppe på Facebook – Sydjylland
Mød os på Facebook. Her er der plads til debat, spørgsmål, svar, 
og her vil vi også informere om aktiviteter og andre aktuelle 
nyheder.

Netværksgrupper/caféer 
Læs mere om netværksgrupper og caféer på hjemmesiden.
Har du lyst til at starte netværk/café i dit område, så hjælper vi 
jer gerne i gang. Kontakt os på sydjylland@adhd.dk

Har du en idé til et arrangement eller lyst til at give en hånd med?
Kontakt os på tlf. 26 20 30 81 eller skriv til os på mail: sydjyl-
land@adhd.dk 
Fortæl os om din idé, så hjælper vi gerne med at få arrange-
mentet/aktiviteten i gang.

Venlig hilsen Bestyrelsen

22. aug. Kvinder med ADD/ADHD – cafégruppe hver 2. tirsdag 
– ulige uger. Bolbro Brugerhus kl. 16-18.

29. aug. Voksne med ADD/ADHD inde på livet – cafégruppe 
hvor pårørende også er velkomne – lige uger. Bolbro 
Brugerhus kl. 16-18. 

Nyt tilbud
ADHD-venlig familiecafé – Nyt projekt i samarbejde med Bolbro 
Brugerhus.
Aktiviteter og fællesspisning for børn og voksne – Brugerhuset 
laver aftensmad til deltagerne.
Mandage i ugerne 36, 38, 40, 44, 46, 48 og 50, Bolbro Brugerhus 
kl. 16-20.

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: NIELS J. SMEDEGAARD
MIDTKOBBEL 22 . 6440 AUGUSTENBORG . TLF. 30 82 64 00
E-MAIL: SOENDERBORG@ADHD.DK

SØNDERBORG

Du kan finde information om aktiviteter på hjemmesiden samt 
facebook.
• På adhd.dk
• facebook: ADHD foreningen Lolland Guldborgsund Vordingborg 

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: CHANIE SUSANNA DYBDAHL
KÆRSTRUPVEJ 1 . 4960 HOLEBY . TLF. 60 17 94 54
E-MAIL: LGV@ADHD.DK

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

Vi søger en frivillig som kan hjælpe os med at lave facebookop-
slag, oplæg til flyers og plakater, som kan bruges som reklame 
for vores spændende tilbud og aktiviteter. 
Måske er det dig eller en du kender?

Foreningernes dag
På Foreningernes dag får vi besøg af Sune Demant, som er 
ambassadør i ADHD-foreningen. Sune vandt Den store Bagedyst 
i 2016. Han kommer og pynter cupcakes med børnene. Samtidig 
kan du få mere viden om ADHD. Der vil være medlemmer fra 
bestyrelsen ved standen hele dagen. 
Tid og sted:  Lørdag d. 2. september, kl. 12-15, Rådmandshaven, 
4700 Næstved. Tilmelding: Ikke nødvendig.

Frivilligdag
ADHD-foreningens lokalafdeling for Næstved, Faxe og Stevns 
deltager i den landsdækkende Frivilligdag med en stand. Samtidig 
er der indvielse af det nye Frivilligcenter. Der vil foregå mange 
aktiviteter denne dag både for børn og voksne.
Tid og sted: Fredag den 29. september, kl. 14-16, Farimagsvej 16, 
4700 Næstved. Tilmelding: Ikke nødvendig. Deltagelse er gratis

Sid nu stille!
Charlotte Hjorth fra ADHDkompaniet fortæller om at være for-
ælder til et barn og nu ung med ADHD, samtidig med at hun 
selv fik diagnosen som 43-årig. Hør, hvad hendes søn har lært 
hende, så hun er blevet en endnu bedre mor. Charlotte Hjorth 
er Professional Certified ADHD Coach (PCAC) og Professional 
Certified Coach (PCC).
Foredraget henvender sig til unge og voksne med ADHD eller 
lignende udfordringer, forældre, fagprofessionelle og andre 
interesserede. Der vil blive trukket lod om den prisbelønnede 
dokumentar (dvd) ”ADHD & elsker det!” blandt deltagerne.

FORMAND: BIRGITTE KOFOED NIELSEN
RUNESTENEN 111, 4700 NÆSTVED, TLF. 28 29 34 51
E-MAIL: NFS@ADHD.DK

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

sen på mail: lbmo@sonderborg.dk eller på mobil 27 90 03 60, 
eller via Facebook

Vi arbejder løbende på at lave arrangementer:
Tjek lokalafdeling Sønderborg på ADHD.dk eller på facebook
Hvis du sender din mailadresse til soenderborg@adhd.dk, kan 
vi også løbende sende dig invitationer til vore arrangementer.

Venlig hilsen Bestyrelsen



FORMAND: MABAST RAHMAN
TUJAVEJ 5 . 4600 KØGE . TLF. 51 84 29 86
E-MAIL: OESTSJAELLAND@ADHD.DK

ØSTSJÆLLAND

Caféer 
Køge 
Tid og sted: Den 2. tirsdag og torsdag i hver måned, kl. 19.30 til 
ca. 21.00, Multisalen i Lyngbo Ølbycenter 86, Køge. 
Tirsdage: For forældre med børn og torsdage for voksne med 
ADHD. Kontaktperson: Susanne, tlf. 30 24 71 47.

Roskilde 
Tid og sted: Den sidste torsdag i hver måned, kl. 19.30, Kornerups 
vænge 9. (Psykinfo´s lokaler), Roskilde.
Følg os på ADHD-foreningen Østsjælland facebookside.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Familiecafé
Sidste lørdag i hver måned, kl. 13 – 16, Hillerød frivilligcenter, 
Fredensvej 12, Hillerød. 

Café for voksne med ADHD 
Første torsdag i hver måned i Hillerød frivilligcenter kl. 19- 22.

Ud i fremtiden 
Tirsdag den 19. september kl. 9 -16 kan du møde os på uddan-
nelsesmesse i Frederiksborgcentret, Milnersvej 39, Hillerød.

Teenager og ADHD
v/ Jenny Bohr 
Et par spændende timer for teenagere, deres forældre og andre 
der er tæt på teenagere i hverdagen.
Tid og sted: Tirsdag den 26. september kl. 19-22, Kedelhuset, 
Fredensvej 12, Hillerød.
Tilmelding: Via hjemmesiden. 

Tilmeld dig vores Nordsjælland nyhedsbrev på hjemmesiden 
adhd.dk Der kunne komme et tilbud, du ikke vil gå glip af. Og 
på adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: DORTHE NIELSEN
FASANVÆNGET 452, 2980 KOKKEDAL, TLF. 52 99 29 02
E-MAIL: NORDSJAELLAND@ADHD.DK

NORDSJÆLLAND

På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: ANDERS DINSEN
ESPEGÅRDSVEJ 20 A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 28 18 49 25
E-MAIL: STORKBH@ADHD.DK

STORKØBENHAVN OG BORNHOLM

FORMAND: LISBETH GAARDE KOFOED
MØLLEBÆKVEJ 5, 4560 VIG
E-MAIL: VESTSJAELLAND@ADHD.DK

VESTSJÆLLAND

VIDEN OM ADHD OG MEDICIN
v/ overlæge Søren Krue.
Kom og få basal viden om ADHD og medicinsk behandling. Kur-
set henvender sig til voksne, der har nydiagnosticerede børn, 
men voksne, der selv har fået diagnosen kan også få glæde af 
indholdet.
Tid og sted: Lørdag den 9. september 2017 kl. 13-16, i Børne- og 
Ungdomspsykiatriens lokaler, Birkevænget 9, indgang Z 2, 4300 
Holbæk. Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Sammenhængskraft mellem tiltag i skole og hjem
v. folkeskolelærere Christina Hjerrild og Karina Thygesen.
Torsdag den 23. november kl. 17.00 til 20.00.
Oplæg for forældre og fagfolk om sammenhængskraft mellem 
hjem og skole. Både Christina og Karina har gennem årene til-
egnet sig en solid faglig viden om ADHD og autisme. De kender 
til de problematikker, der ofte knytter sig til skolen og til de 
problematikker, som man ofte står med som pårørende, forælder 
og som lærer. Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger

ADHD Café Vestsjælland 
Åben hver tirsdag kl. 16 til 20, Hovedgaden 55, 4420 Regstrup – 
dog ikke i skolernes ferier. Det er gratis! 
Vi sørger altid for, at der er kaffe og lidt frugt. Der er for det 
meste planlagt lidt aktiviteter, men det kan også være helt 
stille og roligt.
Der bliver lavet aftensmad hver tirsdag. Klik på ”deltager” i begi-
venhed på facebook og skriv, hvor mange man kommer - helst 
senest mandag. Prisen for mad er 20 kr. pr voksen og 10 kr. pr 
barn, dog max 50 kr. for en familie.
Som gæst i ADHD caféen forventes det, at man hjælper lidt til 
og sørger for egne børn.
Følg Caféen på facebook.

Kalender 
• 21. september Uddannelsesmesse i Slagelse.
• 23. september ADHD dag med åbent hus i caféen.
Læs mere på lokalafdelingen sider her: adhd.dk under 
lokalafdelinger og i Facebook gruppen www.facebook.com/
groups/515503585301647/

Tid og sted: Søndag den 8. oktober, kl. 13.00-15.30, Sydpolen 
Kobberbakkeskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved.

Tilmelding: 
Tilmelding senest den 1. oktober 2017 via mail til: nfs@adhd.dk 
eller SMS 28 29 34 51.
Betaling på dagen: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke - med-
lemmer.

Oplysninger om aktiviteter
Se adhd.dk under lokalafdelinger eller følg os på Facebook: ADHD 
foreningen - lokalafdeling Næstved-Faxe-Stevns.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Nyhed i Webshoppen
Et verdensomspændende fænomen
Et verdensomspændende fænomen – og med god grund. Bag 
populariteten og et væld af flotte billeder på sociale medier 
gemmer sig et system, der i realiteten er ret enkelt. Det er det 
mest basale, du har brug for, til at skabe overblik, finde ro og 
holde fokus. Systemet er endda så fleksibelt, at du selv kan 
tilpasse det efter behov – finder du en bedre måde at liste dine 
opgaver på, så er det smertefrit at ændre.

Hvad går det ud på? 
I sin enkelthed går bullet journaling ud på at føre kalender og 
tage noter på en struktureret facon. En Bullet Journal indeholder, 
som udgangspunkt, helsidesoversigter over hver måned, og min-
dre oversigter for hver enkelt dag. Med et indeks, nummererede 
sider og de særlige symboler, der bruges i oversigterne, er syste-
met særdeles effektivt og kan give dig både overblik og sindsro.

Vi har samlet en pakke, så du kan starte din egen ”Bullet Journal”. 
ADHD-foreningens Bullet Journalpakke består af:
• 1 stk. Leuchtturm 1917 A5 notesbog med prikker i assorterede 

farver
• 1 sæt Viking Colibri Brush tusch i 24 farver
• 1 stk. loop penneholder i ass. farver
• 1 stk. Fisher Space Pen Cap-O-Matic kuglepen i assorterede 

farver
• Diverse stickers
• Post-it
• Introduktion til Bullet Journal
• 1 stk. malebog
Det hele leveres i en Viking Solid multiboks A4
Alt dette får du for kun kr. 595,-

Købes i ADHD-foreningens webshop:  
adhd.dk – Klik ind under webshop – pædagogiske værktøjer.

Bullet Journal

Tag styring, skab overblik 
og hold fokus
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Campen er udviklet med støtte fra Jørgen Kastrups Min-
delegat, og har siden 2013 været et årligt tilbagevendende 
tilbud til unge voksne med ADHD i alderen 18-25 år.
ADHD-foreningens Camp 2017 er støttet af: 
• Jørgen Kastrups Mindelegat
• Ernst og Vibeke Husmans Fond
• Knud Højgaards Fond
• Fritidsagenten A/S
• Therm-a-Rest
ADHD-foreningen takker for alle donationer til campen.

Stor tak til alle jer unge, der deltog. Som positivt hang 
i og holdt ud, også når vi pressede jer. I er modige og 
besidder en imponerende kampgejst.

Campen for unge voksne 2017

ALLE FOTOS: ADHD-FORENINGEN 

Et udpluk af mit møde med dem jeg plejer at 
kalde Danmarks modigste unge mennesker…

Med let rystende hænder og tøvende skridt
Ankomsten er for flertallet med let rystende hænder og tøvende 
skridt den første dag på ADHD-foreningens camp for unge voksne 
med ADHD/ADD. For det kræver lidt overvindelse at stå der på 
parkeringspladsen og ikke rigtigt vide, hvem de andre er, og 
hvad der egentlig venter.

Men der er ikke meget tid at tænke i, for der skal etableres 
lejr. De unge inddeles i 3 lejrgrupper, hvor alle skal slå telt op, 
der skal graves bålplads, og man skal måske også se de andre 
lidt an. Der går dog ikke lang tid, før der snakkes på kryds og 
tværs. Hjælpsomhed og åbenhed blandet med en smule famlen 
varmer hele situationen op. Der vikles teltsnore ud. Stemningen 
er god, humøret er hastigt stigende. Og det på trods af at der 
skal renses fisk til aftensmaden dagen efter.

Det er lørdag, og en ny dag begynder
Lørdag er dagen, hvor der skal ADHD/ADD på plakaten. Helt 
bogstavelig talt. For efter et kort oplæg, skal deltagerne bl.a. 
lave deres egen ADHD/ADD plakat. Dagen handler i det hele 
taget om, hvordan ADHD/ADD kan forstås, og hvad det betyder 
for den enkelte. Der er både fælles træk og forskelligheder. 
Deltagernes egne plakater er én måde at arbejde med det på. 
”Take a stand-øvelsen”, hvor de unge svarer på spørgsmål ved 
at placere sig i lokalet, er en anden måde. Der tages stilling til, 
hvordan man opfatter sig selv og andre, og der åbnes for debat 
om, hvorfor man har taget det standpunkt, man har. 

Dagens finaleopgave er madlavning over bål
Der skal træffes valg, fordeles opgaver og planlægges, så alle 
elementer kan serveres på samme tid, og så alle i gruppen har 
opgaver. Ambitionerne er store, gå på modet lige så. Det med 
egentlig at komme i gang - måske lidt sværere. Men på trods af 
perioder med silende regn, kommer der mad på bordet i alle 
grupper. Og det er rigtig god mad. Overraskelsen er at spore flere 
steder – ”Den fisk er jo på højde med en gourmetoplevelse”. 
Mætheden breder sig som en tilfreds summen i grupperne. Dagen 
slutter af med et fælles bål. Alle har arbejdet hårdt, både med sig 
selv og med det praktiske. Der er tidligt ro i og omkring teltene.

En rejse på tusinde mil starter med det første skridt
Man siger, at en rejse på tusinde mil starter med det første 
skridt. Det skriver jeg ikke fordi den vandretur eller den kanotur, 

deltagerne skulle ud på denne tredje dag på campen, faktisk var 
tusinde mil. Nej, nærmere fordi deltagernes evne til at tage det 
første skridt på campen, giver ordsproget en særlig betydning. 
For selv de største projekter, opgaver eller udfordringer, starter 
med ét enkelt skridt. Og selvom den opgave man står overfor 
virker uoverskuelig, og man ikke har alle løsninger på forhånd, 
skal man ikke lade sig stoppe. Måske mærkede den deltager det 
særligt, der var bange for at sætte sig ned i kanoen, eller den, 
som var usikker på, om vandreturen ville være for uoverskuelig. 
For hvad skulle der mon ske på de poster undervejs, og vigtigst 
af alt, kan jeg mon klare det, jeg skal, uden at fejle?

Grænser udvides for flere denne dag. Og lige netop meningen 
med at grænser gerne må udvides og ikke overskrides, bliver 
helt tydelig her. For på campen er der altid en mulighed for at 
”stå af”, der gives lovning på en udvej, hvis utrygheden bliver for 
stor hos deltagerne. F.eks. SKAL man ikke ro hele vejen i kano, 
men man kan stå af og gå resten af vejen. Selvfølgelig opfordres 
man til at tage det første skridt og prøve. Og det ser jeg ske for 
rigtig mange, både denne morgen, hele dagen og flere steder i 
løbet af hele campen.  For disse unge tør tage det første skridt 
i opgaver, der umiddelbart virker uoverkommelige. De arbejder 

AF  LOUISE HÜBERTZ POULSEN,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

I gang med egne plakater.
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rigtig hårdt, mest med sig selv. Og forhåbentlig får de øje på 
det, jeg ser. De kan langt mere, end de tror de kan! 

Mandag - og campens sidste dag
Det er dagen, hvor der skal afsluttes, ryddes op og siges farvel. 
Nogen glæder sig nok meget til gensynet med deres egen seng. 
Men det er også dagen, hvor der skal tænkes et par tanker om, 
hvad det er, man måske har lært om sig selv, eller om det at 
være sammen med andre. Det, der går mest igen, er, for de 
flestes vedkommende, ret tydeligt: At møde andre, som forstår 
hvad det vil sige at leve med ADHD eller ADD, er helt unikt. 
Oplevelsen af et sammenhold, en indforståethed og følelsen 
af at høre til deltagerne iblandt, er en følelse, der for mange 

er alt for sjælden. Forhåbentlig er der her skabt grobund for 
at skabe sig et netværk, hvor de grundfølelser er en selvfølge.

Min forhåbning er, at gode oplevelser forplanter sig i de 
unge. Måske er det følelsen af at kunne mere end man troede, 
eller følelsen af at sejre ved at tage udfordringer op, ét skridt 
ad gangen.

Som jeg står og ser efter deltagerne, da de tager afsted fra 
årets camp, syner de fleste højere, end de var, da de ankom. 
Måske er det bare de ranke rygge. Der er i hvert fald ikke meget 
tøvende over den måde, de bevæger sig på.

Samarbejdsøvelse.

På vej.

De modigste unge mennesker - Camp for unge voksne 2017.
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Den 3. -5. juli deltog en gruppe på 8 unge med 
ADHD på sejltur 1 med ADHD-foreningen.
Det blev et par intense dage fyldt med nye 
venskaber, nye udfordringer, ny viden og en 
masse sjov og ballade. Der var både plads til 
badetur i Nappedam, hummerjagt og til kunst 
ved Marselisborg.
Her kan du se et par billeder fra turen og læse, 
hvad de unge selv sagde om oplevelsen.

Sejltur for unge med ADHD, Tur 1

ALLE FOTOS: ADHD-FORENINGEN

          Det bringer folk sammen. Man får’Bros’. Man får set en masse forskellignatur                                              Jonathan
Fællesskabet er rigtig godt. Det bringer folk sammen, som normalt ikke kommersammen                                   Nikolaj

Det er hyggeligt at være sammenpå Klitta                                        Wilhelm
Venskaberne er gode. Vi har lavet sjove aktiviteter, hvor alle har kunnet være med                                                 Morten

Der er ikke en opgave man ikke kan løse. Hvis man har problemer med en opgave, har de andre været gode til at hjælpe. Man kommer tættere på mennesker                                                     Laura

Hold 1 klar til afgang fra Aarhus.

Lukas og Morten slapper af på 
ruffet.

Anders har taget roret ved siden 
af Lasse.

Mads-Emil og Laura på plads i 
stævnen.

Nikolaj, Lukas, Wilhelm og Jona-
than hygger i stævnen.

Kalø Slotsruin med Jonathan og Nikolaj i forgrunden.

 Havluft giver god appetit - aften-skafning i salonen.
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Sejltur for unge med ADHD, Tur 2

Den 5. -7. juli deltog en gruppe på 8 unge med 
ADHD på sejltur 2 med ADHD-foreningen.
Det blev et par intense dage fyldt med nye ven-
skaber, nye udfordringer, ny viden og en masse 
sjov og ballade. Der var både plads til ø-besøg, 
Fregatten Jylland og til en ’brandøvelse’.
Her kan du se et par billeder fra turen og læse, 
hvad de unge selv sagde om oplevelsen.

ALLE FOTOS: ADHD-FORENINGEN

      Det har været godt. Det er en fed måde at være sammen på. Jeg troede, at det ville være akavet at være sammen med fremmede på en båd, men det var det slet ikke                                   Simon Peter
Det er fedt at være her, for man får nye venner, og det er et stærkt forhold man får til hinanden                               Tobias

Det har været fedt, fordi man lærer hin-anden at kende på nye måder. Det var været mega-sindsygt hyggeligt      Mark
Rigtig fedt, at være lære hinanden at kende på så kort tid. Jeg troede, at folk ville være stille, men det var de ikke                                                        Magnus

Det har været spændende at lærenye ting                                         Peter

Hold 2 klar til afgang fra Aarhus.

Sune, Niels og Mark træner 
sømandsknob.

Peter har vovet sig ud på bov-
sprydet (med sikkerhedsline!).

Magnus og Mark spuler fordæk-
ket med brandslangen.

Lars, Lena, Tobias og Simon Peter i 
kø til en tur ud på bovspryddet.

Aflutning under dæk - Sune, Magnus, Mark og Tobias.

Lars underviser Niels og Sune i navigation i salonen.



35

Overraskelsen
Tirsdag eftermiddag var der overraskelse for alle børn, 
da en repræsentant fra Børnenes Rekordbog ankom, og 
et rekordforsøg skulle afprøves. Jette og Hans Myglegaard 
havde stillet deres autocamper til rådighed, og forsøget 
var at få så mange børn ind i camperen som muligt. 
Rekorden blev sat med 48 børn og 12 voksne i camperen. 
Dette vellykkede forsøg gav alle en masse gode grin, en 
glæde ved at sætte rekord samt et unikt fællesskab, det 
er ikke enhver, der oplever dette. 

Rekorden kan ses i næste udgivelse af Børnenes 
Rekordbog. Alle deltagerne var superseje, og fik selv-
følgelig et diplom med hjem som minde om denne dag.

I uge 28 afholdt ADHD-foreningen den årlige sommerlejr for 31 
familier, 52 børn, 42 voksne samt 20 frivillige. 

De 20 frivillige stod klar på Houens Odde fra mandag mid-
dag og bød alle deltagere velkommen. De var fyldt med idéer, 
aktiviteter og masser af energi, så de kunne være med til at give 
familierne en sommerferieoplevelse. En ferieoplevelse fyldt med 
grin, glæde og fællesskab. 

Børn og voksne fik rørt lattermusklerne i mange aktiviteter, 
f.eks. blev der grint meget ved mandagens æggekastkonkurrence, 
hvor børnene kastede med æg, og forældrene skulle gribe dem. 
Selvom ugen også bød på regn, skulle børn og enkelte voksne, 
ikke snydes for vandleg torsdag. En dejlig vandkamp og glidebane 
til de modige gav gode grin for både de deltagende og tilskuerne. 
En kæmpe tak til de frivillige som ved alle aktiviteter gik forrest.

”De frivillige var SUPER, SUPER. Gode til trøst,
spontane aktiviteter, fest, alvor og ballade.”

Glæden blandt deltagerne var tydelig at mærke hele ugen, når der 
blev spillet skovstratego, skudt med bue og pil, spillet fodbold, 
fanget krabber, danset zumba, lavet armbånd, tegnet/malet, 
lyttet til forældreoplæg, eller når vi alle nød den fantastiske 
forplejning, som de frivillige i køkkenet tilberedte.

”Mine børn har fået oplevelser, de sjældent glemmer.”

”Jeg har flere gange fået tårer i øjnene ved at se
mine børns glæde.”

Det fællesskab denne uge giver, er helt unikt. Både børn, voksne 
og frivillige knytter bånd og får nye bekendtskaber. Fællesskabet 
opstår, når forældrene klarer opvasken og samtidig kan erfarings-
udveksle, når børnene oplever, at nye venskaber opstår igennem 
leg og hygge, eller når vi alle nyder de frivilliges wellnessaften, 
hvor både børn og voksne bliver forkælet. 

”Lejrene har været et frirum for drengene og mig. Vi har 
oplevet fællesskab og nye relationer. Vi har fået rigtig 
mange positive oplevelser med os hjem.”

”Bestemt. Et pusterum for familie og dagligdag. Sparring
med andre forældre og personale (det bedste personale 
hele vejen rundt).”

Alle rejser fra sommerlejren trætte, men med kroppen fyldt af 
gode grin og oplevelser samt en glæde ved at være en del af 
dette unikke fællesskab. En kommentar fra en af de deltagende 
familier rammer plet:

” Vi glæder os til at komme hjem og på en måde ikke.
Kunne vi ikke lave en trylleformular, så vi kan komme
tilbage lige når vi har lyst?”

Kæmpe tak til alle deltagere, frivillige og sponsorer for en helt 
igennem fantastisk uge.

Sommerlejr 2017
Grin, glæde og fællesskab

Æggekast.

Vandleg.

Opvask.

➾

FOTOS: CHARLOTTE HANSEN OG POUL JENSEN.
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Fællesskab.

Fodbold.

Krabbefangst.

Fællesskab.

Syslerier.

Bueskydning.

Madtid.
➾
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Nye venskaber.

Rekordforsøg. Rekordforsøg.

Rekorden blev sat med 48 børn og 12 voksne i autocamperen.

Stratego.Zumba. ➾
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ADHD-foreningens 12 lokalafdelinger er spredt ud over landet, 
og selvom de har forskellig størrelse, både hvad angår økonomi, 
areal og antal medlemmer, så har de alle samme formål; nemlig 
at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for 
mennesker med ADHD og deres pårørende.

Lokalafdelingerne arbejder forskelligt henimod formålet og 
afhænger til dels af økonomien og de frivillige. Lokalafdelingerne 
er drevet udelukkende med frivilligt arbejde, og de er bygget op 
efter foreningsmodellen, dvs. med en bestyrelse, som har ansva-
ret for den daglige drift af lokalafdelingen, og med medlemmer 
som på den årlige generalforsamling både kan udstikke kursen 
for det kommende år og stille op til bestyrelsen. I lokalafdelin-
gerne arbejder også mange frivillige, som ikke er i bestyrelsen.

ADHD-foreningens lokalafdelinger er der for dig

Det er den enkelte lokalafdeling, som selv beslutter, hvordan 
de, ud fra de tilgængelige ressourcer, vil arbejde for ADHD-
foreningens formål. Typisk kan man kontakte lokalafdelingen for 
ikke-faglig rådgivning og vejledning inden for lokalområdet, og 
alle lokalafdelinger repræsenterer også mennesker med ADHD 
udadtil i lokalsamfundet – f.eks. i forhold til kommuner, herunder 
handicapråd m.m., og lokale/regionale samarbejdspartnere.

Lokalafdelingerne forsøger at give mennesker med ADHD 
og deres pårørende mulighed for at få kontakt med ligestil-
lede. F.eks. gennem ADHD-caféer eller som del af de kurser 
og temamøder, som lokalafdelingerne arrangerer, og som kan 
medvirke til øget viden hos fagpersoner, børn og voksne med 
ADHD og deres pårørende.

Det er ikke usædvanligt at møde frivillige fra lokalafdelin-
gerne ved lokale arrangementer, hvor de udbreder kendskabet 
til ADHD og forholdene for mennesker med ADHD, f.eks. ved at 
uddele pjecer og besvare spørgsmål.

Den store bagedyst og opmærksomhed på ADHD-sagen
I lokalafdelingerne arbejdes på at skabe opmærksomhed på 
ADHD-sagen. Som f.eks. når ADHD-foreningens lokalafdeling 
Næstved, Faxe og Stevns, på Foreningernes dag i Næstved, 
har en stand i Rådmandshaven. Her kan børn pynte cupcakes 

AF NICHOLAS CARON
FRIVILLIGKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Måske har du, på hjemmesiden eller i ADHD Magasinet, set mange arrangementer udbudt af 
lokalafdelingerne, og er nu blevet nysgerrig på, hvem ADHD-foreningens lokalafdelinger er. 
Hvis det er tilfældet, så er denne artikel for dig. Vi skal nemlig se på ADHD-foreningens 12 lokal-
afdelinger og de frivillige, som arbejder der.

➾

FOTO: ADHD-FORENINGEN
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sammen med ADHD-foreningens ambassadør Sune Demant, 
som vandt ”Den store bagedyst i 2016”. Ud over cupcakes står 
menuen på viden om ADHD. Foreningernes dag finder sted 
lørdag den 2. september.

Du kan læse mere på adhd.dk/lokalafdelinger/naestved-
fakse-og-stevns/

Få ny viden med ADHD-foreningen
Som et supplement til ADHD-foreningens landsdækkende kurser 
arrangerer lokalafdelingerne ofte forskellige kurser, hvor man 
gratis eller for et beskedent beløb kan få ny viden om ADHD. 

F.eks. har lokalafdeling Fyn den 18. september, speciallæge, 
ph.d. og forskningskoordinator for børne- og ungdomspsykiatrien 
i den vestjyske del af Region Syddanmark, Allan Hvolby, på besøg 
i Bolbro Brugerhus, hvor han vil fortælle om ADHD og søvn.

Du kan læse mere på adhd.dk/lokalafdelinger/fyn/

ADHD- messe med fokus på hjælpemidler
Midt-Østjylland afholder hvert år en ADHD-Messe, som er gratis.  
I år afholdes den lørdag den 23. september i Risskov, og alle er 
velkomne. Der vil være mulighed for at lære mere om, hvordan 
man kan gøre en hverdag med ADHD lettere for både mennesker 
med ADHD, pårørende, netværk og fagfolk.

Midt-Østjylland er ADHD-foreningens næststørste lokalaf-
deling, som dækker et stort område bestående af Hedensted, 

Fokus på ADHD Ugen
Sidste år på ADHD-dagen satte ADHD-for-
eningen fokus på ADHD blandt børn og unge 
med korte film om ADHD på YouTube. Vi fik 
forskellige ”Youtubere” til at lave deres film 
om ADHD, og kalde dem “ADHD for mig”. 
Med mere end 75.000 visninger har filmene 
været en stor succes.

I uge 38 er det igen ADHD-uge, så hvis 
du endnu ikke har set filmene, så er der 
en god lejlighed til at gå ind på adhd.dk/
adhd-for-mig-2/ og se dem.

I løbet af ugen vil ADHD-foreningens 
lokalafdelinger afholde forskellige lokale 
arrangementer rundt i landet. Lørdag den 
23. september sætter vi særligt fokus på 
filmene, for at de mennesker, der ikke har 
ADHD inde på livet, skal blive klogere på, hvad ADHD egentligt 
er, og hvordan det er at leve med ADHD.

Du kan hjælpe
Og som medlem kan du hjælpe. Du kan f.eks. dele nedenstå-
ende link med dem du kender på Facebook, og hvis du har tid 
er du også meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling 
og høre, om de har brug for en hånd i forbindelse med ADHD-

Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg, Aarhus, Favrskov, Syddjurs, 
Norddjurs og Randers kommuner. Du kan læse mere på adhd.
dk/lokalafdelinger/midt-oestjylland/

Netværk, samvær og Café-Vestsjælland
Mange lokalafdelinger driver en form for ADHD-café, hvor man 
f.eks. en gang om måneden kan komme og møde andre og dele 
erfaringer, eller måske høre et foredrag om ADHD. Lokalafdeling 
Vestsjælland har en café, som i 2017 holder åbent hver tirsdag 
fra kl. 16.-20, Hovedgaden 55 i Regstrup.

Caféen er for alle, der er i berøring med ADHD, både direkte 
eller indirekte, og der er mulighed for at møde andre og dele 
erfaringer, og både børn og voksne er velkomne. 

De frivillige, der driver caféen, er altid klar med hygge. F.eks. 
kan man flette julehjerter og lave lysestager mv., og ofte vil man 
kunne lave mad sammen for et begrænset beløb. Der er altid 
gratis te, kaffe og saftevand.

Du kan læse mere på adhd.dk/lokalafdelinger/vestsjaelland/

Hvis du vil vide mere
Ovenstående er et lille udpluk af, hvad der foregår i lokalafde-
lingerne, og på adhd.dk/lokalafdelinger/ kan du læse mere om 
de enkelte lokalafdelinger samt se lokale tilbud i den enkelte 
lokalafdelings kalender. Du kan også finde din lokalafdeling på 
Facebook -  og læse mere på midtersiderne her i ADHD Magasinet.

ugen. Det behøver ikke være noget stort, selv små ting gør en 
stor forskel, det kan f.eks. være at tage op på biblioteket med 
nogle ADHD-pjecer.

Du kan finde alle filmene inde på YouTube ved at skrive ”ADHD 
foreningen” i www.Youtube.com 

Rigtig god ADHD-uge.

”ADHD for mig”
 -  filmene er blevet set af rigtig mange. Mere end 75.000 visninger
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nord@adhd.dk 
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fyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand Jens Peter Ravn
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Formand Anders Dinsen
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