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ADHD-FORENINGENS
HOVEDBESTYRELSE
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Anny Bech Andersen
Lenette Hansen
Søren Zastrow
Lise Lotte Nielsen
Jens Peter Ravn
Niels J. Smedegaard
Birgitte Kofoed Nielsen
Karina Thygesen
Greta Autrup
Dorthe Nielsen
Christina Hjerrild
Tina Vaarning
Kasper Nizam

ADHD-FORENINGENS
FORMANDSKAB
Formand Dorte M. Vistesen
E-mail: dv@adhd.dk
Næstformand Erik Pedersen
E-mail: erik.pedersen@ps.rm.dk

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

i din lokale handicapafdeling. Via dette arbejde er der også 
mulighed for at komme i de lokale handicapråd og dermed 
komme til at rådgive og vejlede de lokale politikere direkte. Læs 
mere på handicap.dk

Hvad kan du læse om i denne udgave? 
Har dine børns lærere/pædagoger brug for inspiration til at 
håndtere de udfordringer, ADHD og lignende vanskeligheder 
giver børn i hverdagen i skoler og institutioner?  Den 14. marts 
2018 inviterer foreningen til en temadag med Rasmus Alenkær 
for lærere og pædagoger – læs mere på side 12.

Endnu en gang har foreningens frivillige skabt glæde og 
aktiviteter for børnefamilier. Læs om weekendlejren på side 39, 
hvor der var masser af sjov for de yngste, mens forældrene fik 
viden og redskaber med hjem. Tusinde tak til jer frivillige, som 
endnu en gang har været til rådighed.  

Et nyt år står for døren, og der skal afholdes generalforsamling 
i lokalafdelingerne. Sig tak til de lokale frivillige - mød op på 
DIN generalforsamling. Det betyder rigtig meget for de frivillige, 
at du på den måde siger TAK.

428 ord er nu skrevet om en del af foreningens arbejde og 
ikke mindst om, hvad du kan læse om i dette ADHD Magasin. 
Efter et travlt, og ikke mindst lærerigt, efterår med frivilligt 
arbejde, burde jeg nok have brugt denne leder på at fortælle 
om det frivillige arbejdes glæder. Der er ikke mere plads, så det 
må komme senere. Jeg vil dog nu, hvor det kommende år plan-
lægges og lokalafdelingerne indkalder til generalforsamlinger, 
opfordre dig til at tage del i det frivillige arbejde. Det eneste du 
skal gøre for at komme i gang, er at kontakte din lokalafdeling 
eller sekretariatet – eller blot ringe til mig!

Mit forslag til et nytårsforsæt er at blive en del af det frivil-
lige Danmark - personligt håber jeg naturligvis, at du gør det i 
ADHD-foreningen, så du også er med til at gøre ADHD til HÅB 
og HANDLEKRAFT.

Jeg ønsker dig og dine en rigtig glædelig jul, tusinde tak for 
indsatsen til alle frivillige og medarbejdere og på glædeligt 
gensyn i 2018.

Dorte Møller Vistesen

Så er det juletid, med alt hvad det indeholder af travlhed, hygge, 
sammenkomster med både kolleger, venner og familie. Jeg fore-
slår, du et øjeblik stopper op, sætter dig i en god stol og lader dig 
inspirere af en lang række spændende og informative artikler i 
denne juleudgave af ADHD Magasinet.

Kommunalvalget er overstået – nu skal vi i arbejdstøjet
Ja, julen ligger foran os, og bag os ligger kommunalvalget. For 
mig er tiden op til kommunalvalg altid interessant, og jeg bruger 
en del tid på valgmøder og dialoger med lokale politikere. I år 
havde mit engagement naturligt et særligt fokus på at få gjort 
ADHD til HÅB og HANDLEKRAFT i så mange kommuner som muligt. 

Det har været tydeligt, at mange frivillige i ADHD-foreningen 
har talt vores sag og brugt materialet, som blev produceret af 
Sekretariatet. Jeg er blevet kontaktet at mange politikere, som 
med vores spørgeskema har fået ny viden. Nu er valget overstået, 
og vi vil gerne hjælpe kommuner og regioner med at gøre det 
rigtige, så midlerne bliver brugt rigtigt første gang. Støder du 
på ønsket om at blive klogere, så henvis til foreningen – her 
er Sekretariatet klar med det, der svarer til 117 årsværks viden 
om ADHD.    

Danske handicaporganisationer – vejen til det lokale
Jeg har deltaget i Danske Handicaporganisationers repræsentant-
skabsmøde. Interessante dage, hvor jeg mødte repræsentanter 
fra en række handicaporganisationer. Jeg blev opmærksom på, 
hvor lidt et ”usynligt” handicap som ADHD fylder i den verden. 
Vil du være med til at ændre dette, så meld dig som frivillig 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGEN
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Hjælp os til at blive bedre! 
Jo mere viden vi har om dig, som medlem af ADHD-forenin-
gen, og dine behov, jo bedre kan vi målrette vores arbejde 
og skabe håb og handlekraft for børn, unge og voksne med 
ADHD/ADD.
Vi håber, at du vil bruge lidt af din tid til at besvare et 
spørgeskema.
Du finder spørgeskemaet her: adhd.dk/sporgeskema
Det tager ca. 10 minutter at besvare skemaet.

På forhånd tak fordi du vil deltage i undersøgelsen.
Dine svar har stor betydning for ADHD-foreningen.
Rigtig god fornøjelse. 

Venlig hilsen ADHD-foreningen

Hvordan gør vi det bedre?

Plads til forskellighed
- Inkluderende fællesskaber

Undervisningsministeriet har igangsat dette 
initiativ, der skal skabe systematisk viden om, 
hvordan læringsmiljøet i de almindelige klas-
ser kan udvikles og blive mere inkluderende.

I mange skoler er det en udfordring at skabe inkluderende 
læringsmiljøer for alle børn. Især børn med ADHD, autismespek-
trumforstyrrelser (ASF) og lignende vanskeligheder, har svært 
ved at etablere gode sociale relationer og bliver ikke løftet så 
meget fagligt, som man kunne ønske.

Undervisningsministeriet har derfor igangsat dette projekt om, 
hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og 
blive mere inkluderende, så fokus flyttes fra udelukkende at se 

på elever med særlige behov til at se på, hvordan almenmiljøet 
kan understøtte alle elevers forskellige behov.
Initiativet indebærer: 
• udvikling af et opkvalificeringsforløb for ressourcepersoner i 

indskolingen
• afprøvning af opkvalificeringsforløbet i 200 klasser i indsko-

lingen
• evaluering af forløbet og opsamling af viden om, hvordan man 

kan skabe inkluderende læringsmiljøer
• spredning af den nye viden

Hvem står bag?
• VIA University College varetager udvikling og afprøvning af 

opkvalificeringsforløbet. Det gør de i samarbejde med ADHD-
foreningen og Professionshøjskolen Metropol.

• VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd 
varetager evalueringen samt spredningen af den nye viden.

• Det samlede projekt bliver udført for Undervisningsministeriet.
• Læs mere: www.pladstilforskellighed.dk

VIA University College varetager udvikling og afprøvning 
af opkvalificeringsforløbet i samarbejde med ADHD-
foreningen og Professionshøjskolen Metropol.
Pladstilforskellighed.dk
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Et kig i mestringsbanken 

Højtiden står for døren, de første arrangementer 
er sikkert allerede i kalenderen, snart begynder 
folk at efterlyse din ønskeseddel, og for nogle 
er julestress allerede en realitet. Derfor har 
vi i denne udgave fokus på strategier og gode 
råd til at undgå julestress, og det bedste råd 
handler om overblik og planlægning.

Skab overblik og planlæg -
julemasterplanen
Begynd med at skabe dig et overblik 
over din december og få styr på dine 
aftaler, opgaver, indkøb, hvem der 
skal have julegaver, dit budget og 
hvilke sociale arrangementer, du 
er inviteret til. 

Brug din kalender, lav lister eller 
tegn din egen ”jule-masterplan” på 
et stort stykke papir. Når planen er 
lavet, har du et godt og visuelt over-
blik, som også fortæller dig, hvornår 
du har luft i planen.

Prioriter din tid og din energi
Når du skaber overblikket over din julemåned, så beslut dig for, 
hvad du og din familie skal deltage i. Hvad er vigtigst, hvad giver 
energi og hvordan vil du bruge din energi? 
- Del jer evt. op i familien, hvis der er flere arrangementer med 

skole eller børnehave. 
- Drop alle ”pligt-arrangementerne” beslut dig på forhånd for, 

hvornår du går hjem. 
- Fordel de arrangementer, som du selv står for jævnt over hele 

måneden.
- Overvej om en ”nytårsfrokost” i begyndelsen af januar ikke 

ville blive populært hos familie og venner i stedet for endnu 
en gløgg-julehygge eller julefrokost i december?

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
OG REDAKTØR AF MESTRINGSBANKEN

Undgå julestress med en julemasterplan
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Et kig i mestringsbanken 
- Planlæg opgaver på de dage, hvor der er luft. Gør lidt hver 

dag (eller næsten hver dag), så du ikke står med det hele i 
ugen før juleaften.

Vælg de nemme løsninger
- Køb madvarer og andre ting færdiglavede, hvis det findes og 

er pengene værd.  
- Køb julegaverne på nettet og find evt. en webshop, som har 

et stort udvalg, så du kan få så mange gaver som muligt fra 
samme shop.

- Skriv julehilsner på mail eller som e kort. Send den samme 
hilsen (eller næsten den samme) til alle.

Vær tidligt ude med julegaverne – og alle andre ting
Få ordnet julegaveindkøbene inden den 15. december og bed 
folk om ønsker så tidligt som muligt. Giv folk en deadline og 
fortæl dem, at hvis de ønsker sig noget specielt, så skal de 
fortælle dig det. Hvis du ikke får en ønskeseddel fra dem, så 
køb et gavekort til en butik, som du ved, de kan lide eller giv en 
gave (med byttemærke) fra en landsdækkende kæde, så kan de 
selv bytte den efter jul.

Gør så meget som muligt på forhånd. Alt hvad du kan ordne 
i forvejen frigør tid senere. Anden kan steges dagen før, rødkål 
kan laves en uge før jul, mange madvarer kan købes flere uger 
inden juleaften.

Vær økonomisk
Lav et budget for julen og forhold dig til, hvad du har råd til. 
Overvej, hvad du kan gøre for at gøre julen billigere.

- Lav sammenskudsgilde juleaften, hvor alle gæster tager noget 
med. Ikke alle har lyst til at lave mad, men så kan de medbringe 
juletræ, mandelgave eller købe juleslikket.

- Lav julegaverne selv, fx hjemmebagte småkager, hjemmelavet 
syltetøj eller strikkede karklude.

- Aftal med familie/venner, at I giver hinanden mindre eller 
hjemmelavede gaver eller slet ingen.

- Begynd en julegaveopsparing til næste års jul allerede i januar 
2018.

Slå to fluer med et smæk
Kombinér nogle af de praktiske opgaver med et socialt arrange-
ment. Fx venindetur og julegaveindkøb, juleklip med vennerne 
(i stedet for julefrokost) eller arrangér en julekage-bage-hyg-
geeftermiddag, hvor du mødes med venner/familie og bager 
sammen med dem. Alle tager en dej med.

Tag en fridag eller to til juleforberedelser.

Undgå julestress med en julemasterplan

Find flere gode tips på www.adhd.dk
Brug ADHD-foreningens mestringsbank og læs artikler 
om, hvordan du kommer igennem julen uden stress. 
adhd.dk/mestringsbanken/hoejtider/ferie-og-hoejtider-
med-adhd/

Her kan du også finde en guide til julemiddag uden 
stress. Guiden indeholder både menu, beskrivelser og 
opskrifter.
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ADHD-foreningen er afhængig af gavebidrag
Kun 17 % af foreningens indtægter er fra det offentlige, så vi har brug 

for din støtte. For at opnå denne godkendelse som velgørende
organisation, har vi brug for gaver på 200 kr. eller derover,

så vi håber, at du vil hjælpe os med dette.

Træk dit bidrag til ADHD-foreningen fra i skat
Når du støtter ADHD-foreningen kan du trække hele dit bidrag fra i skat. 

Hjælp os med at gøre en forskel 
- Overfør via MobilePay til nr. 53 72 99 11

- Besøg ADHD-foreningens støtteside ved at scanne QR-koden
eller besøg: adhd.dk/donation

Her kan du give et bidrag.

Hvem holder ikke af at give gaver?
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Hos os kan du bestille et kursus eller oplæg, der er tilpasset lige præcis de behov, som du har 
i din hverdag- både i forhold til omfanget, formen og indholdet. Og vi holder det naturligvis 
gerne på din arbejdsplads

Kontakt: Uddannelseskoordinator Betina Mozart, tlf. 53 72 99 00 / 70 21 50 55 eller bm@adhd.dk

Temadag med psykolog og
forfatter Rasmus Alenkær
For lærere, pædagoger og andre som arbej-
der med børn og unge med ADHD.
ADHD udfordrer hverdagen i skoler og insti-
tutioner – det hører vi ofte. 
På denne dag træder statistikkerne i bag-
grunden og fokus bliver på praksis og på 
de handlemuligheder, man som professio-
nel har i arbejdet med børn og unge med 
ADHD – også i forhold til det, som ikke kun 
handler om ADHD. 
Der er heldigvis meget man kan gøre og du 
kan starte i morgen. For det er hverdagen ude 
på skolerne det handler om; jeres tilgange, 
strategier og handlemuligheder, som skal 
i spil til glæde for både børnenes trivsel 
og fremtidsmuligheder – og for din egen 
arbejdsglæde.

Kursus nr. 03-18
Tid og sted: 14. marts 2018 i Nyborg.
Pris: 1.690 kr. pr. pers. (dækker kursusmate-
rialer og fuld forplejning).

Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk/kurser 

ADHD-foreningen har stor og alsidig viden om livet med ADHD, og 
vi deler den gerne med dig, dine kolleger og med de mennesker, du 
arbejder med. 
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Skal din familie have
færre konflikter i 2018?
Det er måske nok lidt tidligt at lave nytårs-
forsætter, men hvis I som familie synes, der 
er for mange konflikter i hverdagen, så er 
ADHD-foreningens grundkursus i konflikt-
håndtering måske noget for jer.
Familier med ADHD har ofte et højt konflikt-
niveau, hvor hverdagen er præget af kon-
frontationer, skænderier og ubearbejdede 
uoverensstemmelser. Man kan som forældre 
have brug for at få redskaber til at håndtere 
konflikterne.
Kurset består af to weekender. Læs om ind-
holdet på adhd.dk/kurser. 

Kursus nr. 01-18
Tid og sted:  27.-28. januar + 24.-25. marts 
2018 i Odense.
Pris:  6.750 kr. pr. pers. (dækker materialer og 
forplejning, mulighed for tilkøb af overnat-
ning på kursusstedet).

Kurset er for forældre til børn med ADHD/
ADD. Andre (voksne) familiemedlemmer er 
også velkomne.

Læs mere om kurset, se programmet og til-
meld dig på adhd.dk/kurser

Vidste du at...
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ADHD-foreningens kurser 2018
til familier med ADHD
Tag på kursus med ADHD-foreningen.
Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af ADHD-foreningens 2018-kurser for forældre og 
familier med ADHD. Der vil komme flere til løbende.
Kurserne er præsenteret nærmere på adhd.dk/kurser

Konflikthåndtering - grundforløb
Målgruppe: Forældre i familier med konfliktfyldt hverdag.
Kurset består af 2 weekender med mulighed for tilkøb af 
overnatninger på kursusstedet

Konflikthåndtering - opfølgning
Målgruppe: Familier, hvor forældrene har været
på grundforløb.
Kurset varer én dag.

Familieliv med ADHD
Målgruppe: Familier med 9-15 årige børn.
Kurset er en weekend med internat.

ADHD &
Autisme Spektrum Forstyrrelser
Målgruppe: Forældre til børn med både ADHD og ASF.
Kurset består af to enkeltdage.    

Teenageliv med ADHD
Målgruppe: Forældre til teenagere med ADHD.
Kurset består af 1 weekend med mulighed for tilkøb af 
overnatning på kursusstedet.

Basisviden om ADHD
Målgruppe: Forældre med behov for
grundlæggende viden om ADHD/ADD
Kurset består af 1 weekend med mulighed for tilkøb af 
overnatning på kursusstedet.

ADD indefra og udefra
Målgruppe: Alle (16 år+) med interesse
i egen eller familiens ADD.
Kurset varer én dag.

Kursus 01-18: ODENSE 
Dato: 27.-28. januar +
24.-25. marts. 

Kursus 07-18: FYN
Dato: 25. august.

Kursus 05-18: MIDDELFART
Dato: 26.-27. maj

Kursus 08-18: HASLEV
Dato: 22.-23. september

Kursus 09-18: ODENSE
Dato: 1. september og
6. oktober.

Kursus 06-18: ISHØJ
Dato: 26.-27. maj

Kursus 10-18: MIDDELFART
Dato: 28.-29. oktober

Kursus 11-18: MIDDELFART
Dato: 3.-4. november. 

Kursus 04-18: HASLEV
Dato:  7. april

Pris: 6.750 kr. pr. person

Pris: 5.250 kr. pr. familie

Pris: 4.450 kr. pr. person

Pris: 3.290 kr. pr. person

Pris: 3.590 kr. pr. person

Pris: 3.590 kr. pr. person

Pris: 1.690 kr. pr. person

Danmarks førende udbyder af kurser om ADHD til forældre og familier
Læs mere og tilmeld deltagere på adhd.dk/kurser
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Det er typisk børn, som mangler sociale kompetencer og derfor 
ikke har stabile kammeratskaber. Deres impulsivitet og sårbar-
hed gør, at det er uforudsigeligt, hvad der pludselig kan opstå 
af konflikter med efterfølgende vrede/ked af det. Det kræver 
overskud og overblik hos forældrene, når de hver dag skal sikre 
en fast struktur, rutiner og forudsigelighed. Samtidig skal der 
dagligt ageres i konflikthåndtering, omsorg og opmuntring til 
barnet og ikke mindst omsorg og beskyttelse af søskende, der 
let ”står for skud”. 

Der er mange grunde til at søge om aflastning
Behovet for aflastning opstår, når der over flere år ikke er 
”pusterum” i familien. Belastningerne i familielivet, parallelt 
med tid til deltagelse i diverse møder omkring barnet, typisk i 
arbejdstiden, hvor der adskillige gange skal bedes fri/afholdes 
feriedage, er også opslidende. Dernæst kommer, at forældrene 
altid skal forsøge at være på forkant med udviklingen. Der skal 
planlægges og tages højde for de mindste detaljer i familiens 
hverdag og fritid, så barnet kan forberedes og sikres mest mulig 
tryghed. Det kræver overblik og logistik.

Mange børn med ADHD kan ikke være alene hjemme
Mange børn/unge med ADHD kan ikke være alene hjemme, selv 
om de når en alder, hvor det er almindeligt. Når det ikke er så 
ligetil, kan det bl.a. skyldes, at der vil opstå konflikter søskende 
imellem, eller der vil blive undersøgt ”farlige” områder, der kan 
få konsekvenser, som ikke kan overskues. Forældre til børn 
med ADHD kan sjældent overlade pasningen af børnene til en 
ung under 18 år. Deres børn kræver en voksen og ansvarsfuld 
person, der kan takle udfordringerne og gøre pasningen til en 
positiv oplevelse.

De svære overvejelser
Flere forældre fortæller, at de har haft svært ved at tage imod 
tilbuddet om aflastning og endnu sværere aktivt at opsøge det. 
De har følt sig som ”dårlige” forældre, der ikke magter forældre-
rollen. Nogle forældre er så stresset og udmattet, at de ikke ser 
andre muligheder end at søge om aflastning til barnet. Nogle 
mener, at det er et svigt for barnet at blive taget ud af familien, 
især når der er søskende, der kan forblive hjemme.

Faktisk handler det mere om, at forældrene tager ansvar for 
en svær situation, og det handler om at passe på hinanden og 
at gøre familien ”langtidsholdbar”.

Aflastningsmuligheder
Der findes forskellige former for aflastning:

• Plejefamilier/aflastningsfamilier.
• Kommunale eller regionale institutioner.
• Private opholdssteder.
• Netværkspleje/aflastning – voksne med kendskab til barnet.

Man kan ikke sige, at den ene form for aflastning er bedre end 
den anden. Det kommer an på behovet af familiens ressourcer, 
hvad der rent praktisk kan fungere, og hvor stor familien er. Det 
er vigtigt at få beskrevet, hvordan barnets ADHD-symptomer 
fylder i familien.

Plejefamilier 
Mange børn med ADHD kommer i aflastning hos plejefamilier. 
Der er både fordele og ulemper ved denne ordning. Fordelene 
kan være, at det er i en mindre enhed er færre børn og hermed 
mere ro. Ulempen kan være, hvis der i plejefamilien ikke er 
jævnaldrende til barnet i aflastning, så der kan skabes kam-
meratskaber. Det er ikke altid, at et barn med ADHD har behov 

KONTAKT ADHD-FORENINGENS
SOCIALRÅDGIVER, KIRSTEN NØRGAARD: 
TELEFON 53 72 99 08
MANDAG, TORSDAG OG FREDAG: 9.00-12.00 
MAIL: KN@ADHD.DK

Socialrådgiverens side
Aflastning til forældre
ADHD-foreningens Rådgivning får ofte henvendelser fra forældre, der har behov for aflastning til 
deres børn. Der er tale om børn, som er meget ressourcekrævende og har brug for forældrenes 
og omgivelsernes opmærksomhed i særlig grad.

Der skal søges om aflastning hos den 

kommunale socialrådgiver

➾
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for at forholde sig til en ny familie, men søger andre børns sel-
skab – præcis det, som ofte er konfliktfyldt i deres hverdag, og 
hvor de har behov for at lære og træne de sociale færdigheder.

Kontakt den kommunale sagsbehandler
Der skal søges om aflastning hos den kommunale socialrådgiver. 
Det er vigtigt, at socialrådgiveren får en grundig beretning af 
forholdene i familien, herunder hvor ressourcekrævende det 
er at have et barn med særlige behov. Sagsbehandleren vil 
ud fra en samlet vurdering af familiens behov og muligheder 
vurdere behovet for aflastning. Når der bevilges aflastning, vil 
socialrådgiveren og forældrene i samarbejde finde frem til den 
bedst mulige form for aflastning – sted og omfang.

For forældre til unge over 18 år
Når den unge bliver 18 år, træder andre regler i kraft, men der 
er dog fortsat mulighed for at bruge Lov om social service § 84, 
der siger: ”Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til 
ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.” Det er 
vigtigt at få talt med socialrådgiveren om fremtidig aflastning i 
god tid inden den unge bliver 18 år.

Yderligere oplysninger om aflastning 
Der findes flere forskellige muligheder i serviceloven til at bevilge 
aflastning. Dette er uddybet i Socialministeriets vejledning, der 
hedder Vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres 
familie nr. 11 af 15.02.2011.

De svære overvejelser handler mere 

om, at forældrene tager ansvar for en 

svær situation, og det handler om at 

passe på hinanden og at gøre familien 

”langtidsholdbar”.

Aflastning til familier med hjemmeboende børn med ADHD
På adhd.dk kan du læse meget mere om aflastning: 
adhd.dk/social-indsats/aflastning/

Kontakt ADHD-foreningens socialrådgiver Kirsten Nørgaard 
på mail: kn@adhd.dk eller tlf. 53 72 99 08.
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For nyligt læste jeg en artikel hvor følgende stod skrevet: 
Der er store geografiske forskelle i andelen af børn med 

diagnosen ADHD, store forskelle i, hvilke børn der fanges, samt 
skævheder i forældrenes baggrund. Sandsynligheden for, at et 
barn med symptomer på ADHD får diagnosen er mindst, hvis 
barnet er en pige, der vokser op langs den jyske vestkyst med 
en mor, som har lav social status.

Der har været meget fokus på, at vi overdiagnosticerer, men 
lige så vigtigt er det, at der er børn med massive problemer, som 
bliver overset eller glemt – enten fordi de er piger, eller fordi 
forældrene ikke har ressourcer til at komme igennem systemet, 
siger ph.d. Kathrine Bang Madsen fra Institut for Folkesundhed, 
som står bag afhandlingen, til Politiken.

Så nu er det jeg spørger mig selv:
Er overdiagnosticering nu kun for dem med høj social status? 
Beklager et så kantet spørgsmål, men det er sådan, jeg tænker, 
når jeg læser artiklen om ”ADHD og skævhederne i diagnosti-
cering”. Og det er egentligt et lidt pudsigt spørgsmål, for ganske 
ofte bliver jeg spurgt om det stik modsatte. Altså, hvis man nu 
er i den nederste del af den sociale status kalkyle, får man så 
oftere ADHD? 

Jeg troede i min naivitet, at vi som samfund havde forstået 
ADHD bedre. At vi havde forstået mennesker med ADHD bedre. 
Når jeg så igen i dag ser, at éns bopæl, éns køn, og éns sociale 
status stadig giver stærke udslag i forhold til, om man får diag-
nosen eller ej, bliver jeg en smule primitiv i min kommunikation 
og får lyst til at sende eder @“#§$€ afsted i diverse retninger. 

Vi ved, at diagnosen ofte har betydning for at få den rigtige 
behandling og støtte og dermed mulighed for at lære at mestre 
egne udfordringer, så risikoen for tillægsvanskeligheder mind-
skes. Og vi ved, at det til tider kan være tæt på ganske umuligt 
at få en nødvendig indsats uden diagnosen, også selvom barnet 
udviser betydelige vanskeligheder. Bare lige en serviceinfo til 
dem, der har brug for at vide det; symptomerne ændrer sig 
ikke, eller ser anderledes ud, når der stilles en diagnose. Og det 
gælder for alle, uanset om man er pige eller dreng, bor i Odense 

eller Kalundborg, eller har en høj eller lav indkomst (beklager 
igen at jeg er kantet). 

Derudover får vi igen, igennem samme artikel, en forstærket 
viden om, at forældrenes evne til at begå sig i sundhedssyste-
met også viser sig at være afgørende i forhold til at få stillet 
ADHD-diagnosen. 

Det er direkte forkasteligt og uansvarligt. 

Har vi bygget et system, der er så komplekst, at kun dem med 
”høj social status” kan overskue det, holde fast i den ofte lange 
venteperiode og holde ud, til der er afklaring og en plan for at 
hjælpe barnet med vanskelighederne? Til det spørgsmål er jeg 
tæt på at svare ja. Her i ADHD-foreningen får vi mange hen-
vendelser i rådgivningen, der netop handler om, hvor man skal 
henvende sig, hvordan man gør det, og hvordan et forløb ser ud. 

Vi oplever stor forvirring om proces, form og indhold i en 
ADHD udredning – og det gælder hele forløbet. Fra børnehave/
skole, til PPR og praktiserende læge helt til psykiatri - og så til 
kommunal indsats. Og hertil kan så lægges de mange, mange 
kontaktpersoner, man selv skal koordinere kontakten med 
undervejs. 

Lad os lige blive enige om en ting 
Det er STADIG ikke sådan, at en ADHD-diagnose får ADHD symp-
tomerne til at forsvinde, men den kan åbne op for, at den enkelte 
får en mere målrettet indsats. Hertil er det jo heller ikke nok ”bare 
at vide at barnet har ADHD”. Vi er også nødt til at vide, hvordan 
det giver sig udslag for den enkelte, og hvad der bidrager mest 
hensigtsmæssigt i forhold til løsning. 

Og selvfølgelig skal vi fortsætte med at vægte forebyggelse 
i forhold til de sekundære vanskeligheder og ikke bare tro, at 
det kommende forløbsprogram fra Sundhedsstyrelsen for børn 
og unge med ADHD er den gyldne løsning. Vi skal jo stadig den 
her nævnte ulighed til livs og vise tydelig vej gennem systemet 
og sætte ind rettidigt i forhold til den enkeltes behov. 

Med intens hilsen
Camilla Louise Lydiksen

Du kan finde hele artiklen her: politiken.dk/forbrugogliv/sund-
hedogmotion/art6171358/Vi-overser-børn-med-tegn-på-adhd

PS. Tak til Katrine Bang Madsen for denne vigtige ph.d afhandling.

Kære medlemmer

CAMILLA LOUISE LYDIKSEN,
DIREKTØR
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Er overdiagnosticering nu kun 
for dem med høj social status?
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Mød op og giv din mening til kende

ADHD-foreningens lokalafdelinger afholder
generalforsamling senest den 1. marts 2018
Hvis du ønsker at give din lokalafdeling et skulderklap for 
den frivillige indsats, er nysgerrig på arrangementerne for 
det kommende år, tilbyder dig selv som frivillig eller på 
anden måde ønsker at styrke lokalafdelingens arbejde for 
ADHD-sagen og mennesker med ADHD, så kom til general-
forsamling i din lokalafdeling.

Er du i tvivl om, hvilken lokalafdeling du tilhører, er du 
velkommen til at kontakte ADHD-foreningen på telefon
70 21 50 55 eller mail: info@adhd.dk

Yderligere oplysninger om generalforsamlingerne kan 
du finde på lokalafdelingernes egne hjemmesider: adhd.
dk/lokalafdelinger eller ved at kontakte lokalafdelingen på 
telefon, sms, mail eller på lokalafdelingernes facebookside.

Eksempler på generalforsamlinger i lokalafdelingerne

Lolland, Guldborgsund og Vordingborg 
Tlf. 60 17 94 54 – mail: kontakt@adhd-lgv.dk
Tid: Søndag den 25. februar 2018 kl. 10.30. Der serveres lidt 
at spise og drikke. 
Sted: Frivilligcenter Guldborgsund, Banegårdspladsen 1A, 
4800 Nykøbing F.

Nordsjælland
Tlf. 52 99 29 02 – mail: nordsjaelland@adhd.dk.
Vi byder på generalforsamling og en bid brød. Du har mulig-
heden for at få indflydelse på lokalafdelingens aktiviteter. 

• Du har måske nogle særlige ønsker, idéer og evner til gavn 
for medlemmerne? 

• Du vil måske bare vide lidt mere om, hvad din lokalafdeling 
laver? 

• Du har måske bare lyst til at hilse på os? 
• Du har måske tid, overskud og overvejer at stille op som 

nyt bestyrelsesmedlem? 

Tid: Tirsdag den 30. januar 2018, kl. 19.00.
Sted: Vi glæder os til at se dig på adressen, Kedelhuset, 
Fredensvej 12, 3400 Hillerød
Tilmelding og yderligere oplysninger: se hjemmesiden.

Storkøbenhavn og Bornholm
mail: storkbh@adhd.dk 
Tid: Lørdag den 3. februar 2018 kl. 13-16
Sted: Kultursalen, Kulturstationen Frode Jakobsens Plads 4, 
1. sal, 2720 Vanløse.

Vestsjælland
Mail: formand@adhd-vestsj.dk
Generalforsamlingen indledes med oplæg om KiK (Kærlighed 
I Kaos). Anna Furbo Rewitz er udviklingskonsulent i ADHD-
foreningen og har været med til at udvikle forældretrænings-
programmet Kærlighed i Kaos. Hun vil med oplægget lægge 
vægt på konflikthåndtering, så deltagerne vil få mulighed 
for at få gode råd og redskaber med hjem.
Tid: Lørdag den 27. januar 2018 kl. 12-16. 
Sted: Asnæs bibliotek – Aksen Centervejen 91, 4550 Asnæs.

- Du har også noget at sige
Lokalafdelingernes formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring

af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende.
Det gør lokalafdelingerne f.eks. ved at tale med politikere, være med i forskellige
dialogfora, arrangere kurser, caféer og meget, meget mere. Lokalafdelingerne er

drevet af frivillige, og på generalforsamlingen kan du høre mere om, hvad din
lokalafdeling beskæftiger sig med, og give din mening til kende
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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.



Generalforsamling
10. februar 2018 i Hjallerup. Hold øje med hjuemmesiden.
På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 
Glædelig jul.

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, selvhjaelpsilkeborg.dk
Glædelig jul. 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

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Planlægningen af arrangementer for første halvdel af 2018 er 
i gang, og vi sender det færdige program ud i januar 2018, så 
husk at oplyse ny adresse, hvis du er flyttet, så du er sikker på 
at få programmet.

Generalforsamling
Den 24. februar 2018, kl. 10-15, afholdes generalforsamling i Audi-
toriet i Risskov. Her har du mulighed for at vise din opbakning 
til lokalafdelingen og komme med forslag til aktiviteter. Der vil 
efterfølgende være et oplæg. Flere oplysninger kommer senere 
på hjemmesiden og facebook ADHD Midt-Østjylland.

Forældregruppe Aarhus 
Forældregruppen i Aarhus takker af. Der har det sidste års tid ikke 
været opbakning. Bestyrelsen takker tovholderne Else Hedegaard 
og Mette Krag Jensen for deres arbejde med forældre-gruppen 
gennem mange år.

Netværksgrupper
Vi gør opmærksom på, at der på hjemmesiden er oplysninger om 
de netværksgrupper, vi har kendskab til 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 her: 
• Facebook ADHD Midt-Østjylland.
• adhd.dk under ADHD Midt-Østjylland.
Glædelig jul. Venlig hilsen Bestyrelsen

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

SYDJYLLAND

Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet 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 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 på mail: sydjylland@adhd.dk 
Fortæl os om din idé, så hjælper vi gerne med at få arrange-
mentet/aktiviteten i gang.
Glædelig jul.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Kommende arrangementer 
Hold øje med adhd.dk/fyn  og  facebook.com/groups/adhd.fyn/ 

Caféerne fortsætter 
Forældre til børn og unge med ADHD/ADD 
Cafégruppe hver 2. tirsdag – ulige uger. Tid og sted: Bolbro 
Brugerhus, kl. 16-18

Kvinder med ADD/ADHD 
Cafégruppe hver 2. tirsdag – ulige uger. Tid og sted: Bolbro 
Brugerhus, kl. 16-18.

Voksne med ADD/ADHD inde på livet
Cafégruppe, hvor pårørende også er velkomne – lige uger. 
Tid og sted: Bolbro Brugerhus kl. 16-18 

ADHD-venlig familiecafé
(Projekt i samarbejde med Bolbro Brugerhus)
Aktiviteter og fællesspisning for børn og voksne – Brugerhuset 
laver aftensmad til deltagerne.
Tid og sted: Mandag i uge 50, Bolbro Brugerhus 
Glædelig jul.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

FYN
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Kære medlem
Så er det nu, du kan få direkte indflydelse på, hvad vi fremover 
skal lave i ADHD-foreningen, Sønderborg. Synes du, vi mangler 
tilbud til teenagere med ADHD? Eller ville du bare gerne have 
flere arrangementer for hele familien?

Invitation til generalforsamling
Som del af bestyrelsen får du mulighed for at bestemme, hvilke 
arrangementer vi skal afholde. Vi mangler inspiration. ”General-
forsamling og bestyrelse” kan lyde lidt kedeligt - men faktisk er 
det din mulighed for at få direkte indflydelse. Bestyrelsen holder 
møde én gang om måneden, og afholder ca. fire arrangementer 
om året. Så arbejdsbyrden er ret begrænset.
Tid og sted: Torsdag den 22. februar 2018, kl. 19.00, Sundheds-
centeret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg

Dagsorden (Det lyder meget formelt, men det er det slet ikke):
1. Formand Niels Smedegaard byder velkommen
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Bestyrelsen fortæller om året, der gik
4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsen fremlægger budget for det kommende kalenderår 

til drøftelse og godkendelse
6. Status for indeværende år til drøftelse
7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 På valg: Minna Halberg, Joan Vedel Andersen
 (Der er god plads til flere).
9. Valg af suppleanter for en 1-årig periode
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode
11. Eventuelt
Forslag sendes til: soenderborg@adhd.dk senest 14 dage inden 
generalforsamlingen.  

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. Kontakt: 
Lene Bæk Mortensen, lbmo@sonderborg.dk eller 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 løbende sende dig invitationer til vore arrangementer.
Glædelig jul. Venlig hilsen Bestyrelsen

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

SØNDERBORG ter Guldborgsund, Banegårdspladsen 1A, 4800 Nykøbing F. Der 
serveres lidt at spise og drikke.

Du kan finde information om aktiviteter på: 
• www.adhd.dk
• facebook: ADHD foreningen Lolland Guldborgsund Vordingborg 
Glædelig jul.

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

Generalforsamling og foredrag
Brænder du for bestyrelsesarbejde, eller vil du bare gøre en 
forskel, så mød op. Efter generalforsamlingen er der foredrag 
med Frederik Muxoll, Dampklaveret, om at leve med et skjult 
handicap. Han vil fortælle om udfordringer og konsekvenser, 
men også om alt det, som har givet et godt liv.
Målgruppe: Unge og voksne med ADHD og professionelle omkring 
mennesker med ADHD. 
Tid og sted: Mandag den 31. januar 2018, kl. 17-21, Næstved 
bibliotek, Kvægtorvet 4-6 (salen), 4700 Næstved.
Pris og tilmelding: For at deltage i generalforsamlingen skal 
du være medlem af ADHD-foreningen. Foredraget er gratis 
for medlemmer og koster 50 kr. for ikke-medlemmer. Inkl. en 
let anretning. Tilmelding senest den 26. januar på mail til:
nfs@adhd.dk eller sms 28 29 34 51. Det skal fremgå af tilmeldin-
gen, om det er til generalforsamling og/eller foredrag.

ADHD og seksualitet 
v/ Jan Have Odgaard 
Hvordan udvikles seksualiteten, når man har ADHD? Der gives 
bl.a. bud på, at kunne forstå sin egen seksualitet og få den 
til at fungere sammen med mennesker, der ikke har ADHD. 
Målgruppe: Mennesker med ADHD, pårørende og fagpersoner, 
i alderen fra 15 år.
Tid og sted: Onsdag den 14. marts 2018, kl. 18.30-21.30, Frivil-
ligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved. 
Pris og tilmelding: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-med-
lemmer. Tilmelding senest den 9. marts på: nfs@adhd.dk eller 
sms 28 29 34 51.

Yderligere oplysninger om aktiviteter: Se adhd.dk under lokalaf-
delinger eller følg os på facebook: ADHD-foreningen-lokalafdeling 
NFS.
Glædelig jul Venlig hilsen Bestyrelsen

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

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

Generalforsamling
Tid og sted:  Søndag den 25. februar 2018 kl. 10.30, Frivilligcen-

ADHD og konflikthåndtering – efterfulgt af generalforsamling
Tid og sted: Den 27. januar 2018 kl. 12-16, Asnæs bibliotek – Aksen, 
Centervejen 91, 4550 Asnæs.

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

VESTSJÆLLAND



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

ØSTSJÆLLAND

Caféen er for ADHD-berørte børnefamilier og søskende. Der er 
mulighed for erfaringsudveksling, netværksdannelse og socialt 
samvær. Der vil være aktiviteter (tilbud), og mulighed for at 
benytte computeren.
Caféen er gratis, og det er op til den enkelte, hvor meget man 
kan rumme. Man kan komme og gå, som man vil. Der vil være 
kaffe/te og saftevand, småkager og frugt, og forskellige aktiviteter.

Café for voksne med ADHD 
Første torsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.30, Hillerød Frivillig-
center, Fredensvej 12, Hillerød. 
Caféen for voksne med ADHD har til formål at skabe et frirum 
til at snakke med ligestillede og yde og finde støtte til de udfor-
dringer, der opleves i hverdagen. I caféen er der den første time 
et oplæg og en ”styret” snak om dagens emne, senere er der 
fri café med kaffe/te/småkager/frugt. Du møder bare op, der 
er ingen tilmelding.

Børnenes eventyrfabrik 
Gratis arrangement for familiemedlemmer den 28. december – 
følg med på hjemmesiden, under lokalafdeling Nordsjælland 
for tilmelding.
Glædelig jul.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

NORDSJÆLLAND

Generalforsamling og debat 
Tid og sted: Lørdag den 3. februar 2018, kl. 13 - 16, Kulturstationen 
Vanløse, Kultursalen, Frode Jakobsens Plads 4, 1.sal, 2720 Vanløse

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for det indeværende kalenderår til drøftelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. I ulige årstal valg af formand for en 2-årig periode. (Bortfalder 
grundet lige år)
7. Valg til bestyrelsen af mindst 2 medlemmer. En bestyrelse kan 
højst bestå af 9 medlemmer (inkl. formand). 
7.1 Hvert år, valg af minimum 1 medlem for en 2-årig 
periode.
7.2 Valg af suppleanter for en 1- årig periode.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode.
9. Eventuelt.
Ad. punkt 5. Forslag skal sendes til: storkbh@adhd.dk senest 14 
dage før generalforsamlingen dvs. senest den 20. januar 2016.

I forlængelse af generalforsamlingen lægges op til debat og 
en brainstorming om, hvad lokalafdelingen gør, og kan gøre 
for medlemmerne. Bestyrelsen håber, at resultatet kan sætte 
dagsordenen for nye aktiviteter, såvel på den korte bane, som 
på lidt længere sigt -  og dermed bidrage til at lokalafdelingens 
medlemmers interesser og behov varetages bedst muligt.
Glædelig jul.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

STORKØBENHAVN OG BORNHOLM

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.
Glædelig jul.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 
Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19-21, Kedelhuset, Fredensvej 12, 
Hillerød. Tilmelding via hjemmesiden.

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

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

Indledende oplæg om ADHD-foreningens for-
ældretræningsprogram (Kærlighed i Kaos®) ved 
Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHD-
foreningen.

ADHD og Autisme
Tid og sted: Den 10. marts 2018 kl. 13-16, 
Sorø Kultur & Fritidscenter, Sorøvær-
kerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.
Oplæg i fællesskab: Lene Trier og 
Christopher Trung Paulsen.

ADHD CAFÉ VESTSJÆLLAND 
GRATIS café
Åben hver tirsdag kl. 16 til 20 – dog ikke i skolernes ferier.
Lokalerne er på Hovedgaden 55, 4420 Regstrup.
Læs mere på hjemmesiden adhd.dk under lokalafdeling Vestsjæl-
land og i nyhedsbrev, hvor man også kan tilmelde sig. 
Glædelig jul.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Cecilie og by bram har sammen designet et 
armbånd, hvor overskuddet går til ADHD-
foreningen. Armbåndet symboliserer: Ro og 
jordnærhed, sundhed, fred og healing, styrke, 
vilje og håb. 

Cecilie har været på besøg i ADHD-for-
eningen, og du kan se hendes video optagelse 
på YouTube:

www.youtube.com/watch?v=miMqoQz4g9I

Køb smykket i ADHD-foreningens webshop 
under kategorien ”smykker-andre”. 

Her kan du også læse og høre om Cecilies 
tanker bag armbåndet.

Cecilie Dissing støtter ADHD-foreningen
Cecilie Dissing deltog i 2017 i Miss Danmark konkurrencen. Hun vandt ikke titlen som Miss Danmark, 
men blev kåret som årets Miss MultiMedia 2017. I forbindelse med deltagelsen i konkurrencen om 
Miss Danmark har Cecilie udviklet et Charity Projekt til fordel for piger med ADHD i samarbejde 
med smykkefirmaet by bram.

FOTOGRAF: JAKOB KILDEHAVE

Stop op -  tag en dyb indånding - og 

husk på hvor stærk du er
Vil du også støtte? 
Se hvordan, på side 11 i dette ADHD Magasin.

Når ferier og højtider 
nærmer sig, bliver hele 
familien Danmark ramt. 
De fleste glæder sig og 
ser frem til fred, ro og 
hyggestunder med fami-
lien, men for familier 
med ADHD kan det være 
en udfordring at få det 
hele til at hænge sam-
men. Det kræver ekstra 
omtanke.
Rutiner bliver brudt og øko-

nomien bliver ofte yderligere belastet af juleindkøb eller 
ferieaktiviteter, ture og arrangementer, som hører tiden 
til. For voksne, par og familier med ADHD kræver ferier og 
højtider derfor ekstra omtanke og planlægning – og en god 
portion humor.

Vi har alle en forestilling om, hvordan ”den perfekte jul” 
skal være. Mange af os skaber unødigt stress i vores liv i 
forsøget på at opnå denne forestilling og ender med helt 
at gå glip af juletidens glæder.

Men hvis vi i stedet bevæbner os med papir, kalender 
og realistiske mål, kan vi planlægge og nyde juletiden. Så 
her er nogle idéer til, hvordan I kan få dette års juletid til 
at forløbe lidt mindre hektisk og blive en god oplevelse 
også hjemme hos jer.

Guides til juletiden med ADHD
På adhd.dk/mestringsbank kan du finde mange juletips. 
Du kan fx: 
- Få en komplet guide til, hvordan du laver julemiddagen  
- Forberede dig på hverdagen efter juleferien 
- Læse artiklen ”Fra hektisk til herlig”

Vi ønsker glædelig jul, og håber du kan få højtiden til at 
blive en god og sjov oplevelse hjemme hos dig. 

Hilsen DIN ADHD-forening

Julen står for døren... Vi guider dig
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ADHD  Julehygge 

Julegaver
Du kan stadig nå at købe de sidste julegaver i vores 

webshop. 
www.adhd.dk/shop.

Her er vores anbefalinger:

Til mor: by bram ADHD 
armbånd

Til far: 50 sjove og for-
bløffende eksperimenter

Til teenageren der er ved 
at flytte hjemmefra: Den 
nye billedkogebog , med 

gode sunde opskrifter der 
er nemme at lave

Til børnene: Wilbur en møgunge, god højtlæs-
ningsbog til juleferien.

Pr
ik

pr
ik

 te
gn

in
g

TAK
ADHD foreningen ønsker god jul 

og godt nytår..

… til alle vores mange fantastiske 
frivillige, uden hvem foreningen 

ikke kunne eksistere

… til alle fonde, som har bidraget 
med økonomiske midler

… til alle de organisationer, perso-
ner og virksomheder, der på den 
ene eller anden måde har støttet 

vores arbejde

I fællesskab gør vi ADHD til håb og 
handlekraft for rigtig mange 

børn, unge og voksne med ADHD 
og deres familier. 

TAK for hjælpen til alle
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Vind en julegave
Farvelæg denne juletegning og send et billede af den til info@adhd.dk. Blandt alle ind-

sendte tegninger trækker vi lod om 10 stk. juleoverraskelses pakker til børn.

Find 12 fejl
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Matt Stevenson er i gang med sin Ph.d. om naturens behand-
lende effekt, hvor det er hans formål at teste påstanden om, 
at naturen kan have samme behandlende effekt som medicin. 
Matt Stevenson arbejder ud fra teorien Attention Restoration 
Theory, der handler om, at mennesker har brug for et ”genopret-
tende miljø” ind imellem vores brug af fokuseret opmærksom-
hed. Teorien går på, at hvis man i en periode har brugt meget 
fokuseret opmærksomhed, så har man brug for et genoprettende 
miljø, fordi vi alle har begrænsninger på kapaciteten af vores 

fokuserede opmærksomhed. Den fokuserede og målrettede 
opmærksomhed kræver nemlig meget mental energi i forhold til 
den ufokuserede eller ubesværede opmærksomhed. Eye tracking 
billeder har fx vist, at øjnene vandrer mere på et naturbillede, 
mens de fokuserer mere på et bybillede.

Matt Stevenson er motiveret af tanken om, at dette må være 
særligt udmattende for børn med ADHD, som jo i forvejen er 
udfordrede på deres evne til at fokusere og sortere sanseindtryk 
fra. Der er utrolig lidt forskning om børn og natur – på trods af 
en verdensomspændende bevægelse om det vigtige og positive 
ved at bringe børnene ud (og tilbage) i naturen. Matt Steven-
son satte sig derfor for at undersøge det genoprettende miljøs 
betydning for børn med ADHD.

Ophold i naturen som 
behandlingsstrategi til ADHD?

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningens konference havde besøg af Matt P. Stevenson fra Videnscenter for Fritidsliv og 
Naturformidling Skovskolen på Københavns Universitet. 

➾
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Det genoprettende miljø er ifølge Matt Stevenson karakte-
riseret ved fire ting:
1. Det skal være ”rummeligt” – dvs. der skal være plads, både 

fysisk og psykologisk
2. Du skal have en følelse af ”being away” - dvs. væk fra hverdag, 

by, arbejde
3. Det skal være et ”kompatibelt” sted – dvs. du skal føle, du 

passer ind og er afslappet (fx ingen farlige dyr, klædt på til 
vejret osv.)

4. Stedet skal være ”blødt” – dvs. omgivelserne skal ikke kræve 
energi at se på.

Matt Stevenson gik i gang med at rekruttere børn med ADHD til 
sin undersøgelse. Alle børnene var på medicin. De skulle hver 
især komme fire gange og gå en tur sammen med Matt. Halvde-
len af børnene fik deres medicin, inden de gik, og halvdelen af 
børnene fik en placebopille. Halvdelen af børnene gik en tur i 
skoven på 30 min., og halvdelen af børnene gik en tur i byen på 
30 min. Alle børnene skulle løse en opgave, der testede deres 
evne til opmærksomhed og impulskontrol før de gik på tur - og 
igen efter gåturen. Forventningen var, at de børn, der både fik 
medicin og en gåtur i skoven, ville klare testen bedst, og at dem 
uden medicin og med en gåtur i byen, ville klare testen dårligst.

Desværre fandt Matt Stevenson ingen resultater af sin under-
søgelse. Børnene på medicin klarede sig som forventet bedst, 
men det var lige meget, om de havde gået tur i skoven eller i 
byen. Han har fire forskellige forklaringer på dette:
1. Lavt antal deltagere. Det relativt indgribende studie (fire 

møder i skole-/arbejdstiden) gjorde det svært at rekruttere 
til undersøgelsen og kun 22 børn deltog.

2. Børnene var ikke mentalt trætte nok, så opgaven før og efter 
skulle have været mere krævende.

3. Børnene var i alderen 6-15 år og derfor meget forskellige at 
lave undersøgelsen med.

4. Børnene bedømte muligvis ikke naturen som mere genopret-
tende end byen – lige som voksne gør.

Matt Stevenson forklarede, at Attention Restoration Theory er 
udviklet ud fra voksne, som er mere kognitivt udviklede end bør-
nene. Voksne kan desuden gå en tur og bare nyde det, men det 
kunne børnene ikke – de kedede sig undervejs, hvis de ikke blev 
aktiveret. Desuden slapper børn i dag af med nogle andre ting, 
fx skærm. En anden forklaring er, at børnene med ADHD boede 
på New Zealand, hvor Matt Stevenson startede sin Ph.d. og han 
mener, at new zealandske børn måske ikke værdsætter naturen 
og ikke er vant til naturen på samme måde som danske børn. 

Matt Stevenson har derfor ikke mistet modet, men er pt. i gang 
med en tilsvarende undersøgelse i Næstved, hvor han håber på 
et større antal børn at måle på. Her oplever han, at børnene ken-
der naturen godt og føler sig trygge og afslappede i naturen, og 
dermed er det mere sandsynligt, at de har gavn af den. Børnene 
får desuden en mere mentalt udtrættende opgave denne gang.

Matt Stevenson mener, at der skal nye og større studier til 
for at bevise naturens gavnlige effekt for børn med kognitive 
udfordringer. Han mener, at forskerne har et ansvar for at finde 
alternative løsninger til medicin. At alle de små studier og tilgange 
skal samles op og samles i en pakkeløsning, der kan hjælpe 
børnene. Måske er der forskellige mekanismer og teknikker, vi 
ikke kender kombinationen af? 

Konklusionen må være, at vi stadig har til gode at se Matt 
Stevenson fremlægge forskningsmæssige beviser på, at det styr-
ker børn med ADHD’s kognitive evner at opholde sig i naturen. 
Vi venter med spænding.
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Kandidaterne blev opfordret til at svare på et spørgeskema 
omkring deres prioriteringer på ADHD-området. I spørgeskemaet 
blev de spurgt til inklusion, uddannelse af unge og arbejds-
marked. Når de læste spørgeskemaet, fik de samtidig fakta 
om, hvordan situationen for mennesker med ADHD var inden 
for disse områder:
• I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gen-

nemføre deres afsluttende eksaminer, mens tallet i 2007 lå 
på 3,6 procent.

• Kun 19 % af unge med ADHD påbegynder en videregående 
uddannelse.

 • Kun 33 pct. af dem, der har konstateret ADHD, er lønmodtagere, 
mens det samme gælder for 67 pct. blandt andre i samme 
aldersgruppe.

Over 650 kandidater fordelt på 97 kommuner valgte at svare 
på spørgeskemaet. Svarene blev gjort tilgængelige på adhd.

dk/kv17, som blev den mest besøgte side på ADHD-foreningens 
hjemmeside i ugerne op til valget. 

Hvis disse kandidaters svar er retningsvisende for priorite-
terne på ADHD-området, så ser det lyst ud. Fx svarede ca. 93,8% 
af byrådskandidaterne, at de i deres arbejde ville prioritere en 
tidligt og koordineret indsats for mennesker med ADHD.
Du kan se alle svarene her: adhd.dk/kv17

På inklusionsområdet kom der blandt andet disse svar:
• Støttende undervisning i klasserne, samt mindre klasser. 

Mulighed for elever med særlige behov, her tænkes på ADHD, 
ADD og andre behov, får mulighed for at få ro, samt faste gen-
kendelige rammer i undervisning. Efteruddannelse af lærere, 
så de bedre kan hjælpe og støtte elever med ADHD og ADD. 

(Morten Thomsen, SF Middelfart)

#KV17ADHD
Under valgkampen modtog mange kandidater en hilsen fra ADHD-foreningen – heldigvis var der 
mange medlemmer, frivillige og andre, som gav et besyv med for at få budskabet spredt.

➾
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• To uddannede voksne i alle klasseværelser, max 22 elever 
i klassen, kortere skoledage samt at et inklusionsbarn skal 
svare til 3 elever, så der fx er 2 lærere i en klasse med 19 ele-
ver. Efteruddannelse af alle lærere så de bliver kompetente 
til at undervise elever med fx ADHD. Helt simpelt kan man 
sige, at rummelighed kræver ressourcer, både i form af varme 
hænder, men sandelig også i form af viden om diverse han-
dicaps. Det allerførste lærerne skal forstå, er, at ADHD ikke er 
en light-diagnose eller mode-diagnose, og at forældre ikke 
kan ”snyde” sig til en ADHD diagnose, fordi de ikke lige har 
orket at opdrage deres børn, men at ADHD kræver en særlig 
tilrettelagt pædagogik, som ikke er konsekvenspædagogik. 
Det kræver også et udvidet skole/hjem samarbejde at få et 
barn med ADHD til at trives i skolen. 

(Anja Lundtoft Thomsen, Enhedslisten Frederiksberg)

• Flere ressourcer i form af øgede antal af timer med dob-
beltbemanding i klasser. Mindre klassekvotienter. Vi går ind 
for øget bemanding i folkeskolerne i kommunen. Vi ønsker 
også at arbejde med størrelser på skoler og institutioner, så 
de bliver mindre og mere overskuelige for såvel børn med 
ADHD og andre børn. Vi tror på, at mindre miljøer sikrer en 
overskuelighed for børnene, der gavner den generelle trivsel. 

(Morten Bjørn Radikale, Venstre Albertslund)

På uddannelse af unge var nogle af svarene:
• Vi skal sikre tidlig diagnosticering så basal lærdom indtjeknings 

dansk og matematik ikke bliver et efterslæb op i de store 
klasser, og så skal der laves brobygning for de elever der har 
brug for det. UU-vejledningen skal have større fokus på den 
gruppe unge end de har nu. 

(Maria Durhuus, Hvidovre, Socialdemokratiet)

• Mere rummelige uddannelser. Mere rummeligt arbejdsmarked. 
Mere rummelig folkeskole, som beskrevet under folkeskolen. 
De fleste med ADHD har jo i 10 år fået at vide at de ikke pas-
ser ind i skoler. Så kan jeg da godt forstå at de ikke har lyst 
til at prøve igen. Tænk hvis det var voksne mennesker i job: 
De ville da have fået stress forlængst! 

(Jacob Antvorskov, Odsherred, Alternativet)

Omkring arbejdsmarkedet blev der bl.a. svaret:
• Vi skal tænke meget mere på det enkelte menneske og ikke 

tænke i de berømte kasser. Vi skal ind og se på, hvad den 
enkelte har af behov. ADHD er en diagnose med rigtig mange 
facetter og der skal tages hensyn til den enkelte. Det lader 
desværre ikke til det virker særlig godt, det vi gør. Men vi skal 
tænke ud af boksen og få taget hånd om det enkelte menneske. 
Se mulighederne og ikke begrænsningerne. Mennesker med 
ADHD kan levet et normalt liv, hvis de får den rette hjælp og 
de rette muligheder. Den hjælp skal de naturligvis have. 

(Ena Nørgaard, Det Konservative Folkeparti, Assens)

• Det handler om mennesket før systemet. Al for mange fagper-
soner er inde omkring den enkelte familie. Det skal enkeltgøres 
med få og konkrete kontaktpersoner på kommunen. Kortere 
sagsbehandlingstider med mindre bureaukrati og mere dialog 
mellem familien og kommunen.

 (Gert Jensen, Egedal, Venstre).

• Fokus fra jobcentrene, og man skal undervise unge med ADHD 
i, hvordan man bruger Borgerservice. Det er min erfaring, at 
det er her man taber mange unge, man burde have en betalt 
konsulent i hver kommune med speciale inden for ADHD. 

(Henrik Kjølby, DF, Sorø).
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ADHD-foreningen afholdt i slutningen af sep-
tember en weekendlejr for familier med børn 
i alderen 3 til 14 år. Det var første gang, der 
blev afholdt en weekendlejr med midler fra 
Handicappuljen.

Familierne var glade
Vi var spændte, da vi om morgenen, lørdag den 30. september 
2017, ventede på, at de første af de i alt 15 børnefamilier mødte 
op på ”Fænø-Sund Konference og Ferie ved Middelfart”. 

Allerede ved ankomsten var familierne glade, og de glædede 
sig til, hvad der skulle vise sig at blive en dejlig weekend, hvor 
de fik en masse gode og sjove oplevelser sammen. 

Det var svært at vælge
Programmet var tæt pakket med adskillige tilbud og forskellige 
muligheder for at lave sjove ting sammen. For nogen var det 
mest interessante de kreative værksteder, hvor man f.eks. kunne 
tegne, male eller lave sin egen fidget spinner i perler. For andre 
var det det bedste, da skoven genlød af kamp fra et rollespil, 
og rigtig mange benyttede sig af den indendørs svømmepøl.

Forældre går også i skole
Det var dog ikke kun sjov og ballade alt sammen. Forældrene 
skulle nemlig også i ”skole”, hvor de delte erfaringer og fik 
kendskab til redskaber til hverdagslivet i en familie med ADHD 
tæt inde på livet.

Hvad lavede børnene imens? 
Imens forældrene var i ”skole” lavede deres børn kunstværker, 
instruerede film, tog billeder, og gik i skoven for at samle mate-
rialer til at lave ”ADHD-væsner”.

Gøgler på besøg
Om søndagen fik børnene besøg af en gøgler, som lavede en 
sjov forestilling, for derefter at tage børnene i cirkusskole, hvor 
de bl.a. lærte at gå på glasskår og køre på ethjulet cykel.

Det var trætte og tilfredse familier, der tog hjem søndag 
eftermiddag, og ADHD-foreningen håber, at alle kom godt hjem.

Mange fik en god weekend

AF NICHOLAS CARON
FRIVILLIGKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

På weekendlejr med ADHD-foreningen
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JURIDISK RÅDGIVNING 
Som medlem i ADHD-foreningen kan du få gratis advokathjælp til juridiske

problemstillinger. Du kan ringe hver mandag aften mellem kl. 19 og 21
til ADHD-foreningens frivillige advokat. 

Amdi kan rådgive om:
Tvangsfjernelser, værgemål, straffesager, arvesager, testamenter 

ADHD-foreningens advokat 
Tlf. 28 95 65 87

Træffetid: Hver mandag kl. 19-21

Kan du ikke få brikkerne
til at falde på plads?

Har du brug for gratis advokathjælp? Grib telefonen og ring til: 28 95 65 87
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ADHD-foreningen ser positivt på
virtuel undervisning til elever med skolevægring
Mens autismeforeningen møder udsigten til virtuel undervisning 
til elever med meget fravær med udbredt skepsis, ser ADHD-
foreningen muligheder i idéen. De to foreninger er dog enige 
om, at det bedste vil være, at eleverne får den nødvendige 
støtte i skolen.

Den socialøkonomiske virksomhed Virtus vil udvikle en virtuel 
skole, så elever med længere fravær kan sidde derhjemme og 
følge med i klassens undervisning. Fraværet kan for eksempel 
skyldes længerevarende eller kronisk sygdom eller funktions-
nedsættelser som autisme og ADHD.

I ADHD-foreningen er direktør Camilla Lydiksen enig med 
Autismeforeningen i, at skolen bør indrettes, så elever med 
udviklingsforstyrrelser møder op og får undervisning. Alligevel 
har hun haft et møde med Virtus, hvor hun blev præsenteret 
for projektet om virtuel undervisning.

”Ønskescenariet er, at alle børn kan være del af et socialt 
fællesskab, men mange børn med ADHD kan ikke være i en 
stor klasse med meget lidt ”en-til-en-kontakt” med en voksen. 
Klasselokalet er måske heller ikke indrettet hensigtsmæssigt. 
Det problem kan jeg ikke se blive løst foreløbig, og det er også 
blevet sværere at få bevilget specialundervisning. Derfor ville 
jeg høre, hvad virtuel undervisning rummer af muligheder”, 
siger Camilla Lydiksen.

Elever med ADHD, som vender tilbage til skolen efter længere 
tids fravær, har ofte svært ved at følge med fagligt. Så ud over 
deres ADHD skal de også kæmpe med at følge trop med klassen.

”Når noget bliver svært, er det nemmere at trække sig, så det 
vil være godt, hvis vi kan gøre elevens tilbagevenden til skolen 
bare en lille smule lettere. Kun 19 procent med ADHD begynder 
på en ungdomsuddannelse, og jeg tror, at virtuel undervisning 
kan bidrage med noget til det faglige i folkeskolen”, siger Camilla 
Lydiksen.
Læs hele artiklen på folkeskolen.dk

Forsker: Vi overser børn med tegn på ADHD 
Geografi, køn og social status er afgørende for, om et barn med 
symptomer på ADHD får en diagnose. Sandsynligheden for at 
et barn med symptomer på ADHD får diagnosen er mindst, hvis 
barnet er en pige, der vokser op langs den jyske vestkyst med 
en mor, som har lav social status. 

Det fremgår af en ny ph.d.-afhandling. Undersøgelsen påviser 
store geografiske forskelle i andelen af børn med en ADHD-
diagnose, store forskelle i, hvilke børn der fanges, samt skæv-
heder i forældrenes baggrund.

”Der har været meget fokus på, at vi overdiagnosticerer, men 
lige så vigtigt er det, at der er børn med massive problemer, 
som bliver overset eller glemt, enten fordi de er piger, eller fordi 
forældrene ikke har ressourcer til at komme igennem systemet”, 
siger ph.d. Kathrine Bang Madsen fra Institut for Folkesundhed, 
som står bag afhandlingen.
Læs hele artiklen på politiken.dk

Blandede 
bolsjer

Sådan får du oplysning om ADHD fra DIN ADHD-forening
Tjek ind på ADHD-foreningens hjemmeside: adhd.dk/materia-
ler hvor du kan downloade eller bestille mange af foreningens 
materialer om ADHD. 

Fx: ADHD-guiden som er din guide til livet med ADHD.

Læs mere på side 19 her i ADHD Magasinet ”Direktørens 
klumme”.
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Nordjylland
Formand Anny Bech Andersen
Terndrupskovbrynet 9
9575 Terndrup
Tlf. 22 18 00 55 
nord@adhd.dk 

Midt-Vestjylland
Formand
Lenette Lundsgaard Hansen
Fredenslundvej 3
7480 Vildbjerg
Tlf. 51 21 02 36
vest@adhd.dk

Midt-Østjylland
Formand Søren Zastrow
Kirstinelystvej 15
8300 Odder
aarhus@adhd.dk 

Fyn
Formand Lise Lotte Nielsen
Lilleskovvej 50
Tommerup St.
5690 Tommerup 
fyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand Jens Peter Ravn
Ris Bøge 18, 6640 Lunderskov
Tlf. 26 20 30 81
sydjylland@adhd.dk

Sønderborg
Formand Niels J. Smedegaard
Midtkobbel 22
6440 Augustenborg
Tlf. 30 82 64 00
soenderborg@adhd.dk 

Lolland, Guldborgsund
og Vordingborg
Formand
Chanie Susanna Dybdahl
Kærstrupvej 1
4960 Holeby
Tlf. 60 17 94 54
lgv@adhd.dk

Næstved, Fakse og Stevns
Formand
Birgitte Kofoed Nielsen 
Runestenen 111 
4700 Næstved
Tlf. 28 29 34 51 
nfs@adhd.dk

Vestsjælland
Formand Lisbeth Gaarde Kofoed
Møllebækvej 5
4560 Vig
vestsjaelland@adhd.dk

Østsjælland
Formand Mabast Rahman
Tujavej 5
4600 Køge
Tlf. 51 84 29 86
oestsjaelland@adhd.dk

Nordsjælland
Formand Dorthe Nielsen
Fasanvænget 452
2980 Kokkedal
Tlf. 52 99 29 02
nordsjaelland@adhd.dk

Storkøbenhavn og Bornholm
Formand Anders Dinsen
Espegårdsvej 20 A
2880 Bagsværd
Tlf. 28 18 49 25
E-mail: storkbh@adhd.dk

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER

Den 1-7. december
I denne uge plejer jeg at købe:
- Julegaver.
- Flæskesteg.
- Medister.
- Anden.

Jeg fryser kødet, indtil det skal bruges. Jeg tjekker tilbudsaviserne, 
som ofte har gode tilbud.

Inden jeg tager af sted på indkøb, laver jeg en liste med:
- Hvad jeg skal købe af mad og hvor.
- Hvilke gaver jeg skal købe og hvor.

Den 8-15. december
Hvis du sender julekort, ligesom jeg gør, så er det tid til at tænke 
på det nu. Nogle år har jeg lavet dem selv sammen med bør-
nene. Andre år har jeg købt dem færdiglavede, eller sendt mine 
julehilsner som e-kort. Det kan du fx gøre gratis på www.123kort.
dk og www.hilsenmig.dk.

Når jeg skriver julekort, gør jeg det til en lille jule-hyggestund 
for mig selv med fx en kop varm kakao og en skål juleslik.

Den 16-20. december
I disse dage plejer jeg at slappe af, men har også brugt dagene på:
- At bage småkager med børnene.
- Gøre rent og få bund i vasketøjskurven.

Den 21. december
- And og steg lægges til optøning i køleskabet.

Den 22. december
- Smutte mandler og hakke dem. Gemme 2-3 flotte hele mandler.
- Rydde lidt op og gøre klar til overnattende gæster.

Den 23. december
- Koge risengrød til risalamande.
- Koge og pille små kartofler.
- Stege anden, partere den og stille den på køl.
- Lave sovsen.

Den 24. december
Morgen/formiddag
- Skrælle kartofler.
- Finde fade og skål til anretning af julemiddagen.
- Dække bordet.

Over middag
- Stege flæskestegen.
- Lave risalamanden.

Ved 16.30-tiden
- Koge kartofler.
- Brune kartofler.
- Varme andestegen.
- Varme saucen og rødkålen.

Dag for dag i december
AF LONE STORM, RECEPTIONIST I ADHD-FORENINGEN
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Rødkildevej 8 · Ulbølle · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77

ieu@ieu.dk · www.ieu.dk

Allé Gade 33-37 • 6500 Vojens
Tlf. 70 30 08 94 • Fax 70 30 08 95
vojens@3f.dk • www.3f.dk/vojens

Læs mere på vores hjemmeside
www.centerforautisme.dk

Job og uddannelse
- Ungdomsuddannelse STU

Netværksafdelingen

Rådgivning, undervisning 
& kurser

Forskning & udvikling

Hostrup Kirkeby 16, 6100 Haderslev
Tlf. 20 14 48 26 · www.anetteshjemmeside.com

Anette’s
Rengøring ApS
Med kost og klud – dit problem jeg fejer ud



Vester Kær 28
6950 Ringkøbing

Telefon 9732 1400
rec@fjordgaarden.dk

www.hotelfjordgaarden.dk

v/ Jan Koch • Vornæsvej 57 • 5700 Svendborg

Den bedste legehængekøje
Den sikreste og længst holdbare helårs 
hængekøje køber du hos kochs-canvas. 

100% dansk produceret. 
Holder til alt i årevis. Kr. 1750,- + moms.

Ring på 40 19 34 39

www.Kochs-Canvas.dk

Euro-Blik

4. generations lokal bedemand

Ørskov
Begravelsesforretning

 ISO-certificeret bedemand

Holbæk · Vig · Nykøbing Sj · Svinninge

Tlf. 59 45 10 14
www.orskovbegravelse.dk

MKS Regnskab
Agervænget 9 · 4621 Gadstrup

Tlf. 24 49 31 75

DANSK LÅSESERVICE
Aut. SIKRINGS SPECIALIST
GØDERUPVEJ 19 · 4000 ROSKILDE
www.dansklaaseservice.dkTlf. 24 77 27 17

Almevej 101 . 3250 Gilleleje
Tlf. 40 14 70 33 . www.asgaardtooldesign.dk

Steno Apotek
Vesterbrogade 6C (v. Frihedsstøtten) · 1620 København V

33 14 82 66
www.stenoapotek.dk

Hurtig og effektiv slamsugning/spuling

Alex
SLAMSUGNING ApS

Rønnehøjvej 5 · 4560 Vig

59 31 55 00

-  Trappevask

-  Viceværtservice / Ejendomsservice

-  Glatførebekæmpelse eller andre opgaver

Tårnby Ejendomsservice
Syvstjerne Allé 1 - 2770 Kastrup

Telefon 32 50 74 75
info@ren-ejendom.dk - www.ren-ejendom.dk

A.P. Møllers Allé 9A . 2791 Dragør
www.afhansen.dk

T: 21 44 98 31
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