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Med CRH Concrete som holdkaptajn får du den stærkeste 
partner overhovedet til dit byggeri. Vi har de førende spe-
cialister inden for systemløsninger til byggerier af beton og 

letbeton, så du kan være sikker på den rigtige kvalitet 
i hele processen. Fra den første personlige kontakt 

over rådgivning, sparring og projektering til den 
endelige levering og montering af dit byg-

geri. Samtidig har du tryghed for, at 
vi ikke bare er her i dag. Vi er her 

også i fremtiden.

Stå stærkt! – det gør vi.
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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

Uddannelsen
I dag, knap et år efter Marius sprang fra 2. til 3. forsøg på en 
ungdomsuddannelse, sidder han i egen lejlighed midt i Køben-
havn, med rimeligt styr på både tøjvask, oprydning og strygetøj. 
Hverdagen bliver brugt som tjenerelev på en af byens fineste 
restauranter - en af dem med stjerner på! Han trives, læser 
tykke bøger om alverdens vine og gastronomiske herligheder. 
Han springer ud i både det engelske og tyske med kæmpe mod 
(har endda planer om at lære lidt fransk). Her er en ung mand i 
sit rette element og med store planer for fremtiden.

Se, det er en af den slags historier, som gør mig så rigtig 
glad i låget. Ikke fordi Marius er kommet videre på trods af sin 
ADHD, men fordi han er kommet i gang med sin drømmeud-
dannelse, fordi han har ADHD. Måske giver min formulering 
ikke helt mening. Men det jeg mener er, at her har der været 
studievejledere, lærere og ikke mindst en fantastisk arbejdsgi-
ver og arbejdsplads, der har kunnet se hvad Marius indeholder 
inklusiv de mange gode kvaliteter, der OGSÅ kan følge med 
diagnosen ADHD. 

Kæmpe tak 
Med denne lille historie vil jeg blot sige en kæmpestor tak til 
alle de fagprofessionelle i uddannelsessystemet og ikke mindst 
til alle de arbejdsgivere og arbejdspladser, som giver vores unge 
mennesker muligheden for at vise, at ADHD sagtens kan være 
en rigtig god følgesvend - og styrke. Sidst men ikke mindst så 
er der med garanti en del af jer, som sidder og læser dette, der 
ved at min yndlingssætning er ”jeg gider ikke opfinde den dybe 
tallerken, når nogen har gjort det rigtige før mig”. 

Med den sætning er mit håb, at DU vil fortælle, der hvor du er, 
at det er set og oplevet andre steder at unge med ADHD kan få, 
og ikke mindst bidrage til at skabe succes på arbejdsmarkedet. 

Slutteligt vil jeg ønske alle læsere en rigtig glædelig jul og 
på dejligt gensyn i 2019. Til alle frivillige skal der lyde en særlig 
stor tak for indsatsen for at gøre ADHD til håb og handlekraft 

- I gør det bare så godt!

Hjæælp julen står for døren
Ja, inden vi får set os om, skal vi til at skifte 18 ud med 19. Så er 
det jo fantastisk, at vi kan se tilbage på et 2018 med lutter gode 
initiativer og aktiviteter, som har gjort ADHD til håb og handlekraft. 

Til formandsposten hører en række privilegier, og ét af dem 
er, at jeg suverænt kan bestemme, hvad der skal stå i disse to 
spalter. Det vil jeg så benytte mig af nu. Nogle af jer, som kender 
mig, vil sikkert tænke ”ja ja hun er en rigtig jubelidiot” - og ja 
måske har I ret, jeg har det bare absolut bedst med at samle på 
de gode historier og oplevelser. Jeg ved nemlig, at kommer der 
nok af dem, så smitter de… Som formand hører jeg rigtig mange 
personlige beretninger om børn, familier, unge og voksne, der er 
udfordret med ADHD. Og nu er det så, jeg har lyst til at berette 
om én af de supergode historier.

Historien om Marius
For et par uge siden fik jeg historien om Marius på knap 20 år. 
Marius fik diagnosen ADHD da han gik i 3. klasse. Skolegangen 
foregik i den danske folkeskole i Jylland til og med 8. klasse. 
Herefter var det efterskoleophold i 9. og 10. klasse. Marius 
fulgte med sine venner på gymnasiet, men efter det første 
år blev presset for stort, og han flyttede til HF. Sammen med 
ungdomsuddannelserne fik Marius fritidsjob som tjener, som 
hurtigt viste sig at passe perfekt til den unge mands høje ener-
giniveau. Efter et halvt år på HF kom Marius hjem og meddelte, 
at han havde været til samtale på den lokale erhvervsskole og 
var blevet optaget på 2. skoleforløb på tjeneruddannelsen. Her 
blomstrede Marius op, her kunne han bruge alt sin energi og 
impulsivitet på den gode måde.  

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGENLE
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Mød op og giv din mening til kende

Generalforsamlingerne 
ADHD-foreningens lokalafdelinger afholder general-
forsamling senest den 1. marts 2019.

Hvis du ønsker at give din lokalafdeling et skulderklap 
for den frivillige indsats, er nysgerrig på arrangemen-
terne for det kommende år, tilbyde dig selv som frivillig 
eller på anden måde ønsker at styrke lokalafdelingens 
arbejde for ADHD-sagen og mennesker med ADHD, så 
kom til generalforsamling i din lokalafdeling.

Er du i tvivl om, hvilken lokalafdeling du hører til, er 
du velkommen til at kontakte Birgit Løvendahl, ADHD-
foreningen på telefon 53 72 99 11 eller mail: bl@adhd.dk

Yderligere oplysninger om generalforsamlingerne kan 
du finde her: 
• På lokalafdelingernes egne hjemmesider: adhd.dk/

lokalafdelinger 
• Ved at kontakte lokalafdelingen på telefon, sms, 

mail 
• På lokalafdelingens facebookside
• Læs mere på midtersiderne i dette magasin.

Vi glæder os til at se dig. 

Kontaktinformationer på alle lokalafdelingerne finder 
du på side 45 her i ADHD Magasinet og på midtersiderne

- Du har også noget at sige
ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og lignende 
vanskeligheder – samt 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. 
ADHD-foreningen gør ADHD til Håb og Handlekraft.
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Et kig i mestringsbanken 

Julen er hjerternes fest, og december måned byder traditionelt 
på mange muligheder for at ses med venner og familie. Ofte er 
man også inviteret til en række julearrangementer på jobbet, 
i skolen, i børnehaven eller til fritidsaktiviteter. Alle holder en 
form for juleafslutning, og det kan hurtigt blive for hektisk – selv 
for mennesker, som ikke har ADHD eller ADD. Langt de fleste er 
alligevel med til det meste og hygger sig med det, men når man 
har ADHD eller ADD kan julens mange sociale arrangementer 
hurtigt blive alt for meget.

Det er ikke altid så nemt at hygge sig
For nogle mennesker er julens sociale arrangementer slet ikke 
noget, som man glæder sig til. Man har faktisk slet ikke lyst til at 
deltage. Det kan skyldes, at man har svært ved de sociale spil-
leregler og oplever, at det kræver rigtigt meget energi at finde 
ud af, hvordan man opfører sig og hvad der forventes af én. Man 
fylder måske for meget eller for lidt og har svært ved at være 
tilpas. Man har alt ofte oplevet at være anderledes og ikke passe 
ind, og man vil gerne undgå situationer, hvor det kan ske igen.

Man bruger en masse energi på at afkode og analysere situa-
tionen. Hvad sker der nu? Hvad skal vi nu? Hvordan skal jeg 
være i det her? Er jeg forkert (igen)? Det bliver svært at slappe 
af, stressniveauet stiger og det bliver en opgave frem for et 
behageligt samvær.

Der er så meget, man ikke forstår i det sociale samspil, som 
de andre bare lader til at vide. Fx at man skal tilbyde at hjælpe 
i køkkenet, rose maden, have en værtindegave med, gå rundt 
og hilse på folk og smalltalke med fremmede, som man sikkert 
aldrig kommer til at tale med igen. Ens venner eller kolleger 
siger måske: ”vi skal bare hygge os, det er ikke noget særligt”. 
Men hvad gør man, hvis man rent faktisk ikke hygger sig?

Hvis du gerne vil være social i julen,
kan du overveje nogle af disse tips
• Tag med, men gå tidligt hjem. Bestem dig på forhånd for, at 

du vil (og gerne må) gå tidligt hjem.
• Tak ja til invitationen, men sig til værten/værtinden, at du 

går tidligt hjem. På den måde har du allerede indviet ham/
hende i din intention, og du behøver ikke at forklare dig eller 
give en grund, når du går.

• Vælg det vigtigste ud. Hvis du er inviteret til for meget, så vær 
kritisk. Sig ikke ja med det samme, men vælg de ting ud, som 
betyder noget for dig, din familie og dine børn. Prioritér de 
ting og de mennesker, som giver energi. 

• Del nogle af arrangementerne mellem dig og din partner/
bedsteforældre (en går til børnehavens julehygge, en anden 
går til svømmeklubbens julearrangement).

Julens svære sociale situationer

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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• Tænk arrangementet igennem. Ved du, hvad der skal ske og 
hvad der forventes af dig? Har du styr på H’erne – Hvad skal 
der ske, hvor, hvornår, hvor længe og med hvem?

• Spørg en af de andre gæster eller værten om, hvad der skal 
ske, hvem der kommer og hvornår det slutter?

• Tænk på det som en træning. Alle andre er muligvis langt bedre 
end dig til det sociale, så brug dem til at lære fra. Observér, 
hvad de andre gør, som de lykkes med i det sociale.

• Hav en nødudgang/pausemulighed. Hvis du skal til en fest, 
hvor du ikke kan gå tidligt hjem, så tal med værten om, at du 
kan have brug for en pause. Ofte er der et tomt gæsteværelse 
eller lign, hvor man kan få lov at have en halv time for sig 
selv.

• Hvis du ofte oplever, at du fylder for meget, så alliér dig med 
nogle venner og bed dem minde dig om det, hvis du snakker 
for meget, for højt, afbryder eller gør noget andet, som kan 
være et problem.

Hvad gør du, hvis du selv skal holde et julearrangement?
Nogle gange vil man gerne selv invitere mennesker i julen eller 
det er ens tur til at holde julefrokost eller juleaften. Allerførst, så 
spørg dig selv hvorfor? Er det her noget, som jeg virkelig gerne 
vil, eller er det noget, som jeg burde gøre eller skylder andre, 
fordi de altid inviterer mig? Hvis følelsen af pligt fylder mest, 
så skal du overveje, om du overhovedet skal holde noget. Hvis 
det handler om lyst, men du stadig føler dig udfordret, så husk:

• Keep it simple – lidt er bedre end ingenting
• Gå i gang med at planlægge i god tid og gerne i detaljer
• Vælg de nemme løsninger (alt hvad man kan få brug for til 

julehygge og julemad findes færdiglavet)

Hvis du skal holde juleaften kan du finde en komplet guide 
til ”Julemiddag uden stress” i Mestringsbanken på adhd.dk/
mestringsbanken (find den i kategorien ”Højtider”).

På side 41 i dette magasin kan du desuden finde en guide 
til ”Traditionel julefrokost – handleliste og fremgangsmåde”.

Kunne du tænke dig en hel dag om 
mestring?
Læs mere på side 31 her i magasinet og 
sæt kryds i kalenderen.
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Peters jul - nu med ADHD

Indkøbsturene
Juletiden er en travl tid i butikkerne, og der er mange men-
nesker. Det er derfor vigtigt, at lave en plan og en indkøbs-
liste. Tag kun børnene med, hvis det er relevant for dem 
og aftal på forhånd, hvor I skal hen, og hvad I skal købe. 
Det kan synes nemt at få gaverne pakket ind, men det er 
ofte forbundet med ekstra ventetid i en stresset situation 
med mange mennesker. Hvilket kan være forbundet med 
et øget stressniveau hos barnet.

Der foregår en masse, og børnene får rigtig mange indtryk, 
både hvad angår lys og lyd, og nogle børn bliver overloa-
dede. Se evt. den lille film på Youtube, som hedder: ”Can 
I make it to the end?”

Min pointe er, at julen i mange familier kører efter et bestemt 
skema, som kræver meget af vores børn. Især hvis børnene har 
kognitive udfordringer som eksempelvis ADHD. For der er i julens 
skemaer ofte indbygget krav om: impulshæmning, glæden ved 
at være mange sammen, følelsesregulering og håndtering af 
nederlag. Og helt simple krav som at kunne vente, være stille 
på de rigtige tidspunkter, udtrykke glæde ved ting som man 
ikke er glad for. 

Altså skjule sine negative følelser og begrænse de positive. 
Man skal kunne deltage og glædes uden at falde ved siden af, 
og man skal ikke mindst håndtere de følelsesmæssige udsving, 
som julen giver os alle. 

Som forældre til børn med ADHD, så ved vi, at det ikke er let. 
Ikke let at sørge for at alle får en god jul - også vores barn med 
ADHD. Men vi må spørge os selv, hvad der er vigtigt. Er det tra-
ditionen, eller er det i virkeligheden noget meget større, der er 
på spil, nemlig vores barns og vores families trivsel? Er julen en 
generator for det gode sted at være, eller er det en udfordring?

Vi, der har børn med ADHD, vi kender det alt sammen:
• Indkøbsturene med kø og mange mennesker
• Besøg hos venner og familie
• Julemaden der trækker for længe ud
• Gaver der ikke er rigtige 
• Ventetiden og behovsudskydelsen
• Følelser der er svære at regulere
• Stress der bliver til konflikter
• Vores omgivelsers manglende forståelse, for barnets reaktioner

Så hvad kan vi gøre? Er det traditionen eller barnets behov der er 
vigtigst? Skal vi partout gennemføre traditionen, som vi altid har 
gjort, eller kunne vi overveje hvad der er bedst for alle?  Hvad er 
vigtigt? Hvad kan vi undvære og hvordan kan vores omgivelser, 
hjælpe os med det? Det er nogle af de spørgsmål jeg vil forsøge 
at give en hjælpende hånd til, så I alle kan få en god jul.

Juleoverlevelsesguide for familier, der har børn med ADHD

AF JENNY BOHR
KOGNITIONSKONSULENT

Peters jul, JA det er tradition, det er julen som den ”skal være”. Julen er hjerternes og lysets tid. 
Vi tænder lys i mørket og samles om denne stærke tradition. Vi har alle bestemte ønsker for, 
hvordan det skal/bør være, julen skal være som den var, da vi var børn.
Julen har forskellige ingredienser, fra familie til familie og julen kan vække stærke følelser hos 
os alle. Hvem vælger træet? Hvornår vælges træet? Hvem tænder lysene på træet, og hvilke 
sange synger vi, og der er traditioner for maden og rækkefølgen.

”Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid, så ved jeg julen kommer…..”
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Besøg hos familie og venner
I julen samles vi ofte, med vores familie og venner. Vi spi-
ser julefrokoster, eller julemiddage og holder af at være 
sammen. Der kan være mange mennesker, og det kan i 
sig selv være en udfordring for vores barn. Lav aftaler 
med jeres barn om, hvad der skal foregå, og hvor længe 
I bliver. Og lav altid en aftale om, hvad barnet kan gøre, 
hvis det bliver svært.  

Giv altid barnet en udvej.

• Aftal evt. et signal, som både du og dit barn kan bruge, 
når der er optræk til, at det bliver svært.

• Tjek om der er et rum, hvor barnet kan trække sig tilbage 
til og sidde i ro og mag med en tablet eller lignende.

• Tag kun børnene med til noget I ved de kan klare. Det 
er ikke sjovt for nogen, hvis børnene ikke kan håndtere 
situationen. Invitér eventuelt hjem til jer selv. Det er let-
tere for nogle børn, og der kan de ofte trække sig ind på 
deres eget værelse, og det kan der være brug for. Fortæl 
jeres gæster at det skal respekteres.

Turtletime
Når børn med ADHD bliver stressede, så er det vigtigt, at vi 
giver dem mulighed for at falde ned. Pas på ikke at bruge 
for mange ord, de er nemlig stressende i sig selv.
Lad børnene ”gemme sig” og få fred med en tablet eller 
lignende, og tal ikke til dem, før de kontakter jer.
Børnene kan have en kasse, et tæppe eller en hule, hvor 
de er fredede og får mulighed for at få ro på sig selv og 
deres overbelastede hjerne. 

Ventetid
Juletiden er forbundet med megen ventetid, og det er en 
stor udfordring for vores børn med ADHD. Det, at de har 
en julekalender, kan være en hjælp til at komme gennem 
julemåneden, da den giver børnene en fornemmelse for, 
hvor langt de er kommet, og hvor lang tid der er tilbage 
til juleaften.
Men der er også selve juleaftensdag der kan være lang som 
et ondt år. Giv evt. børnene en lille gave om morgenen. Et 
spil eller en bog. Hvad som helst som barnet kan få tiden 
til at gå med. Husk der skal slås mange timer ihjel.

Lav en tydelig plan over dagen 

Jo længere op ad dagen I kommer, jo større utålmodighed. 
Og selve julemiddagen, som der ofte er brugt megen tid 
på at forberede, er ofte svær at komme igennem, hvilket 
kan komme til at betyde, at vi voksne ikke får den tid til 
at nyde maden, som vi gerne vil. 
Overvej om træet kan komme før maden, så er den største 
spænding udløst, og børnene har forhåbentlig fået nogle 
gaver, som de kan underholde sig med.

Plan for juleaftensdag

Morgenmad + lille gave

Tur med gaver til bekendte

Frokost

Spilletid

Disneysjov

Juletræ og gaver

Julemiddag + mandelgave

Legetid 

Godnat
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Konflikthåndtering
Når det brænder på, og børnene kommer i konflikt, så husk 
at man skal være to til at holde konflikten i kog. Bevar roen 
og brug assertive metoder, eller vandmandspædagogik, som 
man også kan kalde det. Det handler om at være ufarlig 
og give barnet mulighed for at falde ned og komme ud af 
konflikten. Pas på ikke at være konfronterende.

• Bevar roen
• Slap af i kroppen
• Vær til stede på barnets præmisser
• Undgå øjenkontakt og andre stressorer
• Brug afledning
• Det er ofte nok at vente

Kære bedsteforældre og andre pårørende: Børn med ADHD 
har mange udfordringer, og de kan komme til at handle på 
måder, I ikke forstår eller forventer. Det er derfor vigtigt, at 
I forstår, at børnene ikke er ude på at ødelægge julen for 
alle andre. Vis forståelse og bær over. Børn med ADHD og 
deres familier har nok at slås med, de har ikke brug for 
også at skulle slås med jer.
Husk at børn gør det godt når de kan og julen er en svær 
tid for børnene. 
De har ikke brug for bebrejdelser, men for forståelse, 
omsorg og hjælp. Som omgivelser kan I gøre en stor forskel 
for børnene, og hjælpe dem med at kunne gøre det godt. 
Gå med børnene ikke imod dem.
Børn gør det godt når de kan, betyder nemlig, at børnene 
gør det godt, når vi voksne gør det muligt for dem at gøre 
netop det. Det er os voksne, der har ansvaret for at alle 
får en god jul.

Peters Jul, nu med ADHD
Ja Peters jul, det er tradition, men Peter er 
ikke en dreng med ADHD, så ville teksten nok 
være anderledes. Måske kunne den så lyde:
”Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen 
hvid, så ved jeg julen kommer”
Men der er ingen julesne så hvid, nej der er 
bare tid og tid og tid, Hvornår er det julen kommer?

”Min far hver dag i byen går og når han kommer hjem jeg står 
og ser hans store lommer”
Men det er det svære, ingen Xbox kan være i de forban-
dede lommer!

Børn, der har svært ved at regulere 

deres følelser, har brug for voksne, 

der er gode netop til det!

Følelser, der er svære at regulere
Børn med ADHD har som en direkte konsekvens af deres 
ADHD ofte svært ved at regulere deres følelser, der kan 
komme voldsomt og direkte til udtryk. Hvilket kan være 
svært at håndtere for deres omgivelser. Får barnet eksem-
pelvis en gave, som det ikke ønsker sig, eller ikke har 
forventet, kan barnet ikke som andre, skjule det. Men vil 
ofte med stor energi udtrykke sin utilfredshed. 
Det er vigtigt, at omgivelserne ved, at det ikke er af ond 
vilje. Det er bare svært for barnet, så bær over med det og 
hjælp barnet videre. Der er ingen grund til at øge konflikten 
ved at irettesætte barnet.

Husk Juleaften er ikke en særlig god tid, for opdra-
gelse, det skal være en hyggelig aften for alle. Lav 
nogle rammer, som barnet kan være i. Det er bedst 
for alle.

PYT
Som voksne omkring børn med ADHD er det vigtigt at kunne sige 
”PYT” - og mene det. Der er ingen grund til, at gå ind i konflikter, 
som eskalerer, pga. små uhensigtsmæssigheder. Det er vigtigt 
at forstå, at uhensigtsmæssig tale eller adfærd er et udtryk for, 
at det er svært for barnet. At barnet har brug for vores hjælp. 
Børn med ADHD er impulsive og har svært ved at regulere deres 
følelser, så bær over. Så kommer I alle sammen bedre videre, og 
børnene lærer også, at kunne sige PYT – det er en vigtig læring.

Om Jenny Bohr, Kognitionskonsulent
Uddannet lærer, Master i Specialpædagogik og uddannet 
Advanced trainee i Samarbejdsbaseret Problemløsning 
på MIT, Boston Mass. Jenny har specialiseret sig i ADHD 
og andre kognitive forstyrrelser. Jenny arbejder både med 
børn/unge og deres familier og har de senere år, fungeret 
som inklusionskonsulent for talrige skoler og institutioner. 
Herudover holder Jenny kurser og foredrag over hele landet, 
for både fagfolk og pårørende. Jenny har skrevet bøgerne 
”Problemløsende inklusion” og ”Samarbejdsbaseret pro-
blemløsning”.
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Det er godt og vel 2 måneder siden, undervisningsministeren kom 
med forslag til at justere folkeskolereformen under overskriften 
”faglighed, dannelse og frihed”. Vi har til gode, at aftalen indgås 
politisk, og det er uklart, hvorfor der intet er sket, og hvorfor 
ministeren er tavs om så vigtig en sag.

 Det er sørgelig læsning, at folkeskolereformens fire resultat-
mål, som trådte i kraft i 2014, langt fra er indfriet. Jeg savner at se, 
hvordan ministeren tænker at arbejde præcist med pragmatiske 
justeringer, som bringer os tættere på at levere på de fire vigtige 
mål, som alle handler om øget faglighed og trivsel for alle. De 
seneste testresultater og trivsel er generelt set stadig på niveau 
med tidligere år. Det er svært at se, hvordan justeringsforslagene 
reelt vil skabe ændringer på de parametre.

Hold fast i understøttende undervisning
 Det skaber bekymring, når der er et stort ønske om at skære 
ned i de understøttende timer, alt imens vi ikke er i mål med 
at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle. Vi hører næsten 
dagligt om børn, der ikke kommer i skole, og jeg må tilstå, at jeg 
for bare få år siden ikke kendte til ordet skolevægring.

Nu er det alle vegne - og så sent som i går aftes bragte 
nyhederne de nyeste tal.  14,7 % af de danske skolebørn har 
ikke været i skole i mere end 20 dage i løbet af skoleåret.  Med 
andre ord; de kommer ikke i skole.

Det har vi vidst længe, men også her har vi til gode at se 
konkrete indsatser. Undervisningsministeriet bad Rambøll om 
at udføre en analyse af skolebørns fravær.

Den udkom for et halvt år siden, og jeg tænkte, det ville have 
været ordentligt, hvis de foreslåede justeringer til folkeskole-
reformen som minimum havde taget højde for de markante 
fraværstal.

For hvad hjælper det med flere naturfagstimer, hvis omkring 
80.850 af eleverne ikke har mulighed for at være tilstede. Så 
måske er understøttende undervisning faktisk en god ide at 
holde fast i. 

Skoledagene er for lange
Det er skønt, at der fokuseres på præcisering af § 16 b, men 
hvorfor ikke kigge nærmere på, at hvis de danske skoler anven-
der paragraffen i strid med intentionen, så kunne det være et 
udtryk for, at skolerne rent faktisk har behov for at skabe kortere 
skoledage for netop at sikre faglighed og trivsel?

Eleverne i Danmark tilbringer mere tid på skolebænken end 
stort set alle andre børn i verden, og nu kan vi se, at de mange 
skoletimer ikke har medført den faglige gevinst, der var ønsket 
med reformen. 

Så lad os blive enige om, at vi har fået skabt unødvendige 
lange skoledage for børnene og hurtigt give dem fri til andre 
gode ting i hverdagen.

 Må jeg minde ministeren om, at vi har 550.000 børn, der hver 
dag bruger 6-8 timer af deres liv på at udvikle faglige og sociale 
færdigheder. Vi skal smidigt og hurtigt sikre, at børn og unge i 
Danmark har de bedst mulige vilkår for at lære og udvikle sig 
til kompetente og dannede mennesker.

Svært at se, at forslag til justering af folke-
skolereformen vil bringe os tættere på målet

Så lad os blive enige om, at vi har 

skabt unødvendigt lange skoledage 

for børnene og hurtigt gøre dem fri 

til andre gode ting i hverdagen

AF CAMILLA LYDIKSEN
DIREKTØR FOR ADHD-FORENINGEN

Med udspillet ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed
- Justeringer af folkeskolereformen” ønsker regeringen at
give mere frihed til skolerne, så de kan hæve fagligheden 
og planlægge en bedre skoledag for eleverne. Læs mere: 
uvm.dk

Det er sørgelig læsning, at folkeskolereformens fire resul-
tatmål, som trådte i kraft i 2014, langt fra er indfriet. I den 
forbindelse har ADHD-foreningen udsendt følgende debat-
indlæg til ”Pressen”. Debatindlægget er bl.a. bragt i altin-
get.dk den 19. november 2018.
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I rådgivningstelefonen får jeg nu flere opringninger fra mennesker 
i afklaring for fleksjob, måske på baggrund af lovændringen i 
juni 2018. 

Det er positivt, at flere afklares til fleksjob. Den enkelte 
ADHD/ADD diagnosticerede kan dog opleve afklaringsforløbet 
som et stort pres. 

De oplever, at de presses over evne til flere og flere timer. 
Det er naturligt, for det er kommunens opgave at finde frem til 
din grænse. 

Det betyder dog, at det bliver ekstra vigtigt at lytte til sig selv 
under forløbene. Mange synes det er svært, fordi de grundlæg-
gende har været vant til at ”kæmpe” for en dagligdag, har svært 
ved at sætte egne grænser over for systemet og måske bruge al 
energi på arbejde, og dermed ikke har mere energi tilbage, når 
de kommer hjem til deres familier. 

Man har måske et selvnedvurderende billede af sig selv som 
attraktiv for en arbejdsgiver pga. mange nederlag igennem livet. 

Derfor kan det være svært at sige til arbejdsgiver og kommune, at 
grænsen er nået, og man kommer til at presse sig selv over evne. 

Rådet herfra er at sige klart og tydeligt fra, når du selv mærker, 
at nu kan du ikke mere, også selv om det er svært. Det er vigtigt 
for et realistisk afklaringsforløb.

Socialrådgiveren fortæller

AF ELISA FERRARI,
SOCIALRÅDGIVER I ADHD-FORENINGEN

Sådan får du kontakt til ADHD-foreningens socialrådgiver
Elisa Ferrari – tlf. 53 72 99 09
Mandag: 09.00-12.00 og 12.30–14.00
Tirsdag: 13.00-15.00
Torsdag:  09.00-12.00 og 12.30 -14.00
e: ef@adhd.dk

Lovændring af reglerne om ressourceforløb og førtidspension trådte i kraft 1. juni 2018.
Et af hovedtemaerne i lovændringen var, at ressourceforløb kun kan iværksættes, hvis kommu-
nen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin 
arbejdsevne.

Meld dig til kursus med

ADHD-foreningens socialrådgiver om emnet: 

”Hvordan passer jeg på mit voksne barn og mig selv” 

– se næste side her i magasinet
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Hvorfor?
En stor del af de opkald, der kommer til ADHD-foreningens rådgivning, er fra forældre til unge voksne 
- enten hjemmeboende elle udeboende. Forældrenes frustration går på at være pårørende til disse 
unge med kognitive handicaps. 
Mange oplever, at selv om deres børn har været diagnosticeret allerede i barndommen, har flere af de 
unge en årrække, hvor de ikke vil erkende og acceptere deres diagnose og dens betydning for deres 
liv. Dette gør, at de unge kommer i forskellige vanskeligheder. Nogle dropper ud af uddannelse og 
arbejde gentagne gange, nogle bliver involveret i kriminalitet og misbrug, nogle optager lån på lån, og 
andre igen har mange konflikter, idet de unge nægter at lytte til forældrenes råd og grænser, som er 
nødvendige for forældrene for at kunne have de unge boende hjemme. Forældrene er overbelastede 
og oplever sig magtesløse. 

Formålet med at deltage på dette kursus er at give dig redskaber ift. kommunikation med de unge, og at 
møde de unge som voksne med de funktionsnedsættelser, de har. Mødet med andre forældre i samme 
situation, giver også en større forståelse af de udfordringer, der til dagligt opleves.

Du lærer om, hvordan du både passer på dig selv og dit voksne barn. (Man kan ikke hælde fra en tom 
kop). Og du får oplysninger om, hvilke muligheder der er for hjælp i det offentlige system.

Tilmelding: adhd.dk

Hvordan passer jeg på mit 
voksne barn og mig selv?
-  For forældre til unge 
voksne 18-25 år
med ADHD
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I
Tid
Den 16. marts 2019Kl. 09.00 – 16.00

Sted
Dalum LandbrugsskoleLandbrugsvej 655260 Odense S

Pris
Kr. 1690,- pr. person

☞

☞

☞

Underviser
Elisa Ferrari, socialrådgiver i ADHD-foreningen. 
Elisa er uddannet socialrådgiver, kognitiv terapeut, mindfulness instruktør og er certificeret stress-
coach fra ”Forebyg stress”. Hun har arbejdet både som familierådgiver og behandler i psykiatrien, 
og har undervist i blandt andet kommunikation og konflikthåndtering. Ved siden af sit arbejde 
som socialrådgiver i ADHD-foreningen er hun selvstændig og hjælper mennesker med stress, angst 
og depression.
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Vækkeuret ringer
Mit vækkeur ringer ca. 6.20, og det første jeg gør er at skimme en 
nyhedsmail, vi modtager dagligt, som samler dagens mediepla-
cering af ADHD og ADHD-foreningen. Det gør jeg for at se, om der 
er noget, vi skal forholde os til omgående og for at orientere mig 
generelt. De mange sociale medier er nu snart lige så gode til 
at give samme info rettidigt, og her får jeg også medlemmernes 
umiddelbare kommentarer. Så der klikkes også lige hurtigt på 
facebook og twitter.

Så er det tid til bad, mokka og en stille stund med familien.

På vej til kontoret
På vej til kontoret læser min telefon mine mails op, så jeg er 
orienteret, når jeg lander og ved nogenlunde det meste af, hvad 
der er sendt direkte til mig. Ved, at jeg ikke kan nå at besvare det 
hele, og at jeg ofte ikke får reageret på alt det, jeg gerne vil. Har 
efterhånden accepteret det som et vilkår og lært at prioritere en 
vigtig egenskab (også selv om det ikke altid er så helt bevidst).

Så er jeg på kontoret i Odense 
Går rundt og siger godmorgen til de folk, der er ankommet og 
dribler ind på mit rum. Skal lige ind og spørge Lene, hvordan 
oplægget på konference om digitalisering i folkeskolen gik, 
og om jeg kan få det seneste opdaterede materiale i vores 
projekt om gruppearbejde I folkeskolen. Et projekt under un-
dervisningsministeriet i forbindelse med deres satsning ”Alle 
Med – fokus på børn med handicap i grundskolen”. Jeg skal 
nemlig deltage på styregruppemøde i ministeriet dagen efter. 
Bliver imponeret over materialet, der skal bidrage til, at netop 
alle får en chance for at deltage i gruppearbejdet i 2. og 3.klasse 
og forstår, at man kan have forskellige roller, og at det ikke bare 
som udgangspunkt er noget, man ved, hvordan man skal gøre. 
Det skal og kan læres.

Tine kommer hjem og fortæller om seneste forløb i mestrings-
gruppen i Kerteminde Kommune. Det er et projekt under Beskæf-
tigelsesministeriet med det formål at hjælpe borgere med at 
blive klar til job.

Tina er ved at lave forældreprogrammet Kærlighed i Kaos i en 
online udgave. Vi kalder det KiK Nu! Hun knokler med at sikre, at 

indholdet er ordentligt, at filmene formidler stærkt. Jeg kigger 
en film igennem, hvor forældre beretter om deres oplevelse af 
Kærlighed i Kaos. Og hvad de selv har fået ud af det. Rørende 
– og jeg bliver altid så imponeret over, hvor gode de er til at 
fortælle om deres oplevelser – også når livet kan være svært.

Så skal der laves en kort opfølgning på situationen om sko-
lestart, da der er indkaldt til samråd med ministeren herom. Der 
har været et markant fald i, hvor mange børn der får udskudt 
skolestart, ja i nogen kommuner er tallet faldet fra 14 % til 7 %. 
Vi vil gerne forstå årsagen hertil, da vi ved, at mange børn har 
god gavn af at få lov at starte et år senere i skolen. 

Vi skal også gøre klar til det kommende hovedbestyrelses-
møde, hvor et af de store punkter er budgettet for 2019. Vores 
økonomichef Charlotte har lavet et stort stykke forarbejde, og vi 
har drøftet det flere gange. Vi har altid store drømme i forhold 
til, hvad vi gerne vil lave, da vi modtager så mange henvendelser 
fra medlemmerne i forhold til, hvad der kan være behov for at 
sætte ind med – eller overfor. 

Desværre er vi ikke på Finansloven og skal selv sikre, at 
indtjeningen stemmer overens med det, vi faktisk bruger tid og 
penge på. En vigtig og lærerig proces for os alle hvert år. 

Arbejdsdagen sluttes af i Kolding
Dagen afsluttes med et møde i Kolding, hvor jeg skal mødes med 
foreningens formand og næstformand. Vi skal drøfte det lokale 
arbejde i de 12 lokalafdelinger for at sikre, at vi understøtter deres 
frivillige, ihærdige indsatser. Det er vigtigt, at formandskabet i 
foreningen prioriterer de nære og lokale indsatser, og det er 
både formand og næstformand meget optaget af. 

Det var en god dag
Dagen har været god, og nu glæder jeg mig til at hoppe på det 
tidlige tog fra Langeskov i morgen og deltage i samråd på Christi-
ansborg. Bagefter er der møde i Danske Handicaporganisationer, 
hvor vi skal i gang med at udarbejde vores fælles socialpolitik. 

Stor hilsen Camilla

I dag har jeg lyst til at skrive til jer på vegne af ADHD-foreningens sekretariat, på vegne af de folk 
der går på arbejde for at gøre ADHD til håb og handlekraft. Der er altid stor travlhed og mange 
gøremål, da der er så meget, vi gerne vil udrette og forbedre. 

Lad mig give jer en smagsprøve på en dag på sekretariatet. 
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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 besvares løbende, og hvis dit 
telefonopkald ikke besvares straks, så prøv igen senere. 

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

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



Generalforsamling 
Den 7. februar 2019, kl. 19-21, Hjallerup Skole.
På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Glædelig jul 
Venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 
Den 24. februar 2019 kl. 10.00.  
På adhd.dk under lokalafdelinger kan du læse mere. 

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.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

Generalforsamling 
Så er det tiden til generalforsamling, og som sædvanlig inviterer 
vi til et foredrag efter frokost. 
En generalforsamling er ikke kun et tidspunkt, hvor man ”risikerer” 
at blive meldt ind i bestyrelsen. Det er også der, hvor man kan 
vise sin støtte til de frivillige i lokalafdelingens bestyrelse. Hvor 
man kan komme med forslag til kommende arrangementer og 
evt. tilbyde sin hjælp som f.eks. tovholder i en netværksgruppe.

Tid og sted: Den 26. januar 2019, In-Side i Hammel -  fra kl. 10.00. 
Sæt kryds i kalenderen den 26. januar, og hold øje med postkasse, 
hjemmeside og Facebook! Der sendes indbydelse ud med posten.

Program for 2019 
Ved ADHD Magasinets deadline arbejder bestyrelsen på at lægge 
sidste hånd på et varieret program for første halvår af 2019. Vi 
har bl.a. et dagsarrangement for hele familien i støbeskeen, og 
arbejder også på en kursusdag for par, hvor den ene partner 
har ADHD. Så det er endnu en god grund til at holde øje med 
postkasse, hjemmeside og facebook.

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.

Facebook
Ud over hjemmesiden, har vi både en facebook-gruppe ADHD 
Midt-Østjylland og en facebook-side ADHD-foreningen, lokalafd. 
Midt-Østjylland. Vi håber, I vil give os et like.

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

Generalforsamling
Brænder du for bestyrelsesarbejde, eller vil du gøre en forskel, 
så mød op.
Dagsorden se hjemmesiden. Forslag sendes til Sydjylland@
adhd.dk senest 14 dage inden generalforsamling.
Tid og sted: 24. februar 2019, kl. 11.30-14.00, Sportshotel Vejen, 
Jakob Gades Alle 1, 6600 Vejen. (Kl. 11.30 let frokostarrangement. 
Kl. 12.30 generalforsamling). 

Netværksgrupper

Vejen: For voksne/pårørende med ADHD.
Tid og sted: Første tirsdag i måneden kl. 19.00-21.00, Huset, 
Østergade 2, 6600 Vejen. Se Facebook under ADHD Cafe Vejen.

Åbenrå: For voksne med ADHD 
Tid og sted: Sidste torsdag i måneden kl. 19.00-21.00, Åbenrå 
Selvhjælps lokaler, Reberbanen 3 st. th, 6200 Åbenrå.
Se Facebook under ADHD Cafe Åbenrå.

Generalforsamling
Torsdag den 21. februar 2019, Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 
5000 Odense V. Indbydelse følger.
Hold øje med adhd.dk og facebook.com/Groups/adhd.fyn/

Caféer

Kvinder med ADHD/ADD
Tirsdag i ulige uger, kl. 16-18, Bolbro Brugerhus, Indgang G, Sta-
dionvej 50, 5200 Odense V.

Voksne med ADHD/ADD inde på livet
Cafégruppe, hvor pårørende også er velkomne. Tirsdag i lige 
uger. Kl. 16-18, Bolbro Brugerhus Indgang G, Stadionvej 50, 5200 
Odense V.

Glædelig jul 
Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: KIRSTEN HØJSGAARD FOGH
MARGRETHES ALLÉ 4, 5250 ODENSE SV
E-MAIL: FYN@ADHD.DK

FYN



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

SØNDERBORG

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

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

Generalforsamling
Så er det nu, du kan få direkte indflydelse på, hvad der skal 
ske i ADHD-foreningen, Sønderborg! Vil du gerne høre foredrag 
om sammenhæng mellem ADHD og kost? Synes du, vi mangler 
tilbud til teenagere med ADHD? Eller ville du bare gerne have 
flere arrangementer for hele familien?
Vi skal vælge nye medlemmer til bestyrelsen - og som del af 
bestyrelsen får DU mulighed for at bestemme, hvilke arran-
gementer vi skal afholde i ADHD-foreningen Sønderborg. Vi 
mangler inspiration og vil gerne have DINE input! Så mød op 
onsdag den 27. februar! 
Dagsorden: se hjemmesiden - Vi håber at se dig! 
Tid og sted: Onsdag den 27. februar 2019, kl. 19.00, Sundheds-
centeret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg.

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

Februar-marts-april-maj-august-september-oktober-november. 
Frivilligcenter Lolland, Maribo afdeling, Sdr. Boulevard 82, ved 
vandrerhjemmet.

Stege: Tid og sted, første mandag i hver måned, kl. 19-21 i følgende 
måneder: marts-april-maj-juni-september-oktober-november-
december. Ved Møns museum, Storegade 75, Stege. 
Gå ind i gården - det er bag huset.

Følg os på Facebook.
Glædelig jul 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Kolding: For voksne/pårørende med ADHD
Tid og sted: Sidste tirsdag i måneden kl. 16.00-18.00, Kolding 
Selvhjælps lokaler, Banegårdspladsen 2, 6000 Kolding.
Se Facebook under: ADHD Cafe Kolding.

Esbjerg: For voksne/pårørende med ADHD
Tid og sted: 1 gang i måneden, Vindrosen, Exners gade 4, 6700 
Esbjerg. 
Se Facebook under: ADHD Cafe Esbjerg.

Glædelig jul 
Venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling
Mød op og få indflydelse i lokalafdelingen. Efter generalforsam-
lingen serveres en let anretning, og herefter er der foredrag 
om ADHD og stress v/Eva Zelander, som er uddannet narrativ 
psykoterapeut, mindfulness instruktør og stresscoach m.m. 
Tid og sted: Onsdag den 6. februar 2019, Frivilligcentret Næstved, 
Farimagsvej 16, 4700 Næstved.
Kl. 17.30-18.30: Generalforsamling
Kl. 19.00-21.00: Foredrag v/ Eva Zelander.
Pris: Medlemmer gratis, – ikke-medlemmer 50,- (betales helst 
kontant).
Tilmelding: Mail: nfs@adhd.dk eller sms 28 29 34 51.
Det skal fremgå ved tilmeldingen, om man deltager i generalfor-
samling med efterfølgende foredrag, eller kun foredrag.

Caféer
Dato for næste møde kan findes på facebook:  ADHD-foreningen-
Næstved-Faxe-Stevns.

Sæt kryds i kalenderen
Foredrag med ergoterapeut Conny Nissen den 11. marts 2019, 
nærmere flg.

Yderligere oplysninger om aktiviteter: Se adhd.dk under lokalaf-
delinger eller følg os på facebook: ADHD foreningen-Næstved/
Faxe/Stevns.

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

ADHD netværkscaféer
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, hjemmebag, hygge og gode 
snakke.

Maribo, Tid og sted, sidste tirsdag i hver måned kl. 19-21 i føl-
gende måneder: 

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

VESTSJÆLLAND

Generalforsamling og oplæg om mestring 
Dagsorden: Se hjemmesiden. Kun medlemmer af lokalafdeling 
Vestsjælland har stemmeret.
Tid og sted: Lørdag den 2. februar 2019, kl. 11.00-15.00, Slagelse 
bibliotek, Stenstuegade 3. 
Kl. 11-12 foredrag, kl. 12.45 generalforsamling.
Tilmelding: På hjemmesiden adhd.dk eller mail: formand@
ADHD-Vestsj.dk 



Generalforsamling 
Den 24. januar 2019, kl. 18.00, Det grønne Hus, Vestergade, Køge.

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, torsdage for voksne med ADHD. 
Kontakt: 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 ADHDforeningen Østsjælland facebookside.
       

Glædelig jul 
Venlig hilsen Bestyrelsen

Mød os på facebook
Søg på ADHD-foreningen på face-
book, så dukker både side og 
gruppe op. 

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.
Læs mere på hjemmesiden under lokalafdelinger.

Café for voksne med ADHD 
Første torsdag i hver måned kl. 19.00-21.30.
Læs mere på hjemmesiden under lokalafdelinger. 

Glædelig jul 
Venlig hilsen Bestyrelsen

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

NORDSJÆLLAND

Generalforsamling -  en forsamlingsdag uden det generelle
Vores medlemmer er vigtige for os, og vi har brug for dig til at 
hjælpe med at gøre forsamlingen alt andet end generel. Du har 
nemlig nu muligheden for at engagere dig aktivt i foreningens 
arbejde for mennesker, der er berørt af ADHD, ADD eller lignende 
vanskeligheder. Enten bare for én dag - eller som din første dag. 
Uanset om det bliver det ene eller andet, vil det være med lige 
stor glæde og til stor hjælp for vores arbejde fremover, hvis 
du møder op, og kommer med dit syn på hvor, og eventuelt 
hvordan vi kan sætte ind, og sammen sætte et positivt præg på 
samfundet, i ADHD’ernes navn. Så hjælp os, så vi kan hjælpe 
dig og andre. Vi ser frem til at se dig.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har medlemmer 
af ADHD-foreningen med bopæl i København, Frederiksberg, 
Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Dragør, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, 
Gentofte, Høje Tåstrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, 
Glostrup og Bornholm kommuner, eller medlemmer, der har 
registreret sig som tilhørende lokalafdelingen. Medlemmer, der 
har registreret sig som tilhørende en anden lokalafdeling har 
ikke stemmeret.
Tid og sted: Onsdag den 27.  februar 2018 kl. 19.00-21.00, Kultursta-
tionen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse. 
Tilmelding: adhd.dk under frivillig - lokalafdelinger - Storkø-
benhavn og Bornholm og find arrangementet under ”Kalender”.

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

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

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

ØSTSJÆLLAND

Bliv bedre til at mestre dit liv med ADHD og ADD
Oplæg v./ Tine Hedegaard, cand.mag., master i socialt entrepre-
nørskab og udviklingskonsulent i ADHD-foreningen.
Hvad er ADHD-mestring, og hvad vil det sige at mestre sit liv? Bliv 
klogere på begrebet og få nogle eksempler på strategier, systemer 
og tilgange, som bruges af unge og voksne med ADHD/ADD, når 
du skal have bedre styr på hverdagen, studiet eller arbejdslivet.

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag mellem kl. 16.00-20.00, Spejderhytten, 
Hovedgaden 38, 4420 Regstrup. Gratis entré, aktiviteter, kaffe 
mm. Dog koster det lidt at spise aftensmad 
Aktiviteter: 11. dec. Vi klipper og klistrer julepynt,
18. dec. Julebanko (medbring en gave til ca. 20 kr.) og æbleskiver, 
25. dec. og 1. jan. ferielukket.
Alle, der har ADHD inde på livet, er velkommen. Flere oplysninger 
og tilmelding i facebookgruppen: ADHD Café Vestsjælland eller 
på mail: cafe@adhd-vestsj.dk

Glædelig jul 
Venlig hilsen bestyrelsen

Generalforsamling
Indkomne forslag sendes til Nordsjaelland@adhd.dk senest 
7. januar.
Tid og sted: Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00-21.00, Hillerød 
frivilligcenter, Fredensvej 12, 3400 Hillerød.
Der vil være kaffe/te og lidt let at spise kl. 19.45.
Tilmelding: via hjemmesiden adhd.dk

ADHD - smykker
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ADHD - smykker

Du kan støtte os ved at købe et smykke til dig 
selv, eller én du holder af. 
Vælg mellem de mange modeller fra Pilgrim.
Du kan se alle smykkerne og købe dem på
adhd.dk i webshoppen.
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Julegaveide til pigen
eller kvinden i dit liv
Netop nu kan du købe flotte ”by bram” smykker i ADHD-foreningens 
webshop til rigtig gode julepriser.

Find dette tilbud og mange andre gode gaveidéer i
ADHD-foreningens webshop adhd.dk/shoppen

ADHD-foreningen har indkøbt et restparti, derfor er tilbuddet kun gældende så længe lager 
haves. Så skynd dig. Køb allerede i dag.

PomPom armbånd
og øreringesæt
Fås i farver Jeansblå,
Blomme og Army

Julesætpris
kr. 150,-

Tassel øreringe 
Kort L: 4 cm
Sort med guld

Julepris kr. 90,-
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Køb en hyggelig julepakke
til hele familien
Op til jul skal alle forkæles. I den anledning har ADHD-foreningen 
samlet en hyggelig julepakke til hele familien.

Familiejulepakke pris kr. 300,-

Find dette tilbud og mange andre gode gaveidéer i
ADHD-foreningens webshop adhd.dk/shoppen

Tilbuddet gælder fra den 7. december til den 19. december 2018.
Alle varer er restpartier, derfor er tilbuddet kun gældende så længe lager haves. Så skynd 
dig. Køb allerede i dag.

Pakken består af:1 stk. ass. Johanna Basford’s puslespil2 stk. Morgenthaler ADHD termokrus1 stk. 365 dage med sjove opgaver+ 1 stk. overraskelse
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En dag om mestring
Er du nysgerrig på begrebet mestring, og har du lyst til at arbejde 
mere med din egen mestring? 

Så sæt kryds i kalenderen den 24. april 2019, hvor vi afholder 
en temadag om mestring.

Temadagen byder på en introduktion til en række af de 
mestringsstrategier og værktøjer, som bruges af unge og voksne 
med ADHD. 

Temadagen henvender sig til mennesker, som selv har ADHD 
eller ADD, men også pårørende og professionelle vil kunne finde 
inspiration i dagens program.

Programmet for temadagen vil blive offentliggjort i det nye 
år. Hold øje med kalenderen på adhd.dk

Mere mestring? 
● Vil du læse meget mere om mestring, kan du slå op 

på side 8 i dette magasin
● Læse mere på adhd.dk/mestringsbanken – Her vil 

du finde gode råd om planlægning, økonomistyring, 
madlavning, sociale situationer, ferie og meget mere.

- er du interesseret i en af pladserne?

Tid
Den 24. april 2019Kl. 10.00 – 15.00

Sted
Danhostel Ishøj StrandIshøj Strandvej 132635 Ishøj

Pris
Kr. 895,00

☞

☞

☞
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Lidt om kurset
Man kan som forældre/familie have brug for 
at få redskaber til at håndtere konflikterne og 
få øje på det positive udviklingspotentiale, der 
også er indbygget i en konflikt.
Grundforløbskurset består af to weekender 
(lørdag-søndag). Den første weekend har fokus 
på at opbygge viden og klæde familierne på 
til at gå hjem og prøve nogle teknikker og 
forståelsesmønstre af. Den anden weekend 
fokuserer på at omsætte viden og erfaringer 
fra den første weekend og fra arbejdet der-
hjemme til konkret forebyggelse og håndtering 
af konflikter. 

Konflikthåndtering - grundforløb 2019
1. weekend: Lørdag den 23. marts og søndag 

den 24. marts
2. weekend: Lørdag den 1. juni og søndag den 

2. juni

Prisen er 6.750 kr. pr. person (dækker materialer 
og fuld forplejning i begge weekender, mulig-
hed for tilkøb af overnatning på kursusstedet).
Kurset er for forældre til børn med ADHD/ADD. 
Andre (voksne) familiemedlemmer er også 
velkomne. Kurset omhandler både diagnoserne 
ADHD og ADD.
Læs mere om kurset, se programmet og tilmeld 
dig på adhd.dk/kurser

Skal din familie 
have færre
konflikter i 2019?

Har dit barn fået diagnosen ADHD, og har du brug for viden 
om, hvad det betyder for dit barn, din familie og for fremtiden? 
Så er dette kursus for dig. 

Kurset er for forældre til børn og unge, der har fået diagnosen 
ADHD, og andre voksne familiemedlemmer er velkomne. Kurset 
omhandler både diagnoserne ADHD og ADD.

Tid og sted: Lørdag den 6. april 2019 og søndag den 7. april 2019.
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fre-
dericia. 
Tilmelding og læs mere: adhd.dk/kurser

ADHD diagnose
- hvad nu?

Det er måske nok lidt tidligt at lave nytårsforsætter, men hvis I som familie synes, der 
er for mange konflikter i hverdagen, så er ADHD-foreningens grundkursus i konflikt-
håndtering med ADHD måske noget for jer? 
Familier med ADHD har ofte et højt konfliktniveau, hvor hverdagen er præget af 
konfrontationer, skænderier og ubearbejdede uoverensstemmelser. Det er selvsagt 
drænende for alle parter, og det kan gå ud over familiens trivsel og sammenhold. Men 
mange konflikter kan med den rette opmærksomhed og tilgang tages i opløbet. Og 
når de opstår, kan de bruges aktivt i forhold til at udvikle relationen.

Opfølgning
Læs også om opfølgningsdagen den 24. august 2019, hvor vi inviterer børnene med. (Ved 
samlet tilmelding til begge kurser opnås rabat på 700 kr. pr. familie).
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Mette Skou på tlf. 70 21 50 55 eller 
mail: mes@adhd.dk
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Et udpluk af ADHD-foreningens kurser til familier med ADHD
Har du brug for viden og redskaber til livet med ADHD? Tjek ind på adhd.dk/kurser
ADHD-foreningens kurser omhandler både diagnoserne ADHD og ADD

   Familieliv Familier med 9.-10. marts eller Fyn  03-19 4.450,-
   med ADHD 9-15-årige børn 4.-5. maj eller  06-19 pr. person
 søskende over 9 år 5.-6. oktober   11-19 inkl. over-
     natning

   ADHD Diagnose – Forældre til børn og unge 6.-7. april Jylland 04-19 3.590,-
   Hvad nu? der har fået diagnosen    pr. person
     Overnatning
     kan tilkøbes

   Hvordan passer jeg Forældre til unge voksne 16. marts  Fyn 01-19 1.690,-
   på mit voksne barn  (18-25 år) med ADHD    pr. person
   med ADHD – 
   og mig selv?

   Konflikthåndtering Forældre til børn 23.-24. marts og Fyn  02-19 6.750,-
   med ADHD med ADHD. 1.-2. juni   pr. person
   - Grundforløb Andre (voksne)     Overnatning
 familiemedlemmer er    kan tilkøbes
 også velkomne

   Konflikthåndtering Familier med ADHD 24. august Fyn  08-19 5.250,-
   med ADHD (børn fra 7 år)    pr. familie
   - Opfølgning      
   for hele familien 

   Teenageliv Forældre til teenagere 25.- 26. maj Fyn 05-19 3.590,-
   med ADHD med ADHD eller   pr. person
  26.-27. oktober Sjælland 12-19 Overnatning
     kan tilkøbes

   ADD set indefra,  Alle (16 år +) med  14. september Sjælland 10-19 1.690.-
   udefra og rundt interesse i egen eller    pr. person
   omkring familiens ADD

   ADHD og autisme Forældre til børn med 5. oktober og Fyn 13-19 3.290,-
   spektrum  både ADHD og ASF 9. november    pr. person
   forstyrrelser Andre familiemedlemmer  
 (16+) er også velkomne

ADHD-foreningen

Pakhusgården 50

Tlf. 70 21 50 55

e: info@adhd.dk

5000 Odense C

CVR: 12771975

adhd.dk

|

|

|

2019

Har du brug for viden og redskaber 
til livet med ADHD?

Tjek ind på adhd.dk/kurser

Se flere kurser på adhd.dk

 Kursus   Målgruppe Dato Sted Kursus  Pris
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At forstå mennesker med ADHD er nødvendigt for at mestre sit arbejde med og for mennesker med 
ADHD. Det er nødvendigt at sætte sig ind i nyeste viden og forstå og have kendskab til metoder 
og redskaber til arbejdet med ADHD.
En stigende efterspørgsel efter viden har gjort, at ADHD-foreningen har besluttet at afholde ADHD 
Konference flere gange årligt for at sikre, at du får nødvendig viden og brugbare redskaber ret-
tidigt. På den måde kan ADHD-foreningen levere ny, opdateret og rettidig viden flere gange årligt, 
og samtidig sikre kontinuerlig udbredelse af relevante redskaber til brug i praksis.

Vil du med på konference i 2019? 
Forårskonferencen afholdes den 16. maj 2019 på Hotel Comwell, 
Korsør. Reservér datoen, og hold øje med adhd.dk – hvor kon-
ferencen annonceres. 

Gør som 11.000 andre
Vi anbefaler, at du gør som 11.000 andre og skriver dig op til 
at modtage ADHD-foreningens nyhedsmail. Så vil du modtage 
nyeste viden om ADHD, tilbud om konferencer og meget mere 
direkte i din mailboks. Nyt om ADHD udkommer hver mandag/
tirsdag undtagen i ferier. 

Det er gratis, og du kan tilmelde dig her: adhd.dk/foreningen/
nyhedsbrev 

Eller scanne denne kode:

Alt du skal vide om
ADHD-foreningens konferencer

Tid
Den 16. maj 2019

Sted
Hotel ComwellØrnumvej 64220 Korsør

Hold øje
med adhd.dk

☞

☞

☞
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Rutiner bliver brudt og økonomien 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 
- Læs artiklen ”Fra hektisk til herlig”

På næste side (i dette magasin) får du en guide til en traditio-
nel julefrokost, og på side 8 kan du få gode råd til julens svære 
sociale situationer.

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

Læs artiklen ”Peters Jul” her i magasinet på side 10, hvor 
Jenny Bohr kommer med mange gode råd til juletiden.

Børn gør det godt, når de kan... betyder, at børn gør 
det godt, når vi voksne gør det muligt.

Citat af: Jenny Bohr, lærer samt Master i Specialpæda-
gogik. Uddannet Advanced Trainee Samarbejdsbaseret 
problemløsning.

Julen står for døren...
Når ferier og højtider nærmer sig, bliver hele familien Danmark ramt. De fleste glæder sig og 

ser frem til fred, ro og hyggestunder med familien, men for familier med ADHD kan det være en 
udfordring at få det hele til at hænge sammen. Det kræver ekstra omtanke.

Vi guider dig
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Fremgangsmåde
Dagen før
● Vask champignoner og skær dem i skiver. Skær bacon i mindre 

stykker. Begge deles ristes i smør på en pande. Stilles på køl 
til næste dag.

● Skær de marinerede sild i mindre bidder og put dem i en 
skål. Dæk med film og sæt på køl.

● Put alt det øvrige tilbehør i skåle (karrysalat, remoulade, 
mayonnaise og rødkål). Sæt på køl.

● Kog æggene hårde og del dem i både, når de er kølet af. Sæt 
dem på køl.

● Skær citroner i både eller skiver og sæt på køl.
● Tag de frosne rejer op af fryseren og læg dem til optøning i 

køleskabet natten over.

Indkøbsliste
1 glas hvide sild (køb god kvalitet)
1 bæger karrysalat
1 bakke æg (6 stk.)
1 pose store frosne rejer
1 tube mayonnaise
1 tube remoulade
1 pose frosne fiskefiléter (gå efter panerede rødspæt-
tefiléter)
2 citroner 
1 leverpostej 
1 pakke bacon
1 bakke champignon
8-10 skiver flæskesteg (kan ofte købes i supermarkeder 
med delikatesse)
1 glas rødkål
1 rugbrød (min. 30 skiver)
1 franskbrød
2 pakker smør
Kaffe
Te
Mælk (til kaffen)
2-3 slags julesmåkager (fx vaniljekranse, klejner og brun-
kager).
Juleservietter
Stearinlys (røde)
Papirdug (hvis du ikke allerede har en dug, som kan 
bruges)
Øl og sodavand (eller hvad I har lyst til at drikke til 
maden)
Snaps (det hører sig til, men hvis du ved, at ingen kan 
lide det, så spar pengene)

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

På dagen (begynd senest 1 time før gæsterne kommer)
● Dæk bordet.
● Sæt drikkevarer frem.
● Sæt fiskefileterne i ovnen og sæt æggeuret, så de ikke får 

for meget. 
● Anret rejer og æg på et fad. Pynt med citronbåde/skiver. Sæt 

på bordet.
● Sæt sild, karrysalat, remoulade og mayonnaise på bordet.
● Sæt brød og smør på bordet.
● Anret de varme fiskefileter på et fad sammen med citronbåde.
● Sæt på bordet.
● Når I er klar til at gå til bords, kan du sætte leverpostejen i 

ovnen i et fad sammen med champignon og bacon. 
Du kan varme flæskestegsskiverne samtidigt, men sæt gerne et 
æggeur, så de ikke får for meget. Så er de lune retter klar til at 
komme på bordet efter fisken.
Husk at varme rødkålen inden den sættes på bordet sammen 
med flæskestegen.

Skab en festlig julestemning
Feststemning handler rigtigt meget om, at gæsterne kan se, at du 
har gjort dig umage. Put alting i skåle og fade. Selv remouladen og 
mayonnaisen og lad være med at sætte glas og bøtter på bordet. 
Læg dug på, køb nogle juleservietter og røde stearinlys og sørg 
for at bordet er dækket inden gæsterne kommer, så de føler sig 
ventede og velkomne. Køb eller lav en juledekoration til bordet, 
for at skabe julestemning.
Byd gæsterne noget at drikke, som de kan nyde, mens du ordner 
det sidste i køkkenet og får maden på bordet.

En guide til traditionel julefrokost

Menu (6 pers.)Hvide sild med karrysalat
Rejer med æg og mayonnaise

Fiskefilet med citron
og remouladeLeverpostej med bacon

og champignonFlæskesteg med rødkålKaffe, te og julesmåkager

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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Sådan får du oplysning om ADHD
fra DIN ADHD-forening i juleferien
Tjek ind på ADHD-foreningens hjemmeside, adhd.dk/mate-
rialer - Her kan du læse/ downloade eller bestille mange 
af foreningens materialer om ADHD. 

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

Hvor er mit medlemsnummer
Vi har ofte henvendelser fra medlemmer, der ikke kan huske/
finde deres medlemsnummer. Når du er medlem i ADHD-for-
eningen, modtager du ADHD Magasinet. Du kan altid finde dit 
medlemsnummer på bagsiden af ADHD Magasinet. Det er trykt 
efter et bogstav som er enten A, B, C eller D.

Du er også velkommen til at kontakte Birgit Løvendahl på 
mail: bl@adhd.dk eller telefon 53 72 99 11.
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En snak med

undervisningsminister

Merete Riisager

Kærlighed i Kaos® - nu online

Ferietid og skolestart
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ADHD-foreningen  
arbejder for at  forbedre forholdene 

for mennesker med 
ADHD og lignende 
vanskeligheder  – samt deres  pårørende.

ADHD-foreningen  
gør ADHD til håb  og handlekraft.

FORMÅL

Alle med ADHD har ret til et værdigt liv, hvorfor ADHD-

foreningen involverer sig i samfundsmæssige og politiske 

debatter for at skabe lige forhold for alle.

Alle med ADHD skal have adgang til en tidlig og fore-

byggende indsats, hvorfor ADHD-foreningen arbejder  

for tilgængelige løsninger, brugerne selv kan  

anvende rettidigt.Kognitiv tilgængelighed skal være en selvfølge både i 

hjemmet, daginsitutionen, skolen, på arbejdspladsen og i 

samfundet generelt, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for, 

at dette placeres på lige fod med fysisk tilgængelighed.

Vores arbejde styrkes gennem frivilliges indsatser og 

partnerskaber, hvorfor ADHD-foreningen arbejder for at 

styrke den frivillige indsats og etablere stærke relationer.

ADHD-FORENINGEN 
MENER AT

Vi sætter sammen  
retningen for ADHD- 
foreningen og har  
indflydelse på  ADHD i samfundet.Vi har brug for din  

stemme og støtte.
Gør som 5.500  andre og meld dig  

ind i vores fællessag  
på www.adhd.dk/ 
foreningen/bliv-medlem 
eller støt os med et bidrag 
på www.adhd.dk/donation.

STØT OS

1
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ADHD-foreningenssommerarrangementer
Folkemøde på Bornholm

Du kan nå det endnu- ADHD-foreningens konference

ADHD-foreningen har en aftale med OK Benzin, som 
betyder, at du kan støtte ADHD-sagen med dit ben-
zinkort, når du tanker bilen, motorcyklen, græs-
slåmaskinen, eller hvad du nu bruger brændstof til.
I 2018 er der doneret 42.896 kr. via OK, så det gør 
en forskel!

Nu er det gjort endnu lettere at støtte
Med OK’s app kan du støtte ADHD-foreningen, hver gang du 
tanker. Hent appen, tilføj dit Dankort eller OK Benzinkort, 
så støtter du foreningen, hver gang du tanker. 
• Har du ikke et benzinkort så læs mere på adhd.dk under 

menupunktet ”Om os/fundraising” om, hvordan du opret-
ter et.

• Har du et eksisterende kort, du ønsker at ændre, så det 
støtter ADHD-sagen, så kan det enten gøres via din OK 
app, eller send kortnummeret til Inge Refer på mail:

 ir@adhd.dk
• På appen vælger du ADHD-foreningen i menupunktet 

‘Mig – sponsorstøtte’. ADHD-foreningens sponsor nr. er 
561306.

ADHD-foreningen siger tak til alle jer som allerede tanker 
støtte til ADHD-sagen og til OK Benzin for muligheden!

Tank penge til ADHD-sagen

Savner du at tale med 
andre i samme situation?
Så er du velkommen
i ADHD-foreningens samtalefora
Vi byder dig velkommen til vores samtalefora, og håber du vil 
få glæde af det. Her har du mulighed for at udveksle erfaringer 
og oplevelser med ADHD.
Samtaleforum er et ”behageligt” sted at udveksle erfaringer, få 
råd og debattere. 

Tjek ind her: adhd.dk/forum
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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 Kirsten Højsgaard Fogh
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
storkbh@adhd.dk

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER
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BENNY
HANSEN

Romaltvej 114
8960 Randers SØ

Tlf. 22 92 70 81
jordakupunktur@gmail.com

Jordstrålearbejde • Jordakupunktur

Brugskunst • Boligindretning • Livsstil

Find os på:
www.Artkaderne.dk

Lille webshop med stort udvalg af lækre
produkter og en uovertruffen god service.

Besøg os og find inspiration til dig og din bolig!

Har du spørgsmål?
info@artkaden.com eller Tlf.: 6910 6610

Danmarks 
største udvalg 
af dagligvarer til 
discountpriser
af dagligvarer til 

Meget mere discount!

Læs mere på vores hjemmeside
www.centerforautisme.dk

Job og uddannelse
- Ungdomsuddannelse STU

Netværksafdelingen

Rådgivning, undervisning 
& kurser

Forskning & udvikling

Vesterlandsvej 8 - 8990 Fårup - Tlf. 52 52 55 44

www.kontorel.dk

TØMRERFIRMAET

Tømrerfirmaet Mester Jacob ApS
Revl Mosevej 3· 8620 Kjellerup

Tlf: 22 31 32 08· www.mester-jacob.dk

Coaching-Relation.dk · Autoriseret Psykolog Niels Urup Nielsen Tlf. 2330 6483
Lægårdvej 5,st. · 7500 Holstebro · E-mail: psykolog@nurup.dk · www.coaching-relation.dk

Autoriseret

Psykolog Niels
Urup Nielsen
Medlem af
Dansk Psykolog Forening siden 1998

Havnegade 19 · 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 26 00

ET OPHOLDSSTED MED EN MENINGSFULD HVERDAG
Krogens Bo- og Fritidsgård er et privat botilbud jf. SEL § 107. 

Som opholdssted er vi godkendt til at hjælpe og støtte lettere fysiske og psykiske 
udviklingshæmmede samt sent udviklede mennesker.

Leder: Annette Jensen
Lorupvej 40 · 4200 Slagelse · Tlf. 40 47 80 58 · E-mail: krogens@pc.dk 

 www.fondenkrogensboogfri t idsgård.dk



 Meget stor beboertilfredshed  En høj etisk standard

 Smukke rammer og omgivelser  Nærværende medarbejdere

 Gode udfoldelsesmuligheder  Glæde ved årets traditioner

 Et givende fællesskab  Tillid Åbenhjertighed

 Barmhjertighed  Kærlighed

Et bosted med fantastisk kvalitet!

Ønsker du en plads hos os, så kontakt:  

Pædagogisk leder/visitator Inger Stoksbjerg 

Tlf. 23 28 46 82 • Mail: is@bostedetinyrup.dk 

Skovvej 7 •  Nyrup - 4262 Sandved • Tlf.: 55 42 19 00 • Mail: bosted@bostedetinyrup.dk • www.bostedetinyrup.dk

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

TIPA Emballage ApS · Rejkjærvej 2 · 6980 Tim
Tlf: 2261 9825 · Mail: info@tipa.dk · www.tipa.dk

Multiservice
Junghansvej 34, 1. tv.
6000 Kolding

91 64 51 55
Driver rengøringen 
dig til vanvid?

Ring og få en aftale med:

JMService
Tlf. 53 57 71 22

Slåenvej 76, Bramdrupdam, 6000 Kolding
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