
 

 

Foreningen, lokalafd. Midt-Østjylland 
 inviterer til kursusdag  

   

Hvordan er det, når det er 

dig og mig og ADHD/ADD 

i et parforhold 
 

 En hel dag med fokus på voksenliv, trivsel og 
livskvalitet. 

 
ADHD er et livsvilkår og den forsvinder ikke ”bare” fordi man er 
blevet voksen, er i et parforhold eller er blevet forældre så: 

 Hvordan får man et familieliv til at fungere når ADHD 
følger med? 

 Hvordan overkommer man de forpligtelser, der følger 
med, når man indgår i et parforhold, eller har en familie 
og får børn? 

 Man forventes, at kunne planlægge / huske aftaler, sætte 
sig selv til side, være klar med hjemmebag til børnene, 
passe job og karriere osv. Så hvad gør du? 

 Hvordan klarer man sig når man er voksen med ADHD, 
og skal være opmærksom overfor sin partner i et 
parforhold? 

Hvad gør man når en "ADHD hjerne", som kører 100 km i timen 
bor sammen med en “jeg vil bare være hjemme” hjerne. 
Eller når “ADHD hjernen” kommer fra idé til handling på et 
splitsekund, og “den andens hjerne” gerne vil have en uge til at 
overveje. 
 Måske er du en "ADD hjerne”, som har svært ved at komme i 
gang med huslige pligter, og bor sammen med en hjerne, som 
tænker - hvor svært er det lige.  

Der lægges op til at deltagerne bidrager med hvad de hver især 
gør for at hverdagen fungerer, og hvad det er, der virker for 
dem.  I fællesskab finder vi ideer til, hvad der kan gøres for at få 
et endnu Der lægges op til at deltagerne bidrager med hvad de 
hver især gør for at hverdagen fungerer, og hvad det er, der 
virker for dem. I fællesskab finder vi ideer til, hvad der kan gøres 
for at få et endnu bedre liv med ADHD med på vognen.  

Tilmelding: senest 11 marts 2019 med e-mail til: 
adhdkursus@hotmail.com 

Skriv i emnefelt: ”Dig og mig og ADHD”. 
Oplys navn - medlems nr. - mobil nr. samt antal deltagere. 

Kursusgebyr skal indbetales senest d. 11..marts 2019 

Program for dagen 
09.30- 10.00 Ankomst og 

morgenkaffe 

10.00-12.00  Hvordan er det at 

være voksen 

med ADD/ADHD?          

Hvad er det, der kan være svært?  

Hvad kan være svært i et 

parforhold  

12.00 -13.00  FROKOST 

13.00-14.30  Workshop 1.  

Tips og tricks til deltagerne med 

ADHD. 

Workshop 2. Situationer fra et 

liv med ADHD til deltagerne 

uden ADHD.      

14.30 –15.00 KAFFE 

15.00 –15.45 Hvordan kan 

dagligdagen forbedres  

derhjemme?     

I plenum finder vi ideer til 

hvordan dagligdagen kan 

forbedres            

15.45-16.00  Opsummering og 

tak for denne gang. 

 

 

 

HVORNÅR: Lørdag d. 23. marts  

kl. 10.00 – 16.00 

HVOR: Romalt kultur- og 

forsamlingshus, Romalt Boulevard 28, 

8960 Randers SØ 

PRIS: 

Kr. 500,- pr. par for medlemmer. 

Kr. 1.000,- pr. par for ikke medlemmer. 

  

Prisen er inkl. kaffe m/brød  

fra kl. 9.30, frokost m/1 sodavand                     

samt eftermiddagskaffe/the 
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