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Generalforsamling lørdag den 27. april
Hermann Christmann er igen formand for Stammeforeningen
Da den hidtidige formand, Ole Kring Tannert, har fået nyt arbejde, har han efter
tre år som formand valgt ikke at genopstille til foreningens bestyrelse.
- Jeg har været glad for de tre år som formand for foreningen, hvor det har været en stor
glæde at være med til at udvikle Stammeforeningen sammen med den øvrige bestyrelse, men
mit nye arbejde kræver så meget, at jeg har valgt at holde i bestyrelsen, da jeg ikke vil gøre
noget halvt, lød det fra Ole Kring Tannert, som fik en stor tak på generalforsamlingen for sin
engagerede indsats.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blev konstitueret, blev Hermann
Christmann valgt som ny formand. Det er ikke første gang, at Hermann er formand, idet han
har været formand fra 1982 til 1985, fra 2001 til 2008 og senest fra april til august 2016. Det
er altså en meget erfaren mand, der endnu engang bliver formand for foreningen.
Læs nærmere.

Hvis I kan hjælpe Peter, giver jeg stegt ål
Fredag den 3. maj 2019 lukker Vagn Nielsen tegnebogen op, han har nemlig
inviteret hele Tv-holdet fra TV2 på stegt ål på Feggesund Kro.
Vagn Nielsen får tårer i øjnene, når han taler om den åbenbaring, det mirakel det var, at
sønnen Peter er blevet hjulpet med sin stammen. Peter, 26 år, blev landskendt, da han i
februar 2019 medvirkede i en udsendelse om stammen på TV2.
Læs nærmere
Artikel kan i maj kun læses af medlemmerne. I juni bliver artiklen offentliggjort, så alle kan
læse den på www.fsd.dk

Bornholmertræffet
Stammeforeningens gode tilbud til unge, der stammer, fra 14 til og med 18 år.
Fra den 30. juni – 7. juli 2019 kan unge stammere deltage i træffet, hvor de møder
ligestillede. Arrangørerne hjælper så meget som muligt med rejsen, og ved ankomsten til
Hovedbanegården i København modtages de unge af arrangørerne, som hele ugen igennem
har det overordnede ansvar.
Formålet med træffet er at give den enkelte mere selvtillid og selvværd gennem en række
forskellige aktiviteter i den Bornholmske natur.
Læs nærmere.

Ungdomstræf
Stammeforeningens gode tilbud til de 18-25-årige.
Ungdomstræffet afvikles fra Kr. himmelfartsdag den 30. maj til søndag den 2. juni 2019.
Under træffet bor vi i en hytte ved Faxe. Under tidligere træf er vi kørt ud til forskellige
sociale aktiviteter, og vi har bl.a. været i Faxe kalkbrud, på Stevns klint, til bowling, i
klatreskoven hos Camp Adventure Næstved og en tur i svømmehallen.
Sebastian Ladegaard er, sammen med Bettina Pedersen, arrangør af ungdomstræffet.
Om det, der kommer til at ske i år, kan Sebastian, uden at fortælle for meget, love at der vil
være endnu flere nye oplevelser for deltagerne. Når ikke vi er af sted på oplevelser, bliver der
hygget i hytten med grill, bål og spil, lyder det fra Sebastian.
Der ikke er noget max antal deltagere. Selvfølgelig kan hyttens størrelse måske begrænse,
hvor mange, der kan komme med, men det er meget utænkeligt, med mindre, der sker det helt
fantastiske, at over 30 deltagere tilmelder sig. Men selv med så mange tilmeldinger skal vi nok
finde plads til alle, lyder det beroligende fra Sebastian.
Læs nærmere.

Kursus 2019
Introduktion til Palin Parent-Child Interaction Therapy (PCI)
indsats over for tidlig børnestammen.
I samarbejde med Audiologopædisk Forening, Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen og
Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder arrangerer Stammeforeningen i
Danmark igen i år kursus for logopæder. For at tilgodese så mange som muligt, holder vi
samme kursus i Jelling og i Hellerup.
Kurset foregår den 6. november i Jelling og den 7. november i Hellerup.
Læs nærmere.

Hvad du kan læse i FSD-Nyt juni 2019.
Interview med Dieudonne Nsabimana
Dieudonne Nsabimana arbejder med at brede kendskabet til stammen blandt lærere og
skoleelever i Rwanda. I interviewet vil du høre nærmere om Dieudonne og hans arbejde.

Artikel med Marius Krogh
Marius´ mor Susanne skrev til os:
Jeg blev meget rørt, da jeg i sidste FSD-NYT læste om stammebehandlingen i Gentofte
Kommune. Artiklen ramte lige i hjertet og fik minderne til at vælte frem.
- Vi har en dreng på 19 år som har været i Gentofte Kommunes ”stamme” gruppe i hele sit
folkeskoleforløb hos Pia og Bi. De er enestående, fantastiske og meget fagligt kompetente. Det
er deres fortjeneste, at Marius, som bliver student til sommer, med stor selvtillid lever godt
med sin stammen. Det har ikke været let og problemfrit, men det har været det hele værd.
Jeg ville ønske at alle stammende børn i Danmark fik samme mulighed, som Marius har fået.
Vi bringer artikel med Marius.

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.
Læs nærmere.
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