
Beretninger 2017 : 
 
FSD Forlag: 
 
Igen i 2017 har der været et meget beskedent salg af foreningens bøger og andre 
materialer. Det lave salg er grunden til, at bestyrelsen har valgt at nedskrive lageret. 

Der har ikke været nyudgivelser i året. 

 
Kursus for fagfolk: 
 

I samarbejde med Audiologisk Forening (alf) og Foreningen af Tale-Høre-Lærere i 
Folkeskolen (FTHF) afholdt Stammeforeningen i november 2017 kursus om det 
muliges kunst, når man i en PPR arbejder med børn op til 11 år. Der var tale om et 
endags-kursus, der blev afholdt to på hinanden følgende dage i Jelling og i Hellerup. 
Der var stor tilslutning til kurserne, idet der i alt var ca. 150 deltagere. 

De tre foreninger besluttede at invitere Foreningen af Universitetsuddannede 
Audiologopæder (FUA) med i samarbejdskredsen.  

Efter udløbet af 2017 er der sket to væsentlige begivenheder: For det første har FUA 
indvilget i at deltage i samarbejdet, så vi nu er fire samarbejdspartnere. For det 
andet har de fire foreninger, efter anmodning fra VIA UC i Aarhus, besluttet at søge 
at reetablere Stammeefteruddannelsen, der første gang løb af stablen i 1999/2000, 
men som i de senere år har lidt under manglende tilslutning, og derfor ikke er blevet 
gennemført. 

 
Forskning og Udvikling: 

Arbejdet på dette område har resulteret i et par artikler i FSD-nyt. 

Hermann Christmann 

 

Aktiviteter for Det grå guld 

Der er ikke sket meget på dette område i 2017 

Der er tænkt nogle tanker om at lave et nordisk seniortræf i løbet af 2018, men indtil 
videre er det kun blevet ved tanken, der mangler ressourcer til dette arbejde. Så 
indtil videre er tanken udskudt til 2019 eller senere. 

Per Fabæch Knudsen 

 



Forældregruppen: 
 
År 2017 har været et godt Træfår. Vi gennemførte Langeland med 12 familier og 
Bornholmstræffet havde vi stor succes med da i alt 16 deltog i år mens Ungetræffet 
var lidt mindre. 
Vi har i år sendt ekstra materiale ud til samtlige PPR-er, og håber det bringer øget 
aktivitet. 

Alle træffene er tilrettelagt af frivillige, der lægger et stort arbejde i planlægningen. 
Vi har haft mange positive reaktioner fra deltagerne. 

Jens Kristensen og Bettina Pedersen 

  
Facebook: 

 Vi er rigtige glade for vores voksende facebook gruppe. Der kommer et stadig 
stigende mængde opslag i gruppen, samt efterspørgsler af stammere og pårørende, 
og fra forskellige professionelle. Vi kan se at mange hjælper med at dele artikler og 
opslag. 
 
Bettina 
 
FSD-Nyt:  
 

Der har været følgende temaer: 

Stammen og politik (1.3.-30.5.2017) 

McGuire-programmet (1.6.-31.8.2017) 

Voksen-stammebehandling (1.9.-30.11.2017) 

Tidlig indsats PPR til børn, der stammer (1.12.2017-28.2.2018) 

Efteruddannelsen i stammen – samarbejde med logopæderne (1.3.-31.5.2018) 

Der har været udsendt FSD-NYT: 

Juni 2017 

September 2017 

Fremover vil der blive udsendt FSD-NYT: 

Sidst i april – august – oktober – januar. 

Erling Jensen, redaktør. 



 
Ambassadørgruppen: 
 
Der har været en del opgaver, hvor vi som ambassadører er blevet meget positivt 
modtaget, ambassadørerne gør en forskel ved at fortælle deres egne historier. 
Gruppen består af pt. 8 ambassadører, med en god fordeling på geografi, alder, køn 
og interessante historier, både personer som stammer og en Mor som kan fortælle 
hvordan det er at have en søn, der stammer. 
Der er gjort en god indsats i året for at udbrede kendskabet til dette gode og gratis 
tilbud specielt i forhold til fagpersoner på fagkurserne i november, det viste sig at 
flere ikke kendte til dette tilbud. 
 
Ole Kring Tannert 
 
Lokalafdelinger: 
 
Aarhus - Vi har i årets løb afholdt 8-10 arrangementer i lokalafdelingen. Det har 
hovedsagelig været en blanding af sociale/kulturelle arrangementer i 
selvhjælpsgruppen med aktiviteter lige fra en tur i biografen, teaterforestillinger, 
bowling, afholdelse af den årlige julefrokost med dertil hørende generalforsamling. 
Lokalafdelingen har pt. 9 medlemmer, mens det primært er 5 medlemmer der aktivt 
deltager i aktiviteterne. 
 
Interesserede er velkomne til at kontakte formanden på sccoskun@yahoo.dk Vi er 
altid åbne overfor nye ansigter. 
 
Salih Coskun 
 
Fyn og Trekantsområdet - 2017 var et mindeværdigt år for lokalafdelingerne. 
Lokalafdelingen havde spændende arrangementer hvor både den faglige vinkel om 
stammen blevet drøftet såvel som arrangementer af social karakter. Der blev afholdt 
Qigong-time som havde til formål at sætte fokus på den mentale side af stammen, 
og give de fremmødte værktøjer til at finde ro og afslapning. Der blev også afholdt et 
møde med foredrag udefra om stammehistorier, samt møde om arbejdet med sine 
skyggesider. 

2017 var også året hvor der blev en ny lokalafdeling etableret nemlig: lokalafdeling 
midt/vestjylland. Første møde fandt sted 29. oktober 2017. Det lykkes at få god 
medieomtale om lokalafdelingen fra både tv og radio. Lokalafdelingen har siden 
første måde haft en positiv udvikling. 

Der er kommet flere lokalafdelinger af FSD i 2017 hvilket er på linje med 
bestyrelsens ambition om at udbrede kendskabet til stammen via lokal forankring. 

mailto:sccoskun@yahoo.dk


Det er en fremadrettet ambition at styrke lokalafdelingerne under FSD. Her kan 
nævnes at der allerede er oprettet yderligere en lokalafdeling mere i Haderslev. 
Ambitionen fra bestyrelsens side af er at der fortsat skal oprettes flere 
lokalafdelinger.  

 

Emil Fredeløkke 

 
Sekretariatet 
 
Sekretariatets arbejdsområder er mange - alt lige fra give oplysninger om 
foreningen/stammen, servicere bestyrelsesmedlemmer i deres arbejde, hjælpe nye 
medlemmer, arrangere møder, få trykt nyt PR-materialer, formidle kontakt, føre 
statistik, osv. 
 
Af større opgaver kan nævnes  
 
Udsendelse af nytårsbrev og opkrævning af kontingent og diverse påmindelser.  
Afviklingen af FSD´s træf til Langeland, Bornholm samt ungdomstræf til Fyn starter 
for sekretariatets vedkommende fra januar og varer indtil august.  
Arbejdsopgaverne er mange bl.a. breve, opkrævning af gebyr, børneattester på 
arrangører, fotoattester fra alle forældre osv 
 
Tilmeldinger til årets fagkurser, opkrævninger via e-faktura, navneskilte og diverse 
opgaver. 
 
Sekretær Karen Thorsen 
 
 


