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Också ur det här ska du gå hel

Också ur det här ska du gå hel

dina sår ska läka

stormen bedarra

smärtan avta

förr än du anar

Varsamt ska knutarna lösas upp 

inte utan tårar

inte utan tillbakablickar

inte utan bultande hjärta

men av viljan till förändring

Vinden ska spela en melodi

som du för länge sedan glömt

och väcka liv

i det som en gång var du

Solen ska omsluta dig

som en varm och vänlig famn

och viska i ditt öra

Också ur det här ska du gå hel

Eva Bergman 
( ur antologin ”Vindrutetorkarna slår ifrån sig…”,1995)

Samtal

Årets träff handlade mycket om samtal. Det gavs i år tid till just samtal.

Torsdag 4 augusti i Hemse på Gotland 

Vi startade som vanligt på torsdag med välkomstmiddag och presentation av alla 
deltagarna. Varje år är det någon ny familj som tar steget att komma och möta 
andra familjer som är i samma situation som de, alltså att ha begåvats med ett 
barn med cri du chat syndrome. Här ”får” också den nya familjen en så kallad ”
Fadderfamilj” som hjälper dem lite extra. Det är för de allra flesta nya familjer en 
kraftansträngning att bara komma till träffen. Så många kan behöva ett känt 
ansikte att återkomma till med frågor dels under träffen men även någon att 
kunna ringa till i vardagen.  Torsdagens kväll är det annars mest att komma i 
ordning. Syskonen som är i liknade åldrar brukar lite försiktigt ta kontakt igen. 
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Det är ju faktiskt ett år sedan alla sågs. Det blir alltså redan nu en hel del samtal i 
samlingsrum och vid fikabord. 

Fredag 5 augusti förläsning av Andreas Tallborn Dellve

Efter frukosten var det dags för årets föreläsare, Andreas Tallborn Dellve. 
Han är idag verksamhetschef på ”Lyckans Backe” i Lerkil. Han är i grunden 
utbildad 
sjuksköterska med mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och 
vuxna med funktionshinder och deras familjer genom tidigare arbete vid 
Ågrenska i Göteborg. Han ingår dessutom vid sidan av sitt arbete på Lyckan 
Backe i en forskargrupp som arbetar med stödjande resurser för familjer och 
individer med funktionshinder. 
Andreas skulle under dagen prata om forskningsresultat från en studie om ”
Stress och välbefinnande bland föräldrar och syskon till funktionshindrade 
individer”.  Vi hade tillsammans med Andreas valt att dela in hans tid i tre 
perioder.

Period 1: Föräldrar/vuxengruppen
Vi fick höra om resultat som många av oss kände igen allt för väl. Här finns en 
önskan från mig att alla habiliteringar skulle ta del av denna rapport. 
Det viktigaste var : 
Tidig- Relevant och Upprepad information om barnets funktionshinder gör 

familjen mer aktiv till Aktiv Självständig Coping. 

Här fyller våra träffar en sådan uppgift. Vi möter de som har mest erfarenhet av 
att leva med barn som har Cri du chat syndrome = andra föräldrar och familjer.  
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Vi lär oss här vad barn i nästan samma ålder klarar och vad de har fått och får för 
hjälp. Vi samtalar med de som kan känna igen sig i situationen osv.  Andreas 
gratulerade oss till att vi har och tar denna mötesplats till oss varje år.  För även 
om det känns svårt mången gång så ”kommer det en vändpunkt” enligt Andreas. 
Det kan vara i väntsalen, i föräldraföreningen eller bara att tiden ger nya 
perspektiv. ( se dikten i början).

Period 2 och 3: Små och Stora syskon
Andreas andra period under dagen delade han med de minsta syskonen. Period 
tre ägnades åt gruppen ”Äldre syskon”. 

Här fick föräldrar/vuxengruppen ha workshops – erfarenhetsutbyte i 
smågrupper. Många erfarenheter och tips utbyttes. Både skratt och tårar fanns 
med.

Gruppen ”Större syskon” är idag en grupp på 6-8 individer på 12-15 år. De 
verkar ha roligt tillsammans på träffarna. Årets roliga göra var Äventyrsbadet i  
Kneipbyn utanför Visby. När det gällde boendet började de med att annektera 
loftet på en av elevbostäderna.  Där de höll till när vi hade ”fri” tid och det 
duggregnade ute.. De kom även att sova tillsammans däruppe. Kanske för att 
kunna vara uppe sent och se bland annat skräckfilm. Andreas uppgift med denna 
grupp var att ventilera hur det är att leva i en familj med ett funktionshindrat 
syskon. Det är en situation som bara barn som lever så förstår. Andreas 
redovisade det han kommit fram till i sin rapport. De är inte ensamma. Vid våra 
träffar märks också att alla har det ungefär lika med trötta, virriga och ibland 
stressade föräldrar. Speciellt vid våra matintag uppdagas det kaos som ofta är 
runt omkring våra familjer. 

Andreas avlutade dagen med vuxengruppen. Vi föräldrar var förstås nyfikna på 
vad barnen hade sagt. Det sa inte Andreas till oss, men han gav oss en vink att 
prata med syskonen om vad funktionshindret Cri du chat betyder och innebär. 
Att det tex inte smittar osv. Vidare kom den äldre gruppen med en önskan om att 
ha en egen träff. Ågrenska är kontaktad om ärendet.
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lördag den 6 augusti Aktiviteter som passas alla

Denna dag fick vi prova på bland annat idrottsaktiviteter tillsammans både 
funktionshindrade och ”normal” hindrade. Det är en utmaning att få alla att 
känna att de lyckas oavsett funktionshinder. Vi fick spela ”brännboll special”. En 
sport/lek att ta med hem till skolidrotten.  Vi spelade på vanlig brännbollsplan. 
Innelaget fick välja om de ville slå, sparka eller kasta ut något av de redskap som 
låg framme vid slagrutan.  När de fått iväg bollen så gällde det att ta sig runt 
konerna på uteplan. Här fick de som utan problem kunde springa framåt 
antingen springa baklänges eller hoppa på ett ben. Kom man på något eget sätt 
var det ok. Janne gick på händer. Utelaget skulle hämta redskapet ex en freesbee 
och tillsammans hand i hand springa in och lämna redskapet.  Två föräldrar fick 
agera poängräknare. De använde kottar för att markera poängen. 
Uppfinningsrikedomen finns överallt.  Vi fick också prova Gotländska bad. 

Numera traditionell fotbollsmatch a la Korpen avslutade idrottandet.  
Ungdomarna vann över föräldrarna, också det ett traditionellt resultat.

Årsmöte

Årsmötet avlöpte enligt ordinarie gång. Styrelse blev vald. Kalle Eriksson står 
kvar som ordförande. Förslag om att den som haft träffen ett år stannar kvar som 
hjälp påföljande år togs upp. Kanske kan detta göra att fler vågar anta chansen 
att fixa en träff. Nästa år sker träffen i Uppsala och påföljande år kommer träffen 
att vara norröver alternativt på sydligare breddgrad. Vi får se hur det blir…

Avslutningsmiddag.

Vi gjorde som vi gjort de flesta gånger. Det blev grillafton. Denna avslutades 
relativt tidigt på grund utav tidiga avgångar på Gotlandsfärjorna. Kramar och en 
önskan om att ha det bra tills vi ses nästa år i Uppsala följde med oss hem.
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Vid pennan/datorn

Christina Rönnqvist, Luleå
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