
 

 

FSD-Nyt januar 2019. 

Victor Bloch var et forbillede for mig 

Victor Bloch var en øjenåbner for mig. En kapacitet. Han var en ener og en meget speciel 
mand. Han havde været i Canada og introducerede acceptbehandlingen i Danmark.  

Torben Møller Jensen, 68 år, var 25 år, da han begyndte i stammebehandling hos Victor Bloch 
på Taleinstituttet i Aarhus.   

- Det var en øjenåbner og det var med til at ændre min tilværelse. Victor Bloch blev mit 
forbillede og ændrede fuldstændigt mit liv. Dengang havde jeg boet i Aarhus i seks år efter at 
være flyttet dertil fra Vejle, og jeg havde fået en uddannelse som regnskabsassistent. Efter 
uddannelsen blev det til 3-4 års forefaldende arbejde. Fjumreår, som nogle kalder det. Det var 
år jeg lærte meget af. 

Torben Møller Jensen fortæller også om sit engagement i Stammeforeningen. Bl.a. at han blev 

medlem af Stammeforeningen omkring 1976, hvor han også var aktiv i lokalafdelingen i 

Aarhus. Torben mindes, at der var en god energi i afdelingen. Bl.a. var han i slutningen af 

70´erne med i en gruppe på ti medlemmer, der på strøget i Aahus lavede happenings for at 

skabe interesse om stammen. Han var også med i en teatergruppe, der lavede stammeteater. 

Et rollespil der blev vist på andre taleinstitutter og seminarier. Du hører også om Torbens 
engagement - sammen med Hermann Christmann - i stammeforeningen i Nepal.   

Som medlem kan du læse mere ved at klikke her.   

 

Se artikel om workshops: 

Workshops om Intervention over for unge i udskolingen, der stammer 
 
 

Nyt fra foreningen: 
 
Sekretariatet har fået nyt telefonnummer:     3049 2696 
 
Antal medlemmer 
 
Sekretariatet har udsendt kontingentopkrævning. Betaling senest den 31. januar. 
Også i 2019 er målet min. 500 medlemmer. 

http://www.stammeforeningen.dk/victor-bloch-var-et-forbillede-for-mig/
http://www.stammeforeningen.dk/stor-succes-med-workshoppene-om-intervention-over-for-unge-i-udskolingen-der-stammer/


 

Tilmelding til Træf 2019 
 
Et uges træf på Bornholm - fra den 30. juni – 7. juli 2019 
 
(For unge, der stammer, fra 14 til og med 18 år) 
Her deltager den unge alene i en gruppe af ligestillede. 

 
Billedmappe 1 
 
Billedmappe 2 

Weekendtræf på Langeland - fra den 23-25. august 2019 

(For børn, der stammer, op til og med 13 år). 
Hele familien (også søskende) deltager aktivt i dette træf, hvor der vil være mulighed for at 
udveksle erfaringer, lave mad sammen, spille og lege. 
 

Ungdomstræf - fra den 30. maj til 2. juni 2019 
 

Her klarer de unge sig selv i et fællesskab. 
 
Se nærmere om de tre træf. 
 

 
DR søger deltagere til ny tv-udsendelse  

DR-journalist Pernille Søberg fortæller: Kære alle, Sammen mine kollegaer på tv-programmet 
Sundhedsmagasinet, DR1, er jeg ved at forberede et 25-minutters program om at stamme. 
Formålet med programmet er, at vi gerne vil belyse: Hvordan er det at leve med stammen, og 
hvad kan man gøre ved det? 
 
Se nærmere.  
 
 
 

Hvad du kan læse i FSD-Nyt februar 2019. 
Som opfølgning på Workshopperne bliver der artikler, hvor logopæder, talepædagoger 
fortæller om deres arbejde med stammebehandling af udskolingselever.   

 

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.  

Læs  nærmere  
 

 

 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOc65DC2wEkwa_-AZhbkhupP5ifvZVp9IZzVk5jNsr34-nWNvLHySSK23yaC83YzA?key=Slp6ekpOeXZuYzFKTldReENtWFEzSWlsczdjTWpB
https://photos.google.com/share/AF1QipMqosIL9FvsSR3sD5eYbi3_IYLS6VbCdesGLcxYwawf-oVE8ZqZG60US2tfoyUXFQ?key=c2wwM2lpdEdGUk1ZM1Y1VEhNTk9DZDl4NjcxRUtn
http://www.stammeforeningen.dk/tilmelding-til-traef-2019/
http://www.stammeforeningen.dk/dr-soeger-deltagere-til-ny-tv-udsendelse/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/

