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FSD-Nyt juni 2019. 
 Artiklen om Peter Nielsen kan de næste fire uger kun læses af medlemmerne. I september 
bliver artiklen offentliggjort, så alle kan læse den på www.fsd.dk 

 

 Peter Nielsen medspeaker ved et traktortræk 
 
At Peter Nielsen er parat til at tage mod udfordringer, understregede han den 5. juli ved at 
være medspeaker ved et traktortræk ved Karby på Sydmors. Han skulle ved arrangementet 
fortælle de 3.500 tilskuere om de forskellige traktorer, herunder hvor langt et træk, de kunne 
lave. Og det lyder næsten som en umulighed, men er faktisk tilfældet. Peter synes, at det 
kunne være sjovt at hjælpe som medspeaker. Tidligere var det jo en opgave, som han slet ikke 
kunne klare, da han ofte sad helt fast i ordene med kraftige blokeringer, som vi kunne se i 
udsendelsen, der blev bragt på TV2 i foråret. 
 

Læs nærmere.  

 

Bornholmertræffet 2019 – en uge med spændende aktiviteter og højt 

humør 
 
Bornholmertræffet foregik i år fra 30. juni til 7. juli. En uge hvor der deltog 16 unge i alderen 

14-18 år, 11 drenge og 5 piger. Formålet med træffet var at give den enkelte mere selvtillid og 

selvværd gennem en række forskellige aktiviteter i den bornholmske natur. Og det lykkedes 

på alle måder.  

 

Læs nærmere.  

 

Information om stammen til skoler i Rwanda - og hvordan du kan støtte 

arbejdet 

Stammeforeningen er blevet kontaktet af Dieudonne Nsabimana fra Rwanda. Han er 

koordinator for African Stuttering Center, en lille ideel organisation med hjemsted i Rwanda, 
som hjælper mennesker, der stammer, i Rwanda og i et vist omfang i andre lande i Østafrika. 

Dieudonne Nsabimana arbejder på frivillig basis for at oversætte undervisningsmateriale om 

stammen fra Stuttering Foundation of America (SFA), trykke, binde og uddele det. Centret har 

http://www.fsd.dk/
https://stammeforeningen.dk/medspeaker
https://stammeforeningen.dk/bornholmertraeffet-2019/


lavet en lærerpakke kaldet "Resources for Stuttering – Teacher Package" Denne lærerpakke er 

gratis tilgængelig og indeholder en række undervisningsmaterialer om stammen fra FSA 
(hæfter og brochurer) oversat til lokale sprog. 

Formålet er at hjælpe lærere og skoleelever med at få adgang til materialet, og dermed hjælpe 
dem med at få viden om stammen, så de bedre kan hjælpe hinanden. Lærere vil på den måde 
få de nødvendige færdigheder i at kunne hjælpe skoleelever, der stammer.  
 
Alle, bl.a. medlemmer af Stammeforeningen, har mulighed for at støtte projektet i Rwanda. 
 
Læs nærmere.  
 

Per Fabæch Knudsen:  

Stammen – et komplekst kommunikationsproblem 

 

Saxo Publish, København, 2019. ISBN 9788740974652, 178 sider. Vejledende udsalgspris er kr. 

248,00. På Saxo.com kan bogen købes for kr. 199,95 plus forsendelse. Medlemmer af Saxo.com 
kan købe bogen for kr. 159,95.  

Anmeldelse af Bjarne Dammsbo. 

Læs nærmere.  

 
Verdensstammekongressen i Island 
 
Formand Hermann Christmann har deltaget i verdensstammekongressen i juni i Island. Vi 
bringer uddrag af referatet fra ISA’s generalforsamling, hvor der er omtalt International 
Stammedag (22. oktober), hvor der i mere end 20 år har været tilknyttet en online-
konference, der løber fra den 1. oktober til den 22. oktober. Alle er meget velkomne til at 
bidrage med et indlæg til konferencen. Deadline for at komme med indlæg til 
onlinekonferencen er 31. august.  
 
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.    
 

 

https://stammeforeningen.dk/rwanda/
https://stammeforeningen.dk/5288-2/
https://stammeforeningen.dk/referat-fra-isa/
https://stammeforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/05/Kursus-november-2019.pdf


Hvad du kan læse i FSD-Nyt september 2019. 

 

Reportage fra Langelandstræffet 
 

Du hører mere om verdensstammekongressen i Island, som formand 
Hermann Christmann har deltaget i.   
 
 
Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.  
 

Læs nærmere.   

 
Sekretariatet har følgende telefonnummer:     3049 2696 
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