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FSD-Nyt juni 2019. 
 Artiklerne kan i juni-juli kun læses af medlemmerne. I august bliver artiklerne offentliggjort, 
så alle kan læse dem på www.fsd.dk 

 

Susanne, der er mor til Marius, skrev til os efter at have læst FSD-NYT for april: 

”Tak for jeres fantastiske blad 

Denne gang blev jeg særligt rørt, fordi artiklen om stammebehandling i Gentofte Kommune 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. Pia, Bi og resten af stammeteamet 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.” 

I dette nummer af FSD-NYT hører du nærmere om Marius´ liv med stammen, og hvordan hans 
forældre på forskellig vis har været involveret i stammebehandlingens forskellige faser. Til 
sidst i artiklen ser vi moderen Susannes kommentarer. 
 
Læs nærmere.  

 

I skolen var det især svært for mig at læse højt 
  

Kenneth Christensen mindes, at han som 10-12-årig var et nemt offer, og han blev mobbet en 
del. Lærerne var dog en god hjælp for ham, fordi de i klassen fortalte om hans problemer med 
stammen. 
 
Du hører om, at Kenneth som voksen er blevet lastvognsmekaniker og har fået en stor 
fritidsbeskæftigelse – Hjemmeværnet, og hvordan han nu har fået et godt liv. 
 
Læs nærmere.  

 

http://www.fsd.dk/
https://stammeforeningen.dk/marius/
http://stammeforeningen.dk/kenneth/


 

 

 

Øvrigt 

Per Fabæch Knudsens bog ”STAMMEN – et komplekst 

kommunikationsproblem” er udkommet 

– Jeg har arbejdet på bogen det sidste 1½ år, og den er nu blevet færdig. 
 
Per Fabæch Knudsen holdt i den anledning reception fredag den 7. juni 2019 i privatboligen 
på Fyrrehusene i Glostrup. 
 
En del venner, og selvfølgelig Stammeforeningen, var mødt op for at hilse på Per, der gennem 
årene har haft stor betydning for foreningen. 
 
Per Fabæch var leder af DAVS (Dansk Videnscenter for Stammen) i hele centrets levetid, og da 
det blev nedlagt, blev han ansat i Socialstyrelsen, hvor han til sin pensionering arbejdede 
videre med forskning og information inden for stammen. 
 

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 august 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, hans arbejde, og 
hvordan du har mulighed for at støtte arbejdet. 
 

 
 

https://stammeforeningen.dk/per/
https://stammeforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/05/Kursus-november-2019.pdf


 
 
Reportage fra Træf 
 
Fra ungdomstræffet 30. maj – 2. juni og Bornholmertræffet 30. juni – 7. juli.   
 
 

Anmeldelse 
 
Bjarne Dammsbo anmelder Per Fabæchs bog: Stammen – et kommunikationsproblem. 
  

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.  

Læs nærmere.   

 
Sekretariatet har nyt telefonnummer:     3049 2696 
 

 

https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/
https://www.facebook.com/groups/1619369861664246/

