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FSD-Nyt oktober 2019.
Endnu et vellykket Langelandstræf
Philip har deltaget i Langelandstræffet de sidste to år og glæder sig til Bornholmertræffet
næste år. I weekenden den 23.-24.-25. august blev det årlige Langelandstræf afviklet. Ved
Emmerbølle Strand Camping, hvor syv familier med i alt syv stammende børn og fire
søskende deltog. Bettina og Thim Pedersen fra Stammeforeningen var ledere og havde
planlagt et program, hvor hyggen og samtalerne var i højsædet.
Philip på 13 var en af deltagerne i træffet, som han deltog i for andet år i træk. Hans forældre,
Rikke og Jannik, og lillesøster Kathrine på 10 år deltog også.
Læs nærmere.

Selvom man stammer, behøver det ikke at begrænse tilværelsen
Man kan lære sig en made, at leve med sin stammen pa. Mange gør det og gar gennem livet
uden at have faet en brugbar taleundervisning. Jeg var een af dem! Først i en alder af 64 ar fik
jeg en effektiv taleundervisning.
Med udgangspunkt i en McGuire-inspireret undervisning fik jeg hjælp hos Marc Egede,
logopæd i Haderslev.
Mit talehandicap har dog ikke afholdt mig fra at udfordre tilværelsen!
Læs Mette Elise Boesens artikel.

Verdensstammekongressen i Island
Formand Hermann Christmann har deltaget i verdensstammekongressen i juni i Island.
Med baggrund i konferencen har Hermann lavet følgende 5 artikler.
At hjælpe sit stammende barn.
ISA Verdensstammekongres.
RAJ Mobile apps.
Rutker Cluttering.
Stamma.org Kampagne i Storbritannien.
Læs nærmere.

Opfølgende om indsamling til skoler i Rwanda
I en artikel i sidste FSD-NYT fortalte vi om Dieudonne Nsabimana fra Rwanda, der på frivillig
basis arbejder i the African Stuttering Centre for at hjælpe mennesker, der stammer, i Rwanda
og i et vist omfang i andre lande i Østafrika. Dieudonne oversætter, trykker, binder og uddeler
undervisningsmateriale om stammen fra Stuttering Foundation of America (SFA). The African
Stuttering Centre har lavet en lærerpakke kaldet “Resources for Stuttering – Teacher Package”
Denne lærerpakke er gratis tilgængelig for lærere og indeholder en række
undervisningsmaterialer om stammen fra FSA (hæfter og brochurer) oversat til lokale sprog.
Læs nærmere om hvordan du kan støtte projektet i Rwanda.

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 november 2019.
Norman deltog sammen med sine forældre, Dorthe og Thomas i Langelandstræffet 23.-25.
august. Et velkomment frirum for Norman, hvor hans søster Amelie også deltog, så familien
kunne være sammen om en af sommerens vigtige begivenheder. Læs om hvad der gør
Langelandstræffet til noget særligt ...
Da Anna Gotlieb, 22 år gik i 5.-6. klasse, skulle hun lave et oplæg om Robinson Crusoe. Hun var
meget nervøs og gik helt i stå. Så over på læreren, der markerede, at hun blot skulle fortsætte.
De andre børn sad og hviskede, og Anna kunne høre at nogen sagde: ”Hun kan ikke tale, er
hun dum? Det er en oplevelse, som Anna kan huske, men hun havde det ellers fint med de
andre i klassen. Havde gode venner og stammede ikke så meget, når hun var hjemme.
I dag er Anna kommet i gang med stammebehandling hos talepædagog Lise Reitz ved CSV, og
hun har det godt.
I artiklen kan du læse om, hvad Anna laver sammen med Lise Reitz, og du kan høre nærmere
om Annas gode liv.

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.
Læs nærmere.
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