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FSD-Nyt november 2019. 
  

Anna fra Nyboder fortæller om sit liv med stammen 

- I de små klasser var det bl.a. ord, der startede på -sk, som jeg havde svært ved og udtale. Min 
stammen var mest skjult stammen, men når der skulle laves oplæg, kunne jeg ikke skjule det. 
Jeg havde så mange blokeringer, fordi jeg blev så nervøs, at jeg nogen gange gik helt i stå, og 
jeg måtte stå et minut bare og trække vejret, for at kunne prøve igen. 
Jeg kunne bestemt ikke lide at lave oplæg, men hvis man ikke prøver, så lærer man det ikke, 
fortæller Anna Gottlieb, 22 år. 
 
Du hører nærmere om Annas liv med stammen.  
 
Læs nærmere.  

 
På Langeland er man venner på forhånd 

Norman, 11 år, deltog for første gang på Langelandstræffet i 2018 med sin mor, Dorthe. I år, 

2019, var resten af familien, far Thomas og storesøster Amelie, også med. Norman glædede sig 

enormt til årets træf, for vennerne kan tilbyde noget helt særligt, som ingen andre kan.  

Normans mor, Dorthe Sode Stengade Sønderskov har svaret på spørgsmål vedr. træffet. 

Læs nærmere.   

Palin Parent-Child Interaction Therapy (PCI) – indsats over for tidlig 

børnestammen 

Stor tilfredshed over kurserne med Kevin Fower i Jelling og Hellerup den 6. og 7. november 
2019.  

Læs reportagen fra det vellykkede Workshop. 

 

Interview med Kevin Fower 

Hermann Christmanns har lavet interview med Kevin Fower, der stod for oplæggene ved den 

vellykkede Workshop i Jelling og Hellerup den 6. – og 7. november.  

Læs nærmere.  

https://stammeforeningen.dk/anna-fra-nyboder/
https://stammeforeningen.dk/langeland-2-2019/
https://stammeforeningen.dk/pci-2019/
https://stammeforeningen.dk/interview-med-kevin-fower/


 

 

Hvad du kan læse i FSD-Nyt december 2019. 

Opfølgende artikler vedr. Workshoppene i Jelling og Hellerup den 6.- og 7. november. 
 

 

Du kan på foreningens Facebookside få mange oplysninger.  

 

Læs nærmere.   

 
Sekretariatet har følgende telefonnummer:     3049 2696 
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