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Skrevet af Sven Fandrup
Det har et helt forrygende
efterår og vinter! Jeg tror
aldrig Immun Defekt Foreningen nogensinde har fået så mange nye medlemmer.
Til hver eneste nye familie eller voksenpatient skal der lyde et Hjerteligt
velkommen. Jeg håber at samvær med
andre i samme situation kan være
med til at tage toppen af det pres, som
vi ved hviler på den enkelte patient og
deres familier.
I slutningen af januar (26. – 27.) havde
vi et dejligt kursus for voksne på Næsbylund Kro i Odense. Desværre kunne
jeg ikke selv være der, men efter det,
jeg har hørt senere, var det et hyggeligt og udbytterigt kursus med ca. 30
deltagere og gode muligheder for at få
snakket sammen. I hvert fald har overlæge Henrik Permin givet udtryk for, at
han syntes det var en dejlig eftermiddag.
Den næste aktivitet i foreningen er
det forestående landsmøde med generalforsamling på Legoland Village,
Billund i dagene 12. – 13. april. Også
her håber vi naturligvis på stort fremmøde. I øvrigt er dette nummer af IDF
NYT i høj grad præget af oplæg til generalforsamlingen.
Det er værd at have i erindring, at generalforsamlingen er foreningens hø-

jeste myndighed. Det er her foreningens aktiviteter, økonomi og fremtidige planer drøftes og fastlægges.
Immun Defekt Foreningen har eksisteret i samme form og struktur siden
starten i 1984.
Måske er tiden ved at være moden til
at overveje nye tiltag. Vi har vore medlemmer og bestyrelse spredt ud over
hele Danmark, og det kan derfor være
svært at samle mange til de forskellige
foreningsaktiviteter.
Måske er en vej frem, at der arrangeres lokale (regionale eller områdemøder)? F.eks. i form af aftenmøder eller
eftermiddagsmøder over en kop kaffe
eller the. Hvis dette skal kunne lade sig
gøre, må foreningens medlemsoversigt gøres tilgængelig for alle, f.eks. ved
at den lægges ud på hjemmesiden. Det
har imidlertid hidtil været et ønske fra
en del medlemmer, at medlemsoversigten blev holdt som et ”lukket” arbejdsredskab for bestyrelsen.
Det kunne jo være et godt spørgsmål
at rejse på generalforsamlingen!
Godt forår!
Vi ses i april!
Sven
Q
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Bestyrelsens beretning
for året 2007
Skrevet af Sven Fandtrup
1. udkast
Se bilag for fuld aktivitetsoversigt
2007 (side 10).
MÅLSÆTNING FOR 2007
For 2007 opstiller bestyrelsen følgende målsætninger:
• Gennemførelse af et Kursus for
Voksne, Landsmøde og Familiekursus.
• Gennemførelse af en særlig aktivitet for KLUB 14.
• Revision og implementering af foreningens nye hjemmeside.
• Fortsættelse af samarbejdet med
foreningens sponsorer.
• Fortsat deltagelse i det internationale samarbejde vedr. primære
immundefekter.
Desværre nåede vi ikke alle vore målsætninger for 2007, idet det ikke lykkedes at gennemføre en særlig aktivitet for Klub 14.
IDF-NYT
IDF-NYT udkom 4 gange i løbet af
2007. I løbe af året skiftede vi redak-

Landsmøde og generalforsamling,
21. - 22. april 2007
Sted: Legoland Village, Billund
Antal deltagere: 70 voksne og børn
Vurdering:

tør, således at redaktionsgruppen nu
består af:
• Lene Ammundsen (ansvarshavende) og
• Ellen Nørbjerg (lay-out).
Oplagstallet er stadig ca. 300, og sideantallet svinger mellem 24 - 28 sider.
HJEMMESIDE
Endelig er det lykkedes at få fornyet foreningens hjemmeside. Takket
være Keld Eskesen, som har lagt et
fantastisk stort arbejde i denne opgave.
Bestyrelsen er meget glade for resultatet, og kan ikke takke Keld nok for
hans arbejde.
Selvfølgelig håber bestyrelsen, at
medlemmerne er lige så glade for det
nye look.
AKTIVITETER
Kursus for voksne,
3. - 4. februar 2007.
Sted: Årslev Kro, Brabrand (flyttet fra
Nilles Kro, Sabro)
Antal deltagere: 24
Vurdering:

MEDLEMSTAL
Børnepatienter
31.12.2006

50

Voksenpatienter

Øvrige medlemmer, familie og støtter

22

146

I alt

218

31.12.2007

62

28

170

260

Til-/afgang

+ 12

+6

+ 24

+ 42
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Familiekursus,
30. juni - 7. juli 2007.
Sted: Skallerup Klit, Hjørring
Antal deltagere: 91 voksne og børn
Vurdering:
Andre aktiviteter
International immunologi dag
29. april 2007
Desværre var det ikke muligt at gennemføre arrangementer rundt omkring i landet til markering af denne
dag. Manglende tid og kræfter var
den væsentligste årsag hertil.
Drøftelser om nyt logo for IDF
I løbet af efteråret påbegyndtes en
diskussion i bestyrelsen om fornyelse
af foreningens logo. Denne diskussion er langt fra afsluttet, fordi det ikke
bare er noget man gør i en håndevending.
MBL-gruppens status inden for IDF
I løbet af sommeren 2007 tog en gruppe forældre nogle særlige initiativer i
forbindelse med MBL. Derfor har der
over vinteren været en drøftelse af
MBL-gruppens fremtidige relation til
IDF. Det har igennem disse drøftelser
været bestyrelsens holdning, at MBLgruppen kan indgå i foreningen på
lige fod med alle andre medlemmer,
og at MBL-gruppen kan fungere som
en projektgruppe med ansvar over for

bestyrelsen. Et medlem af MBL-gruppen er trådt ind i bestyrelsen.
Henvendelser og rådgivning
Der har i årets løb været knap 100 henvendelser til foreningen omfattende:
Hjælp og rådgivning i forbindelse
med diagnose og sociale forhold, information om foreningen og administrative forhold, samt indmeldelser.
BESTYRELSESAKTIVITET
Bestyrelsen har i 2007 afholdt møder
således:
• Februar i forbindelse med Kursus
for Voksne
• April, i forbindelse med Landsmøde og generalforsamling
• Juli, i forbindelse med Familiekursus
• September særligt møde over en
weekend.
Herudover har bestyrelsen stillet deltagere til REHAB 2007 i Fredericia
(Jannie, Britta og Sven)
INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Formændene for de nordiske immundefektforeninger mødtes i dagene 1. 3. juni i Reykjavik. Blandt de drøftede
emner var:
• Mulighederne for at gennemføre
en nordisk ungdomslejr i august
2009.
• Snak om stamcelletransplantation. Hvorledes skal den enkelte
forening rådgive sine medlemmer.
Her er både praktiske og etiske
spørgsmål at tage stilling til.
• De nordiske landes fortsatte repræsentation i den Internationale
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Patient Organisation for Primær
Immundefekt (IPOPI), hvor det er
vigtigt at nordiske synspunkter
kan fremføres.
• Problemer med at patienter ikke
henvises til de rette specialister.
Dette er et generelt problem i alle
de nordiske lande.
• Island beklagede sig over, at det
var svært at skaffe subkutan immunglobulin til hjemmebehandling.
International Patients Organisation for Primary Immunodeficiency
(IPOPI).
Immun Defekt Foreningen er stadig
repræsenteret i IPOPIs bestyrelse ved
formanden. Der har i løbet af 2007
været afholdt møder således:
• Månedligt: En telefonkonference
• Fysisk møde i marts og oktober
2007.
SJÆLDNE DIAGNOSER
Foreningen er repræsenteret i Sjældne Diagnoser ved Jannie Jørgensen
(suppl. til forretningsudvalget) og
Sven Fandrup (IDF-repræsentant til
repræsentantskabsmøder). Der har
i løbet af året været afholdt følgende
møder:
• Marts
• November
Herudover har Immun Defekt Foreningen deltaget i et projekt vedr. udarbejdelse af Sociale profiler.
SAMARBEJDE MED SPONSORER
Også i 2007 har foreningen haft et
godt og frugtbart samarbejde med de
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tre hovedsponsorer: Baxter A/S, CLS
Behring og Octapharma.
Baxter A/S ydede sponsorstøtte til
• Landsmødet (kr. 2.500)
• Kursus for voksne (kr. 5.000)
• Familiekursus (kr. 5.000)
CLS Behring ydede sponsorstøtte til
• Kursus for Voksne (kr. 5.000 samt
et ekstemporal foredrag))
• Landsmøde (kr. 5.000, samt diverse skrivematerialer)
• Familiekursus (15 rygsække m.
IDF-logo)
Octapharma ydede sponsorstøtte til:
• Landsmøde (caps til børnene)
• Familiekursus (kr. 5.000)
• Produktion af en IDF-plakat (kr.
2.530)
Foreningen siger stor tak til sponsorerne for samarbejdet i 2007.
KONKLUSION
Som det fremgår af ovenstående blev
ikke alle vore målsætninger for 2007
indfriet. Bestyrelsen vurderer imidlertid, at 2007 trods alt var et godt år
for foreningen. Det ville imidlertid
have været dejligt at kunne fortælle
om et godt arrangement for Klub 14.
MÅLSÆTNINGER FOR 2008
• Opbakning til Den sjældne Dag 29.
februar 2008.
• Gennemførelse af foreningens sædvanlige aktiviteter.
• Et særligt weekendarrangement for
de unge voksne (16 - 25 årige).
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• Afslutning af diskussionen om fornyelse af foreningens logo.
• Så mange medlemmer som muligt
deltager i SAMNOR-møde i Stockholm.
• Fortsat deltagelse i det interna-

tionale samarbejde vedr. primære
immundefekter.
• Fortsat godt samarbejde med foreningens sponsorer.
• IDF NYT i farver og på glittet papir.
Bestyrelsen Q

IDF Budget 2008
Nr.
Post
Udgifter:
1. Aktiviteter
a.

Kursus for voksne

b.

Landsmøde

c.

Familiekursus

Forslag 2008

g.
Unge voksne Kurs.
2. Drift
a.
Best.møder
b.
IDF-NYT
c.
Konferencer
d
Nordisk samarbejde
e.
IPOPI møde
3. IT
a.
hjemmeside
b.
IT
4. Kontingenter
a.
Sjældne Diagn.
b.
IPOPI
4. Admin
a.
Porto mv.
b.
Adm. omk.
c.
Revisor
Udgifter i alt
Indtægter
1.
2.
3.
4.
5.

Handicappuljen
Sjældne Diagnoser
Kontingenter
Bidrag
Egenbetalinger

Indtægter i alt

Bemærkning

UD
KA

ST

excl. egenbetaling - Kr. 250 pr.
30.000,00 deltager
excl. egenbetaling - forhøjes til 500,50.000,00 pr. familie og 250,- for en voksen pt.
excl. Egenbetaling - Kr. 5.000 pr.
250.000,00 familie
excl. Egenbetaling - Kr. 500 pr.
5.000,00 deltager
45.000,00 Møder og kørsel
36.000,00 Opsætning og trykning af 4 blade
4.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00 Drift af hjemmeside
4.000,00 Indkøb af bærbar printer?
2.000,00
2.500,00
10.000,00 Herunder udsendelse af IDF-NYT
3.000,00
6.000,00
461.500,00

272.000,00 Realiseret
100.000,00 Forventet
25.000,00
20.000,00 Herunder sponsorer
90.000,00
507.000,00

Immun Defekt Forening
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Regnskab IDF pr. 31. december 2007
UD
KA
Resultat for
ST Handicap
Foreningens
Forsknings
aktiviteterne
Drift
Fond
Pulje
Indtægter
Tilskud Fonde
SD Tips/Lotto
Kontingenter
Bidrag
Projekt ImmunDefekt Bog
Bladpuljen
Egenbetalinger:
Årslev, Voksenkursus
Billund, Landsmøde
Skallerup, Familiekursus
I alt
Udgifter
Kursusudgifter:
Årslev kro, Voksenkursus
Billund, Landsmøde
Skallerup, Familiekursus
Revisor 2007
Kontorartikler
Porto + IDF Nyt
Telefon og IT
Bestyrelsesmøder/transport
SD, kontingent + møder
Gebyrer
Gebyrer Landsindsamling
IPOPI

I alt
Resultat før renter
Renteindtægt
Resultat efter renter

270.000
100.000
22.200
21.126
1.194
1.918

146438

Foreningen

UD
KA

31-dec-07

31-dec-06

ST

Aktiver:
Nordea 899591
BG Bank Landsinds.10015669
Andre tilgodehavender
Mellemregning H-Pulje

40.914
9.413

Passiver:
Formue primo
Årets resultat
Formue ultimo
Henlæggelse til IT
Kursusgebyrer 2008
Kreditorer

130.350
180.677

13.712
9.712
2.835
137.225
163.484

136.491
11.472
147.963
8.000
7.000
17.714
180.677

130.597
5.894
136.491
20.000
6.200
793
163.484

31.645

31.122

31.122
523
31.645

30.866
256
31.122

114.787
114.787

3.910
132.636
136.546

-5.679
-14.884
-20.563
5.000
130.350
114.787

-5.679
-5.679
5.000
137.225
136.546

Forskningsfond

(1875)
(3509)
(34966)
(15416)
(54390)
(3365)
(951)
(300)
(20597)

(23262)
(57272)
(291085)
(5000)

Puljebeholdning

Passiver:
Pulje midler overført forrige år
Årets resultat
Pulje midler overført næste år
Kreditorer
Mellemregning IDF

(376619)

11069

(16419)

403
11472

Immun Defekt Forening

Aktiver:
Nordea 600747
Passiver:
Formue primo
Årets resultat
Formue ultimo

Aktiver:
Nordea 901318
Sommerkursus

(135369)

(3412)

8

6.450
8.850
74.900
360200

Balancer

1535
(14884)

31. januar 2008

Kasserer

Anders Ramussen

Revisorer
Vi har revideret regnskabet for IDF og kontrolleret beholdningerne
pr. 31. december 2007.
Jesper Schouw

Jesper Rasmussen

Immun Defekt Forening
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Aktiviteter 2007 - Bilag 1 til årsberegningen
MÅNED /
DATO
JANUAR

AKTIVITET

HVEM

Kursus for voksne,
Årslev Kro, Brabrand

24 deltagere
Bestyrelsesmøde

FEBRUAR
3.-4.
MARTS
16.-17.

Sjældne Diagnosers repræsentantskabsmøde Sven og Jannie
IDF NYT udsendt

APRIL
21.-22.

Landsmøde og generalforsamling,
Legoland Village

70 voksne og børn
Bestyrelsesmøde

REHAB messe i Fredericia

Sven, Britta og
Jannie

MAJ
8.-10.

IDF NYT udsendt

JUNI
1.-3.

Nordisk Møde for Primær Immundefekt,
Island

Sven (og Britta)

Familiekursus,
Skallerup Klit

91 voksne og børn
Bestyrelsesmøde

JULI
30/6 - 7/7
AUGUST
IDF NYT udsendt

SEPTEMBER
Bestyrelses-weekend,
Løjt

Bestyrelsesmøde

Mindeord
Caspar døde efter
lang tids sygdom den
21. januar 2008.
De sidste år var ikke
lette for Caspar. Han
mærkede hvorledes,
der var flere og flere ting han ikke selv
kunne klare eller overskue.
Men han havde alligevel ind i mellem
et smil og en vits på læberne. Eller
han blev vred, hvis vi overskred hans
grænser.
Vi vil helst tænke tilbage på tiden,
hvor han havde det rimeligt godt.
Caspar døde ikke på grund af sin immundefekt. Han døde fordi, den meningitis han havde som 16-årig lavede så stor, uoprettelige skader i hans
hjerne, at den havde svært ved at komme tilbage til et normalt funktionsniveau. Flere og flere hjernecentre
blev skadede, og blodcirkulationen i
hans hjerne blev stadig dårligere.
Britta og jeg savner selvfølgelig Caspar helt forfærdeligt. Han var en meget stor del af vores liv og dagligdag.

OKTOBER

Men nu har han fået fred!

NOVEMBER
10.-11.
DECEMBER

Vi vil også gerne have lov til at takke
alle fra Immun Defekt Foreningen,
gamle som yngre medlemmer, for deres store medleven i vores sorg.

Sjældne Diagnosers repræsentantskabsmøde Sven og Jannie
IDF NYT udsendt

Britta og Sven
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Det er med største sorg, at jeg, og resten af IDF, har mistet endnu en nær
ven, idet Caspar Fandrup er gået bort.
Caspar har været en god ven, helt fra
jeg var lille. Han har både før og efter sit svære sygdomsforløb tilført IDF
meget varme,- og for mig personligt
betydet en masse. Helt til det sidste
følte jeg et stærkt bånd mellem os;
- et bånd som sammen med de andre ”gamle” IDFbørn blev skabt for
mange år siden, og som trods tider
med megen modgang var ubrydelig.
Jeg tror, vi alle kan huske Caspar parodiere Carsten Hejlman ved poolen
på Tenerife, hvilket han gjorde blændende.
Det var trist at se, hvordan Caspar
gradvist blev dårligere og dårligere,
men jeg vil personligt aldrig glemme
turen med Caspar til Budapest med
mange ture på tomandshånd, som
var rigtig hyggelige. Jeg håber og tror,
at han, der hvor han er nu, har fået
fred.
Mine varmeste tanker og dybeste
medfølelse går til Britta, Sven og resten af familien i denne svære tid.
Vi vil altid savne Caspar.
Debbie Beck Vinther. Q

On behalf of Young Adult IPOPI, we
would like to express our deapest
regrets of Caspar Fandrups death. We
will all miss you a lot.
Andy, Gus, Igor, Isaac, Luke, Thomas,
Wim and Debbie Q

Immun Defekt Forening
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Stamceller og deres anvendelse
Af Sven Fandrup
Hvorfor er stamceller så vigtige og interessante?
Stamceller (SC), og i denne forbindelse
specielt blodstamceller (BSC), er utroligt
vigtige for hele vores immunforsvar. Af
disse BSC dannes alle B-celler, T-celler,
makrofager, granulocytter og dendritiske
celler. Derfor har BSC betydning for stort
set alle immundefektsygdommene.
BSC er interessante, fordi de sunde eller
manipulerede BSC, efter indgivelse i en
patient, kan skabe et helt nyt og funktionsdueligt immunforsvar - med andre ord
kan ”helbrede” en immundefekt.
Hvor finder man BSC?
Allerflest BSC finder man i navlestrengsblod. Netop derfor er der så stor interesse
for dette område. Der tales ligefrem om

at oprette Blodbanker med navlestrengsblod, som dels kan hjælpe barnet på et
senere tidspunkt, men som også i mange
tilfælde kan hjælpe andre patienter.
Næstflest BSC finder man i knoglemarven i de store rørknogler (lårknogle, hoftekammen). Herfra kan man hente BSC
fra en person med samme, eller næsten
samme, vævstype og overføre BSC til den
syge.
Men også fra blodet kan der høstes BSC.
Antallet er ikke så stort. Derfor er der udviklet en medicin, der får BSC til slippe
taget i knoglemarven og bevæge sig ud i
blodet i et meget større antal.
Kan man bruge BSC fra enhver donor?
De bedste resultater opnås ved at anvende BSC fra en donor, der har samme

Figur 1: Cellernes udvikling fra BSC

12

Immun Defekt Forening

vævstype som modtageren. Vævstyper
kaldes HLA (forkortet fra engelsk af Human Leucocyte Antigen). Vævstypen bestemmes for halvdelens vedkommende af
arv fra moderen og den anden halvdel fra
faderen. Børn vil derfor have 50% sammenfald i HLA med hver af sine forældre.
Men i en ensartet befolkning som den
danske er der ganske stor sandsynlighed
for at finde en donor med samme vævstype som patienten, idet der er oprettet
såkaldte vævstyperegistre.
Hvordan bruger man BSC i behandling
af sygdomme?
Behandlingen med BSC kaldes normalt
for en ”stamcelletransplantation” (SCT).
I princippet er en SCT ganske enkel: Man
opsamler BSC i en infussionspose og
bagefter gives BSC-portionen til modtageren.
Men i virkeligheden er det ikke så enkelt.
Den opsamlede BSC-portion skal renses
for giverens T-celler for at undgå at disse
celler angriber modtagerens kropsceller. Tilsvarende skal modtagerens T-celler fjernes, for at de ikke skal angribe og
dræbe de overførte BSC. Dette gøres med
en cellegift, men den uheldige virkning
er, at modtageren derved mister stort set
hele sit immunforsvar og derfor bliver
ekstremt modtagelig for infektioner.
Oftest påbegyndes behandlingen med at
fjerne modtagerens immunforsvar ca. 10
dage før selve SCT, og patienten holdes i
isolation i op til en måned efter, for at give
immunforsvaret tid til at etablere sig.
Men der kan gå op til 6 måneder eller
mere før patientens immunforsvar har
nået et rimeligt niveau. Derfor bør en

SCT-patient i denne periode følges nøje,
og evt. infektioner må behandles øjeblikkeligt.
Hvad er nyt i forskningen omkring SC?
Det nyeste inden for stamcelleforskningen er, at det er lykkedes for videnskabsmænd i Japan og USA at ”reprogrammere” menneskelige hudceller. Herved har
man kunnet få hudceller til at opføre sig
på samme måde som stamceller.
Dette er helt ny forskning, og der vil sikkert gå en række år, før den kan omsættes
i praktisk brug.

FaktaBoks
Nogle definitioner
- Autolog SCT: Anvendelse af patientens egne stamceller, som efter
evt. gen manipulation, gives tilbage til patienten.
- Allogen SCT: Anvendelse af et andet menneskes stamceller.
- Xenogen SCT: Anvendelse af stamceller fra dyr (anvendes ikke på
mennesker).
Kilder:
PIO-bladet nr. 2003. Navelsträngsblod - en
framtida möjlighet till reparation för oss alla?,
Maj-Lis Hellström
http://stemcells.nih.gov/research, Human Skin
Cells Reprogrammed, november 2007
www.docguide.com/news/: Improved procedure
gives superior results for stem cell transplants,
Washington University Scholl of Medicine, December 2004.
Q
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Blå Bog

Lucas Alber Voigt
Fødselsdag:

21. august 2000

Øjenfarve:

Blå

Immundefekt:
CVID med defektregulering af B- og T-celler.

Yndlingsfag:

Musik og
natur/teknik

Værste i skolen:

Matematik

Livret:

Risengrød og
Pasta m/kødsauce

Yndlingsfarve:

Grøn og blå

Yndlingsmusik:

Lordi

Ved dine venner, at du har en immundefekt?
Ja, det har jeg fortalt dem og nogle af dem
har set hvordan jeg får nål i maven.

Hobby/fritidsinteresse: Judo, stå på
ski, bage kager og lege med mine venner.

Hvordan tager de det? Tager de afstand
fra dig eller føler du de behandler dig
ganske alm. som deres andre venner?
De behandler mig næsten helt almindelig. Men de ved godt at de ikke må drikke
af det samme glas som mig og at jeg ikke
må dele mad med dem.

Maiken og Marcus

Det værste:
At blive opereret i
øret og få suget i ørene.

Klasse:

1.A

Det bedste:

At vi hygger når
jeg er syg.

Faktaboks:
Almindelig variabel immundefekt (CVID)

Beskrivelse: Sygdommen er forholdsvis
almindelig, men dens alvorlighed varierer fra patient til patient. Sygdommen
findes ofte i familier med IgA-mangel
(defekt).
Både drenge og piger kan have sygdommen.
Typiske symptomer er infektioner i
ørerne, bihulerne, bronkierne og lungerne.

14

Hvordan blev din immundefekt opdaget?
Jeg var meget syg da jeg var lille og så undersøgte Troels (Herlin) mig fordi min far
og min storebror har en immundefekt.
Han fandt ud af hvad jeg fejlede.

Yndlingsfilm/tegnefilm:
Troja, Harry Potter film, Jurrassic Park
og The fabulous four The rise of the silver surfer.

Søskende:

Årsag: Fejl på én eller flere forskellige
gener.

Interview med Lucas

De angribende bakterier er oftest almindelige i befolkningen (hæmophilus
influenzae, pneumokokker og stafylokokker), men også mycolasmaer kan
være et stort problem.
Diagnose: Lave værdier af immunglobuliner (IgA, IgG, IgM). MBL mangel
kan optæde.
Behandling: Tilførsel af tilstrækkelig
mængde immunglobulin, og evt. antobiotika.
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Hvordan er din immundefekt en del af
din hverdag?
Jeg bliver tit træt og syg. Når jeg løber og
går får jeg ondt i benene. Jeg får nål i maven to gange om ugen og er somme tider
på sygehuset.
Hvor tit tager du medicin?
To gange om ugen.
Betyder din immun defekt, at du må forsømme mere end dine klassekammerater?
Ja.
Er der mange ting du ikke må for dine
forældre pga. din sygdom som dine raske venner må?
Nej, men jeg må ikke dele glas med andre
og de må ikke smitte mig.

Hvor tit er du på
hospitalet?
Fire gange om
året cirka.
Hvad synes du
om at være på
hospitalet?
Det er fint. Lægerne er meget søde og når
jeg er færdig med at blive undersøgt og
få taget blodprøver, må jeg handle i kiosken.
Hvad synes du om at blive stukket?
Det er fint nok. Da jeg var lille, blev jeg bedøvet, når jeg skulle stikkes, men nu har
jeg bare emla på.
Er det trættende at skulle tage sin medicin?

Nogle gange er det. Især hvis jeg er i
gang med en leg sammen med mine venner, men tit får jeg lov til at se en film
imens – det er rart.
Hvad er det værste ved at have en immundefekt?
Ingenting.
Hvad er det bedste ved at have en immun
defekt?
At jeg har fået nogle nye venner, og at vi
kommer på ture sammen med dem. Det
er rart at de har det ligesom mig og at jeg
ved at der er andre med den samme sygdom som mig.
Hvad er dine fremtidsdrømme?
Jeg vil gerne være ismand, læge eller tømrermester. Q
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Referat af bestyrelsesmøde
den 27. januar 2008
Næsbylund Kro, Odense
Byggesjusk
Nu om dage hører man næsten hele tiden om byggesjusk, men vi burde ikke
klage. Rundt om i verden foregår der
faktisk en hel del byggesjusk. Her kommer et par eksempler:
Da Howard Hotel i Baltimore var færdigt, tændte man for fyret – og opdagede, at hele hotellet manglede skorstene.
Da et nyt fængsel for 34 millioner $
stod færdigt i Florida, opdagede nogen, at samtlige 195 celler ikke havde
døre. Og det kostede yderligere 1,5
millioner $ at klare den detalje.
Det var ikke meget bedre i statsfængslet i Canandaigua i New York. Celledørene var ganske vist på plads, men
tremmerne var så langt fra hinanden,
at de tyndeste fanger let kunne klemme sig igennem.
Der er også nogen ting man bare mener ikke kan gå galt, eller ligefrem er
bygget for at bevise at det ikke kan
fejle. Et godt eksempel er Titanic.
Lige før skibet skulle på sin jomfrurejse, spurgte en urolig passager et
besætningsmedlem, om det nu virkelig kunne være sandt, at skibet ikke
var i stand til at synke, hvortil besætningsmedlemmet svarede: ”End ikke
Vorherre kunne sænke dette skib!”
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Børnecitater
Børn siger nogle gange ting, som voksne skriver ned, og deler med andre.
Sommetider kan de citater være ret
morsomme. Her er et par eksempler:

Skrevet af Christina Voigt
Tilstede: Dorrit, Lene, Anette og Christina.
Afbud: Jannie, Anders, Sven, Debbie,
Lois, Anne.

Hvis man skal redde nogen, der er
kørt galt med bilen, så skal man lægge
dem i stabilt samleje, så de kan ånde.

1. Underskrifter:
Ordnes ved næste møde i Billund

Gabrielle står med sin mor i elevatoren. Hun kigger op på et skilt og siger:
"Mor, hvad står der på det skilt?"
"Der står kontrol-attest", siger mor.
Gabrielle ser meget forundret ud
og udbryder: "Står der, at trolde får
tæsk?"
Hvis der er en mand, der drikker rigtig meget øl, når han er på arbejde,
har han en fuldtidsstilling.
En gynækolog er en, som kigger ind i
folks private ejendele.
Danmark er et godt land at bo i. Men
jeg synes, at Legoland er bedre.
Dronning Margrethe fik fat i kronen
før prins Henrik. Derfor blev hun
dronning.
Og lige til sidst vil jeg bare minde om
at min e-mail stadig er mathias@
eskesens.dk - og at jeg stadig gerne vil
modtage forslag til denne side.
mvh. Mathias H. Eskesen Q
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2. Voksenkursus:
Anette, Jan og Søren varetager opgaver med at modtage gæster, foredragsholdere og ajourføre kroen;
mens Lene, Dorrit og Christina kører
til Caspars begravelse i Skovlunde.
Erik Jørgensen og Lene B. Olsen kom
ikke til kurset, gav ingen besked herom og skal derfor betale det fulde beløb for opholdet.
3. MBL-gruppen status:
MBL-gruppen ønsker en afklaring af
IDF engagement i immunologidagen
d. 26/4. Bestyrelsen ser ingen mulighed for, at et antal personer engageres i arbejdet, da ingen har overskud
til dette. Bestyrelsen ønsker dog at
samarbejde med MBL-gruppen om
projektet og afholder derfor møde
med Nang Mi og Leif i Sabro den 18.
februar. Her skal man orienteres om
det konkrete projekt, og i hvilket omfang de forventer, IDF deltager.
Bestyrelsen ønsker en sikring af, at

foreningen ikke kan drages økonomisk til ansvar for et eventuelt underskud i projektet. Anders undersøger
dette.
ZLB-Bering har samtykket til at støtte
immunologidagen med et beløb forudsat, at dette sker via IDF og med
foreningens samtykke. Bestyrelsen
accepterer denne form ved dette projekt, men understreger at dette sker
på baggrund af den nuværende proces frem mod en inkludering af MBLgruppen i IDF og forudsættes af, at
IDF ikke kan stilles økonomisk til ansvar for et eventuelt underskud på arrangementet.
4. Landsmøde og generalforsamling:
a. bestyrelsens årsberetning. Christina tilføjer notat om skovture/
udflugter til Svens formuleringer.
b. Valg og opstilling. Jesper Bie Rasmussen ønsker ikke at genopstille
som revisor. Vi skal derfor finde en
anden.
Dorrit kontakter Leif Klystner,
Anne Birkelund, Helle Eggebrecht
m.fl. med henblik på et kandidatur
til generalforsamlingen.
Sven, Christina, Anders og Jannie
ønsker alle at genopstille
c. Anders tilsender revisorerne foreningens regnskab og budget til
godkendelse.

Immun Defekt Forening
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Anders følger Legoland-gængerne
derover kl. 10.00 (bestyrelsens familie) og kl. 13.30 (de øvrige deltager) og betaler entreen. Derved forventer vi, at kunne få grupperabat.
Deltagerne opfordres til at sende et
minimum af voksne med derover.
Vi overvejer en mindre omkostningstung aktivitet til næste års
landsmøde.
Christina kontakter Anette Mikkelsen (Baxter) for sponsorat af papir og farver til børnenes tegninger
af en immundefekt. Der tages billeder til Baxter til projektet. Baxter
har sponsoreret 5.000 kr. til landsmødet.
Foredragsholderen Schaes er engageret af Sven. Udgifterne hertil på
5.000 kr. afholdes af Baxter i form
af et sponsorat.
Dorrit indkøber præmier for 1.000
kr. til aftenens bankospil. Anders
indbetaler et a’conto beløb til hende snarest.
Sven medbringer bankoplader.
Christina tjekker op på Legoland
Village og bestiller mad og værelser ved tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldinger tilsendes Christina,
som koordinerer indbetalingerne
med Anders.
Lois modtager og introducerer
Schaes.
Forslag om ændringer af § 5 og § 7
må udskydes, da de ikke er medudsendt med det øvrige materiale
til generalforsamlingen og derfor
ikke kan varsles rettidigt til medlemmerne.
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5. Den sjældne dag (29. februar
2008):
Signe og Lene er tilmeldt dagens konference.
Sven har udvalgt og indsendt forslag
til casestories.
Signe skiver indlæg til IDF-Nyt om
dagen.
Anette, Lene, Signe, Jonas, Freja og
Jan deltager i marchen.
Foreningen betaler gebyrer i forbindelse med dagen.
6. Logo snak:
På baggrund af bestyrelsesbeslutningen i Løjt om et nyt fælles logo for IDF
og MBL-gruppen skal der tages en
værdidiskussion om formen af den
nye fælles logo. Denne bør finde sted
på næste bestyrelsesmøde. Anders
(Dorrits bror) har allerede erlagt en
del arbejdstimer i projektet og afregnes for dette.
7. Landsindsamling:
Dette udskydes til et kommende
møde.
8. Næste møde:
Nang Mi og Leif er i Århus den 18.
februar i forbindelse med et arrangement. Vi foreslår et orienterende
møde om MBL-gruppens aktiviteter
hos Christina denne dag kl. 13.30. Alternativt afholder Dorrit et møde i Ålborg den følgende dag.
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 12. april kl. 10.00-12.00 i forbindelse med landsmøde/generalforsamling.
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9. Eventuelt:
Svenske PIO har inviteret til Samnordisk Møde den 28.-30. marts. Tilmeldingsfristen er den 31. januar.
Et medlem har allerede tilmeldt sig.
Vi forventer at Sven deltager som formand for det nordiske samarbejde.
Da arrangementet kun finder sted
med flere års mellemrum og, da det
er bestyrelsens lejlighed til at tale
med søsterorganisationerne finder
vi det væsentligt at stille flest mulige
bestyrelsesrepræsentanter. Dorrit,
Lene og Christina ønsker at deltage

som bestyrelsesrepræsentanter forudsat de øvrige bestyrelsesmedlemmers accept og Anders økonomiske
tilsagn.
Lene undersøger priser på flyafgange
fra Billund.
Christina undersøger, om Sven har
modtaget andre medlemmers tilmelding.
Anette undersøger mulighederne for
evt. sponsorater til medlemmernes
deltagelsesgebyr.
Christina undersøger med PIO hvornår betalingsfristen for deltagelse er.
Q

Lidt om årets aktiviteter
FAMILIEKURSUS
Var oprindeligt planlagt til dagene 2.
- 9. august 2008 på Løjt Feriecenter i
Sønderjylland.
Men på grund af problemer med:
• At kunne engagere relevante foredragsholdere i den planlagte uge,
og
• Løjt Feriecenters problemer med at
garantere os fællesspisning, som vi
ønskede,
har bestyrelsen valgt at flytte Familiekursus til:
• Ugen lørdag d. 28. juni - 5, juli 2008
og til Feriecentret SeaWest, Vesterhavsvej 81, Lønne, 68 30 Nørre Nebel i Vestjylland.
Indbydelse vil blive udsendt i slutningen af februar 2006, med tilmeldingsfrist den 15. marts 2008.

Egenbetalingen er for 2008 blevet hævet til kr. 5.000 pr. familie
WEEKEND FOR UNGE VOKSNE (16
- 25 ÅR)
Dette er et nyt projekt, som bestyrelsen håber kan være med til at holde
de unge voksne i foreningen.
Stedet er ikke fastlagt endnu.
Datoerne bliver en gang i september
2008.
Men bestyrelsen vil meget gerne have
forslag fra de unge voksne til hvad
denne weekend skal indeholde.
Skriv til: sven@fandrup.dk
Q
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Immun Defekt Foreningens
Struktur

Tabel 1: Vurderet forekomst af PID i Danmark

Skrevet af Sven Fandtrup
En gang imellem kan det være godt at
standse op og se på foreningen, sådan
lidt fra oven. De interessante spørgsmål, for mig i hvert fald, er:
• Hvor mange og hvilke immundefektdiagnoser dækker foreningen egentlig? Og
• Hvordan fordeler vore patientmedlemmer sig egentlig på danmarkskortet, og hvorfor?
Det er disse spørgsmål, jeg vil forsøge
at besvare med denne artikel.

I tabel 1 er kun medtaget diagnoser
som har, eller har haft, kontakt med
IDF.
Det fremgår af tabellen, at der formentlig er langt flere immundefekte
patienter i Danmark, end dem vi i IDF
har kontakt med. Mange af disse ”potentielle” medlemmer har sandsynligvis ikke så voldsomme symptomer,
at de søger læge, medens andre nok
har kontakt med et hospital eller en
læge, men ikke ønsker at være medlem af IDF.

B-celle defekter

Vurderet forekomst af primære immundefekter i Danmark
Desværre findes der ikke hverken ét
internationalt (eller europæisk), eller
dansk register, som kan give eksakte
svar på spørgsmålet om hvor mange
immundefekte patienter, der egentlig
findes.
Derfor er man nødt til at tage udgangspunkt i forskellige mere eller mindre
officielle registre. På den måde har
man fundet frem til en ”faktor X” pr.
100.000 indbyggere, som benævnes
”Vurderet forekomst”.

Hvor bor IDFs patientmedlemmer i
Danmark?
Svaret på dette spørgsmål kan give
nogle ganske interessante oplysninger. Især hvis de sammenholdes med
placeringen af de hospitaler, som vi
normalt betragter som ”vore ekspertcentre”.
I Region Nordjylland er der ikke noget ”ekspertcenter”, medens Region
Midtjylland i høj grad betjener sig af
Skejby Sygehus. Region Syddanmark
betjenes traditionelt af Universitetshospitalet i Odense, medens Region
Sjælland enten betjenes af Roskilde
Sygehus (MBL) eller Hovedstadens
Sygehusfællesskab (H/S), dvs. Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.

Med denne ”faktor X” kan man dividere et lands befolkningstal med
100.000 og gange tallet med ”faktor
X”. Resultatet for Danmarks vedkommende kan ses i tabel 1.
Hvad er det og hvad kan det bruges til?
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Tallene viser også (indirekte), at antallet af immundefekte patienter i en

Immun Defekt Forening

Immundefekt

Vurderet
forekomst
(x/100.000)
Kilde.
X

Vurderet
forekomst i
Danmark

IDF
kendte
patienter
i Danmark

IDF medlemmer

5

X-bunden Agammaglobulinæmi ((XLA)

0,45

24

8

Almindelig Variable Immundefekt ((CVID)

7,5

405

12

9

Selektiv IgA Defekt

181

9774

19

11

Ukendt

Ukendt

19

7

4

4

IgG Subklasse Defekt
Kombinerede B- og T-celle defekter
Alvorlig Kombineret immundefekt (SCID)

1,5

37

0,35
0,22
22q11 Syndrom med PID (DGS)

1,3

70

4

X-bunden Lymphoproliferativ Syndrom

0,1

5

1

0,02

1

(Duncans Syndrom)
Hyper IgM Syndrom - X-bunden
(CD40 Ligand defekt)
Hyper IgM Syndrom - AR
Hyper IgM Syndrom - AID
Hyper IgM Syndrom - UNG
Fagocytdefekter
Kronisk Granulomatøs Sygdom (CGD)

0,2

11

2

108

Alvorlig medfødt neutropeni (Kostmann’s Syndrom)

0,4

Cyklisk Neutropeni

0,1

Griscelli Syndrom (GS), ”sølvbarn”

1,6

86

Ukendt

Ukendt

2

8333

449.982

29

Familiær Hæmofagocyternede Lymfo-histiocytose
(FHL)

Hyper IgE Syndrom (HIIES). Jobs syndrom

9

2

21

2

2

5

4

4

Komplmentdefekter
Mannan Bindiende Lektin mangel (MBL)
MBL med andre immundefekter (MBL+)
Arveligt Karødem (HAE) (Egen forening)

23
7

1

54

Hyper IgD Syndrom (HIDS)

Ukendt

Ukendt

1

PFAPA

Ukendt

Ukendt

1

Periodisk feber sygdomme

Total

1

117

Patientmedlemmer i IDF

75

Befolkningstal i Danmark: ca. 5.400.000 (5,4 mill.)
Befolkningstal divideret med 100.000 gange vurderet forekomst (X) = Vurderet antal patienter.
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Hvis du bliver syg i udlandet

Tabel 2: Diagnoser fordelt på regioner
Regioner:
Diagnose

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden

I alt

%

XLA

2

1

2

5

6,8

CVID

5

3

1

9

12,1

4

5

11

13,5

2

1

8

10,8

IgA
Subklasse

2
2

3

SCID

1

2

3

4,0

CGD

1

1

2

2,7

1

1

1,3

Alvorlig medfødt
Neutropeni
Cyklisk

2

1

2

5

6,7

1

5

13

19

25,6

4

2

2

11

14,8

1

1,3

75

100

neutropeni
MBL - 1
MBL - 2 med
komplikationer.

1

2

HIDS

1

Total

3

12

12

17

30

Procent

4

16

16

23

41

region i meget høj grad hænger sammen med lægernes interesse for immundefekter.
Hvor der er interesserede læger, er der
også mange patienter!

Hvad kan vi i IDF bruge disse tal og
oplysninger til?
Først og fremmest kan det konstateres, at der er et stort potentiale for et
større medlemstal i IDF. Vi skal blot
finde de ”uorganiserede” immundefekte patienter. Q

God påske

Socialrådgiver Jan Jensen,
Nyreforeningen
Når man skal ud at rejse med en kronisk sygdom, kræver det en del planlægning og kan ofte være forbundet
med en del besvær. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man er sikret,
hvis man får behov for sygebehandling og eventuel hjemtransport.

Sundhedskort
Indtil 1. januar 2007 havde vi i Danmark to sygesikringskort et gult og
blåt. De er nu blevet erstattet af sundhedskort ligeledes i gult og blåt.
Pr. 1. januar 2008 er forsikringsdækningen på det gule sundhedskort ændret.

Det gule sundhedskort
Hvad betyder reglerne?
- at der er færre lande, som er dækket af rejseforsikringen
- at du uden for de nordiske lande
ikke får dækket hjemtransport,
hvis uheldet er ude.
Der gælder forskellige regler afhængig af, hvor du rejser hen:
I Norden, Grønland og Færøerne
dækkes udgifter til lægebehandling.
Fra Grønland og Færøerne dækkes
også hjemtransport. Merudgifter til
hjemtransport fra Sverige, Norge, Is-
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land og Finland er ved sygdom og
ulykke dækket via særlige nordiske
regler, ikke via rejsesygesikringen.
Ved dødsfald er hjemtransport dækket via rejsesygesikringen.
I EU-landene, Schweiz og små europæiske stater som Monaco og Andorra
dækkes udgifter til lægebehandling,
men du betaler selv for hjemtransporten ved sygdom eller ulykke. Ved
dødsfald er hjemtransport dækket via
rejsesygesikringen.
I resten af verden dækker den offentlige Rejsesygesikring ikke. Det gælder
f.eks. også Tyrkiet, Kroatien, Egypten,
Israel, Tunesien og Libanon, som tidligere var dækket af rejsesygesikringen.
Hvem er dækket?
Alle personer, der bor i Danmark, er
dækket af det gule sundhedskort, den
første måned de opholder sig på ferie/
studierejse i udlandet. Regionerne
dækker udgifterne til den offentlige
rejsesygeforsikring og den administreres af SOS International A/S Nitisvej 6, 2000 Frederiksberg.
Hvilke udgifter dækkes? Udgifter til
behandling af akut sygdom/tilskadekomst som er opstået under ferie eller
studierejse.
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Hvad gør jeg, når jeg er kronisk syg eller har en behandlingskrævende sygdom?
Få et lægebrev
Få din læge til at skrive et lægebrev
inden afrejse, af hensyn til evt. forsikring, toldkontrol eller hvis du får behov for akut behandling i udlandet.
De fleste afdelinger plejer at skrive
sådanne breve, når patienterne skal
på rejse. Et lægebrev vil typisk være
på engelsk og indeholde nuværende
medicinliste, behandling og en kommentar om, at det er forsvarligt for dig
at rejse. Endvidere en kommentar om,
at det er forsvarligt, at du rejser, samt
at din helbredstilstand er stabil. Det
er også vigtigt, at dette noteres i journalen.
Forhåndstilsagn
Hvis du har været indlagt på hospital, eller der er foretaget ændringer i
din medicin (selv små ændringer) indenfor de sidste 8 uger, skal du have
et forhåndstilsagn hos SOS International. Har du ikke forhåndstilsagnet,
er du ikke dækket. Du skal også få forhåndstilsagnet, selv om du kun skal
være væk i et par dage.
I tvivlstilfælde kan du kontakte SOS
International, der i nogle tilfælde kan
give et bindende forhåndstilsagn om
dækning. Det betyder, at du også er
dækket af rejsesygesikringen for den
specifikke sygdom, som forhåndstilsagnet vedrører.
Du skal rette henvendelse til SOS på
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tlf: 70 10 50 58 og rekvirere et forhåndstilsagn. Du og din dialyselæge udfylder skemaet og sender det til, den
offentlige rejsesygeforsikring SOS International A/S Nitisvej 6, 2000 Frederiksberg, for SOS’ lægelig vurdering.
Tegn en rejseforsikring
Hvis rejsemålet ikke er dækket af
sundhedskortet, vil du kun kunne
opnå dækning ved at tegne en privat
rejseforsikring.
Derfor anbefales:
• Rejs aldrig uden for Danmark uden,
at du har taget stilling til en eventuel rejseforsikring.
• Det gælder, uanset om du skal på
solferie, aktivferie, studieophold,
forretningsrejse eller udstationeres.
• Og gør det helst i god tid før du tager
af sted.
Desværre er der mange skræmmeeksempler på kronisk syge, som har
oplevet ubehagelige situationer, fordi
de ikke har forsikret sig.
F.eks. dækker den offentlige sygesikring ikke udgifter, så en eventuel rejseledsager kan forlænge sit ophold for
at blive hos den syge.
Eller, hvis du rejser uden for Europa,
kan en behandling på et hospital, sagtens løbe op i flere hundrede tusinde
kroner, hvis du ikke har forsikret dig.
Tegner man en rejseforsikring, får
man mulighed for en række ekstra
dækninger udover sygebehandling og
eventuel hjemtransport som f.eks. erstatning for ødelagt ferie, sygeledsagelse hjem, samt i visse tilfælde også
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praktisk og økonomisk hjælp på feriestedet, hvis ens bagage bliver stjålet.
Du kan tegne rejseforsikring igennem
dit eget forsikringsselskab eventuelt
som en tillægsforsikring til din familieforsikring eller tegne en særskilt
rejseforsikring i et selskab, der har
specialiseret sig i dette.
Hvis jeg bliver syg på rejsen
Hvis du bliver syg eller kommer til skade, er det altid klogt at søge læge. SOS’
alarmcentral kan hjælpe dig med få
kontakt med en læge på feriestedet.
Hvis du bliver indlagt på hospital
Kontakt altid og hurtigst muligt alarmcentralen hos SOS. Alarmcentralen
har åbent døgnet rundt og har telefon
nr. +45 70 10 75 10. Telefonnumret står
på bagsiden af det gule sundhedskort.
Ved hospi-talsindlæggelse bør du aldrig underskrive indlæggelsespapirer
eller andre dokumenter fra behandlingsstedet uden forudgående accept
fra SOS’ alarmcentral hjemme i Danmark.
Refundering af udgifter
Det gule sundhedskort er din sikkerhed for, at du får refunderet de udgifter, der er dækket, når du kommer
hjem. Du kan komme ud for at skulle
betale for lægehjælp og medicin direkte. Husk derfor at få kvitteringer
for alle dine udlæg.
Når du er kommet hjem
Du skal altid udfylde en skadeanmeldelsesblanket, som indsendes til SOS

– uanset om du selv har betalt udgifterne.
Skal du have dine udgifter refunderet,
så hent en skadeanmeldelse på internettet www.sundhed.dk/info/rejse
hos SOS eller din kommune. Skadeanmeldelsen skal vedlægges specifi-cerede kvitterede regninger, recepter og
evt. andre oplysninger til vurdering af
sagen samt dokumentation for rejsens
formål og varighed. SOS skal have din
skadeanmeldelse senest 6 måneder
efter at skade/sygdom opstod, ellers
bortfalder dækning af dine udgifter.
Det blå sundhedskort også kaldet
EU-sundhedskort
Det blå sundhedskort anvendes primært ved ferieophold i EU/EØS-landene udover 4 uger.
De første 4 uger er man dækket af det
gule sundhedskort, men ikke til hjemtransport.
Det anbefales altid at kronisk syge
medbringer kortet, da de kan have behov for hospitals behandling/kontrol.
Sundhedskortet dækker kun akut sygdom.
Nyttige hjemmesider
www.sundhed.dk den fælles offentlige sundhedsportal.
www.sum.dk Sundhedsministeriets
hjemmeside hvor du også kan læse
om det blå EU-kort.
www.forsikringsoplysningen.dk på
Forsikringsoplysningen kan du finde
mange gode generelle ferieråd. Q
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Handicaparrangementer
i eftersommeren

Aktivitetsoversigt for 2008 / 09
Måned/dato

Aktivitet

Marts

Skrevet af Christina Voigt
Det er efterhånden blevet en tradition, at foreningen medlemmer mødes til de forskellige handicapdage i
eftersommeren. Desværre er de forskellige forlystelsesparken begyndt
at afvikle egentlige handicapdage
med særlige arrangementer, og har
i stedet erstattet det med særlige adgangsvilkår for handicappede og deres ledsagere. I år ser det foreløbig ud
til, at kun Legoland og Reepark (det
tidligere Ebeltoft Zoo & Safari) holder
egentlige handicaparrangementer.
De har endnu ikke meldt datoer ud
for disse, men hold øje med det på deres hjemmesider – det plejer at være
nogle hyggelige dage.

Også andre steder kan man komme
ind på særlige vilkår. Præmissen varierer meget fra sted til sted; det kan
svinge fra rabat til den handicappede
til fri adgang for den handicappede
med ledsager. Under alle omstændigheder kan det godt betale sig at
undersøge de forskellige steder hvis
man planlægger en tur.

27.
28.-30.
April
12.-13.

Landsmøde og generalforsamling
Legoland Village
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2008
Egenbetaling: kr. 500 pr. familie, kr. 250 for enlige

Maj
Juni
28.-

Foreningen vil planlægge en fælles eftermiddag i
Legoland når vi kender til
datoen for årets handicapdag, så hold øje med dette i
næste nummer af IDF-Nyt.

IDF Nyt udsendes
NMPI
Samnordisk møde i Stokholm

Familiekursus
Feriecenter SeaWest, Nørre Nebel
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2008
Egenbetaling: kr. 5.000 pr. familie
IDF Nyt udsendes

Juli
-5

Familiekursus

August

Q

September
Weekend for unge voksne (16-25 år)
Nærmere detaljer vil tilgå senere
IDF Nyt udsendes
Oktober

Baxter
Støtter

25.-26.

Bestyrelsesweekend

November
December
IDF Nyt udsendes

Immun Defekt Foreningen økonomisk

Januar
Februar

Baxter A/S, Gydevang 43, 3450 Allerød, Tlf. 4816 6400
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Kursus for forældre og unge voksne
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Bestyrelsesoversigt
Efter valg på generalforsamlingen 21. april 2007
er bestyrelsen sammensat således:
Bestyrelse:
Formand
På valg: 2008

Sven Fandrup, Birkeengen 96, 2740 Skovlunde
Tlf. 44 61 03 81, M. 25 53 54 43, sven@fandrup.dk

Næstformand
På valg: 2008

Christina Voigt, Multebærvej 24, 8471 Sabro
Tlf. 86 94 96 55, voigt@privat.dk

Kasserer
På valg: 2008

Anders Rasmussen, Stormgade 117, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 66 47, anders_jannie@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Dorrit Holmsgaard Eskesen, Tranebærvej 43, 9440 Åbybro
Tlf. 43 33 25 30, M. 40 82 35 47, dorrit@eskesens.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2008

Jannie Jørgensen, Stormgade 117, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 66 47, anders_jannie@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Lois Hibberd-Jørgensen, Hasselparken 28, 2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 18 84, loishj@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Anette Andreasen, Mariendalsvej 52G, 2. th, 2000 Frederiksberg, Tlf. 51 60 43 05, bamsefisk@webnetmail.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Lene H. Ammundsen, Rørkærsvej 19, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 24 33, leneammundsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2008

Leif klysner, Ærtemarken 40, 4140 Borup
nangmi-leif@mail.dk

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2009

Debbie Beck Vinther, Charlotte Muncks Vej 3, st. tv, 2400 København NV, M. 20 94 28 33, debbievinther@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant
På valg 2008

Anne Birkelund, Rewentlowsvej 4, 5600 Fåborg
Tlf. 62 65 15 25, annebirkelund@mail.dk

Revisorer:
Revisor
På valg: 2008

Jesper Schouw, Højvangsvej 2, Vindinge, 4400 Roskilde
Tlf. 46 38 51 38, fog-schouw@get2net.dk

Revisor
På valg: 2008

Jesper Rasmussen, Skeldemark 24, 6310 Broager
Tlf. 74 44 94 26, bieras@worldonline.dk

Revisorsuppleant
På valg: 2008

Susanne Monsson, Hovmarksvej 130, 8981 Spenstrup
Tlf. 86 47 78 24, FRSU.4@get2net.dk

Hjemmeside: www.idf.dk · E-mail: information@idf.dk
Foreningstelefon: 21 27 96 15
CVRnr. 26 02 17 15 · Kontonr. i Nordea: 2111-4371899591

28

Immun Defekt Forening

