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Fotokonkurrencen,
som
blev gennemført under Fa
miliekursus, har fundet en
vinder (Jacob Rønne Han
sen) og vinderfotoet optræ
der nu på foreningens hjemmeside. Det
er et meget flot billede, hvor Jacob har
fanget netop de kvaliteter, som IDF ger
ne vil stå for.
Tillykke Jacob!
Bestyrelsen afholdt sit årlige ”stor
møde” i weekenden 25. - 26. oktober.
Mange emner blev drøftet (se referat
andetsteds i bladet). Her skal kun næv
nes de største:
Jubilæum
Den 14. marts 2009 kan IDF fejre sit 25
års jubilæum! Det kommer jo ikke helt
bag på os. Bestyrelsen har besluttet, at
dette skal fejres med et passende arran
gement. Vi vil derfor ikke gennemføre
det årlige Kursus for forældre og Voksne
patienter, men slå dette sammen med
Jubilæumsarrangementet.
Selve arrangementet planlægges gen
nemført på Quality Hotel i Høje Taa
strup uden for København og datoerne
bliver weekenden 7. – 8. marts 2009. (Se
nærmere omtale andetsteds i bladet)

Landsmøde
Det blev også besluttet, at gennemføre
vort Landsmøde som planlagt i week
enden 18. – 19. april i LEGOLAND VIL
LAGE, Billund.
.
Men henset til, at foreningen skal passe
på sine penge i 2009, vil der ikke være
råd til at betale for de voksnes entre til
Legoland.
Det er jo også under generalforsamlin
gen i forbindelse med Landsmødet, at
der skal vælges medlemmer til besty
relsen. Og mon ikke det er ved at være
på tide at tænke på et ”generations
skifte”?
Familiekursus
Familiekursus 2009 kommer til at finde
sted på Bornholm. Det lyder for man
ge som ”meget, meget langt væk, og
sikkert også meget dyrt”. Ja, det er i et
hjørne af Danmark, men adgangen er
nu ikke så slem: Over Øresundsbroen
gennem Sverige til Ystad og med færge
til Rønne. Bro og færge (begge veje) er
inkluderet i tilbuddet til foreningen.
Og så er Bornholm altså en spændende
ø!
Formen må naturligvis blive lidt an
derledes, fordi vi ikke kan invitere fore
dragsholdere til at komme og holde
foredrag i et par timer. (se oplæg andet
steds i bladet).
2009 bliver et travlt men spændende
år!
Sven


Immun Defekt Foreningen



Referat af Bestyrelsesmøde
den 25.-26. oktober 2008,
Gilleleje Feriecenter
Skrevet af Britta Fandrup
Tilstede: Sven, Christina, Lois,
		
Dorrit, Lene
Afbud:
Jannie, Anders, Anette,
		
Lisbeth, Debbie (Suppl.)
Referent: Britta
1. Tilbagemeldinger fra unge weekend og fokusgruppe
a. 		Tilbagemelding fra unge weekend
Debbie har udsendt en skriftlig re
degørelse, men trods lidt brok, sy
nes Debbie, at det havde været en
god weekend.
b. Octapharmas fokusgruppe (Chri
stina)
Et rigtig godt arrangement. Oc
tapharma var også meget tilfreds
og ville meget gerne gentage det.
Planlægningen blev et stort arbej
de for Christina Voigt. Lene Am
mundsen (mor) var også deltager
og syntes, at det havde været meget
fint, men det ville have været godt,
hvis Jonas (barn) selv havde været
med. Han ville have haft nogle an
dre svar på spørgsmålene. Firmaet
Mediator stod for interviewene og
var gode til at skabe et rigtig godt
og behageligt klima.
2. Drøftelse af aktivitetskalender
2009
a. Kursus for voksne



Voksenkursus og jubilæum slås
sammen. Voksenkursus start fre
dag, kursus hele lørdagen og fest
middag, og foredrag søndag mor
gen. Planlagt til 6.-8. marts 2009.
Jubilæumsbog: Indhold: Kronik fra
formændene. Billeder fra familie
kurser. Statistikker. Indlæg fra Sve
rige Majlis.
Start af IPOPI (Susie).
b. Landsmøde
Landsmøde i Legoland den 18.19.
april 2009 efter samme koncept
som de forrige år.
I forbindelse med tilmelding skal
hvert barn sende en tegning, så vi
kan komme gratis ind i Legoland,
hvis vi igen kan få et Netto tilbud/
kode. Voksne deltager i Legoland
skal selv betale entre.
c. Planlægning familiekursus 28.65.7. 2009
Tilbud Storløkke feriecenter: med
festtelt til aftenkaffe og spisning.
Brunch, 2x middag, grillaften og
fakkeltur til Hammershus. Leje
af bus til udflugt.Inkl. overfart til
Bornholm. Med dette tilbud vil
prisen ikke overstige 8000 kr. pr.
familie.
Deltager antal: Der er booket 35
huse. Familierne vil blive tildelt
plads efter kriteriet først til mølle.
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Reklame sættes i næste IDF-nyt. Så
folk er underrettede.
Der kan vise sig at blive nogle plan
lægningsmæssige problemer ved at
holde kursus på Bornholm. Kan vi
få foredragsholdere til at komme?
Det kan betyde en omorganisering
af måden at holde kursus på f. eks.
samle sammen på dagene, så der
laves lidt mere blok-kursus.
d. Unge weekend
Planlægning på familiekursus for
unge 16-25 år. Rammen hedder
8000 kr. Fremlægges på familie
kurset. Evt. også nogle unge afte
ner både på Sjælland og i Jylland.
e. Plan for 2010
Service niveauet er måske for højt.
Skal vi prøve et højskoleophold?
Der vil være indkvartering i fami
lieværelserne. Fuld kost. Mulighed
for aktivering af børnene i forskel
lige interessegrupper.
3. Økonomi
Foreningens samlede indestående
i bank pr 24. okt. er 205.103 kr.
Ejenbetaling familiekursus:
5000 kr., hvis der ikke gives kom
munestøtte er betalingen pr. fami
lie 1500 kr.
Landsmøde:
Budgettet skred sidste år pga.
manglende tegninger og mange
voksne deltagere i Legoland. Bør
nene skal i år indsende tegninger
samtidig med tilmeldingen. Fore
ningen betaler for dem, hvis ikke
der kommer en ordning, som sid

ste år, hvor børn, der havde en teg
ning kom gratis ind.
4. Kommunikation
a. IDF-NYT
Vi har ikke brugt så mange penge,
som vi har budgetlagt. Skal vi give
Ellen (grafiker) nogle penge for at
finde artikler til bladet? En journa
listaflastning?
b. Hjemmesiden, herunder foto fra
Familiekurus
Orientering af Keld Eskesen om
ændring af hjemmesiden, således
at vi får mulighed for at sætte aktu
elle nyheder på forsiden.
Ugens billede fra Familiekurset er
valgt og taget af Jacob Torp. Det er
et meget fint billede, der udstråler
vores børns livsglæde og livskraft.
Billedet viser børnenes sammen
hold mellem søskende, små og sto
re, syge og raske. Sven kontakter
Behring for en gave til Jacob. Bille
det vil blive sat på forsiden af hjem
mesiden.
5. Medlemsinitiativer
a. Postkort og T-shirts: Et medlem vil
gerne stå for, at der laves postkort
af børnenes tegninger. Det er en
god ide. Så det kan hun gå videre
med. Hun vil ligeledes få fabrike
ret T-shirts med foreningens logo.
Dette er også en god ide, som hun
gerne må gå videre med.
Det er så dejligt med initiativer.
b. Støtte cd. Voksenmedlem Erik Jør
gensen vil lave en støtte cd for fore
ningen.
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Det vil bestyrelsen tage positivt i
mod.
Sven kontakter begge.
6. Eventuelt
a. Actimel reklame siger, at 70% af
immunforsvaret sidder i maven.
Hvad gør vi?
b. Anette Mikkelsen, Baxter og Chri
stina skal samarbejde om skole
materiale til mellemtrinet om im
munforsvaret. Christina forventer,
at børnene kan få et sæt bøger til
deres klasse.

6. Næste møde
Med henblik på jubilæumsarran
gementet 10. jan. i Århus. Christina
bestiller mødelokale.
Bestyrelsen



f. Til IDF-NYT
Søge efter medlemmer til bestyrel
sen og folk, der vil lave smågrupper
rundt i landet.

KONTINGENT 2009!
Pr. 1. april er det igen tid at indbetale kontingent!
Kontingentet udgør:
Voksne (over 18 år): kr. 150
Børn: kr. 50
Støttemedlemmer: kr. 100.
Det vil være en kæmpe lettelse, hvis kontingentet indbetales
via Netbank på konto:

NORDEA 2111 – 4371 899 591,
således at foreningen kan spare udgiften til porto
i forbindelse udsendelse af indbetalingskort.
Bruges Netbank, er det meget vigtigt,
at afsendernavnet kan ses på kontoudtoget!!!
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Familier i Krise
Af Britta Fandrup
Foreningen til cancerramte børn
har lavet en meget fin pjece ”Når
et barn får kræft”. Pjecen kan down
loades på www.cancerbarn.dk
Forældre til immundefekte børn har
de samme behov, som forældre til
andre syge børn. De bliver også ka
stet ud i krise den ene gang efter den
anden. De bliver handlingslammede,
får ikke taget hånd nok om de andre
søskende, ægteskabet lider og alle de
andre stressfaktorer, der kan ramme.
De har også brug for venner og fa
milie, der kan komme ind og give en
hjælpende hånd, derfor kan den lille
pjece også være god, dels at læse, men
måske også give videre til venner og
familie, så de kan forstå, at en hjæl
pende hånd vil blive modtaget med
glæde.
Der kunne måske være brug for at no
gen ville:
• Slå græsplænen
• Tilbyde hjælp til rengøring
• Lave mad, boller eller kager til fry
seren
• Købe ind hvis du har mulighed for
det
• Passe husdyr
• Være behjælpelig med transport
• Tilbyde at passe raske søskende
• Forslå aktiviteter der afspejler det,
I gjorde sammen før sygdommen

• Tilbyde generelt at hjælpe
med det huslige
• Låne bøger på biblioteket
• Lytte – vær det tålmodige øre
• Hvis du har børn på samme alder,
så kom og leg med det syge barn,
når de er raske
• Låne dem dine DVD’er
• Forkæle de raske søskende – tag
dem med en tur i biografen, på mu
seum eller invitere på pandekager
Britta Fandrup


Tegninger
som postkort
Af Lisbeth Charlotte Monselli.
På landsmødet/generalforsamlingen
i april 2008 blev der tegnet en masse
flotte tegninger af en immundefekt.
Et kært og aktivt medlem kunne ikke
stå for børnenes tegninger og hun tog
derfor til en trykker med idéen om at
bruge disse smukke tegninger til no
get meningsfuldt. 12 af tegningerne
kunne bruges til tryk på postkort.
Du kan fra december måned 2008
købe 3 forskellige pakker med hver 4
forskellige postkort i.
Kig ind på www.idf.dk og se hvordan
du får fat i disse postkort. 
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DUKH – rådgivning om
sagsbehandling på handicapområdet

kopi af kommunens afgørelse og ho
spitalets anbefaling til DUKH til gen
nemlæsning. Efterfølgende kontakter
DUKH Søren igen.

Af konsulent Helle Nygaard
DUKH, den uvildige konsulentordning på handicapområdet rådgiver
borgere og myndigheder om juridiske spørgsmål og samarbejdsrelationer. Denne artikel beskriver
DUKHs arbejde og DUKHs rolle i et
sagsforløb.

DUKHs rådgivning – hvad skal Søren
gøre?
Konsulenten i DUKH rådgiver Søren
om lovgivning og procedurer i sags
forløbet.

Der kan opstå situationer, hvor sam
arbejdet mellem kommunen og dig
ikke fungerer. Eller du er måske usik
ker på, om den sagsbehandling, myn
digheden har givet dig, er korrekt. I
de situationer kan du vælge at kon
takte DUKH.
Det er med afsæt i Servicelovens
§ 15, at DUKH yder rådgivning og vej
ledning til borgere eller pårørende til
borgere med nedsat psykisk eller fy
sisk funktionsniveau. Vi skal hjælpe
med at sikre, at borgerne får de ydel
ser, som de rent faktisk har ret til og
styrke retssikkerheden i sagsforløbet,
og vi skal være med til at formidle
dialog og samarbejde mellem borger
og myndighed.
Ved henvendelse til DUKH kan du få
telefonisk rådgivning om lovgivning,
procedurer og afgørelser fra Ankesty
relsen (øverste klageinstans på det
sociale område). Vi kan gå dybere ind
i en sag ved at læse sagens akter, gen
nemgå sagens afgørelser og tage kon



takt til sagsbehandleren. I enkelte si
tuationer deltager vi i møder mellem
borger og kommune for at være med
til at skabe klarhed i sagsforløbet.
DUKHs rådgivning er uvildig. Uvil
digheden betyder, at vi hverken fun
gerer som partsrepræsentant eller bi
sidder.
DUKH får henvendelser fra menne
sker med mange forskellige handicap
her i blandt mennesker med immun
defektlidelse.
Eksempel et - telefonrådgivning
For kort tid siden henvendte Søren
sig til DUKH. Søren oplyste, at hans
datter Alma har en immundefekt.
Søren har med anbefaling fra syge
huset søgt sin kommune om støtte til
en forebyggende vaccination. Søren
oplyser, at kommunen har meddelt
afslag. Kommunen har fremsendt
skriftligt afslag til Søren med hen
visning til lov om social service § 41,
som Søren ikke kender eller forstår,
og kommunen har ikke begrundet
sit afslag. Søren søger nu rådgivning
og vejledning fra DUKH i forbindelse
med udformningen af en klage over
afgørelsen til kommunen.
Ved samtalen med DUKHs konsu
lent aftales det, at Søren fremsender
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Begrundelse
Søren rådgives om, at en skriftlig
afgørelse fra kommunen altid skal
begrundes, dette fremgår i forvalt
ningslovens regelsæt. Søren vejledes
om, at han kan rette henvendelse til
kommunen og bede om en skriftlig
begrundelse.
Oplysningsgrundlag
Søren vejledes om at han kan klage til
kommunen over afgørelsen. I klagen
er det væsentligt, at han oplyser kom
munen om, hvilken betydning vacci
nationen har for Almas helbredssitu
ation. Søren kan bede kommunen om
at indhente udtalelse fra den læge, der
har anbefalet vaccinationen. Kom
munen skal sikre, at en sag er oplyst
tilstrækkeligt til, at der kan træffes en
afgørelse.
Helhedsvurdering
Vi rådgiver Søren om, hvilke andre
muligheder han har for at søge støtte
til Almas vaccination. Søren har mu
lighed for at rette henvendelse til fa
miliens praktiserende læge og bede
denne søge enkelttilskud efter sund

hedslovens bestemmelser. Søren har
endvidere mulighed for at søge kom
munen om støtte til behandling i
henhold til lov om aktiv socialpolitik.
Søren laver selv en klageskrivelse til
kommunen og vil selv gå videre med
kontakten til kommunen. Efter ønske
fra Søren sender DUKH rådgivningen
pr. brev. Søren vil gerne have DUKH
til at gennemlæse den ankeskrivelse,
han har skrevet, og han sender den
efter aftale med den socialfaglige
konsulent til DUKH. Herefter afslut
ter vi rådgivningen.
Ved langt de fleste henvendelser er
ovenstående rådgivning tilstrækkelig
til, at borgeren selv kan gå videre med
sin sag. I nogle sager vurderer vi dog,
at problemet ikke kan løses via råd
givning.
Eksempel to - rådgivningssag
Når vi vurderer, at den indledende te
lefonrådgivning ikke er tilstrækkelig,
kan vi i stedet oprettet det, vi kalder
en rådgivningssag. Dette skete i for
bindelse med Pernilles henvendelse
til DUKH.
Pernille – mor til en datter med im
mundefekt og ADHD-diagnose har
igennem flere år modtaget kompen
sation for tabte arbejdsfortjeneste
37 timer ugentligt. Kommunen har
nu meddelt, at udbetalingen af tabt
arbejdsfortjeneste stopper i forbin
delse med, at hendes datter starter i
folkeskolen. Pernille oplyser, at hen
des datter hurtigt udtrættes og ikke
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må stresses, da hun i så fald er let
tere modtagelig overfor infektioner.
Pernille mener derfor, at hendes dat
ter i det første skoleår har brug for en
kortere dag end andre børn. Hun har
derfor søgt kommunen om tabt ar
bejdsfortjeneste på nedsat tid, men
hun har ikke fået svar på sin ansøg
ning, selvom det nu er to måneder si
den, kommunen har modtaget den.
Hun har flere gange rykket for svar,
men der sker ingenting.
I Pernilles sag synes kommunen ikke
at opfylde sin rådgivningsforpligti
gelse, og der mangler sagsbehand
ling. DUKH beder derfor Pernille om
at udfylde en samtykkeerklæring, der
gør det muligt for DUKH at indhente
sagsakter ved kommunen og drøfte
sagen med sagsbehandleren i kom
munen.
Når samtykkeerklæringen er modta
get i DUKH, kontakter vi kommunen,
der får mulighed for at forklare sit syn
på sagen. DUKH spørger ind til sags
behandlingen, ud fra det Pernille har
oplyst, og det der fremgår i sagsak
terne.
I denne sag ser DUKH følgende pro
blemstillinger i sagsforløbet:
Tidsfrist
Kommunen skal meddele Pernille,
hvornår hun kan forvente en afgørel
se i sagen, hvad man har undladt at
gøre.
Medvirken
Pernille skal have mulighed for at
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medvirke ved behandlingen af sin
sag. Pernille skal have mulighed for at
drøfte problemstillingerne omkring
hendes datter, så kommunen har et
oplysningsgrundlag at træffe afgørel
sen på - eventuelt suppleret med ud
talelser fra andre fagpersoner.
Rådgivning
Kommunen har en pligt til at rådgive
Pernille i forbindelse med ophør af
udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste
om hendes muligheder for støtte til at
vende tilbage til arbejdsmarkedet og
muligheder for forsørgelse.
DUKHs opgave er i fællesskab med
sagens parter at få gang i samarbej
det. Vi rådgiver kommunen om at
overholde sagsbehandlingsreglerne,
der fremgår i forvaltningsloven og
retssikkerhedsloven.
Sagen ender med, at Pernille fortsæt
ter med at få tabt arbejdsfortjeneste
med 10 timer ugentligt i en indkø
ringsperiode i datterens skoleforløb,
og Pernille finder arbejde med løntil
skud med hjælp fra kommunens job
konsulent i jobcenteret. DUKH træk
ker sig ud af sagen.
Gode råd til dig som borger
Du kan gøre dit til, at sagsforløbet
i kommunen bliver lettere. Her er 5
gode råd til dig ved møde med kom
munen:
• Fortæl sagsbehandleren om dit
handicap og beskriv din hverdag.
Du er ekspert i dit liv og dit handi
cap - sagsbehandleren er ekspert i
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lovgivningen og den kommunale
organisation.
• Er det svært at forklare andre om
dit handicap, så tag en bisidder
med, som kender dig godt. Bisidde
ren kan være dig behjælpelig med
beskrivelsen af din hverdag.
• Bed om kopi af de papirer, der ind
går i din sag.
• Bed din sagsbehandler om en frist
for, hvor lang tid sagsbehandlingen

kan forventes at vare
• Samarbejd positivt og respektfuldt
med din sagsbehandler.
Du kan læse mere om DUKH på vores
hjemmeside www.dukh.dk
Sagsbeskrivelser og hændelsesforløb
er anonymiseret.


Kurser sammen med andre foreninger:
Landsforeningen for Marfan Syndrom indbyder til temadag vedr. ryg
problemer
lørdag den 31. januar 2009
kl. 13 -15.30 i Hillerød.

Jesper Juul: ”Familier med kronisk
syge børn/voksne”, hvordan familier
ne bedst tager vare på deres udvik
ling og trivsel med flere eksempler på
dette.

Overlæge Jens Halkjær Kristensen,
Rigshospitalet vil holde oplæg om:
rygproblemer, hypermobilitet, når
kroppen ældes, smertestillende me
dicin, fysioterapi, slidgigt mv.

John Zeuthen: ”De professionelles
samarbejde med pårørende til handi
cappede” med gennemgang af inter
essante strategier, metoder og forstå
elsesformer.

Tilmelding senest 4. januar på mar
fan@marfan.dk. Betaling 50 kr. på
Danske Bank 3186 4707809353 med
angivelse af navn og temadag.

Afholdes på Odense Congress Center
29. januar kl. 9.30
Pris 750 kr. inkl. frokost.

Angelmanforeningen inviterer en
spændende dag med familieterapeut
Jesper Juul og psykolog John Zeuthen.
Dagen henvender sig til forældre, på
rørende og professionelle, der har
med kronisk syge og handicappede
at gøre.

Tilmelding senest 15. januar til angel
manforeningen@gmail.com. Beta
ling AL-Bank 5323-0000317443.
Man kan se mere på www.29januar.
dk eller ringe til Angelmanforenin
gen Lars Bo Warnisch 22 24 87 73.
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Værste i skolen:
Det ved jeg ikke, jeg
kan lide alle slags fag.

Blå Bog

Livret:
Min fars hemme
lige sovs. Jeg må lære den, når jeg bliver
13, så det er der kun 5 år til!

Kamille Cirkeline Holmstad
Fødselsdag:

23. februar 2000

Øjenfarve:

Blå

Immundefekt:

MBL-mangel

Søskende:
		

Anemone 6 år
Nynne 4 år

Klasse:

2. klasse

Yndlingsfag:

Læse og skrive

Yndlingsfarve:

Mørk pink

Yndlingsmusik:
så dejligt stille.

Violinmusik, det er

Yndlingsfilm/tegnefilm: Atlantis 1, vi
fik den lige for 2 dage siden, den er rig
tig skæg.
Hobby/fritidsinteresse: Jeg kan rigtig
godt lide at spille på guitar. Jeg kan også
godt lide at lege med mine veninder i
frikvarteret, og også godt nogle gange
lidt at lege med drengene.
Det er når drenge
Det værste:
ne driller. Men jeg kan godt blive gal i
skralden, men jeg gider ikke slå dem,
når de er så dumme.
Det bedste:
At have det sjovt
sammen med min familie.

Faktaboks:

Mangel på Mannanbindende lektin (MBL)
MBL cirkulerer i blodbanen og sætter
sig gerne fast på mikroorganismers
overflade, der indeholder kulhydratmolekyler (f.eks. mannan).
Der skelnes mellem: Totalmangel på
MBL < 100 mikrogram/liter, lavt MBL:
100 – 500 mikrogram/liter.
De fleste mennesker med nedsat MBL
er symptomfrie, men ved total mangel
på MBL kombineret med f.eks. en anden primær immundefekt øges infektionshyppigheden.
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Behandlingen af MBL - patienter sker
primært ved at behandle infektionssymptomer med relevante antibiotika. Immunglobulinbehandling kan
have god forbyggende effekt, især hvis
der også er konstateret en immunglobulin-G subklassedefekt.
Sygdommen kan arves såvel ikkekønsbundet (autosomalt), vigende
(recessivt) som dominant.
Skønsmæssigt har ca. 10 % af befolkningen
nedsat MBL, 3 % har total MBL - mangel.
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Interview med Kamille
Hvordan blev din immundefekt
opdaget?
Jeg havde rigtig meget vand i ørene,
da jeg var lille, og jeg skreg. Min mor
opdagede, ved at jeg hele tiden var
forkølet.

Hvad synes du
om at være på
hospitalet?
Det er ok, men
også lidt væm
meligt.

Ved dine venner, at du har
en immundefekt?
Nej, der er ikke særlig mange der ved
det. Men mine skolekammerater ved
det.

Hvad synes du
om at blive stukket?
Det er ikke så dejligt, men nogen gan
ge må jeg bide det i mig. Jeg er ikke så
vild med den nål.

Hvordan er din immundefekt en del
af din hverdag?
Jeg må ikke drikke så meget mælk, det
er lidt øv, men så må jeg drikke vand.

Hvad er det værste ved at have
en immundefekt?
At man nogle gange skal blive hjem
me i sengen og kede sig.

Hvor tit tager du medicin?
Jeg tager ikke medicin. Men jeg har en
speciel håndsæbe, det er vigtigt. Jeg
får nogle neglerødder med bakterier,
og min mor vil helst ikke have, at der
går hul på dem.

Hvad er det bedste ved at have
en immun defekt?
Man behøver ikke at lave så meget.
Man behøver ikke at rende rundt og
lave alt det mor siger. Man kan sidde i
sofaen og hvile sig med hende.

Betyder din immundefekt, at du må
forsømme mere end dine klassekammerater?
Jeg er hele tiden forkølet, og nogen
gange må jeg blive hjemme, fordi jeg
har snotnæse, og så går vi ud og laver
et eller andet.

Hvad er dine fremtidsdrømme?
Jeg vil rigtig gerne være læge, lige som
min mor var, men nu er hun fodtera
peut. 

Hvor tit er du på hospitalet?
Ikke så særlig tit, men jeg har været
der med min hæl, og min tommeltot,
hvor de pillede neglen af.

Immun Defekt Foreningen
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Julenisse

25 års JUBILÆUM
Dato: 7. – 8. marts 2009
Sted: Quality Hotel, Høje Tåstrup

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
En nisse er en husgud fra dansk,
skånsk og norsk folkeminde, og min
der således om de romerske lares
(plur. af lat. lar). Sverige har en lig
nende figur kaldet Tomte, et navn,
der er afledt af ordet tomt – en have,
eller en grund. Nissen har sit navn
fra det gamle danske navn Nis eller
Niels. Tidligere blev nissen kaldt lille
Niels. Niels Gårdbo eller bare Gårdbo,
Gårdbukken eller Puge.
Nissen holder traditionelt til i huse,
stalde og lader. Han optræder som en
beskyttende ånd for grunden. Her ta
ger han sig af husdyrene (specielt he
stene er hans yndlinge) og praktisk
arbejde og bringer lykke til menne
skene, der bor der. Tidligere var nis
sen dog ikke altid god. Hvis han ikke
blev behandlet ordentligt kunne han
tage en frygtelig hævn og i værste fald
tage livet af folk. Kunne også finde på
at rejse sin vej i vrede. Skete det tog
han lykken med fra gården. Normalt
nøjedes han dog med mindre drille
rier, hvis han var utilfreds. Det er ikke
særligt svært at holde sig gode venner
med sin husnisse. Han kræver blot en
skålfuld grød med en stor smørklat i
midten til højtider.
Huskede man grøden til nissen gjorde
han sig umage for at hjælpe gården.
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Bemærkninger:
Lørdag planlægges et seminar/konference om immundefekter
med deltagelse af ”vore” læger.
Lørdag aften mødes vi til Jubilæumsmiddag.
Søndag efter morgenmad er arrangementet slut.
Vi regner med at invitere alle vore voksne medlemmer, sygeplejersker og
læger, der arbejder med os, gamle medlemmer, repræsentanter fra vore
nordiske søsterforeninger og repræsentanter for vore sponsorer.
Det kunne komme så vidt at han stjal
ting og sager fra nabogårdene. Når
det skete blev der tvister mellem de
forskellige gårdnisser og det kunne
ligefrem komme til slagsmål imellem
dem. Ud over mindre venligt stemte
fremmede gårdnisser havde nissen
kun besvær med gårdhunden, som
han yndede at drille, så den gøede
– tilsyneladende ad ingenting, da nis
ser har evnen til at gøre sig usynlige,
eller forvandle sig til forskellige dyr
– f.eks. en ged, en gås eller en hest.
I sin menneskeskikkelse er nissen ca.
på størrelse med et ti-års barn. Han
ligner en gammel mand, med hvidt
skæg og han er iklædt gråt tøj og en
rød hue – ca. samme påklædning
som bonden selv i gamle dage. Ud
over sine pligter på gården og dril
lerierne beskæftiger nissen sig gerne
med kortspil og han ryger pibe. På
grund af nissens venlige egenskaber
brugte Haddon Sundblom ham som
model, da han opfandt den moderne
julemands udseende. 

Immun Defekt Foreningen

LANDSMØDE

Dato: 18. – 19. april 2009
Sted: LEGOLAND Village, Billund
Bemærkninger:
Vi mødes, over frokost, til et foredrag (formentlig en psykolog).
Efter foredraget afholder vi generalforsamling.
Efter aftensmaden hygger vi os sammen.
Børnene sender vi i LEGOLAND under ledsagelse af voksne.
Desværre kan foreningen ikke betale entre for de voksne
(vi skal bruge foreningens penge til jubilæet).

FAMILIEKURSUS

Dato: Søndag den 28. juni – Søndag den 5. juli 2009
Sted: Storløkke, Allinge, Bornholm.
Bemærkninger:
Læg mærke til at kurset i år går fra SØNDAG til SØNDAG.
Foreningen har modtaget et tilbud fra Storløkke. Dette tilbud indeholder
også betaling af broafgift og færgebillet til/fra Bornholm.
Indholdet i Familiekursus vil blive sat lidt anderledes sammen,
end vi er vant til. Årsagen er, at det er dyrt at betale foredragsholdernes
transportudgifter (specielt for et to timers foredrag!)
For de unge (16+) vil der blive lejlighed til at planlægge
en Unge Weekend i september.

Immun Defekt Foreningen
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Fokusgrupper

Fokusgruppemøde

Af Christina Voigt
IDF forsøger i øjeblikket at oprette
små fokusgrupper for immundefek
te som behandles med gammaglo
bulin. Meningen er, at lave små net
værksmøder hvor 6-8 patienter eller
forældre kan mødes og f.eks. disku
tere problemer med den subkutane
behandling. Møderne kan have form
som cafemøder om aftenen eller lig
nende. Foreløbig vil vi prøve at opret
te grupper i Jylland, hvor Anne Grete
fra Skejby Sygehus kan deltage.

Af Lene Ammundsen
Onsdag den 1. oktober modtog vi vi
en invitation, til at deltage i et møde,
for fokusgrupper på Nilles Kro i Sabro
ved Århus.
Tirsdag den 7. oktober drog jeg, der
ikke kan finde vej og ikke har en GPS,
da jeg jo har Jan, afsted. Det var så
danne, at jeg trods udskrift fra nettet,
og forklaring fra Christina, for vild
i Sabro, nogen vil nok mene, det er
umuligt da byen er rimelig lille, men
jeg måtte spørge om vej 2 gange, og
fandt da også Nilles Kro.

Ideen er opstået på baggrund af en
spørgeskemaundersøgelse medicinal
firmaet Octapharma lavede til nogle
medlemmer i oktober i år. En del af
undersøgelsen foregik som gruppe
drøftelser af de problemer eller over
vejelser, man havde omkring den
subkutane behandling. Møderne er
tænkt som en opfølgning på de gode
drøftelser og erfaringsudvekslinger,
deltagerne havde ved undersøgelsen.
I arbejdet med fokusgrupper samar
bejder vi med Octapharma og syge
plejersker fra ”vores” afdelinger på
sygehusene. Vi håber efterhånden at
kunne brede ideen ud til hele landet.
Skulle du allerede nu have lyst til at
deltage, er du velkommen til at kon
takte bestyrelsen.
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Der ankom jeg samtidig med en an
den forældre som jeg ikke tidligere
har stifter bekendskab med, vi blev
modtaget af Helle Ording fra Octap
harma.
Vi blev fulgt oven på til et møde lokale
hvor Susanne, Julie og Christina alle
rede var ankommet, samt interviewer
Thomas Røssel.
Kort efter ankom Jan og Kasper også,
samt Marlene hendes mor og søn.
Det er som altid dejligt at mødes med
andre fra foreningen, nye som gam
le.
Det var så der, det gik op for mig, at jeg
jo nok burde have taget Jonas med.
Vi blev alle budt på sandwichs, soda
vand te og kaffe. Derefter gik inter
viewet i gang.
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Jeg syntes det var et yderst relevant
møde med mange spændende spørgs
mål, samt en snak om generne ved at
skulle stikke sig eller blive stukket af
sine forældre. Der var en livlig debat
og jeg syntes, at Thomas var god til at
indrage Julie og Kasper. Hvis vi bliver
inviteret en anden gang er jeg slet
ikke i tvivl om at det bedste ville have

været at have Jonas med, så ville han
kunne give udtryk for hans frustrati
oner ved at stikke sig.
Jeg syntes Christina, Thomas og Oc
tapharma havde lavet en god og
vellykket eftermiddag.
Så fik vi endda biografbilletter.



Sjældne Diagnoser
Af Lisbeth Charlotte Monselli
Den 7. og 8. november deltog Sven
og jeg ved seminar og repræsentant
skabsmøde i ”Sjældne Diagnoser”.
Fredag aften havde vi besøg af Gitte
Hoffensets. Gitte er kvinden, I måske
har set på Sjældnedags-plakaten. Git
te har Alopecia. For Gitte betød det,
at hun som 33 årig begyndte at tabe
håret i store totter og endte med at
være helt skaldet. Gitte’s sygdom var
ikke årsagen til hendes besøg. Det var
derimod hendes mod til at se diagno
sen i øjnene og finde sin identitet med
sygdommen. Vi overvejer at invitere
Gitte til et arrangement i Immun De
fekt Foreningen. Hun er meget inspi
rerende.
Senere på aftenen så vi en dejlig film.
Svensk TV har lavet en film om ”sø
skende til syge børn”. Filmen hand
lede om en skolepige, der havde en
handicappet bror, som hun elskede
meget højt, men ind imellem blev ir
riteret på, fordi han tog så meget af
forældrenes tid og opmærksomhed.

Vi indkøber filmen og finder ud af,
hvordan I får mulighed for at se den
alle sammen.
Lørdag morgen talte vi ”Sociale pro
filer”. Sven har lavet et stort stykke
arbejde i relation til vores profiler og
vi er derfor færdige. De Sociale Pro
filer er til sagsbehandleren på kom
munen eller andre myndigheder, der
skal have en chance for at forstå, hvad
det er for en sjælden diagnose, de står
overfor. Det giver dem en mulighed
for at give jer den hjælp, I har behov
for. De Sociale Profiler finder I på vo
res hjemmeside: www.idf.dk
Sidst på formiddagen havde vi Re
præsentantskabsmøde. Her drøftede
vi blandt andet ”sjældnecentrene” på
henholdsvis Rigshospitalet og Skejby.
Der var fremlæggelse af handlings
plan og nedsættelse af udvalg og ar
bejdsgrupper for det kommende år.
Læs meget mere på Sjældne Diagno
sers hjemmeside: www.sjaeldnediag
noser.dk 
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Medfødt immundefekt og
autoimmunitet

almindeligt. Af patienter med Selek
tiv IgA Defekt har 30-40% antistoffer
mod IgA. Cvid-patienters andel er ca.
10-20%.

Kilde: PIO-Bladet nr. 3-4/2007
Oversat og bearbejdet af Sven Fandrup.
Lennart Hammarström (førende
svensk professor i immunologi) holdt
et foredrag med titlen ”CVID og auto
immunitet” på den svenske forenings
sommerkursus 2007. Det kan selvføl
gelig lyde som et paradoks , men har
man en immundefekt, så har man
også en ”overaktivitet”/”fejlaktivitet”
i sit immunforsvar. Men han tilføje
de, at det egentlig ikke er så underligt,
som det lyder. Det meste af immun
forsvaret baserer sig på et samspil
mellem diverse immunceller, og hvis
blot én af ”spillerne” ikke fungerer
rigtigt, begynder de andre spillere på
forskellige dumheder.

Kronisk
Granulomatøs
Sygdom
(CGD) er en fagocytdefekt. Hos disse
patienter finder man autoimmune
symptomer som f.eks:
• IBD (inflammatorisk tarmsygdom),
• Granulomer (knuder/svulster) i
lunger, lever og urinveje.

Hammarström fortalte, at man skal
skelne mellem sygdomme, som er be
tinget af medfødt immundefekt, og
medfødte immundefekter koblet med
autoimmune symptomer.
Medfødte immundefekter med autoimmune symptomer
Groft set kan man opdele de medfød
te immundefekter i:
• T-celledefekter,
• B-celledefekter,
• Kombinerede B- og T-celledefekter,
• Fagocytdefekter og
• Komplementdefekter (f.eks. MBLdefekt).
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Imellem B-celledefekter findes f. eks.
CVID og Selektiv IgA Defekt.
Autoimmune sygdomme, som fore
kommer hos en del af CVId-patien
terne er:
• Trombocytepeni (mangel på blod
plader i blodet),
• Hæmolytisk anæmi (d.v.s for kort
levetid af de røde blodlegemer),
• IBD (inflammatorisk tarmsygdom),
• Arthritis (inflammation af leddene),
• Hepatitis,
• Lungegranulom (svulstlignende
dannelser, som består af inflam
matorisk væv).
I Sverige er lungegranulom ikke sær
ligt hyppigt, men jo længere sydpå i
Europa, man kommer, desto mere al
mindeligt er det. Om det skyldes ge
netiske, geografiske, miljø- eller an
dre faktorer ved man ikke i dag.
Hos en del patienter med Selektiv IgA
Defekt forekommer følgende autoim
mune sygdomme:
• Cøliaki (glutenintolerans),
• Rheumatoid arthritis (leddegigt),
• Alopecia (hårtab),
• Struma (skjoldbruskkirtel-sygdom),
• Type 1 diabetes, og
• SLE (systemisk lupus erythema
tosus) (en gigt- og bindevævssyg
dom).
Antistoffer mod IgA er forholdsvis
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Autoimmune sygdomme koblet til
medfødt immundefekt
Autoimmune sygdomme, som er kob
let til medfødt immundefekt (Selektiv
IgA Defekt) er f.eks.:
• Diabetes type 1,
• Cøliaki,
• SLE, og
• Graves sygdom (Basedows).
Primært har disse patienter en auto
immun sygdom, som sekundært (el
ler på anden måde) er koblet til en
medfødt immundefekt.
Tidligere studier i Sverige viste, at 1
af hver 100-200 patienter med diabe
tes, også havde Selektiv IgA Defekt.
Ved hjælp af en screeningsmetode
har man på Karolinska Instituttet un
dersøgt svenske patienter. Blandt 650
børn med diabetes viste det sig, at 1
af hver 50 havde Selektiv IgA Defekt.
Da man undersøgte voksne patienter
med diabetes, viste det sig, at 1 af hver
100 led af Selektiv IgA Defekt.
Tilsvarende undersøgelser er blevet

gennemført for at se forekomsten af
Selektiv IgA Defekt hos patienter med
cøliaki og SLE. Det viste sig, at 1 af
hver 50 led af Selektiv IgA Defekt. Hos
patienter med sygdom i skjoldbrusk
kirtlen viste undersøgelsen, at 1 af
hver 50 havde Selektiv IgA Defekt.
Undersøgelsesmaterialet er imid
lertid relativt lille, og undersøgelses
resultaterne er endnu ikke blevet
publiceret.
Man har ikke tidligere været op
mærksom på sammenkoblingen mel
lem medfødte og autoimmune defek
ter. Sandsynligvis skyldes dette, at
man har haft en overbevisning om
sammenhængen mellem infektioner
og den egentlige medfødte immun
defekt.
Nu mener professor Hammarström,
at man skal vurdere ”grundsygdom
men” i forhold til forekomsten af den
medfødte immundefekt.
Fra at have betragtet medfødte im
mundefekter isoleret, ser man nu i
langt højere grad sammenhængen
mellem medfødte immundefekter og
autoimmune sygdomme.
Man kan altså sagtens opleve auto
immune sygdomme hos patienter
med medfødt immundefekt, lige som
man kan opleve patienter med med
født immundefekt, der også har auto
immune sygdomme.
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Weekenden du ikke vil hjem fra ...
Af Solvejg Jønsson, Rygmarvsbrok
foreningen
Søskendeweekenden blev holdt i Hor
sens med 23 deltagere i alderen 9-15.
For 2 år siden afholdt vi for første gang
søskendeweekend, og det viste sig, at
flere af de unge havde ventet på at få
dette tilbud igen. Derfor var det en flok
glade, og også meget spændte unge,
der mødte op i Horsens denne week
end, for nogle var det første gang og
for nogen var det en gensyn med nogle
de kendte. Nogle kendte desuden hin
anden fra familie-arrangementer i de
res forening, mens nogle ikke er vant
til at møde andre indenfor ”handicap
verdenen”.
Der blev straks en helt utrolig god
stemning, alle var glade og positive,
gode til at snakke sammen på kryds
og tværs af køn og aldersgrupper, og
fælles for dem alle var, at de har en
bror eller søster med et eller andet
handicap. Der var bl.a. deltagere fra
Rygmarvsbrokforeningen, Rett, An
gelmanforeningen, Unique, Trisomi
15q, NF, Bløderforeningen, Arm/ben
defekt og Möbius. De gav alle udtryk
for, at det var rart at møde andre i
samme situation, og også spændende
at der var nogle fra mange forskellige
foreninger.
Der blev snakket, grinet, spillet fod
bold på multibanen, danset breakdance, leget på klatrestativer, spillet
bold og badminton i hallen, spillet
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beach-volley i solen, bowlet og spist på
restauranten, leget i svømmehallen,
fortalt frække historier i drengenes
soverum, fniset i pigernes soverum,
snakket mere, grinet mere, hygget,
pjattet, udvekslet mobilnumre, Arto
og MSN, krammet og sagt på gensyn.
Der blev lagt pres på arrangørerne:
Der må bare ikke gå 2 år, vi vil ses igen,
senest om et år… Det blev i sandhed
”Weekenden du ikke vil hjem fra”!!!
Det skrev de:
Ditte, 14 år: Jeg synes det har været en
superhyggelig weekend med mange
søde mennesker, og det var rart, at der
både var små og store at snakke med.
Og så var det især rart at vide, at man
ikke er den eneste, der havde en mere
speciel bror eller søster end rygmarvs
brok.
Ida, 14 år: Det har været hyggeligt at få
nogle nye venner, og så var det godt at
snakke om, hvordan man har det med
sine søskende. Det har også været et
godt sted at være, og vi har lavet sjove
ting. Det har været rigtigt godt vejr, så
vi har været en masse ude og leget på
legepladsen og spillet en masse fod
bold.
Sara, 14 år: Jeg synes det har været
hyggeligt og sjovt, og så har det været
dejligt at være af sted uden søskende,
så det ikke har været dem, det skulle
handle om. Så har jeg fået en hel mas
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se nye venner, og jeg har lært at sige
”mojn”.
Amanda, 13 år: Det var super sjovt,
og jeg vil ikke hjem i morgen, så vi vil
gøre ligesom i Spies-reklamerne. Jeg
vil kun tage hjem på én betingelse, og
det er, at vi tager af sted igen på fredag.
Det har været meget socialt, og jeg har
spillet en masse fodbold, hvilket jeg el
lers aldrig gør. Og så har jeg også spil
let badminton, og jeg har fået en bule
i hovedet, fordi Marcus skulle smadre
sin ketcher i hovedet på mig. Men det
har været en rigtig god weekend og jeg
har fået mange nye venner.
Casper, 13: Fint! Det har været en rig
tig god weekend, fordi man har lært
nogle nye at kende. Det har været rig
tigt sjovt at spille på multibanen. Det
var sjovt at spille beach-volley, og Si
mon væltede mig, da vi skulle danse.
Kasper, 12 år: Det var da godt og jeg
lærte en navnebror at kende. Det var
sjovt at spille på multibanen.
Filip, 12 år: Det har været sjovt at spille
beach-volley. Det var farligt at prøve at
danse break-dance, fordi nogle skub
bede.
Kære unger, tak for en helt fantastisk
weekend, og tak fordi I bare er så
skønne.
Mange hilsener fra Leif og Solvejg
Husk:
leif@rmb-1988.dk / solvejg@rmb-1988.dk
Vi laver en weekend igen næste år. Det
bliver den 5.-7. juni i Horsens for 10-14
årige. 

Dansk Psykolog
Forening
En hilsen fra Dansk Psykolog Forening
Dansk Psykolog Forening står bag
portalen, som er en gratis service til
alle, der har brug for relevant viden
om psykologer og psykologi. Med et
par enkelte klik kan man søge frit
blandt foreningens psykologer og
finde nyttige informationer om de
res uddannelse, kompetencer og ar
bejdsområder. Desuden om relevant
lovstof, etik, klagevejledninger mv.
Indtil videre er der mest hjælp at
hente for de borgere og virksomhe
der, der søger en privat praktiserende
psykolog, en organisationspsykolog,
eller som blot er nysgerrige omkring
emnet psykologi. Men hjemmesiden
vil løbende udvide sig med flere psy
kologgrupper og stadig flere oplys
ninger om psykologer og psykologi
generelt.
Se mere på
www.psykologeridanmark.dk


Connie Stahr,
medlem af IDF siden 19. marts 2006,
afgik ved døden 6. oktober 2008 efter
længere tids sygdom.
Æret være Connies minde.
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IPOPI konference i ´s Hertogenbosch

Aktivitetsoversigt for 2008 / 09
Måned/dato

Af Christina Voigt
I dagene 16.-19. oktober afholdte IPOPI
konference i Holland. Konferencen blev
afholdt i den mindre by ´s Hertogen
bosch cirka en times kørsel udenfor Am
sterdam. IPOPI er jo det internationale
netværk af nationale patientorganisa
tioner for immundefekte. Konferencen
afholdes hvert andet år og har hver gang
haft vokseværk. Denne gang deltog i alt
cirka 1200 personer fra så forskellige ste
der som Indien, Marokko, Canada og
Argentina. Egentligt består konferencen
hver gang af tre dele; en europæisk læge
konference for immunlæger (ESID), en
konference for sygeplejersker som ar
bejder med immundefekte (INGID) og
så patientdelen som IDF er medlem af
nemlig IPOPI.
Da de tre konferencer afholdes og plan
lægges sammen kan man, som deltager,
med stor fordel deltage i ESID eller IN
GID forelæsninger. Der var rigtig mange
meget interessante indlæg. Særligt var
det givtigt at en læge hver dag, som af
slutning på dagen, havde taletid ved
IPOPI-delen og her fortalte om dagens
drøftelser blandt lægerne. Man kan kun
lade sig imponere af, hvordan de evnede
at formidle en meget vanskeligt lægefag
lig problemstilling til et forståeligt sprog,
hvor også almindelige mennesker kun
ne gøre sig håb om at forstå det.
Fra Danmark deltog stort set alle de læ
ger og sygeplejersker, vi som patienter
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har berøring med i den forebyggende
behandling. Alle mente de, at de tog en
masse ny viden med hjem, så det håber
vi, at alle får gavn af i den kommende
tid.
Ud over den lægefaglige del og behand
lingen af primære immundefekter var
det meget interessant at lære om patien
ter og patientorganisationers arbejde
i andre lande. Eksempelvis arbejdede
man på New Zealand udelukkende på
fondsmidler og det betød at man ikke
kunne planlægge økonomien ret langt
ud i fremtiden. Til gengæld var de rigtig
gode til at synliggøre sig selv – bl.a. hav
de købt sig til et langt spot på landsdæk
kende TV i den bedste sendetid. Ud over
at det nok ikke var muligt i Danmark, så
ville det koste det meste af et års budget
for ganske få minutter i reklamefladen
på f.eks. TV2. I Indien skulle patienter
ne betale en stor del af medicinudgiften
selv og det betød at meget få blev be
handlet, og de som blev behandlet var
børn af velhavende forældre. Derudover
var det et problem overhovedet at få læ
gerne til at anerkende en immundefekt.
I Estland var det også et problem at få
anerkendt en immundefekt. Hvis det
lykkedes, foregik behandlingen på sy
gehuset med utensilier vi ville betragte
som forældede og med en utilstrække
lig behandling. Det fik vores problemer i
Danmark sat i perspektiv, men gav også
ideer til hvordan man kan udvikle fore

ningsarbejdet i fremtiden. 

Immun Defekt Foreningen

Aktivitet

December
IDF Nyt udsendes
Januar
Februar
Kursus for forældre og unge voksne
Marts
6.-8.

25 års jubilæum samt kursus for forældre og voksne patienter
Qulity Hotel i Høje TÅstrup

20.-21.

Sjælden Diagnoser repræsentantskabsmøde - Tåstrup
IDF Nyt udsendes

April
18.-19.

Landsmøde og generalforsamling, Legoland Village, Billund.

Maj
12.-14.

Health & Rehab messe i Fredericia

Juni
28. - 5. juli

Familiekursus på Bornholm (Storløkke)
Bemærk startdag er søndag!
IDF Nyt udsendes

CLS Behring
Biotherapies for life ™

Støtter
Immun Defekt Foreningen økonomisk
Lyngby Hovedgade 70B, 1.tv., 2800 Kgs. Lyngby
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Efter valg på generalforsamlingen 12. april 2008
er bestyrelsen sammensat således:
Bestyrelse:
Formand
På valg: 2010

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

Næstformand
På valg: 2010

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

Kasserer
På valg: 2010

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: 2010

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 Frederiks
berg, 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: 2010

Lisbeth Charlotte Monselli,

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2009

Debbie Beck Vinther, Charlotte Muncks Vej 3, st. tv, 2400 Kø
benhavn NV, M. 51 76 19 47, debbievinther@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant
På valg 2010

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

Revisorer:
Revisor
På valg: 2009

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

Revisor
På valg: 2009

Frank Østergaard, Hedelyparken 122, st. th, 2670 Greve
Tlf. 43 69 77 83, oestergaard@pc.dk

Revisorsuppleant
På valg: 2009

Susanne Monsson, Hovmarksvej 130, 8981 Spentrup
Tlf. 86 47 78 24, frank@elromail.dk
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