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Skrevet af Sven Fandrup
Vi har kun april, mens disse
linier skrives. Men hvilken
april: Rekord varme, udsprungne træer og planter,
der vælter op af jorden!

er nødt til at huske, at også bestyrelsesmedlemmerne har deres problemer at
tumle med…

Landsmødet var en dejlig oplevelse!
Mest fordi, der var deltagelse af nye familier (og en rigtig gammel!), men også
fordi diskussionerne under generalforsamlingen var gode og saglige. Mest fornøjeligt var det, at formanden ikke altid
får sin vilje! (Nok godt det samme!). Vi
havde ikke kampvalg til bestyrelsen,
men vi havde heller ikke problemer med
at få besat de ledige bestyrelsesposter.
Til dem, der er trådt ud af bestyrelsen,
enten som bestyrelsesmedlem eller som
suppleant, skal der fra vores side lyde et
stort og hjerteligt tak for den indsats I
har ydet. Og til de nye bestyrelsesmedlemmer og -suppleant skal der lyde et
ligeså hjerteligt velkommen, vi glæder
os til at arbejde sammen med jer, lytte
til jer og forhåbentlig udvikle vores forening i den rigtige retning.
På trods af inflationen - og de nye aftaler på arbejdsmarkedet - blev kontingentet for 2008 fastholdt på det nuværende niveau (her måtte formanden
bøje nakken!)
Den 29. april 2007 var det ”International immunologi dag”. Vi skulle naturligvis have været oppe på barrikaderne
og svinge med IDF-flaget. Men vi måtte
erkende, at ressourcerne ikke rakte til
indfrielse af ambitionerne. Derfor var
der ingen hospitalsarrangementer. Vi

Hjemmesiden har i lang tid været et
problem for os. Nu er der imidlertid ”lys
for enden af tunnellen”. Keld Eskesen
har fundet en internet-kapabel forbindelse, der ikke alene kan sætte vores
hjemmeside op, men som også kan få
den placeret på et stabilt web-hotel. Vi
ser i bestyrelsen meget frem til den dag,
hvor den nye hjemmeside går i luften.
Familiekursus 2007 vil som tidligere
skrevet i år finde sted på Skallerup Klit
Feriecenter. Det er måske langt for vore
medlemmer i København - men tro
mig, det er hele den lange køretur værd.
Brevene med program og tilmeldingsblanket er allerede sendt ud til alle børnefamilierne. Vi glæder os til at se mange tilmeldinger, men må samtidig sige,
at er der ikke indbetalt egenbetaling til
tiden, vil man ikke blive optaget på Familiekursus. Foreningen oplever for tit,
at medlemmer tilmelder sig en aktivitet, ikke indbetaler og derefter ikke dukker op. Det er dyrt for foreningen, fordi
vi bliver nødt til at betale for de værelser
(eller huse), som vi har bestilt i god tro.
Fremtiden? Godt spørgsmål!
Vi vil meget gerne gøre noget for ”De
unge voksne i IDF”, dvs. for de af vore
medlemmer, der er over 18 år, men ikke
fyldt 25. Bestyrelsen mangler simpelthen ”input” fra denne aldersklasse!
Har du ideer, er du meget velkommen til
at kontakte et bestyrelsesmedlem! Q
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Landsmødet i Legoland Village
Skrevet af Britta Fandrup
Generalforsamling og årsmøde blev
i år afholdt i Billund – og det var et
populært valg. Der var 70 tilmeldte,
hvoraf dog 2 familier udeblev, den
ene pga. sygdom.
Legoland Village er nyindrettet i
2003. Det kalder sig et familie hostel,
men der er ikke meget vandrehjem
over det. Lækre værelser, tv og ingen
”køje”senge. Rigtig luksus for børnefamilier.
Efter en lækker lørdagsfrokost, blev
børnene og enkelte voksne sendt i Legoland, hvorefter de resterende tog
fat på den alvorligere del af arrangementet.
Drifa Bjørk Gudmundsdóttir fortalte om en undersøgelse om ”Posttraumatisk stressforstyrrelser blandt
forældre til børn med immundefekt
og andre sjældne sygdomme”. Drifa
Bjørk Gudmundsdóttir er i gang med
at lave en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med foreningerne i
Sjældne Diagnoser. Derfor har vi også
været involveret. Vores besvarelsesprocent har dog ikke været så høj.
Drifa Bjørk Gudmundsdóttirs foredrag var meget interessant. Vi, der
dagligt lever med et handicap, tænker måske ikke helt over, hvor stressende det faktisk er. Drifa Bjørk Gudmundsdóttirs undersøgelse, hvor vi
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er én ud af Sjældne Diagnosers foreninger, viste, at vi har en af de højeste
stressprocenter. Nok værd at tage ind
i overvejelserne, om hvordan vi også
hjælper os selv.
Efter kaffe og kage var det tid til generalforsamlingen. Der var god tid
til debat og fremlæggelser. Alt forløb
stille og roligt. Annette Andreasen,
voksenpatient, og Lene Ammundsen,
Jonas mor, blev valgt ind i bestyrelsen
og Debbie Vinther, ung voksenpatient,
blev suppleant. Så i modsætning til
sidste år, hvor vi måtte lave vedtægtsændringer, fordi vi ikke kunne få en
voksenpatient ind i bestyrelsen, har
vi i år to voksenpatienter.
Aftensmaden var en lækker buffet, og
Legoland Village gav fri isbar. Det var
der mange, der var glade for. Traditionen tro blev der spillet banko med
mange jumbobøger og slik, som præmier. Om det var turen i Legoland eller generalforsamlingen, der gjorde
folk trætte, ved jeg ikke, men der var
ikke rigtig nogen, der blev hængende
i baren – eller det var måske, fordi den
manglede?
Søndag bød på morgenmad – og så
var det farvel – og snart på gensyn i
Skallerup! Bestyrelsen blev dog og arbejdede (snakkede) et par timer.
Tak for hyggeligt samvær til alle.
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Referat af Generalforsamling
den 21. april 2007, Legovillage, Billund
Skrevet af Christina Voigt
1. Valg af dirigent
Frank Østergaard
2. Bestyrelsens beretning for 2006
238 medlemmer i foreningen. Dette er en markant fremgang, sammenlignet med forgående år.
IDF-Nyt er meget ændret. Ellen
Nørbjerg er på som ekstern redaktør, og derudover har vi fået en stabil trykker. Britta Fandrup har hidtil været ansvarlig redaktør for bladet, men ønsker en afløser.
Hjemmesiden er under revidering
under ledelse af Keld. Siden forventes at komme ret hurtigt op at køre,
idet forarbejdet er under færdiggørelse.
IPOPI: Sven er medlem af bestyrelsen og direkte involveret i foreningens arbejde. Har deltaget i
flere konferencer, hvorfra der er
kommet en del relevant materiale. Sven og Lois har oversat noget
af materialet til relevante instanser i sundhedsvæsnet. Derudover
har IPOPI været medvirkende til,
at immuglobinpræparater er kommet tilbage på WHOs essentiel liste,
hvilket er af afgørende betydning
for behandling af patienter i hele
verden.
Informationsmateriale: Sven og
HOC har forfattet en bog, som er

udsendt til alle medlemmer. Baxter promoverer den desuden overfor sundhedspersonalet, dvs. at læger, sygeplejersker og lign. kan få
den gratis.
Sponsorsamarbejde: Vi har tre
sponsorsamarbejdspartnere (Baxter, ZLB og Octapharma), der alle
er behjælpelige med diverse sponsorater.
2007: Vi afholder landsmøde, voksenkursus og familiekursus. Ambition om særlig aktivitet for club-14.
Baxter har lovet sponsorat på aktivitetsdag på Bakken i september.
Beretningen er vedtaget.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2006
Primære aktiviteter: Midler fra lotto-puljen og handicappuljen.
Status: Skallerup Klit er forudbetalt, revisor mangler afregning, og
vi skal lave en særlig børneaktivitet
for de indkomne 793 kr. fra auktion
ved sidste års kursus.
Regnskabet er godkendt.
4. Fremlæggelse af budget for 2007
Ønsker om et kursus for voksenpatienter, men dette forudsætter
ekstraordinære indkomne midler.
I øvrigt afholdes de samme aktiviteter som de forgående år.
Budgettet er vedtaget.
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5. Fastsættelse af kontingent for
2008
Forslag om at hæve kontingentbetalingen.
a. Voksne hæves fra 150 til 175 kr.
b. Børn hæves fra 50 til 75 kr.
c. Støttemedlemmer hæves fra 100
til 125 kr.
Diskussion pro og kon på forslaget.
Forslag om nedsættelse af kontingent. Generalforsamlingen stemmer om forslaget:
Nedsættelse af kontingent: 3
Sammen beløb: 13
Opregulering af kontingent: 7
Kontingentet forbliver uændret.
Forslag om hævelse af egenbetaling til familiekursus pga. muligheden for ansøgning om merudgifter.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Lois Hibberd-Jørgensen gevalgt,
Dorrit Holmgaard Eskesen genvalgt.
Torben Nielsen, udtrådt.
b. Følgende opstiller til valg:
Anette Andreasen valgt,
Lene Huldgaard Ammundsen
valgt.
c. Følgende bestyrelsessuppleanter
er på valg:
Keld Holmgaard Eskesen, udtrådt.
Bestyrelsen foreslår følgende til
valg:
Debbie Vinther valgt.
Den nye bestyrelse er godkendt.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
a. revisorerne og revisorsuppleant er
på valg:
Jesper Schouw (revisor),
Jesper Rasmussen (revisor),
Susanne Monsson (suppleant).
Revisorer og revisorsuppleanten er
genvalgt.
Som ekstern revisor valgtes:
Statsautoriseret Revisor Deloitte.
Frodesgade 125, Postboks 200,
6701 Esbjerg.
8. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen fremsætter forslag til
ændring af vedtægternes §3 Medlemmer.
Diskussion om forslaget.
Bestyrelsen trækker forslaget og
arbejder videre med det til næste
generalforsamling.
9. Eventuelt
a. Familiekursus: Fremlæggelse af
program for FAKU 07, ansøgning
til kommunen vedr. merudgiftsrefusion.
b. Projekt om sommerferieophold til
søskende til syge børn fra AFS.
c. Skovtur på Sjælland 06: Skal dette
gentages, ellers skal vi ”nøjes” med
Baxters tilbud om dag på Bakken.
Vedtaget.
d. Forslag om fiksering af familiekursus i sommerferiens første uge. Der
fastholdes skift i placering af kurset.
Den 26. april 2007.
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Referat af bestyrelsesmøde
den 21.-22. april 2007
Legovillage, Billund
Skrevet af Britta Fandrup
1. Økonomi
b. Regnskab:
Vi skal ikke ned i detaljer i gennemgangen. Det er normal foreningspraksis, at man stiller spørgsmål til
regnskabet på forhånd. Landsindsamlingen er død. Der er ingen, der
har undersøgt/gjort noget ved det.
Tages op med den nye bestyrelse,
om der er nogen, der vil påtage sig
den opgave.
c. Budget for 2007:
Penge indbetalt fra socialministeriet endelig indbetalt. De to første
rater 135.000 kr. dvs. halvdelen af
beløbet er betalt. Der er kommet
nye indviklede regler og vores revisionsfirma har ikke været godkendt på generalforsamlingen, ligesom indberetningen er blevet mere
bureaukratisk bl.a. skal der indberettes køn på børnene.
Sjældne Diagnosers penge er ikke
på plads. Men der er givet tilsagn.
d. Nye regler for sponsorer:
Lægemiddelindustriforeningen
har lavet nye etiske regler for medicinalfirmaer og foreninger, som
man viser på hjemmesiden. Vi har
selv lavet regler for et år siden og
vore regler er fuldt på højde med
anbefalingerne. Nu får man tilskud til projekter.

e. Ipopi-kontingent:
Viljen til at være en del af en verdensforening kræver, at de nationale foreninger betaler et kontingent. Vi skal efter en FN-nøgle betale 300 euro om året. Det er vigtigt
at være med i IPOPI, de arbejder
internationalt med problemer, som
vi som lille national forening ikke
kan løse. F.eks. har IPOPI været
medvirkende til, at immunglobulinpræparater er kommet tilbage
på WHO’s essentielliste, hvilket er
af afgørende betydning for behandling af patienter i hele verden. Det
koster liv, når immunglobuliner
ikke er på listen.
2. Valg til bestyrelsen
Keld vil gerne gå af som suppleant,
men vil gerne fortsat sørge for at
den nye hjemmeside kommer op
at stå. Lene Ammundsen, Anette
Andreasen og Debbie Vinther vil
gerne opstille til bestyrelsen, og
Torben Nielsen vil gerne træde ud.
Der skal vælges en ekstern revisor.
Vi skal bruge en dirigent, og referent vil være Christina.
3. Hjemmeside
Keld har et firma i gang med den
nye hjemmeside, som vi kan se på
inden for et par uger. Der skal købes et nyt hotel.
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4. Familiekursus
Programmet er på plads. Christina
har ikke været deroppe endnu og
lavet de sidste aftaler. Der kommer en ny falckmand med primært
sigte på børnene. Der kommer et
bamseforedrag, så de små børn
skal have deres Bamse med. Søndag Brunch i stedet for middag om
aftenen. Bankospil om eftermiddagen.
Møde fortsat 22.4.07:
4 Familiekursus fortsat...
I programmet tilmelder man sig
forskellige aktiviteter, og så er det
fast, når man ankommer. Christina laver planlægningen, men har
brug for, at andre tager over, når vi
er på stedet.
Kursusansvarlig: Sven Fandrup.
Ansvarlig for Club-14: Jannie Jørgensen.
Ansvarlig for mad, drikke og kage:
Dorrit Holmsgaard Eskesen.
Ansvarlig for børnene: Lois Hibbert Jørgensen, Lene Ammundsen
og Debbie Vinther.
Ansvarlig for bedstemødre: Britta
Fandrup.
Fællesspisning tirsdag: Pizza.
Der laves et bundt tilmeldinger,
som folk får søndag, med mini-, røverbanden og madtilmeldinger.
Vi taler med Birgitte om at lave tilmeldinger til samtalegrupper for
børnene. Meget gerne for søskende.
Debbie og Michaela skal ansættes,
som børnepassere, men kun når
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der er aktiviteter for de voksne.
Økonomi:
210.000 egenbetaling: 72.000 og
sponsorpenge:
samlet
beløb:
292.000 kr.
Husene koster 215.000 kr. Spisning
beløber sig til 35.000 kr. Der forhandles med centret om evt. linnedpakker.
5. IDF-NYT
Britta redegør for, at en anden skal
overtage redaktørposten. Ingen i
bestyrelsen er rede til at overtage.
Lena giver tilsagn.
6. Konstituering
Formand: Sven
Næstformand: Christina
Kasserer: Anders
Sekretær:?? Tages op til efteråret.
Forsendelser: Dorrit
Hjemmeside: Keld – webmaster
IDF-nyt: Lena
Sjældne Diagnoser: Jannie og Sven
IPOPI: Sven, +ny deltager + en ung,
næste møde 2008 i Holland.
Annette: Landsindsamling. Hun
skal spørges.
International immunologidag: Kan
ikke løftes. Aflyses.
Marketing: Plakat lavet for at bruges på immunologidagen. Var billig 2500 kr. Jannie arbejder videre
med nyt logo, brochure og plakat.
IDF: Ny struktur: Er vi ved at være
så store, at der kan dannes lokalforeninger? Emne tages op til efteråret.
Snak om overtagelse af formands-
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posten til næste år. Generationsskifte skal diskuteres på det store
bestyrelsesmøde i efteråret.
7. International immunologidag
Aflyst.
8. Ferieophold for søskende
ASF-Dansk Folkehjælp afholder
ferieophold for søskende til børn
med syge søskende i uge 29. Bestyrelsen og deltagerne i landsmødet
blev orienterede og fik materiale
om opholdet.

9. Offentligt arrangement
Baxter og foreningen planlægger et
arrangement på Dyrehavsbakken
til september. Det er et opmærksomhedsskabende arrangement.
Baxter afholder foredraget. Børnene får et turpas til forlystelserne.
10. Næste møde
Skallerup Klit: Bestyrelsesmøde
lørdag kl. 17-18.
Q

Krydderurter
anvend dem med omtanke...
Skrevet af Britta Fandrup
Selvom friske krydderurter skylles
godt, vil der altid være bakterier tilbage på dem. Retter hvor persille, dild
eller andre krydderurter har været
tilsat fra starten, dvs. kogt eller stegt
med i længere tid, kan uden problemer gemmes til næste dag – eller
fryses ned og anvendes senere. Forudsætningen er dog, at retten afkøles
hurtigt og opbevares i køleskab. Hvis
denne fremgangsmåde er fulgt, bliver
persille ikke giftig ved genopvarmning. Ønsker man derimod at gemme
resterne af en ret, hvor der er drysset rå persille eller andet grønt over
retten ved serveringen, må retten koges grundigt igennem, før den afkøles
og sættes i køleskabet.

Anvendes krydderurterne i kolde retter, f.eks. kartoffelsalat, skal retten
spises samme dag, den er tilberedt,
og opbevares i køleskab indtil servering.

Frysetip
Krydderurter skal, i modsætning til
andre grøntsager ikke blancheres
inden frysning. Derfor har de heller
ikke så lang holdbarhed. Gemmes de
mere end 5-6 måneder i fryseren, vil
de få en hø-agtig smag.
Urterne skylles, og de største stængler
pilles fra, inden de lægges i fryseposer og fryses. Når urterne skal bruges,
smuldres de i posen og optøs direkte
i retten. Q
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overilten, der dræbte smittekimet.
Men i dag ved man, at det er, fordi
ph-værdien (surhedsgraden) og saltbalancen i den lille blære i fagocytten
ændres.

Banko v/Landsmødet

Kronisk granulomatøs sygdom (CGD)
Skrevet af Sven Fandrup
Kilde: PIO-Bladet nr. 3-4/2006 (Kronisk granulomatös sjuldom, af Anders Fasth).
Oversat og bearbejdet af Sven Fandrup.
Normalt er vi i IDF meget fokuseret på
immunglobuliner og de problemer,
der følger med fejl i disse. Men vi har
også medlemmer, der lider af Kronisk
Granulomatøs Sygdom, eller som den
oftest kaldes CGD.
CGD er en sjælden sygdom, som rammer ca. 1 af hver 200.000-250.000 nyfødte.
Der findes fire forskellige former for
CGD. Den almindeligste form nedarves for 2/3 vedkommende ”køns-bundet, vigende” (fejl på X-kromosomet).
Det betyder, at drenge får sygdommen, medens piger bliver bærere og
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kan videreføre det skadede gen til deres sønner. De tre andre CGD-typer,
som er endnu mere sjældne, nedarves
ikke-kønsbundet, vigende. Begge forældre bærer altså på et skadet gen, og
der er 25 % chance for at deres barn
- uanset køn - får sygdommen.
Årsagen til sygdommen er en fejl på
det gen, der kaldes phox. Dette gen
koder for en gruppe proteiner, der i
samarbejde opbygger ilt-radikaler
(oxydanter). Disse oxydanter danner
bl.a. brintoverilte.
De hvide blodlegemer, der har evnen
til at danne oxydanter, kaldes fagocytter. Fagocytterne æder fremmede
smittekim og anbringer dem i nogle
små blærer. Samtidig med optagelsen
af smittekimet, starter produktionen
af brintoverilte.
Tidligere troede man, at det var brint-
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CGD medfører tilbagevendende bakterie- og svampeinfektioner, som
hovedsageligt skyldes de gule stafylokokker (staphylococus aureus) og
forskellige aspergillus-svampe, men
også af en ganske almindelig og normalt ufarlig bakterie som hedder Burkholderia.
Det typiske ved infektionerne er, at de
danner svulstagtige knuder (granulomer), som består af granulocytter
og monocytter, der har ”slugt” smittekim, men ikke har været i stand til
at dræbe det.
Infektionerne - og dermed også granulomerne, sætter sig først og fremmest dybt i huden og i forskellige indre organer, f.eks. lunger, lever og tarme. Undertiden bliver granulomerne
så store, at de forhindrer et organs
normale funktion.
Infektioner i leveren og tarmen er
overordentligt farlige og kan være
livstruende.
Sidder granulomet i et indre organ
kan det være nødvendigt at operere.
For at kunne behandle infektionerne
(granulomerne) må man kombinere
almindelig antibiotika med midler,
der er i stand til at trænge ind i fagocytterne og dræbe smittekimet der.
Det kunne f.eks. være trimetoprimsulfa og sporanox.

I svære tilfælde af infektioner, hvor
antibiotikabehandlingen ikke hjælper, har man med held brugt ”granulocyt-transfussion” med granulocytter fra en rask person.
Ind imellem kan det være nødvendigt
at behandle med kortison og/eller
gammainterferon.
Meget svære tilfælde af CGD er blevet
behandlet med stamcelletransplantation. Men behandlinger er kompliceret og ikke ganske risikofri.
Nogle få (tre) CGD-patienter er blevet
behandlet med genterapi, heraf er de
to ved godt helbred, mens den tredje
døde - men af anden årsag.
Er man CGD-patient bør man IKKE:
• spise rå løg (stegte eller kogte løg er
OK)
• sort peber (men sort peber i gennemkogte retter er OK),
• udføre havearbejde eller arbejde
med potteplanter
• udføre staldarbejde
• færdes på fugtige og klamme steder
• hugge brænde
• klippe græs
Alt sammen for at undgå svampeinfektioner.
... OG - man bør være meget, meget
opmærksom på hygiejne under udenlandsrejser.
Læs også ”Medfødt immundefekt”,
side 109 - 112. Q

IDF NYT
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Yndlingsfag:
ikke noget, spil og
drikke kaffe. (På Moniques skole er
torsdag hyggedag, hvor hver elev har
en halv time alene med klasselæreren, hvor de drikker kaffe.)

Blå Bog

Værste i skolen: Henrik, han skubber bare. (Henrik er blind.)
Livret:
Yndlingsfarve:
Yndlingsmusik:

Monique Friis Nielsen
Fødselsdag:

12. sept. 1990

Øjenfarve:

Grønne

Immundefekt:

22q11

Søskende:

William Benjamin
2 år

Klasse:

Hobby/fritidsinteresse:
Spille (Hugo og Pixeline), se fjernsyn,
legehus.

Hvor tit tager du medicin?
Kun hvis det er nødvendigt.

Faktaboks:
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Ved dine venner, at du har en immundefekt?
Næh.
Hvordan er din immundefekt en del
af din hverdag?
Mange infektioner.

Det bedste:

22q11 deletion-syndrom (DS)
22q11 anvendes som en kort betegnelse for en kromosonafvigelse kaldet
22q11 deletion. Afvigelsen består i en
misdannelse af 22q11 kromosomet.
»DiGeorge syndrom«, »Velo-cardiofacialt syndrom« (VCFS), CATCH 22
og »Conotruncal Anomaly Face Syndrome« (CAFS) er forårsaget af den
samme kromosomafvigelse.
Misdannelse kan være nedarvet, men
i mange tilfælde opstår den spontant
under fosterudviklingen.
Syndromet er karakteriseret ved en
lang række symptomer, som varierer
både i forekomst og sværhedsgrad

Hvordan blev din immundefekt opdaget?
Da jeg var 10 dage. Der var en masse
prøver lige da jeg var født, og der var
mange typiske træk. Diagnosen blev
endelig fastlagt da jeg var 6 måneder.

Yndlingsfilm/tegnefilm:
Olsenbanden, Huset på Christianshavn, Rutjh.

Det værste:

9. klasse

Pasta
Rød
Al moderne musik
Bøllebob.

Interview med Monique

At William tager
mine ting.
At komme hjem til
morfar.

hos det enkelte barn. Børnenes udvikling grænser på mange områder
til normalområdet og gør, at det kan
være vanskeligt at fatte mistanke om
syndromet.
Der er beskrevet mere end 150 forskellige symptomer på 22q11 DS, hvoraf
kun nogle få optræder hyppigt. Det
drejer sig især om:
• et karakteristisk udseende
• hjertefejl
• varierende grad af immundefekt
• hypocalcæmi (for lavt kalkindhold
i blodet)
• forsinket motorisk udvikling
• forsinket sproglig udvikling

IDF NYT

Betyder din immundefekt, at du må
forsømme mere end dine klassekammerater?
Ja, jeg er kun i skole ½-delen af tiden.

Hvor tit er du
på
hospitalet?
5 gange årligt
+ til tandlæge.
Hvad synes
du om at
være på
hospitalet?
Ikke godt.
Hvad synes du om at blive stukket?
Det hader jeg.
Hvad er det værste ved at have en immundefekt?
At jeg skal stikkes.
Hvad er dine fremtidsdrømme?
At blive buschauffør.
Q

• velo-pharyngeal insufficiens
• udtalevanskeligheder
• adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelser
• indlæringsvanskeligheder

net kan komme til at lide af kramper.
På grund af den usædvanlige blanding af karakteristiske symptomer,
kan diagnosen ofte stilles klinisk
umiddelbart ved fødslen.

Mange børn med dette syndrom har
en meget lille brissel (thymus). Derfor modnes der for få T-celler og samspillet sted mellem T-celler og B-celler kan ikke finde sted.
Symptomerne varierer fra barn til
barn afhængigt af, hvilke organer,
der er berørt. På grund af underudviklede biskjoldbruskkirtler, kan der
gå uorden i kalciumbalancen, og bar-

Mange forskellige lægespecialer vil
ofte være involveret i behandlingen:
Kirurgi, intravenøst indgivet immunglobulin, neurologi m.fl.
Forskningen i 22q11 DS er ny, og der
er ikke enighed om, hvor hyppigt syndromet forekommer. Nyere analyser
af forekomsten antyder, at hyppigheden kan være et for hver 2000 fødte
børn.

IDF NYT
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Vores egen stjerne

Kriminelle Kvajhoveder
Prøv aldrig på at gøre noget der er kriminelt. Det ender bare galt. Se hvor
galt det gik dem her:
• Englænderen Dennis Quigley fandt
en aften en ung mand, der stod og
brækkede sig uden for hans campingvogn. Knægten havde tænkt
sig at stjæle benzin ved at suge det
op med en gummislange - men ved
en fejltagelse var han kommet til at
suge af toilettanken i stedet for!
• En russisk falskmønter blev sat fast
i 1994 til trods, at hans hjemmelavede sedler var næsten perfekte.
Politiet anede dog, at der var noget
galt, da de opdagede, at navnet på
den russiske nationalbank var stavet forkert…
• Ti benzintyve anvendte skærebrændere for at få hul på en olieledning i det sydvestlige Nigeria i
1994. Hele banden omkom ved eksplosionen.
Hvis du er århusianer, vil jeg foreslå
at du kigger væk nu. For her kommer
en Århusianervits (flere andet steds)
• En mand kommer ind på en cafe
i Århus og beder om en kop kaffe
uden fløde. Lidt senere kommer
tjeneren tilbage og spørger: - Gør
det noget, at det bliver en kop kaffe
uden mælk? Vi er desværre udgået
for fløde!
Og så må I gerne kigge med igen…
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Fejlraporter
Når en pilot har fløjet i et fly, skriver
han en rapport til mekanikeren, hvis
der er noget der skal laves. Og når mekanikeren så har rettet op på fejlen,
skriver han en rapport om hvad han
har ændret, som piloten så læser, før
han flyver igen. Men nogle gange går
det galt…
P: pilotens rapport.
M: Mekanikerens svar.
P: Testflyvningen gik ok, men den
automatiske landing var noget hård.
M: Der er ikke installeret automatisk
landing på dette fly…
P: Et eller andet sidder løst i cockpittet!
M: Et eller andet er blevet strammet i
cockpittet!
P: Bevis på læk i højre sides landingsstel
M: Beviset fjernet…
P: Modstandslåse får gashåndtaget til
at sidde fast
M: Det er ligesom dét, de er der for!
P: Radioen er ude af drift.
M: Radioen er altid ude af drift, når
den står på OFF!!
P: Flyet opfører sig sjovt!
M: Flyet har fået besked på at tage sig
lidt sammen, flyve ordentligt og være
lidt seriøst!

Skrevet af Britta Fandrup
Den 27. april deltog Mathias Eskesen
i ”Scenen er din” på TV2. Mathias
deltog i den kategori, der hedder juniorsang. Udsendelsen var direkte og
blev optaget i Risby lidt udenfor København. Mathias havde medbragt
søskende, forældre, bedsteforældre,
onkler og tanter – og tre IDF'ere, så
der rigtig kunne klappes af ham. Og
det blev der!
Mathias var blevet filmet og fortalte
lidt om sig selv til tv:
Selvom Mathias fra Åbybro elsker at
gøre folk glade med sin sang (og desuden går til noget så tilforladeligt som
spejder), er han også en værre drillepind. Mathias har nemlig en hobby,
som kan være lidt anstrengende for
hans venner og familie: Han elsker
ubrugelig Viden.
Ubrugelig Viden er mærkværdige løsrevne oplysninger om fx. historie, na-

turvidenskab eller statistik. Mathias
har adskillige bøger i sin bogreol fyldt
med den slags informationer. Og han
elsker at dele ud af den ubrugelige viden, hvor som helst, og når som helst for han har med stor ildhu lært mange
af de meningsløse oplysninger udenad.
Derfor hører man ofte Mathias' familie eller spejderkammerater sukke dybt
og inderligt, når det igen lyder fra Mathias: "Vidste I at...." Men irritationen
bremser ikke Mathias.
Det gør det jo bare endnu sjovere at
fyre ubrugelig viden af, så kan jeg drille dem lidt med dét.
Mathias sang: "Sig du ka li mig".
Mathias sang rigtig flot, desværre
syntes dommerne bedre om hans
konkurrent. Men det var rigtig flot at
nå så langt, at man kommer i fjernsynet.
Tillykke Mathias!

Q

Det var alt herfra!
Hold jer muntre indtil næste IDF-nyt.

IDF NYT
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Unge med sjældne diagnoser
- har de noget til fælles?
Referat: Vibeke Lubanski
Center for Små Handicapgrupper har
de forgangne to år haft fokus rettet
mod de unge. Hvordan er det at være
ung og leve med en sjælden diagnose?
Hvilke behov har man? Hvilke drømme har man?
Er der noget særligt, der gør sig gældende for den gruppe? Kan man have
glæde af at være sammen med andre
med andre diagnoser? Hvad giver
det?
Hvem er ”unge med
sjældne diagnoser”?.
Unge med sjældne diagnoser er ligeså
forskellige som alle andre unge, og
diagnoserne kan hedde: Carpenter,
Noonan, blackfan-diamond, gaucher,
albinisme, væksthæmning, apert,
crouzon, immundefekt og rygmarvsbrok. Nogle er synlige handicaps i
form af forskellige deformiteter på
skelettet, syns- og hørenedsættelse,
lav vækst o.l.. Andre er helt usynlige
medicinske diagnoser, som blodsygdomme, stofskiftesygdomme mm.
At være ung er som bekendt også et
vidt begreb. I projektet her hedder
målgruppen de 12-30-årige, men det
er naturligvis meget forskelligt, hvilke ting der er vigtige i de forskellige
aldre, og hvilke behov man har.
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At være teenager
med en sjælden diagnose?
Når man er teenager, handler det for
alle om at skille sig så lidt ud som muligt. Man vil bare gerne hænge på og
være en del af gruppen. Det er pinligt, hvis der skal tages særlig hensyn.
Langt de fleste har det sådan, at hvis
der ikke direkte er nogen, der spørger,
så skal der helst ikke tales om ”det” –
diagnosen og dens betydninger. Det
går som regel fint i folkeskolen, for
der er man sammen med kammerater, der har kendt én hele vejen igennem. Det går også videre frem, hvor
man stadig har sine forældre og nærmeste venner tæt på, men når man så
bliver 18 år og skal til at forsørge sig
selv og måske flytter hjemmefra, er
der flere ting, der dukker op.
De vigtigste behov i teenage-årene
synes at være, at man får hjælp til at
få opbygget sin selvtillid, at få hjælp
til at holde fokus på de ting, man er
god til og ikke bliver passet for godt
på (pakket ind i vat). Det er også vigtigt ind imellem at være sammen med
nogle andre, der også har en sygdom/
handicap, så den unge ser, at han/
hun ikke er den eneste i verden!
At blive voksen
med en sjælden diagnose?
Lige meget hvor god man er til at
skjule, at man har en sjælden diag-
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nose, og hvor lidt man egentlig synes,
det fylder, så vil det dukke op med
jævne mellemrum. For nogle handler
det om at sygdommen/handicappet
påvirker ens fysik, så man hurtigere
bliver træt, og derfor har sværere ved
at klare en videregående uddannelse eller et job. Det oplever flere er et
stort problem i forhold til vores moderne samfund , hvor der er meget
fart på. De føler, de bliver mødt enten
med mistro – kan det nu også være
rigtigt, at du er syg, for du ser da frisk
ud – eller med overforståelse så de får
en førtidspension, før de overhovedet
har bedt om det, og det er ikke særlig
fedt, når man er ung og gerne vil lave
noget meningsfyldt i livet.
For andre dukker det frem i forbindelse med parforhold og drømmen
om at få børn. Kan jeg holde til at få
børn? Vil de arve sygdommen? Kan
jeg få lov til at adoptere? Hvordan får
jeg sagt til min kæreste, at jeg har det
her?
Et andet vigtigt aspekt er jo, at ens
historie er bygget op omkring det at
have en diagnose. Mange har en lang
erfaring med hospitaler, undersøgelser og det, sygdom gør ved en familie
på godt og ondt.
Når man er ved at blive voksen, har
man stadig brug for vejledning, men
pludselig er man langt væk fra vejleder-systemerne. Det er lidt tilfældighederne, der bestemmer hvilken
vejledning man får, og ofte er det forældrene, der fortsætter i koordinator-

rollen med at finde mere viden og vejledning. Her er der stadig et stort hul.
CSH ungdomsprojekt fremover
Der er et år tilbage af CSHs første
ungdomsprojekt. I 2007 skal vi arbejde med dels at få lavet en vidensbank
ud fra de behov, vi nu ved der er, samt
udbrede kendskabet til det; men vi
vil også meget gerne holde nogle kurser for forældre og unge. For at vi kan
gøre det arbejde godt nok, er det vigtigt at få feedback fra jer derude – så
hvis denne artikel har sat nogle tanker i gang, eller du er ung og har lyst
til at komme med i unge-netværket,
så kontakt endelig projektleder Vibeke Lubanski på tlf. 33360136 eller på
mail vibeke.lubanski@csh.dk
Nyt unge projekt starter til sommer
Efter sommerferien 2007 starter vi
desuden et nyt 3½-årigt ungdomsprojekt op, der i korthed går ud på
at uddanne nogle unge med sjældne
diagnoser til ungdomspiloter. Dvs.
særligt vidende på området. Mere information om det kommer til sommer. Q

• Ved du hvorfor der er kameler i ørkenen og århusianere i Århus? - Det
er, fordi araberne fik lov til at vælge
først.
• Hvorfor opererer århusianske læger kun med én strømpe på? – De
bruger den anden til at bedøve med.

IDF NYT
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Handicappede i forlystelsesparker
Fra bladet ”Hjertebarnet juli 2006”
Sommeren er landet, og vandet og
forlystelserne lokker os ud af stuerne.
Men vi, der har et barn med et handicap, tænker os nok lidt mere om, før
vi finder pengepungen frem og drager ind i sommerlandets jungle af forlystelsessteder, for hvor kan vi være
sikre på, at der bliver taget hensyn til
den handicappede, så han eller hun
også kan få en dejlig dag at se tilbage
på.
FÅRUP SOMMERLAND

Der er få handicap P-pladser, og man
er ikke god til at kontrollere, hvem der
bruger dem.
Der er en ledsagerordning, hvilket
vil sige, at den handicappede betaler fuld pris, men ledsageren kommer gratis ind. Inde i parken kan man
ved henvendelse i informationen få
udleveret et VIS-HENSYN kort, som
man skal bære synligt, så kan man
springe køerne over og komme til
forlystelserne via udgangen. Så snart
kontrolløren har set skiltet, er hjælpsomheden i top, og man får tilbudt en
ekstra tur i forlystelsen. Man møder
smil hele vejen rundt, og alle er meget
hjælpsomme. Samtidig er her muligt
at komme frem stort set alle steder i
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parken, der er flere handicaptoiletter,
og her er også babycare-centre, hvor
man kan få gratis bleer, hvis der er behov for det.
BON BON LAND
Også her har man en
helt klar handicappolitik, prisen for én
med et synligt handicap eller som kan
legitimere sit handicap kommer ind
for halv pris og ledsageren ligeså. Dog
skal man have et ledsagerkort eller et
børneledsagerkort.
Man har gjort alle stier ekstra brede, så kørestolsbrugere lettere kan
komme rundt, og man er opmærksom på, hvis noget ikke fungerer for
handicappede. Hvis man har behov
for hjælp, skal man bare kontakte en
af arbejderne, og hjælpen skulle være
i nærheden.
Her er også P-pladser for handicappede lige ved indgangen.
DJURS
SOMMERLAND
Her er ledsageren også
gratis ved forevisning af
gyldigt ledsagerkort eller børneledsagerkort.
Der findes ingen yderligere oplysning om stedets handicappolitik.
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LEGOLAND
Har også en handicappolitik, der er
positiv.
Her arbejder man konstant med at
bedre stedet, så alle – handicap eller
ej – kan få udbytte af et besøg i parken.
Der er hjælp at hente ved
forlystelserne, og man bestræber sig på, at der er
ramper ved alle forlystelser,
de få steder, der ikke er, kan
man bede om hjælp. Også her tager
man hensyn til handicappede, der
måske ikke kan stå i en lang kø, men
man kan kun springe køen over sammen med én ledsager.
På Handicapdage skal medbringes
medlemskort fra IDF.
BAKKEN
Her er der en handicappolitik, der tilgodeser de synligt
handicappede, som
man tager ekstra
hensyn til.

JESPERHUS BLOMSTERPARK
Man forsøger at gøre parken og campingpladsen mere handicapvenlig,
men allerede nu er det muligt for handicappede at komme rundt i parken,
og på campingpladsen er der handicapfaciliteter ved alle toiletter.
TIVOLIFRIHEDEN
Ingen synlig handicappolitik.
TIVOLI KAROLINELUND AALBORG
Ingen synlig handicappolitik.
Ledsagerkort og børneledsagerkort
kan man læse om på www.handicap.
dk/ibs . Der kan man se, hvilke kriterier, man skal opfylde for at få et kort.
Prisen for et ledsagerkort er 100 kr.,
det gælder i 2 år. Prisen for et børneledsagerkort er 100 kr., det gælder fra
oprettelsestidspunktet til barnet fylder 10 år.
Medlemskort til IDF, som fås ved henvendelse til information@idf.dk giver
også nogle steder adgang til reduceret pris. Q

TIVOLI
Ved forevisning af gyldigt ledsagerkort eller børneledsagerkort kommer
ledsager gratis ind. Derudover anbefales det at checke egne interesser på
Tivolis hjemmeside (www.tivoli.dk)
Hvor man kan se mere om handicappolitikken ved de enkelte forlystelser,
da der er forskellige regler og hensyn
alt efter hvilken forlystelse, man snakker om.

AGF er på vej hjem fra en udekamp,
hvor det gik rigtig skidt. Træneren
rejser sig op i bussen, og siger, "det
her går simpelthen ikke mere. Vi bliver nød til at starte helt forfra." Han
tager en fodbold op fra tasken, og siger, "sådan her ser en fodbold ud!" Så
lyder en stemme nede bag fra bussen: "Hov, hov, ikke så hurtig!"

IDF NYT
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Evaluering af familiekursus 2006
Referat: Christina Voigt
I forbindelse med familiekurset 06 afsluttede vi med en evaluering af kurset. Dette har de sidste par år foregået
skriftligt, og det er et rigtig godt arbejdsredskab for bestyrelsen. Vi tager
udgangspunkt i de ideer og vurderinger deltagerne kommer med, når vi
skal vælge sted og sammensætning
af næste års kurser. Således også i år,
men det vender jeg tilbage til – først
lidt om evalueringen.
Generelt kan man sige, at der er flere
nye medlemmer som deltager i familiekurset. En hel del har deltaget mindre end fem år og det betyder, at vi
kan vende tilbage til nogle af de foredragstyper, som ligger nogle år tilbage. Dette kunne også ses af bevæggrundene til at deltage i kurset; mange ville meget gerne have ny/mere viden om immundefekter. Kun ganske
få betaler selv for kurset, hvilket betyder langt de fleste ikke har de store
udgifter med at deltage i foreningens
aktivitet.
Tendensen var, at de fleste syntes at
der var tilpas med foredrag, en mindre gruppe at der godt kunne være
flere, og en ganske lille gruppe, at der
var for mange. Desuden ønskede flere, at vi vendte tilbage til en enkel fridag midt i ugen, hvilket vi så gør i år.
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Som I kunne læse i sidste nummer af
IDF-nyt er udgifterne til familiekurset langt højere end mange forventer.
Dette kunne også ses af evalueringsskemaet, hvor flere troede at foreningens udgifter til en familie på kursus
udgjorde 2000 kr. – beløbet er langt
højere – men det har I jo allerede kunnet læse om.
Holdningen til kurset var meget positiv. I gennemsnit fik det cirka karakteren 8 ( ud af 10 mulige), hvilket er
rigtig godt. Deltagerne havde mange
gode ideer til, hvad der kunne gøre
det endnu bedre, og det har vi forsøgt at tilgodese i dette års program.
Her kan nævnes; samtaler med Birgitte, sove længe (en enkelt dag),
mere fællesspisning, en fridag samt
lidt for børnene under seks år. Generelt var deltagerne meget tilfredse
med de foredrag/aktiviteter der blev
afholdt, og også dette ses i dette års
program, hvor Falckredderen Palle
kommer igen. Både team-øvelser for
familierne og stedets børneaktiviteter var meget populære, så det håber
vi også bliver tilfældet i år. Derudover
har vi søgt at fastholde de ting, som
blev nævnt som gode i 2006 i dette års
kursus bl.a. team aktiv, badeland, relevante foredrag, gode huse og prioritering af det sociale liv for deltagerne
samt fællesspisninger.
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I skemaet blev spurgt til hvor man
ønskede næste års kursus afholdt.
De fleste ønsker lød på Sjælland og
Bornholm, hvilket bestyrelsen arbejder videre på. Desuden var der
mange forslag til at afholde kurset
i Lalandia. Bestyrelsen var derfor i
november dernede for at se på huse,
aktivitetsmuligheder m.m. Desværre
levede Lalandia ikke op til vores forventninger og vi valgte derfor at vende tilbage til Skallerup Klit Feriecenter, som mange var rigtig glade for. De
primære anke på Skallerup Klint var,
at husene lå langt fra hinanden. Dette
håber vi at kunne gøre lidt bedre i år

sådan, at alle familier kan få lettere
ved at gå på besøg. Desuden fastholder vi sidste års initiativ med at holde
fælles aftenkaffe. Det håber vi, sammen med flere fælles måltider, kan
være med til at de nye familier hurtigt
integreres i foreningen.
Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne
takke for de mange gode og konstruktive tilbagemeldinger. Som før nævnt,
er det et rigtig godt arbejdsredskab
når vi skal planlægge kommende års
familiekurser, og det at evalueringen
er skriftlig gør, at alle deltagere kommer til orde. Vi forsøger at tilgodese
flest muliges behov og ønsker til familiekurserne og glæder os derfor til,
at se rigtig mange til familiekursus
2007. Q

GAMMANORM ÆNDRER
REGISTRERINGSSTATUS
Referat: Sven Fandrup
Octapharma meddeler i et brev dateret 15. maj 2007:
Gammanorm ændrer fra den 18. juni
2007 registreringsstatus fra national
registrering til europæisk MRP-registrering (Mutual Recognition Årocedure).

apoteker og forhandlere i Danmark.
Fra samme dato vil det være muligt
at bestille Gammanorm med ny registrering fra Nomeco og KV Tjellesen.
Ændringen i registreringsstatus indebærer ingen forandringer i produktets indhold og brug. Q

I forbindelse med denne ændring
trækkes pakningerne tilbage fra alle
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Aktivitetsoversigt for 2007
Måned/dato

Aktivitet

Juni
1.-3.

Nordisk møde for Primær Immundefekt

Juli
Frederiksholms Kanal 2, 3

Til:
Socialminister Eva Kjer Hansen
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Socialudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

DK-1220 København K
Telefon 33 14 00 10
Fax 33 14 55 09

30/6-7/7
August

Handicap-dag i Ebeltoft Zoo
IDF Nyt udsendes

mail@sjaeldnediagnoser.dk
www.sjaeldnediagnoser.dk
Under protektion af
H.K.H. Kronprinsesse Mary

Den 19. marts 2007

Udtalelse fra Sjældne Diagnoser

September
22.
29.-30.

Sjældne Diagnoser har i forbindelse med repræsentantskabsmøde 16.-17. marts
2007 drøftet tab af dagpengerettigheder efter forældres pasning af deres
handicappede børn, der udføres for vederlag frem for anden aflønning.

Oktober

Sjældne Diagnoser finder det uacceptabelt, at aflønningsformen i forbindelse
med forældrenes pasning af deres handicappede børn kan føre til, at omsorgspersonen mister sine rettigheder i dagpengesystemet, og således kan komme
utilsigtet i klemme.

November

Sjældne Diagnoser opfordrer regeringen og de politiske partier til at ændre
reglerne, så pasning af handicappede børn ikke medfører tab af dagpengeret.

Familiekursus med bestyrelsesmøde, Skallerlup Klit
(med bestyrelsesmøde)

10.-11.

Åbent arrangment på Dyrehavsbakken, Kbh. (dato foreløbig)
Handicapdag i Legoland
Bestyrelsesmøde

Sjældne Diagnoser repræsentatskabsmøde

December
IDF Nyt udsendes
Januar

Yderligere kommentarer: Formand Torben Grønnebæk, tlf. 4142 5760

Februar

Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 34 foreninger for familier med
sjældne sygdomme og handicap. Formålet med Sjældne Diagnosers arbejde er at
forbedre vilkårene for de sjældne sygdomsgrupper. Se
www.sjaeldnediagnoser.dk

Marts
IDF Nyt udsendes
April
Maj
Juni

Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 34 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap
Vi arbejder for at forbedre vilkårene for de sjældne sygdomsgrupper
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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, M 26 29 26 23, 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, M. 26 22 21 85, Jannie_79@hotmail.dk

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@webnet.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2009

Lene H. Ammundsen, Rørkærsvej 19, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 24 33, lene.ammundsen@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2009

Debbie Beck Vinther, Varbjergvej 5, 5464 Brenderup
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
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