
Hei, AIle sammen

Sa har lwsten tatt et godt tak igjen, og det er tid for og sende dere noen ord. Ar 2002 startet
med masse optimisme! Vi ble tildelt midler til og arrangere en opplevelsesrik
sommersamling for unge med AMC, som er en gruppe som vi har sett lite til, og som
kanskje ikke har tatt sa mye oppmerksomhet! Med positivt svar fra "HeIse og
rehabilitering" var iveren stor til a starte planleggingen av sommerens opplevelse for
gruppen 18-30 ar! Med enge krefter og litt innleid hjelp, startet forberedelsene like etter jul.
Mange timers jobb ble lagt ned fram mot varen, og responsen var tilsynelatende positiv fra
de aktuelle deltakerne.

Ved endelig, bindende pamelding var antallet ca. 10 personer, et antall vi synes var bra sett
i forhold til vart medlemstall. Programmet var innholdsrikt og utfordrende, men vi fikk
tilbakemeldinger pa at dette var spennende. Like f0r juli-uka skulle ga av staben, begynte
forfallene a stmmme pa. Mange av begrunnelsene var svrert "tynne". Dette skapte en del
frustrasjon for han som hadde patatt seg ansvaret for hele opplegget, og brukt masse tid til a
ta dette til pa best mulig mate. Men dagen f0r et arrangement skal starte, skaper det vansker
med a avlyse. Det var gjort mange avtaler med akt0rer som skulle gjennomf0re flere
aktiviteter i 10pet av uka, og det er ikke bare a avbestille i full fart. Vi i hovedstyret sitter
nesten lamslatt over hva som har skjedd, og personlig reagerer jeg nesten i sinne. Det er for
enkelt a bare ta en telefon med de begrunnelsene vi fikk!! Denne opplevelsen tar fra oss
lyst til og sette i gang et stort arbeid igjen! - pa lang tid! Og vi tar som forening ikke noe
pluss ved vurdering av senere s0knader. Jeg viI tro dette kan ta konsekvenser for oss. Dette
har gjort en del med inspirasjonen til a pmve a ta til noe for medlemmene. Det er aldri lett
a ta medlemmene til a vrere mer aktive, men nar man tar et slikt unikt, gratis tilbud, synes
jeg det er trist at det ender med 4 deltakere!! Jeg synes det er viktig at dere alle tar vite om
at vi virkelig gj0r et fors0k pa a ta til noe!!

I juni var det likemannssamling og arsffi0te i Alesund, en hyggelig helg med bade barn og
voksne med AMC. Ca 20 personer deltok.

I lwst er det vervekampanje i NHF. Det viser seg for var del at vi har frerre medlemmer enn
pa lenge, uvisst av hvilken grunn. En grunn er at medlemskontigenten ikke blir betalt. Vi
haper dette kan rettes opp igjen, sa jeg ber alle om a engasjere seg i det a ta flere
medlemmer i AMC-foreningen. Et st0ttemedlemskap koster for eksempel135 kr/k
Medlemstallet tar konsekvenser for driftstilskuddet vart. Det er ogsa en forutsetting at man
er medlem for a ta fordel av arrange menter, som for eksempellikemannssamlingene.
Deltakerne pa slike samlinger gir uttrykk for at det er det de 0nsker, og at det gir sa mye a
treffe andre barn og voksne/pamrende. Vi er godt i gang med planleggingen av en nordisk
likemannssamling i Falkenberg, Sverige til sommeren.

Til slutt viI jeg 0nske alle medlemmene en riktig God Jul, og et Godt Nytt Ar

Hilsen Berit



Sylvi Bratheim,j 1967, har Amc, er mor til Joakim,j1990, som ogsa
harAMC
Tlf:35595882

Eldbj@rg Madsen, mor til Ashild, j 1998 sam har AMC
T!l69271793

Helge Bromstad,j1942, som har AMC
11/ 74088737

Anne M Torgersen, mor til Kristine, j 1992, som har AMC
Tlf: 74149019

Asa Halsetmnning,j 1976, har AMC
Tlf: 72481995/95730993.

Hilde Nilsson, j 1990, har AMC
Tlf: 67131008

Beate Aunan,j 1974, har AMC
Tlf: 90176701

Monica Haugen,j 1970, har AMC
11/ 77066511

Mama Fortun,j 1961, har AMC
11/ 55329896

Stig-Morten Sandvik,j 1970, har AMC
Tlf: 90102973

Vare likemannskontakter kan dere ringe til dersom du vii sprJrre om noe, enten du har AMC
eller erfareldrelparrJrende til en som har AMC-diagnosen.



AMC foreningens hjemmeside!

http://www.amc-info.com

mc foreningens hjemmeside er pa nytt blitt oppdatert
m en masse godsaker. Sam dere vii se har vi ogsa lagt
iI noen nye funksjoner pa siden var. Vi har laget en
iskusjonsgruppe hvor vi vil fors0ke a "dra" i gang noen

nteressante diskusjoner etter hvert, det vii ogsa vcsre
muligheter for a stille sp0rsmal i denne diskusjonsgruppen
og hvor man forhapentligvis vii fa vettuge svar fra ass i
styret eller andre sam 0nsker a bidra med noe. Om man
ikke 0nsker a vcsre med pa diskusjoner sa er det ogsa en
gjestebok pa siden hvor det er muligheter til a sende en
liten hilsen til foreningen. Har du noen forslag eller ideer
pa saker vi i styret skal jobbe med sa er det ogsa lagt inn
en forslagsboks pa siden. Kart sagt, sa har vi fors0kt a
lage denne siden mer nyttig og brukervennlig for yare
medlemmer. Ta deg en tur innom og se deg am l! l!!

Barcelona - byen for aile

Barcelona, Spanias nest st0rste by, en by med stil og er absolutt et bes0k verdt.
Siden Francos d0d i 1975 har det skjedd mye for tilrettelegging for
funksjonshemmede mennesker. Byen fremtrer i dag sam en av Europas mest
handikapvennlige byer nar man snakker am tilgjenglighet. Det er iverksatt en
tiarsplan for perioden 1996-2006 hvor aile offentlige omrader skal vcsre tilgjenglige
for aile inne ar 2006. Mye har allerede skjedd. Man ser at det er nedsenkede
fortauskanter og fotgjengeroverganger. Fortauene er dessuten brede og belagt med
fliser, sam gj0r det enkelt a komme rundt i byen med rullestol. Telefonbokser er lave,
hver tredje buss er en sakalt lavgulvsbuss hvor det automatisk skyves en rampe ut
nar en rullestolbruker skal am bard, am ikke det er nok sa "kneler" bussen. Om man
ikke 0nsker a ta buss sa finnes det et start antall rullestoltilpassede taxier.
Tilgjengligheten til mange av butikkene er forbl0ffende god. Undertegnede vii med
dette trygt anbefale Barcelona for ALLE mennesker.

Los Invalidos

Ferie tips eller forslag hvor vi skallegge likemannssamlingene.

Ulike ferietips til yare medlemmer? Steder du har vcsrt sam har vcsrt 9 t
tilrettelagt sam du trygt kan anbefale andre og reise til! Send gjerne t lite hint til
ass am det, sa skal vi s0rge for a fa formidle det videre til yare m tflemmer.

Har du forslag til hvor vi kan legge likemannsamlingen i ar 20 LJ., sa gi ass n
tilbakemelding sa skal styret se hva vi kan gj0re.

Los Invalidos

http://www.amc-info.com
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AMC foreningens sommertreff ~ . ,~~ ~
~ !- ~ ",7 /, ~ Hove Leir- og Friluftssenter pa Trom0ya ved Arendal ,~ ,./ 'I ~
-= "",' .::/:AJ 7 L0rdag 27. juli til 10rdag 3. august. ~ ~~-Ji7

~Ivlv-foreningen inviterte medlemmene mellom 16 og 30 ar til et sommertreff pa Kov~ ~eir
og Friluftssenter tidligere i ar. Til tross for gode tilbakemeldinger fra de aktuelle medlemmene,
under planleggingen av sommertreffet ble deltakelsen heller laber. Men na skal jeg ikke dvele sa
lenge ved akkurat det. Som man sier "glasset er halvfullt ikke halvtomt".

Formalet med sommertreffet var at man skulle arrangere et treff for ungdom med AMC. Et
sommertreff som skulle Va3refritatt for kjedelige m0ter og eviglange diskusjoner om rettigheter osv.
Kort sagt skulle det Va3reen leir preget av lek, moro og kanskje en mulighet til a presse en grense
eller to. Pa grunn av at deltakelsen ble sapass liten som den var, sa ble vi tvunget til a avlyse noen
av aktivitetene som var planlagt, men de fleste av aktivitetene ble gjennomf0rt med stort hell.

L0rdag 27. juli ankom vi Trom0ya med store forventninger. Ettermiddagen ble brukt
fortrinnsvis til a bli kjent med hverandre. S0ndagen ble brukt til a bli bedre kjent pa leiromradet. For
de som ikke har Va3rt pa Hove sa vil jeg informere om at dette er et stort og praktfullt anlegg, som
det faktisk tar litt tid til a bli kjent pa. Noen av deltakerne badet i sj0en, andre valgte a bruke
anledningen til a se hva sj0en hadde a by pa av matressurser, uten stort hell. Kvelden ble tilbrakt i
Arendal pa kino og en snartur innom pa karaokebar, hvor noen av deltakerne fikk vist frem sine
sangtalenter.

Mandag 29. juli. Planen var at vi skulle arrangere et introduksjonskurs i dykking, men vi
valgte a avlyse denne aktiviteten. Selv om dykkekurset ble avlyst sa hadde vi tilgang til et basseng
i Grimstad som vi tilbringte mesteparten av formiddagen i. Etter endt dyst i bassenget dro vi inn til
Grimstad sentrum og tittet litt pa havnelivet og pa byen for 0vrig.

Tirsdag 30. juli. Utpr0ving av diverse sykler som er tilpasset for funksjonshemmede. Aktiv
Hjelpemidler bisto med dette. Her fikk vi testet ut ulike sykler som var tilpasset de fleste behov.

Onsdag 31. juli. Vannsportsaktiviteter sto pa aktivitetsplanen denne dagen. Dette var den
siste aktiviteten som ble avlyst pa grunn av fa deltakere. Istede valgte vi a dra inn til Kristiansand,
hvor vi brukte hele dagen pa a kose oss og se pa hva byen har a tilby.

Torsdag 1. august. Selvforsvarskurs! Vi hadde leid inn tre instrukt0rer fra Oslo som skulle
kurse oss i selvforsvar for funksjonshemmede. Dette kurset pagikk hele dagen, kun avbrutt med en
lunsj pause. Kurset var en suksess og deltakerne fikk meget god instruksjoner i ulike mater a
forsvare seg pa. Dette kan absolutt anbefales. Vi avsluttet kvelden med reker med diverse tilbeh0r.
Senere pa kvelden ble det et forrykende tordenva3r, sa vi matte haste inn i hytta for ikke a bli vat
eller "grillet" av Iyn. Til opplysning sa var det faktis flere Iynnedslag inne pa leiromradet den
kvelden. Skummeltll ©

Fredag 2. august. Rafting i Evje. Her fikk vi virkelig presset grensene til det ytterste. Vi var
med pa en raftetur som absolutt hadde masse a by pa. Bade av sV0mming i elv, renne ned "dropp"
(Ies. liten foss), valser etc. Masse adrenalin og moro!! Vi avsluttet turen i Evje med en middag pa
en av de lokale kroene. Resten av ettermiddagen og kvelden ble brukt til a pakke.

L0rdag 3. august. Avreise. Vi var vel slitne aile som en nar 10rdagen kom. Men jeg tror at de
fleste av oss var meget godt forn0yde med sommertreffet, alt tatt i betraktning. Vi hadde aile fatt ,
lekt oss, fatt oss en god latter, diskutert, spilt ulike kort- og brettspill, presset ulike grenser, blitt )
kjent med nye folkt og ikke minst hatt det g0Y· yr)

Til aile dere som ikke ble med: Dere gikk virkelig glipp av noel!! .l~

Hilsen
Stig Morten Sandvik

los invalidos



ARSM0TET I AMC
AVHOLDES

L0RDAG 26.APRIL 2003
KL. 14.00

pA RICA HELL HOTELL, STJ0RDAL.

Saker som 0nskes behandlet pa arsm0tet, bes sendes skriftlig
til hovedstyret, vlleder innen 26. februar 03.

Anbefaling til aile smabarnsforeldre

Forberedelsen til skolestart er ingen enkel sak, verken for barn eller foreldre.
Enda verre er det vist barnet er funksjonshemmet og trenger tilrettelegging. VI
har selv ei jente, Silje, som begynte pa skole na i h0St.

Vare anbefalinger til dere er: Start tidlig a ta kontakt med skolen. Vi startet 2 ar
f0r hun skulle begynne. Vi var inne for a si hei til rektor, og for a fortelle at om 2
ar kommer vi!!!. Ergoterapeut var inne pa skolen f0rstegang ca. 11/2 ar f0r
skolestart. Det er nok mange som tenker at, deUe er jo alt for tidlig! Men vi kan
forsikre dere om at ting tar tid. Fremdeles er det noen "smating" som mangler for
at Silje skal ha alt pa plass. Skolen til Silje er forholdsvis ny, men det betyr ikka
at ting er tilrettelagt!!

Sa av erfaring, vii vi oppfordre aile dere smabarnsforeldre med
funksjonshemmede barn: Ta kontakt med skolen, sa de far tid pa seg til a gj0re
evnet. Forandringer.

Hilsen Hilde og Jan Arne Pedersen, Trondheim

NORDISK AMC- TREFF 20031
De nordiske AMC- foreningene arrangerer AMC-trett i

Falkenberg, Sverige 24.-27.juJi 2003.
Falkenberg Jigger ca. 10 mil Sfi!Jrfor Gfi!Jteborg.Hote//et Jigger ved stranden,

og det er bra tilgjengeJighet pa hote/let og utendfi!Jrs.
Det blir et spennende program i lfi!Jpetav disse 3 dagene, med bade

fagpersoner og brukere.
Vi /egger ved et FOREL(l}PIG program for trettet.
Det er beregnet at 5 familier kan delta fra Norge.

Det vii bJi en egenande/ pro familie pa ca 2000 kr. for he/e oppho/det.
De som er interessert i a delta, kan ta kontakt med Eldbjfi!JrgMadsen, tlf.

41328146
inn en 10.januar 03.

Hilsen Hovedstyret i AMC.



HOVEDSTYRET I LANDSFORENINGEN FOR AMC 2002/2003
VALGT pA ARSM0TET 30/6-2002

BERlT EVENSEN
SIRIUSVElEN 72, 3942 PORSGRUNN
TLF/FAX: 35510130 MOBlit 92026317
E-PO ST: berevens@online.no

STIG MORTEN SANDVIK
LARS ONSAGERSVEI 10-13, 7030 TRONDHEIM
TLF: 73889003 MOBlit 90102973
E-POST: stigsan@stud.ntnu.no

HILDE 0STHUS PEDERSEN
H0GSETGRENDA 9, 7026 TRONDHEIM
TLF: 72565636 MOBlit: 93200662
E- PO ST: ji:!nfJl:p-@QJ11in~_J1Q.

ELDBJ0RG MADSEN
ENGFARET 4E, 1518 MOSS
TLF: 69271793
E-POST: elmad@c2i.net

STIAN KLAUSEN
MYRULLVElEN 10,4330 ALGARD
TLF: 51619235
E-POST: sh.klaus@online.no

HELGE BROMSTAD
JULSBORG 14, 7600 LEV ANGER
TLF: 74088737, FAX: 74056597
E-POST: hbroms@online.no

GUNN FORSMANN
SVARTAVEIEN 15, 3615 KONGSBERG
TLF:32734741

mailto:berevens@online.no
mailto:stigsan@stud.ntnu.no
mailto:elmad@c2i.net
mailto:sh.klaus@online.no
mailto:hbroms@online.no


RAPPORT
Fra likemannssamlingen for AMC

28/6 - 30/6 2002

Det har vrert en meget interessant helg for bade store og sma.
Med mottagelse av aIle pa fredag, startet to fortreffelige dager.

L0rdag hadde vi felles utflukt til Atlanterhavsparken akvarium.
Der kunne alle se og/eller mre pa forskjellige fisker og sel.

Etter lunsj fortalte Stig Morten Sandvik om sin oppvekst og sine erfaringer.
Noe som var spesielt nyttig for oss med barn med AMC.

Stian Klausen fortalte om hvor nyttig Halliwic-sv0mming er for kropps-
Beherskelsen, og om hvor vi kunne etablere kontakt for slik sV0mming.

Helge Bromstad informerte om ferieprosjekter for norske funksjonshemmede i
Spania.

S0ndag informerte Berit Evensen og Eldbj0rg Madsen om Nordisk samarbeid og om
Nordisk Likemannssamling i Falkenberg til neste ar, 2003.

Hilde 0sthus Pedersen
Sekretrer i Landsforeningen for AMC



24 - 27 juli 2003 pa Elite Hotel Stranbaden i Falkenberg, Sverige
Preliminart program

Torsdag 24 juli:
14.00 Ankomst och inkvartering - rummen tillgangliga fran 14.00
14.30 Valkomsthalsning och presentation av programmet
15.00 Tipspromenad med blandade grupper, tavlingar, kaffe och saft.
16.00 Bad i tempererad (34gr) bassang
18.00 Middag
19.30 Get together med nordisk spraktraning

Fredag 25 juli
08.00 Frukostlmorgenmad
09.00 Bitte Alborg (pre!.) fran Mun-H-Center talar om hur AMC paverkar munnens

funktion.
10.30 Kaffe
11.00 Nagon fran NSH som talar om nordiskt samarbete, alt. fran

soci alstyrel senl socialdepartementet
12.00 Lunch/frokost
13.00 Anders Olauson fran Agrenska (ett kunskapscenter utanf6r G6teborg) f6relaser

om deras familjeverksamhet, europeiskt och internationellt samarbete.
14.00 -16.00 Ridning pa Islandshastar.
18.00 Middag
19.30 En kvall med danska f6rtecken - Lone Bars0.

Lordag 26 juli
08.00 Frukostlmorgenmad
09.00 David Lega inspirerar med sina berattelser
10.30 Kaffe
11.00 Sonja H6gseth (AMC-teamet i Stockholm). Ett svenskt Habiliteringsprogram i

vardande
12.30 Lunch/frokost
14.00 Motorcyklar med sidovagn tar med barnen (och i man av plats) vuxna pa en

kortege genom Falkenberg.
18.00 Middag
19.30 Hur blir det nar man fyllt 18 ar - vuxna med AMC berattar.

Sondag 27 juli
08.00 Frukost/morgenmad
09.00 Habiliteringsprogram i Danmark, Norge, Finland och Sverige, diskussion, utbyte

av erfarenheter bland kursdeltagarna.
10.30 Kaffe
11.00 Utvardering av kursen, f6rslag till nasta kurs 2005.
12.00 Lunch/frokost
13.00 Kursen avslutas, hemfard


