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Landsforeningen for
Artrogryposis Multiplex
Congenita (AMC) ble
stiftet høsten 1987 og er
tilknyttet Norges
Handikapforbund.
Det er ca. 100 medlemmer
i foreningen, hvor ca
halvparten har diagnosen.

Nordisk samarbeid

I

1999 ble det etablert et
samarbeid mellom de

nordiske AMCforeningene. Hvert år
avholdes det felles
nordiske styremøter. Målet
erbl.a. å åtil felles
nordiske tiltak.

I

bulletinen kon du lese om:

Lederskifte i londsf oreningenfor AMC

. Stig Morten Skjeron tokker for seg og Lena
Korlsen er kommet inn som ny leder

Årsmøtea AMC 8. moi 2011

. Styrets sommensetning
o Hilsen

fro AffiC-styrets nyesle tilskudd

Lure tips i hverdogen:

. Ellinors sugerørholder

Likemannsarbeid
Et av foreningens vildigste
mål, er å bidra til å
skape kontakt mellom

AMCere og deres familier.
Likemannskontaktene er
personer som enten har
AMC eller er foreldre til
barn med AMC.
Annethvert år avholdes det

henholdsvis nasjonal og
nordisk likemanssamling.

Informasjon
Foreningen arbeider også
med å bidra til økt
kunnskap om diagnosen.
Foreningen deltar bl.a. i
utviklingen av prosjekter
relatert til AMC, og det
samarbeides med TRS om
å spre informasjon til ulike
deler av hj elpeapparatet
landet over.

Kontakt
Landsforeningen for AMC
Postboks 9217 Grønland
0134 OSLO
Telefon: 24 l0 24 00
Brxz 24 10 24 99

E-post:
post@amc-info.com

Kontaktperson:
Lena Mari Karlsen
Mobil: 901 52 674 E-post:

leder@amc-info.com

Nordisk likemonnssomling i AMC
o Kristonsand 4.-7. ougust 2011
Forskni ng om I ivs longe f unksjonsnedsett elser

:

o Nosjonolt kompetonse-senter for oldring og
helse hor utgitt to forskningsropporter om å
leve et longt liv med funksjonshemming
Likemonnsorbeid

Hvw *lojet
fre,vnole-r?
"Hvo med oss?"-kurs
orranger?-shele året

rundt omkring i hele
lqndet

For kontakt med hovedstyret i
Landsforeningen for AMC llll2:
LEDER
Lena Mari Karlsen (Sør-Trøndelag)
Klostergata 29A - 418,7030 Trondheim
Mobil: 901 52 674
E-mail: lena.karlsen@yahoo.no
NESTLEDER/SEKRET,IER

www.buf etot.nolhvomedoss

Hege Hundnes Klausen (Rogaland)

Mynrllveien 10, 4330 Åtgåra

Se+te,n4lrel
8.-9. LikemonnsKonferons e for styrets

likemonnskontokt.
Oslo 6ordermoen
16.-18. Styremøte AMC

ol<tobel

forbundsledelsen og I
londsf o reni ngsstyrene

for

nyø

tillittsvolgte

473 33 339
hege.klausen@lyse.net

E-mail:

KASSERER
Iril Hemmingbye (Akershus)

Kvevli, 1825 Blaker
Mobil: 977 92253
E-mail : irilhe@online.no

STYRENlEDLEM
Ellinor Nes Aune (Sør-Trøndelag)
Håkon Magnussons gate
3D,704lTr.heim
Tlflmob: 73 50 2l 12/ 908 52958
E-mail: ellinor 2@hotnail.com
STYREMEDI,EM

5. Årligsomling metlom

15. Kurs

Mobil:

I

londsforeningenes

hovedstyret i regi
ov NHF
Oslo 6ordermoen

Nina Risøy (Akershus) - permisjon
Martin Linges vei 14,2010 Strømmen
Tlflmob: 63 84 24 041920 92 612

E-mail:

t.

risoys@online.no

vÅRA

Gunn Forsmann @uskerud)

Mobil:
E-mail: gunn.forsman@ebnett.no

2.

VARA

Roar Gjerde (Oslo)
Stein§er
980 67 558

Mobil:

E-mail:

3.

rur_90@hotmail.com

VARA

Elise Solund Olsen (Oslo)
Olav Troviksv.60 Leil. HO105, 0864os1o

Mobil:

99237 708

Hei kje,re lesert.

Jo, do er min periode som leder i
Londsforeningen f or AMC ove? og min siste
leder i Bulletinen skol forfottes.
Denne perioden har preget det sittende
styrøt på godt og vondt. Som dere tidligere
har fått informosjon om så hor flere ov styremedlemmene vært
rommet ov alvorlig sykdom , men vi hor stått hon ov - som de sier litt
lengre nord i londet.

Til tross for dettehar vi gjennomført 2 store orrongementer i regi
ov Londsf oreningen f or AMC.

Først en nasjonol likemonnssomling i Tromsø, fullspekket ov
informosjon, somtaler og ikke minst muligheter til åtøye sine egne
grenser. Så en nordisk likemannsamling i Kristionsand i sommer
med langveisfarende deltokere både fraFærøyene og Filipinene. Nok
et orrongement fullt av nye tonker og utfordringer som mon konskje
ikke hor våget å to inn i diognoseforeningenes orbeid tidligere.
Jeg vil rette en stor tokk til de vokre, flotte og sterke damene som
hor innehott verv i styret de siste ? årene. Uten dere hadde ikke
dette gått!

Det er med stolthet og rok ?ygg jeg overloter roret til Leno Morie
Korlsen som i moi i år ble volgt inn som ny leder i Londsfo reningen.

siste leder vil jeg sitere vår kjæ,r e Åge
i- mårro vær i mårro, i går - gommel åglømt,dee
i dog du skol lewo, me drømrnon - du har drømt"

Som sistø ord i min
Aleksande?seni "Lo

Stig Morten Skjeran

Ord fro en nyrolgt leder med sommerfugler

i

mogen...

Det vor med utollige sommerfugler i mogen ot jeg
tokket jo til å stille som leder for vår londforening
på drsmøtet i moi i Trondheim. Jeg hor tross olt
bqre to år som styremedl em i perioden 2008-2070
bok meg. Å bli volgt inn i dette vervet er derfor
stort f or meg - og det e? en tillitt jeg skol jobbe
hordt for 6 vise meg verdig. Tusen tokk!

Etter tre måneder skulle en nå tro ot
sommerfuglene hodde roet seg litt, møn sonnheten
er jo ot del er NÅ de virkelig hor blitt oktive. Mineførstemåneder hor jegbore
hott gleden ov å se hvordon orbeidsgruppo for nordisk likemonnssomling hor
sqmlet trådene gjennom vårøn og somme?en, og tott del i det som for min del i
olle foll vot en tonkevekkende og inspirerende likemonnssomling. Tusen tokk til
dere f or ei godt plonlogt og fontostisk longhelg:)

førsle gang på torsdag kjente jeg en glede inni meg - en
tilfredshet over åvere del ov det f ellesskopet vi AMCere donner sommen. Disse

Do vi somlet oss f or

likemonnssomlingene er så utrolig viktige og det er når en ser hvordon olle trives
i hverondres selskop, utveksler erfaringer og knytter bånd, of en kjenner of olt
orbeidet som ligger bok virkelig er verdt det.
Og nå hor jeg gleden ov å lede styret og f oreninqen vår mot nok ei
likemonnssomling - denne gongen nosjonol i 2}t2l Vi hor allerede noøn gode idåer
vi skql byggevidere på når vi imidten ov september hor vår første
styremøtehelg i Trondheim. Somtidig tenker nok olle foreningens hoder bedre
enn våre fem, så dersom DU hor noen innspill vil vi gierne høre fra degl

Til slutt håper vi ot olle våre medlemmer og ondre interesserte går en god og
vorm høst i møtel
Leno Mori

Steinfjell Korlsen

Årsmøte

i Londsforenin gen f or

AMC

mqi ble årsmøtet i AtiC-forenitgen ovholdt på Royol Garden
Hotell i Trondheim. Det vor et fint lite møle og en like trivelig lunsj i
etterkont. På besøk for onledningen vor Kirsti Stenersen som representont
1øndag

frq

8.

NHF.

Tekst: Leno Korlsen

Det nye styret i AMC er fremdeles preget ov sykdom, men som vi hor vist de
siste årene lor vi ikke det stoppe oss. Nino hor permisjon fro sitt verv ut sin
periode. Do 6unn Forsmonn også hor en midlertidig pouse, har Roor Gjerde
fungert som styremedlem og vil fortsette med det frem til 6unn kommer
tilboke. For de som vor iTromsø på likemonns-somling ifjor, er dette et kjent
fjes. For olle ondre følger det øn hilsen fro Roor på neste side:)
Denne nye sommensetningen g1ør

of vi denne perioden er et spesielt ungt styre,

ei utvikling ieg ser på som svært positiv. Det er viktig å engosjere nye og lovende
AMCere, men det er også viktig å ho f oreldrerepresentonter og eldre voksne
med AMC. Vi som londsforening representerer jo nettopp olle!

Hovr:nsryRnT r LANDSFoREnITNGEN IioR AMC 09/10:
Lena Mari Karlsen

ny, valgt for to år

Hege Klausen

Hemmingby
EllinorNes Aune
Nina Risøy

ikke på valg
gjenval$, valgt for to år
ikke på valg
ikke på valg, perm. ut perioden

1.
2.

VARA:
VARA:
3. YARA:

Gunn Forsmann
Roar Gjerde
Elise Solund Olsen

gjenvalgt
ny
gjenvalg

VALGKOMITf:

Sylvi Bratheim (leder)
Berit Evensen
Monica Haugen

LEDER:
NESTLEDER oC
SEKRETÆR:
KASSERER:
STYREMEDLEM:
STYREMEDLEM:

kil

Leder og kasserer velges for to - 2 - år, og vararepresentanter
os valskomit6 velses for ett 1 - år.
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En hilsen fra AMC-styrets nyeste tilskuddl
Roor

6jerdeheter

jeg, f ødt 29 juni 1990 og f ikk

stilt

diognosen v ed f ødselen.
Kommer

fro Heimdol, men bor nå på egen student bolig

i

Steinkj er . tr eg går bachelo rgroden multimed iotekno logi
ved Høgskolen i Nord-Trøndelog (H|NT), og e? inne i

mitt ondre år

nå.

Spesielt interessert i doto o9 teknologi, er ofte ute og spiller fotboll, somt
driver med litt freerunninq og porkour.
treg valgte og tokke jo til d stille som voro fordi jeg ville få ett bedre innblikk i
hvordon f oreningen drives og fordi dear er øn erforing i seg selv. Ser virkelig
from til og v@re med videre og det virker veldig lovende ut i fro det lillejeg hor

deltott

på

hittil

Lure tips

=;

til

hverdogen: Ellinors sugerørholder!
Opplevd at sugerøret faller ut
glosset ndr du drikker brus?

I såfoll er en sugerørholder noe for
d.g. leg oppdoget denne på en
hjelpemiddelmesse der de hodde olt
fro store til små hjelpemiddel.

Sugerørholderen

holder

sugerøret
fast i glosset/koppen og du kon nytø
brusen uten d bli frustrert.
Ellinor

Hor du lignende tips eller ondre
idåer som kon lette hverdagen for
ondre AMCere - send det inn til

oss!

h{ordåsk Ae/åC
DEN

6, NORDISKE LIKEMANNSSAMLINGEN I AMC,

Den første nordiske samlingen iAMC fant sted i Danmark i 2001. Så fulgte
Sverige, og i 2005 var det vår tur til å være arrangør. Samlingen ble
avholdt i Langesund, med over 100 deltakere.

I år var det igjen

til å arrangere, og stedet var Kristiansand,
Denne gang kom det 93 deltakere. Familien som hadde reist lengst kom
Norges tur

fra Færøyene. Åpningen ble innledet med et dikt av Lars Saabye
Christensen, "På den andre siden av blått", et dikt til refleksjon i en tid
som har preget oss alle.
Gunvald Hagen, en ung mann med AMC, spilte mesterlig noen stykker på
piano. Han er utdannet jazz-musiker, underviser i pianospill og
komponerer stykker for piano. Dette var nydelig musikk!

Fredagens program ble innledet med foredrag av Mikael Andersson fra
Sverige, som foftalte om sin barndom, oppvekst og voksenliv uten armer
og bein. Armløs, benløs, men ikke håpløsl Dette er også tittelen på hans
bok om sitt liv. Han ankom hotellet med bil, uten noen form for hjelp.

I tillegg til Mikael, delte også avtroppende leder Stig Morten sine
erfaringer med sin kone Annikken, Han fortalte åpenhjeftig om hvordan
han i begynnelsen stadig stilte Annikken spørsmål om hun virkelig visste

hva hun var i ferd med å begi seg inn på, og på
denne måten ga henne flere muligheter til å
trekke seg". Til slutt måtte Anniken sette foten
ned for å vise at det i alle fall ikke var hun som
hadde noen betenkeligheter, Dette er nok kanskje
en situasjon flere kan kjenne seg igjen i?
Kanskje er det ikke alltid andres fordommer som
stikker kjepper i hjulene våre (billedlig eller
bokstavelig talt) - det kan også være at det er
våre egne tanker og fordommer som vises mest og
som betyr mest...?
AMC-foreningen takker Mikael, Stig Morten og Anniken for at vi fikk ta del
i deres private Iiv.

"Og ikke nok med det!" Homofil og funksjonshemmet,
Foredraget ble holdt av Monica Wegling,
Hun har skrevet en bok om temaet basert på en undersøkelse hun har
gjoft om homofili og funksjonshemning. Boken heter "Og ikke nok med
det!". Her har hun interujuet 9 kvinner og menn hvordan de opplever å
være homofil og funksjonshemmet. Felles for alle er at de lever med
dobbelt avvik.
Ut fra undersøkelsen kunne hun også si at det å ha en
funksjonsnedsettelse ikke hadde noen negativ betydning for å leve i et
homofilt forhold.

"Å være annerledes hele livet- Forberedelser

til voksenlivet,

Egne fordommer om oss selv - voksenlivet/familielivet. Innledningen ble
holdt av psykolog Inger-Lise Andresen TRS, Sunnaas sykehus. Det er
laget en brosjyre på TRS, Sunnaas sykehus, om det å være annerledes.
Ordet '?nnerledes" er valgt fordi det er et nokså nøytralt ord. Hva vil det
si å være annerledes?

Alle er jo ulike, og alle er litt spesielle!
Det at man er annerledes vil at man må gjøre ting på en annen måte, at
man har et behandlingsbehov eller at man er utseendemessig annerledes.
I tenårene skal man mer og mer selvstendig forholde seg til resten av
verden. Flytting og ulike overganger kan gJøre det vanskeligere med et
annerledes ytre. Å komme i arbeid er viktig, der vil faglighet være med på
å overskygge fu n ksjonsnedsettelsen,
Dette var en meget innholdsrik dag på samlingen, og forsamlingen, både
store og små, satt nok igjen med sterke inntrykk.
Lørdag var det duket for mer avslappende aktiviteter, som
fotokurs/kunstgruppe. Dette var fotokurs for alle (v/Tone Edvardsen).
Etter et langt besøk i Dyreparken, kom deltakerne tilbake med sine bilder,
som ble printet ut og hengt opp i en utstilling. Mange flotte bilder, og
utøverne fikk hederlig omtale og fortjent diplom!
Søndag var det tid for oppsummering og avreise. En flott nordisk
likemannssamling med mange hyggelige bekjentskaper som vi håper å se
igjen ved et senere treff!!

Berit Evensen
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RAPPORTER OM
FUNKSJONSHEMMED
E. OG EN
KONFERANSE

Sjelden og vanlig

NI-YE

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og
helse har utgitt to
forskningsrapporter
om å leve et langt liv
med
funksjonshemming, oB
skal arrangere en
landskonferanse om
temaet i november.

Til høyre kan du lese
kort om bøkene som kan
kjøpes via nett på
www.nordemens.no.
Link finner du på NHFs
hjemmesider

Boka Sjelden og uanlig handler om
hvordan det er å leve lenge med
funksj onsnedsettelse.
En rekke vanlige utfordringer, som
blant annet stigmatisering og
manglende tilrettelegging, blir
beskrevet, før ttltak som kan gøre
livet enklere blir presentert
Les mer på www.nhf.no

Forskning om livslong

funksjonsnedsettelse
Livsløp og aldring

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og
helse skal også
gjennomføre ert landskonferanse om temaet
funksjonshemming og
aldring.

Temaet for boka Liusløp og aldrirq
med en sjelden diagnose er
brukernes erfaringer med
kompetansesentre for sjeldne
diagnoser.

Boka handler om hvordan
brukerne opplever
kompetansesentrenes tilbud og
tilnærminger sett i et
livsløpsperspektiv.

Konferansen finner sted
8. november kl IO-LT
med påmeldingsfrist 4.
oktober. Pris: 1800,-

Den belyser hvordan brukerne
benytter tilbudene, hva de savner,
og hvordan deres behov blir møtt
gjennom 1ivs1øp og aldring

Konferansen er aktuell
både for fagfolk og
personer med
funksj onsnedsettelse.
T-es

rner nå

rxxxnxr

Les mer på www.nhf.no

nhf nn
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Likemannsarbeid er et av foreningens viktigste mål - vi ønsker å
bidra til å skape kontakt med og mellom personer som selv har
diagnosen og deres familier. Derfor har foreningen opprettet et
utvalg av likemannskontakter. Likemannskontaktene er
personer som enten har AMC eller er foreldre til barn med AMC.
Våre likemannskontakter kan du ringe til dersom du vil spørre
om noe, enten du har AMC eller er foreldre/pårørende til en som
har AMC-diagnosen! Ingen spørsmål er for "dumme", ta
kontakt! Ut fra egen erfaring kan vi ha forutsetning for å forstå.
Fonnr.»nr, MED BARN
vrnn AMC
Eldbjørg Madsen, mor til Åshil{
f. 1998, som har AMC

Tlf:

413

28146

E-mail : eld-bj org@ c2i.net

Sylvi Bratheim, f. L967,har AMC,
er mor til Joakim, f. 1990, som
også har AMC
Mobil: 917 19157
E-mail : sylvi.bratheim@online.no

UNcn oc voKsNE N,mD AMC
Helge Bromstad, t.1942

Tlf,

7408 87 37

Lena Karlsen,

Tlf:

1987

901 52 674

E-mail : lenamari_k@hotmai1. com

Hilde Nilsson, f. 1990
Tlf: 67 13 10 08
E-mail : hildesofie@hotmail. com

Fonnr,onn soM HAR AMC
Saskia Aleida Van Veen,

Tlf.:

t. 1963

92421069

E-mail: saskiaaleidaw@yahoo.no
SylviBratheim, f. 1967,er mortil
Joachim,

f. 1990, som

også har

AMC

TIf:

E-mail: hbroms@online.no

f.

35 59 58 82

E-mail: sylvi.bratheim@online.no
Mama Fortun, f. 1961
Tlfr 55 32 98 96

Monica Haugen, f. D7A
Tlf: 77 06 65 Il
E-mail: moccu@online.no

Stig-Morten Sandvik, f. 1970
Tlf: 90 L0 29 73
E-mail: stigms@broadpark.no

Åsa R. H. Lø-vrød,
ti1 Aron,

Beate Aunan,

Tlf:

f.

197

6,er mor

f.2006, som også har

AMC.

t. L974

Tlf.:

90176 701

72 48 19 95

I

957 30 993

E-mail: aasarhl@hotmail.com

t2

