
Vi oplever fortsat stor fremgang i vores medlemstal, vi er gået fra 645 medlemmer til 746. Det er en 

fremgang på 101 medlemmer, med andre ord, en øgning på 15,66 %  

Vi har haft stor succes med fondsansøgninger til sommerhuset i 2022, vi har fået bevilget 100.000 fra Den 

AP Møllerske Støttefond, pengene er gået til at få haven pæn, indhegnet haven, ny terrasse og fliser rundt 

om huset. Vi har også fået bevilget 45.000 fra Spar Nord Fonden til aktivt udeområde. Pengene skal gå til 

legeplads, bålplads mv. Vi har flere ansøgninger ude, bl.a. ved Energi Fyn fonden 

Vi har igen i år søgt og fået en del paragraf 18 midler, vi har i alt fået 82.070 til arrangementer mv. i 2023 

Det betyder at vi igen i år kan tilbyde billige billetter til Cirkus Arena, Odense Zoo, Grundkursus i autisme og 

vi kan tilbyde de frivillige deltagelse i SIKON, vi har fået mulighed for at opdatere bannere, foldere, indkøbe 

beklædning til de frivillige og meget andet 

Vi har desuden fået bevilget 48.000 fra DH lokalpulje til et stort arrangement Bo Hejlskov Elven. Desværre 

er det i skrivende stund, endnu ikke lykkedes at få kontakt til Bo. 

 

Der har aldrig været så stort behov for foreningen, som nu. Presset på de autistiske mennesker og deres 

pårørende er højt, aldrig har der været så mange henvendelser til foreningen, som nu.  

Vi prøver alle desperat, at følge med efterspørgslen på hjælp og rådgivning, fra både autistiske medlemmer, 

forældre, politikkere, journalister og fagfolk. Vi løber stærkt, både på sekretariatet, i hovedbestyrelsen og 

ude i kredsene og til tider også for stærkt.  

Det er ingen hemmelighed, at vi endnu en gang har fået ny landsformand, ligesom der er sket udskiftninger 

i hovedbestyrelsen og i de lokale kredsbestyrelser. På de sociale medier har foreningen til tider fremstået 

som en forening i forfald, en forening i krise mv. Jeg oplever ikke en foreningen er i krise, eller forfald, men 

en forening i forandring. Det skaber internt i foreningen debat, hvem er vi? hvor er vi på vej hen? hvordan 

kommer vi derhen? Osv. 

 

Også i kredsbestyrelsen løber vi stærkt, til tider for stærkt. Men vi er i kredsbestyrelsen meget 

opmærksomme på de forventninger- og det arbejdspres der ligger på os frivillige, vi arbejder kontinuerligt 

på arbejdsfordelingen. Vi laver beskrivelser af arbejdsopgaver, så andre nemt kan overtage opgaven og vi 

har lavet en række tiltag, som gør det mere attraktivt at være frivillig fx: Har vi haft stor succes med at 

tiltrække frivillige uden for bestyrelsen, til praktisk hjælp ved arrangementer. Bestyrelse, bisiddere og DH 

repræsentanter tilbydes deltagelse i SIKON konferencen, mindst hvert andet år. Vi markere mærkedage i 

form af gaver, ved runde fødselsdage mv. Årlig julefrokost, årlig temadag. Tøj med logo, gratis deltagelse 

for den frivillige + 1 ledsager til alle kredsens arrangementer og vi dækker alle kørselsudgifter, efter statens 

høje takst. 

Har du lyst til at bidrage med frivilligt arbejde? 

Har du overvejet, hvor givende det kan være at være frivillig i en forening, der gør en forskel for 

autister/mennesker med autisme og deres familier? 

Da vi alle i kredsbestyrelsen er frivillige, og der hele tiden er en masse opgaver, der skal løses, ville det være 

dejligt at få flere frivillige engageret i kredsens arbejde, det være sig: 

Tovholder på café- eller andre medlemsarrangementer, vi mangler aktuelt tovholdere til ungecafe. 

Bisidderopgaver 

DH-repræsentant i de kommuner, hvor vi mangler repræsentation i Nyborg, Ærø, Langeland og Kerteminde 

kommune. 

Link til DH: https://www.handicap.dk/lokalafdelinger/ 

https://www.handicap.dk/lokalafdelinger/


 

 

Siden generalforsamling i 2022 har vi afholdt nedenstående arrangementer: 

 

April, SIKON 

25. + 26. april havde vi 6 frivillige afsted til SIKON-konferencen, hvor de har netværket og er blevet 

opdateret på den nyeste viden og forskning på autismeområdet. 

 

Maj, Forstå din sagsbehandling - Kursus om de basale rettigheder 

d. 17. maj deltog 30 personer deltog i kurset, Forstå din sagsbehandling 

Få svar på spørgsmål om forvaltningsloven, serviceloven og lær de principper at kende, som gælder, men 

som ikke står skrevet ned i nogen lov. Med andre ord: Bliv bedre klædt på til møderne og øg din viden om 

mulighederne for hjælp. 

 

Maj, Cirkus Arena 

d. 26. +28. maj deltog 100 medlemmer i Cirkus Arenas forestilling i Odense til en yderst attraktiv pris, da vi 

havde fået del i midler til DH til oplevelsesindustrien. Det var så stor en succes, at vi i 2023 har søgt paragraf 

18 midler til et lignende arrangement  

 

August, Autismemesse 

Den 27. september 2022 afholdte vi et brag af en autismemesse. Vi havde på dagen 21 stande med 

forskellige firmaer, institutioner og foreninger. Der var 5 foredrag og omkring 200 gæster + 50 

standeholdere samt 25 frivillige i arbejde på dagen. 

 

November, Grundkursus 

Den 19. november 2022 afholdte vi et heldags grundkursus i autisme. 

Kurset var en kæmpe succes og deltagerne var yderst tilfredse, men desværre kunne vi ikke dække 

efterspørgslen og vi havde derfor medlemmer på ventelisten som ikke fik en plads på kurset. 

Vi havde forventet 20-30 deltagere, men der kom 100 personer.  

 

November, Grundlæggende forståelse af autismen for pårørende til sent diagnosticerende voksne 

Den 28. november havde vi et online pårørendekursus med Dorthe Hölck. 

Det var en spændende aften, hvor 44 deltagere blev klogere på : 

- Hvordan kan I som familie inkludere jeres familiemedlem med autisme? 

- Hvorfor oplever mennesker med autisme ofte stress? 

- Hvilken betydning har de forskellige kontekster? 

- Hvilke belastningsreaktioner ser vi ofte? 

- Hvad kan I som familie gøre for at imødekomme autismen? 

 

December, Odense Zoo 

Vi har haft 2 dage i Odense ZOO, den 10. og 17. december, hvor vi havde booket en ZOO guide til at lave i 

alt 3 rundvisninger af en times varighed. Odense ZOO havde julebelysning, jule-boder og nisser, så der var 

mange tilbud til vores medlemmer samlet i et arrangement. 

Arrangementet var en kæmpe succes, men vi måtte pga. økonomien stoppe for tilmeldinger ved 123 

personer.  



Marts, Autisme og traume- og belastningstilstande 

Den 1. marts havde vi besøg af Kirsten Callesen til et helaftensarrangement, som var en stor succes og vi 

måtte stoppe tilmeldingerne ved 240 deltagere. 

Vi havde også besøg af Kirsten sidste år, hvor hun fortalte om kravundgående adfærd. Denne gang var 

fokus på: 

Er der en særlig sårbarhed i forhold til at udvikle traumetilstande hos mennesker på autismespektret, som 

giver sig udslag i symptomer som angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, eller 

kravundgående adfærd eller tilknytningsforstyrrelser? Og er der en sammenhæng mellem problemer med 

at regulere egne følelser og sansesensitivitet i forhold til at være traumeramt, som giver en særlig sårbar 

autismeprofil? Hvad er konsekvenserne af belastning for både de berørte og også for pårørende, og hvad 

kan vi gøre ved det? 

 

Forår + efterår 

Vi har afholdt 2 selvforståelses kursusforløb for sent udredte med autisme. 

Kurserne foregik online over 6 uger og der deltog i alt 12 personer. 

Tilbagemeldingerne på kurserne var meget positive. 

 

Cafemøder 

Vi har haft 5 Cafemøder i 2022 med sammenlagt 76 deltagere. 

Det ene Cafemøde har resulteret i dannelsen af en selvkørende netværksgruppe, der er uafhængig af de 

frivillige i kredsbestyrelsen, men med økonomisk støtte fra kredsen. 

Vi har også haft besøg af Lene Stentoft, tidligere leder for kvalitet og Udvikling på Autismecenter 

Syddanmark, hun vejledte bl.a. i hvordan man finder rundt i systemet. 

 

Bisidning: 

Vi havde 29 bisidninger i 2022  

 


