
Hvem er vi og hvad kan vi gøre for dig? 

Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn, er en aktiv lokalkreds under 
Landsforening autisme, som er for alle, der har en interesse inden for 
autismeområdet. Du er lige velkommen, uanset om du selv er berørt 
af en autismespektrumforstyrrelse, møder det i din nære omgangs-
kreds, om du er fagperson eller blot interesserer dig for området. 
 
Foreningen arbejder for at skabe bedst mulige forhold for børn, unge 
og voksne mennesker med autisme. 

I denne folder kan du læse, hvordan vi gør det i praksis, og forhåbent-
ligt er der tilbud, der er interessante i forhold til din konkrete situation. 
 
Hvis du har forslag til aktiviteter, som vi kunne 
tage op, eller andre ting du gerne vil drøfte 
med os, så er du altid velkommen til at hen-
vende dig.  

Du kan skrive til os på  bestyrelsen@autismefyn.dk 

Vi håber at vi ser dig i vores forening og til vores arrangementer. 

Med venlig hilsen  

Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn 

Kredsens sommerhus 

Du har mulighed for at leje kredsens sommerhus til billige penge året 

rundt. Huset er beliggende på 

den nordlige del af Langeland på 

en dejlig ugenert grund på 1.400 

m2. ca. 400 m fra børnevenlig 

badestrand med badebro.  

Der er 111 m2 beboelse og 8+2 

sovepladser  

Indretning: 
Forgang 

Stor opholdsstue med brændeovn og med mange siddepladser 

1 værelse med dobbeltseng 

1 værelse med 2 enkeltsenge 

1 værelse med 4 køjesenge 

Mulighed for 2 opredninger i stuen 

2 badeværelser: det ene med vaskemaskine og det andet med tørre-
tumbler 

Veludstyret køkken med elkomfur, emhætte, køle/-fryseskab, micro-
ovn og opvaskemaskine 
14 m2 overdækket terrasse  

Huset er helårsisoleret og opvarmet med el-radiatorer og brændeovn 

Husdyr er velkomne i sommerhuset men desværre er sommerhuset 

ikke kørestolsvenligt. 

Vi glæder os til at se dig 

Så følg os på under ”Landsforeningen Autisme 

Kreds Fyn” 

Du finder os også på vores hjemmeside www.autismefyn.dk 

mailto:bestyrelsen@autismefyn.dk?subject=Forslag%20til%20arrangementer


Arrangementer 

Kreds Fyn afholder arrangementer for medlemmer og andre interesse-

rede. Formålet med arrangementerne er at give større viden omkring 

autisme og danne netværk mellem mennesker, som er i berøring med 

autisme. 

Det kan være foredrag med interessante emner, leveret af personer 

med specialviden på området.  

Det kan også være kursusdage, som klæder dig på til at møde de udfor-

dringer, du oplever i hverdagen, med familien eller i arbejdslivet. 

Vi afholder netværks- og cafemø-

der, hvor det handler om at skabe 

netværk og inspiration mellem 

mennesker i samme situation. 

Vi afholder ud af huset arrange-

menter, fx biograf- og zoo-ture.  

Hvert 2. år afholder vi en større autismemesse på Fyn. Her kan du 

blandt andet møde leverandører af hjælpemidler, uddannelsesinstitu-

tioner, bosteder, høre foredrag og naturligvis møde os i Kreds Fyn. 

Lokalpolitisk 

Vi arbejder lokalpolitisk igennem vores repræsentanter i Danske handi-

caporganisationer DH. Kerneopgaverne i DH er at: 

 Søge indflydelse på de politiske beslutninger i kommu-
nen, som vedrører handicapområdet 

 Skabe en god og kontinuerlig kontakt til kommunalpo-

litikere og kommunens embedsmænd 

Har du brug for bisidning til et møde hos en 
offentlig myndighed eller lignende 

Så tilbyder Kreds Fyn bisidning til medlemmer. 

Bisidderen kan bistå kredsens medlemmer og deltage i møder hos 
en offentlig myndighed, hvad enten det er hos kommunen, på ens 
barns skole/børnehave eller et andet relevant sted. 

Man kan have bekymringer om at skulle mødes med en offentlig 
myndighed. Bagefter kan man komme i tanke om flere ting, som 
man glemte at sige, eller som man slet ikke forstod – og ikke havde 
mod til at spørge om igen. 

 

En bisidder overtager ikke 
medlemmets sag, men er 
medlemmets ekstra ører. 

 

En bisidder har viden om og erfaring med, hvad det vil sige at have 
autisme. Bisidderen har gennemgået et kursus, arrangeret af 
Landsforeningen Autisme og har basal viden om sociallovgivningen 
mv. 

Bisidderen kan som regel frigøre sig med kort varsel for at deltage i 
møderne. 

Læs mere om bisidning på vores hjemmeside 
www.autismefyn.dk 


