
 

 

Beretning for Landsforeningen Autisme,   
Kreds Vestsjælland 2020/2021 
 

Det seneste år har, som alle andre stedet i verden, været anderledes end vi har været vant til. 
Corona har påvirket os alle, på alle plan, siden foråret 2020. Vi nåede lige at holde vores 
generalforsamling inden Danmark blev lukket ned første gang, hvilket selvfølgelig har haft stor 
indflydelse på vores arbejde i kredsforeningen. 

Det har været svært at holde fysiske arrangementer, ligesom vores bestyrelsesmøder de fleste gange 
har været online.  

Bestyrelsen har været ny, og for første gang med 10 medlemmer. Vi har brugt en del tid på 
organisering af bestyrelsesarbejdet, så vi ikke hver gang skal opfinde den dybe tallerken. Vi har fået 
nye mailsystemer, med børnesygdomme – hvilket nogen medlemmer bl.a. opdagede da vi en aften i 
foråret 2021 udsendte nyhedsbrevet mange gange – det beklager vi rigtig meget. 

Vi er dog lykkedes med enkelte arrangementer, bl.a. ”Kend din ret”, som blev holdt på Autisme 
Center Vestsjælland. Det var vores debut i forhold til at streame arrangementet samtidig, men det 
er helt sikkert noget vi vil arbejde videre med også fremover. Vi havde også en ret god aften i 
biografen Frysehuset i Holbæk, hvor vi så ”De særlige” 

Herudover har vi holdt forskellige webinarer – bl.a. i samarbejde med flere andre kredse i 
forbindelse med Verdens Autismedag 2. april. I skrivende stund har vi planlagt yderligere et 
webinar den 16. juni om Autisme og isolation – I kan se mere på vores hjemmeside. 

Sikon-konferencen, som er der hvor vi henter inspiration til vores arrangementer, er blevet 
udskudt en del gange i løbet af året. Nu er den planlagt til september, så vi håber det lykkes. Vi har 
besluttet af sende en ekstra deltager afsted i år, som skal have særligt fokus på voksne med 
autisme, et emne som vi kan fornemme rør sig blandt vores medlemmer. 

 

 



Formandsvalg 

Året har også i høj grad været præget af formandsvalget i landsforeningen. Der har ikke tidligere 
været kampvalg om formandsposten, og vi måtte derfor i bestyrelsen selv finde ud hvordan vi 
skulle forholde os til det hele i den forbindelse. Det er vist ikke at bruge for store ord, hvis vi 
beskriver situationen i Landsforeningen omkring formandsvalget som kaotisk, med ekstra 
repræsentantskabsmøde osv. Vi forsøgte i perioden af orientere jer medlemmer via mail og via 
vores Facebookgruppe. 

I bestyrelsen havde vi ønsket os et andet udfald af valget, men der skal ikke herske tvivl om at vi i 
bestyrelsen bakker op om den siddende formand. Det vigtigste er nu at der kommer ro på 
situationen, så vi igen kan arbejde for vores fælles mål om at udbedre kendskabet til autisme og 
forbedre forholdende både for mennesker med autisme og deres pårørende. 

Hovedbestyrelsen Landsforeningen Autisme 

Vi er meget stolte over Tina Ravn Sølling, vor tidligere kredsformand, blev valgt ind i 
hovedbestyrelsen på repræsentantskabsmødet. Vi glæder os til det videre samarbejde og vi arbejder 
for en større gennemskuelighed i organisationsarbejdet. 

Vi ønsker som kreds et tæt samarbejde med Landsforeningen og en forventningsafstemning på 
arbejdsopgaver i det frivillige arbejde som udføres i kredsene. 

Handicapprisen i Sorø 2020 

Efter et af vores medlemmer havde indstillet os til handicapprisen, var vi så heldige at modtage 
prisen i december. Det er en stor ære og anerkendelse af det store frivillige arbejde som gøres i 
kredsen, vi fik rosende omtale af vores netværksgrupper og betydningen af dem.  

Ved prisoverrækkelsen modtog vi kr. 5000,- som vi ønsker at bruge til indkøb af spil og oprettelse 
af spilcafe i Sorø, så snart samfundet åbner igen for denne type aktiviteter.  

Handicaprådet i Sorø ønsker at blive inviteret på besøg når spilcafeen åbner. 

Arbejdsgrupper i Landsforeningen 

Landsforeningen Autisme har i marts måned opstartet en række arbejdsgrupper. Hvis du som 
medlem har lyst til at deltage i disse arbejdsgrupper, kan du finde flere oplysninger på 
https://www.autismeforening.dk/. 

Lokalpolitisk indsats bl.a. gennem DH 

I bestyrelsen forsøger vi at udøve en lokalpolitisk indflydelse gennem de lokale DH-foreninger. 
Kredsen er pt. repræsenteret i Ringsted, Sorø, Slagelse og Odsherred.  

Det er vi stolte af. Samtidig ser vi også rigtig gerne at personer med autisme spektrum forstyrrelse 
er repræsenteret i alle kredsens kommuner. Repræsentantskab i DH drøftes på første møde i den 
nye bestyrelse.  

Er der medlemmer der har lyst til at deltage i dette arbejde?  

Samarbejde med Familiehuset i Holbæk 

Vi har de sidste par år haft et samarbejde med Familiehuset i Holbæk på deres forældrekurser. Her 
fortæller vi om hvad det kan give at være medlem af Landsforeningen Autisme, og fortæller kort 
om vores egen historie som forældre til børn med autisme. Herudover har vi haft Andreas Koch fra 
Autisme Ung med, som fortæller lidt om hvordan han lever med sin autisme i dag, og hvilke 
oplevelser han har haft som barn i forhold til det at have en autismediagnose. 



Bisidder – kender du nogen der kunne have lyst? 

Vi har igennem det seneste år modtaget mange henvendelser fra vores medlemmer, som ønsker 
bisidder til møder. 

Vi har pt. ikke en fungerende bisidderordning i Kreds Vestsjælland. Der er nu nedsat en 
arbejdsgruppe i Landsforeningens regi som vi samarbejder med, hvor vi forhåbentlig i løbet af det 
kommende år kan tilbyde bisiddere til vores medlemmer. 

En velfungerende bisidderordning i kredsen, vil kræve frivillige medlemmer som ønsker at deltage 
i ordningen. Der vil blive tilbudt online bisidderkursus for dem som ønsker at deltage i ordningen, 
det første kursus afholdes i juni. 

It-udfordringer 

Som tidligere nævnt har vi haft en del udfordringer på det tekniske område.  

Vi er ganske almindelige frivillige, men det er lykkedes os at søsætte en ny hjemmeside, som 
langsomt bliver opdateret med flere oplysninger. Tag et kig på den    

Vi har også forsøgt os med kommune-grupper på Facebook. Der sker ikke meget her endnu, men 
det er vores håb at der langsomt kommer flere medlemmer, og at grupperne kan bruges til sparring 
og netværk. 

Netværk  

Bestyrelsen har et løbende fokus på netværk i alle kredsens kommuner. Der er pt. pårørende 
netværk i Sorø, Ringsted, Odsherred, Holbæk og Skælskør. Hvis du som medlem har lyst til at 
starte et netværk, enten for pårørende, eller for mennesker med autisme, er du meget velkommen 
til at kontakte os – så er vi i bestyrelsen gerne behjælpelige. Vi vil i bestyrelsen i det kommende år 
have specielt fokus på oprettelse af netværksgrupper for voksne med autisme. 

 

/Bestyrelsen, Landsforeningen Autisme, Kreds Vestsjælland 


