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Massage, ACT och cirkus på Bosön

Bosön ute på norra Lidingö 
har natursköna omgivningar 
och den sena hösten gör att 
träden fortfarande sprakar i 
eldiga färger när FSDBs fjärde 
familjehelg går av stapeln den 
30 oktober. 

15 familjer från hela landet gör 
entré och vi hoppas att inledningen 
med massage blir en bra start. 

Renée Lidén kommer från Axels-
sons Gymnastiska Institut och  
ger under två timmar teori och 
praktik kring massage. Må bra-
hormonet Oxytocin som frisätts i 
kroppen vid beröring gör så myck-
et mer än bara ”gott för stunden” 
enligt henne. 

- Alla borde få massage regelbun-
det, säger Renée.

Projektets eminente administratör Emil Bejersten informerar 
om helgens praktikaliteter
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Utöver massagens alla goda ef-
fekter för både kropp och själ får vi 
lära oss enklare ”massage-sagor” 
som deltagarna utför två och två 
på varandra. Det ”snöar, åskar och 
blixtrar och blåser ljumma vindar” 
över händer, armar, ryggar och 
skuldror och effekten blir både 
avslappning i ömma leder och för-
tjusta glädjeyttringar. Alla kan vara 
med men några av de yngsta del-
tagarna har lite svårt att sitta still 
och väljer då att leka i angräns-
ande rum.

Medan lördagen består av lek, 
pyssel för de yngre barnen, och 
en mycket uppskattad teambild-

ningsaktivitet utomhus för de äldre 
barnen, har föräldrarna en intensiv 
dag.  De erbjuds en workshop i 
ACT som står för Acceptance and 
Commitment Teraphy.

- Vanligtvis är denna utbildning för-
delad på fyra tillfällen, säger Maria 
Midböe, psykolog från Stockholms 
Dövblindteam och utbildad kurs-
ledare i ACT, så detta blir en kom-
pakt version. 

Maria och kollegan Sofia Petters-
son ger en fin presentation om hur 
man kan lära sig att identifiera vad 
man tycker är riktigt viktigt i livet, 
och ta faktiska, konkreta steg i 

”Snö, åska, blixt och ljumma vindar” i form av massage-sagor.
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riktning mot detta. Förhoppningsvis 
får nöjda föräldrar smakprov som 
skapar nyfikenhet för att på hem-
maplan lära mer om ACT och hur 
man kan förhålla sig till nuet, till det 
som är.

Ungdomarna erbjuds en föreläs-
ning i stresshantering av fysiote-
rapeut Lars-Åke Hägglund under 
lördag förmiddag. Även tonåringar 
kan ha behov av att finna lugn och 
återhämtning och får lära sig enkla 
övningar till hjälp.

På kvällen håller teckenspråksar-
tisten och energiknippet Helena 

Wästborn en fartfylld show där vi 
alla är deltagare. Till slut kan vi alla 
teckna melodifestivalslåten ”Vi ska 
ta en groupie” med stor inlevelse 
och härliga skratt.

Skratt och glädje fortsätter på sön-
dag morgon då det rullas ut mat-
tor i varierande tjocklek i den stora 
bollhallen. Nu är det dags för  
cirkus vilket innebär att familjerna 
själva ska prova på olika cirkus-
dicipliner med Cirkus Cirkör. Här 
förenas avkoppling och nöje i roliga 
aktiviteter under överseende av 
erfarna pedagoger. 

Och medan varma skratt och rö-
relser får fritt spelrum i Bollhallen 
pågår en annan slags värme en 
trappa upp.

Christina Renlund, psykolog med 
mångårig erfarenhet av barn och 
rollen som syskon till barn med sär-
skilda behov, har uppföljande sam-
tal med föräldrarna kring syskon-
rollen. Under lördagen får barnen 
syskonsamtal med specialpedagog 
Åsa Timan och psykolog Elin Wi-
dén från Nacka Habilitering. I de 
yngre åldrarna används lek och 
skapande som verktyg för att ut-
trycka tankar och känslor. Med de 
äldre barnen utgår man mer från 
samtal och diskussioner.

I projektet ser vi ett stort behov av 
dessa syskonsamtal som ger  
barnen en unik möjlighet att få 

Skratt, glädje och god balans med  
Cirkus Cirkör



15

prata fritt kring alla de känslor som 
hör till när man har ett syskon som 
är annorlunda. 

- Det viktigt att syskon till barn med 
dövblindhet får träffa andra syskon 
och prata med varandra och kan-
ske ge stöd om det behövs, säger 
Johanna Käck, ungdomsledare 
från Dövblind Ungdom som arbetar 
under helgen.

- Jag tänker bara på mina syskon 
som får kämpa mycket för mig. Nu 
är vi alla vuxna men ändå… Det 
har inte varit lätt för mina syskon 
alla gånger.

Familjehelgerna hade inte varit 
möjliga att genomföra utan den 
fantastiska arbetsinsats som DBU 
och Mo Gård bistår med. Vi har 

förmånen att under helgerna ha 
med Cicci Joge Johansson, Pelle 
Karlsson, Maria Carlson och Maria 
Wikman från Mo Gård. De bidrar 
med sin gedigna erfarenhet av Mo 
Gårds fokusområden kommunika-
tion och funktionsnedsättning till 
stabilitet och värme i barngrup-
perna. Tillsammans med Teresia 
Lindberg, Daniel Olsson, Sophie 
Petersson, Fredrik Lundgren, Malin 
Lidén och Johanna Käck från Döv-
blind Ungdom är de guld värda. 

- Det är en glädje och förmån att få 
träffa alla underbara barn och ung-
domar med dövblindhet men också 
deras fantastiska syskon, säger 
Cicci. De bidrar till att våra per-
spektiv vidgas och de har mycket 
att lära oss.

En sekunds allvarliga miner på annars så glada Cicci, Maria, Pelle och Maria  
från Mo Gård
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- Efter en sådan helg fylls man med 
glädje, värme, tacksamhet men 
också ödmjukhet. 

Olika verktyg för att hantera en 
överbelastad tillvaro är väldigt vik-
tigt men vi konstaterar ändå att det 
familjerna kanske värdesätter allra 
mest är just möjligheten att, under 
avslappnade former, få umgås och 
utbyta erfarenheter.

- Helgerna verkar ge familjerna väl-
digt mycket, säger Maria W.  
Att få träffa andra föräldrar och 
dela erfarenheter med varandra, att 
syskon knyter kontakter med andra 
som kanske blir vänner för livet. Vi 

Härliga DBU:are. Fr v: Malin Lidén, Sophie Petersson, Fredrik Lundgren, Teresia 
Lindberg, Daniel Olsson och längst fram Johanna Käck.

upplever att dessa familjehelger 
genomsyrar en väldig värme  
och gemenskap.

Johanna håller med och konstate-
rar: 

- Det viktigaste med dessa helger 
är att familjerna får träffa andra 
familjer i liknande situation och få 
dela sina erfarenheter med var-
andra. Att känna att man inte är 
ensam utan man har andra som 
förstår en.

Text: Pernilla Nagy
Foto: Michael Åhgren


