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Børn og unge med MCS
Vi efterlyser børn og unge til aldersopdelte MCS-grupper

 Af formand Anker L. Warncke
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Specialvejleder Mie Vestergaard Sørensen 
fra UU Sydvestjylland (ungdomsuddannel-
ser i Esbjerg) kontaktede MCS Foreningen 
i april. Hun sad med en 17-årig pige, der 
havde haft MCS i 6 år, og det gav nu den 
unge kvinde så store problemer med skole-
gangen, at hun var ved at miste modet med 
hensyn til fremtid og uddannelse.

Samtalen endte med, at vi i MCS Forenin-
gen tilbød at etablere en gruppe, hvor børn 
og unge både kan udveksle erfaringer og 
snakke med ligestillede – fx ved at mødes 
eller via SMS, chat eller MSN.
 
Kære forældre…
MCS Foreningen opfordrer derfor alle jer 
medlemmer, der har børn med MCS-pro-
blemer, til at melde dem ind i denne 
gruppe. I første omgang samler vi kontakt-
data, som vi herefter distribuerer til delta-
gerne, så de selv kan tage kontakt til hin-
anden. Altså en slags hjælp-til-selvhjælp.

Foreningen vil også etablere et særligt chat-
room på www.mcsforeningen.dk, hvis der 
er interesse for det, ligesom vi en gang år-
ligt vil stå bag et fælles arrangement med 
både udveksling af erfaringer, foredrag og 
socialt samvær.

For at deltage i denne gruppe kræver det 
adgang til en pc og en mailadresse. Send 

følgende oplysninger til info@mcsforenin-
gen.dk – skriv ”Børn og Unge-gruppe” i 
emnelinjen. 

•	 	Navn,	 adresse,	 telefonnumre	 samt	
mailadresser på både børn, unge og 
forældre.

•	 	Alder	 og	 klassetrin	 på	 barnet/den	
unge.

•	 	Antal	 år	 barnet/den	 unge	 har	 haft	
MCS-symptomer.

•	 	Evt.	andre	oplysninger	om	barnet/den	
unge – fx egen hjemmeside, Facebook-
profil mv.

MCS i skole eller institution?
Har dit barns skole eller institution brug 
for information om MCS, så bestil gratis 
informationsfoldere til uddeling på kasse-
rer@mcsforeningen.dk eller 44 91 90 09. 
Foreningen kommer også gerne ud og for-
tæller om MCS. Send blot en mail på 
info@mcsforeningen.dk eller ring på  
70 20 10 37.

Generalforsamling
Til sidst vil jeg henvise til min formands-
beretning for 2007 i referatet fra ge-
neralforsamlingen, som er vedlagt 
dette nummer af MCSinfo.

Bedste sommerhilsener
Anker


