Udtalelser fra elever og pårørende:
Fra: Jan og Dorte Voltelen:
Kære Pia og Bent samt resten af jeres personale.
Tusind tak for en meget veltilrettelagt aften, med lækker forplejning.
I havde alle gjort jeres yderste for en dejlig aften. Det var 1. gang vi så Krummebækgård indefra
efter vores barnebarn Malene er flyttet ind.. Vi havde en fantastisk oplevelse af miljøet og jeres
alle kærlige omsorg for de unge, der er betroet jer. Det var et yderst dygtigt team. Vi var
imponerede.Tak for lov til at parkerer i gården. Jeg, Dorte havde ikke klaret at komme ind uden denne
service. Tusind tak. Vi vil meget gerne komme til februar, men for mit vedkommende må der ikke være glat, så tør
jeg ikke. Jeg har haft en polio og har nu fået senfølger.
Endnu en gang tusind tak for i går aftes, hvor min mand, Jan og jeg fik talt med flere af jer.
Dejligt. Tag til slut de bedste ønsker for julen til jer alle og mange ønsker om et godt nyt år 2015
Jan og Dorte Voltelen (Malenes morfar og mormor).
Fra Anette og Johnny Wilche:
Kære Krummebækgård.
Først vil vi gerne takke Jer alle for en super god julefest - fantastisk og snorlige arrangement til trods for det
store fremmøde. Fantastisk mad og underholding - hele familien nød det.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak for det arbejde og arrangement I ligger i for, at gøre Julie til et
selvstændigt og målrettet ungt menneske.
Vi oplever en datter der er gået fra en lille nærmest selvudslettende pige med konstant ondt i maven - til en
pige der har gennemgået en personlig udvikling i retning af selsvstændighed og med mod på tilværelsen.
Vi oplever at, hun på de 2 år hun har været hos jer, har fået redskaber og metoder til at kunne få et
selvstændigt og aktivt liv og ikke mindst lysten til at kunne stå på egne ben - uden os forældre.
Ikke mindst vil vi også sige tak for den professionelle måde I har taklet hendes muskelsvind på, især når
man tænker på, at det er en opgave der pludselig opstod og som ingen var forberedt på.
Vi er også utrolige glade for den måde I har indraget os som forældre - det betyder meget for os og Julie.
Vi glæder os meget til det fortsatte samarbejde frem til 1/11 2012 - og det var en stor lettelse at Ballerup
Kommune bevilligede Julie botræningen frem til denne dato.
De bedste julehilsner, Anette og Johnny Wilche.
Fra Hanne Nielsen, Mor:
Min søn Matthias har boet under Krummebækgård i 3½ år, 3 år under hans STUuddannelse og nu ½ år i en § 85
bolig. Jeg har i alle årene været meget glad for, at minsøn har opholdt sig på ’Krummen*. Min søn har faktisk valgt at
flytte ned på Møn for atkunne forblive i Krummebæksgårds regi, både hvad angår personale og de omgivelser, der
tilbydes. Han har opnået en stor grad af selvstændighed, som det er muligt i forhold til
hans forskellige handicap. Både han og jeg føler os i gode hænder, uanset, hvad der end
er sket i årenes løb. Der har været mange op- og nedture i årenes løb for min søn, men
det har altid været muligt både for ham og/ mig at få kontakt med en medarbejder, der
formået at hjælpe os videre, enten direkte eller ved at skabe kontakt til den person, der
aktuelt besad den kompetence, som vi ønskede. Min søn bor under *to kommune*
systemet med deraf følgende utallige kontakter til begge kommuner, og *Krummen* med
deres personale har formået at holde en så god kontakt som muligt med de to kommuner.
Jeg ved godt at uddannelse er vigtigt i mange sammenhæng, men menneskelige
kompetencer er, i arbejdet med min søn, mindst lige så vigtige for at han kan komme
videre i livet og få en så god fremtid som muligt.
Hanne Nielsen, Mor

Fra Linda Nielsen:
Uddrag af længere mail.

Hejsa Christina...
Jeg kan personligt sige at uden jeres indflydelse på mit barn (Jack Nielsen) Var han ikke nået dertil hvor han er nu..
Kørekort og teknisk skole.. Han er blevet en meget mere frisk og social dreng og har virkeligt fået øjnene op for
omverden mens han har boet hos jer.. Jeg er jer meget taknemmelig for jeres arbejde med Jack.. Fortsæt det gode
arbejde , Jeg kan KUN tale positivt om jer..
Med venlig hilsen Linda Nielsen.
Fra pårørende til Jon:
Kære Bent,
Som morforældre til Jon Hyrup, som lige har været til juleafslutning på Krummebækgård, må jeg sige at
dette var en oplevelse at se de unge mennesker of deres pårørende være så glade. Det var endvidere også
rart at se den store tilslutning der var fra de unges pårørende. Joh har nu boet på Krummebækgård i 4
måneder, og det er skønt at se den udvikling som der er sket med Jon i den korte periode. Han er blevet en
rigtig glad dreng, med mod på livet, det var bestemt ikke tilfældet da han kom til Krummebækgård.
Når vi kommer for at hente og bringe Jon, møder vi en rolig og behagelig atmosfære overalt på
Krummebækgård, og vi kan mærke at personalet udviser en enorm, god forståelse for de unge og de til
gengæld en naturlig respekt for personalet. Vi mener at ledelsen og personalet tager de unge, med de
forskellige handicap som disse har, på en psykologisk rigtig måde, og som allerede beskrevet føler vi at de
unge føler sig hjemme på Krummebækgård.
Ud over at Jon er meget glad for at bo på Krummebækgård, er Jon også begyndt at tale om fremtiden, det
har Jon ikke før gjort i forbindelse med nogen at de kommunale tilbud Jon har været tilknyttet, tværtimod har
Jon været en af de selvmords truede unge, som manglede støtte og forståelse fra kommunal side. Jons
handicap er ikke synlig derfor nok dette kommunale problem.
Vi mener derfor at det tilbud som Krummebækgård giver de unge, er meget værdifuldt, og ikke findes
tilsvarende i det offentlige system. Krummebækgård giver de unge et mod på fremtiden, en plads i
samfundet, at de forberedes på, at de mere eller mindre kan klare sig selv i denne verden, som for
mennesker med et handicap ikke bliver særlig behagelig, samtidig vil de unge kunnet klare sig mere eller
mindre, men på den lange bane, spare det offentlige for mange udgifter.
Vi takker endnu en gang for den dejlige juleafslutning, med de bedste ønsker om en god jul og et godt nytår
til dig, din familie og dit personale.
Hej !
Jon Hyrup, 17 år, har været bosat på Krummebækgaard siden 1. sep. 2011. Jon er dødfødt og har deraf
pådraget sig en hjerneskade/er dysfunktionel på flere områder, angst og depressiv.
De sidste 3 år har Jon slidt sin familie op og været igennem flere forskellige dagstilbud i egen
kommune, uden det store resultat for Jons personlig udvikling.
Bare de få måneder på Krummebækgaard har givet Jon meget selvtillid og endnu mere ro. Han er
kontaktbar og nærværende, som det er muligt at have en fornuftigt dialog med ham. Det er tydeligt at
hans frustrationer over egen situation er blevet mindre og samværet med medarbejder som andre elever
er givende for Jon og hans udvikling. Der er konkret struktur på hans dag, og de stillende opgaver er
ikke i større målsætning end han kan honorer dem. Medarbejderne er gode til at læse Jon og støtte ham i
præcis de situationer han har svært ved. Som at skabe en god og brugbar forældrekontakt. Bare at
komme ind på Krummebækgaard som i den andre bygninger udviser en holdning og ro, som vi sjælden
har mødt andre steder.
Vi har fået genskabt en dejlig og givende kontakt til vores søn igen. Og hjemme er det tydeligt at se den
forandring der er sket på bare de få måneder. Vi har nogle forholdsvis rolig og hyggelige stunder
sammen. Noget som ikke har været muligt de sidste år. Håber Jon kan forsætte de næste 3 år med
henblik på en STU-uddannelse, som vil give han en god start i voksenlivet med hans problematik. Er
ikke i tvivl om at Krummebækgaard er et godt og givende udviklingstilbud til unge med de
problematikker, som Jon har.

Fra Vordingborg handicap idræt.
Kære elever og personale.
Jeg vil gerne på gæsterne fra Vordingborg Handicap Idræts vegne, sige tusind tak for en fantastisk aften på
Krummebækgaard,
Tak for Jeres store og dejlige gæstfrihed – tak for dejlig mad – og super tak for en speciel vild oplevelse med Jeres
fantastiske teaterrockkoncert, som bare var: VERDENSKLASSE!!!
Alle skuespillere fyrede den max af, og det var vidunderligt at være en del af forestillingen.
Man kunne hele tiden mærke hvordan lokalet ”kogte”, og hvordan publikum var en del af showet. De 2 timer fløj jo
bare af sted og inden man helt var klar, var forestillingen slut…
Men sikken forestilling…………..
Vi håber ikke at det er sidste gang at vi besøger Krummebækgaard, og jeres dejlige gæstfrihed.
Vi er glade for at Malene spiller fodbold hos os og Sten bowler – kunne være dejligt at udbygge samarbejdet.
Med ønske om en god weekend og en fabelagtig god vinterferie.
Med sportslig hilsen / With best regards / Viele Grüssen
Preben Vagner
Administrativ medarbejder
Vordingborg Handicap Idræt
Sct. Clemensvej 27 kld.
4760 Vordingborg

Fra pårørende til Andreas.
Mine forældreoplevelser af krummebækgaard.
Andreas startede på Krummebækgaard for ca. 1 ½ år siden. Forinden havde vi forsøgt både specialklasse på en
folkeskole og en specialefterskole, men ingen havde formået, at møde Andreas der hvor han var og forståelsen for
hvad han havde brug for. Han er en dreng/ung mand med bl.a. ADHD. Det vigtigste for både Andreas og jeg var, at
finde den rette støtte og guidning til at afklare hvad der skulle til for, at give ham en god uddannelse og fremtid ud
fra de særlige behov og vanskeligheder som er en stor del af ham. Det første år var Andreas 10. skoleår og han er på
nuværende tidspunkt i gang med sit første år på STU hvor han får mulighed for at prøve sig selv af. Andreas har fået
det meget bedre socialt og hans egne ord er… det er først nu at jeg har fundet ud af hvad venner er. Og en stor
gevinst er også at når Andreas er hjemme hos sine brødre og jeg, så er det gået fra at være meget anstrengt til at vi
rigtig meget nyder at vi fælles kan gøre ting og bare hygge os sammen, hvor det tidligere var meget anstrengt og der
var mange konflikter.
Jeg oplever stort samarbejde og støtte fra Krummebæks side af, både i forhold til Andreas og det kommunale
system, som af og til kan være en udfordring 

