
John og Åse Norup fik selv tvillingerne Sarah og Michael for fem måneder siden. Nu har de lavet
et Iandsdækkende kartotek over andre familier med tvillinger, A de på læ ngere sigt kan
kontakt med dem, som bor i nrheden. Foreløblg har 20 meldt sig. Her ses familien med
indmeldingsblanketterne til kartoteket. (Foto: Lars Juul)

Skaber kontakt
mellem familier
med tvillinger
Horsens-far laver kartotek over tvillingefamilier

Da rise og John No-
rup fra Horsens fik tvil-
lingerne Sarah og Mi-
chael for fem måneder
siden, fandt de hurtigt
ud af, at behovet for at
tale med andre

tvillingeforældre ville blive
stort.

Det bleu dét, der gay
John Norup idéen til at
lave et kartotek over
familier med tvillinger.

Siden maj har 20 familier
fra hele landet meldt sig.

- Og det er en endnu store
succes, end jeg havde regnet
med, siger John Norup.

Meningen med kartoteket

er, at forældrene efter at have
meldt sig kan få at vide, om
der er andre forldre til tvil-
linger i nrheden af deres bo-

På den made kan forldre-
ne modes og udveksle deres
erfaringer med det dobbelte
arbejde, det er at have tvillin-
ger.

Sjældne tvillinger
Og det, mener John Norup,

er vigtigt, fordi forældre til
tvillinger har andre proble-
mer end de forældre, som
”kun" far et barn.

- Når man gar på gaden, ser
man ofte forældre med
småbørn. Men det er sjældent

siger John Norup.

- Forældre, som lige har
født et barn, har større mulig-
hed for at finde andre med et
barn og dermed de samme
problemer, mener han.

Bedre vilkår
John Norup håber, at de

forldre, der melder sig, vil
danne tvillingegrupper.

Og på længere sigt håber
han, at forældrene vil lave
Iandsdækkende arrangemen-
ter for at få store opbakning
fra myndighederne, så tvillin-
gefamiliers forhold kan blive
forbedret på forskellige områ-
der. Ikke mindst økonomisk.
(Bren)
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