
 
Henning to Graceland… It´s now or never! 
 
Henning Skauvik Rian har Spielmeyer-Vogts sykdom, (JNCL). (Se: www.nsvf.org ) 
Den 18. november -07 fyller Henning 30 år.  
Dette er en dag ingen trodde han skulle få oppleve, fordi svært få med denne sykdommen lever så lenge.  
 
Henning utviklet seg normalt de første 6 leveårene., Da begynte han å miste synet. 
Denne fremadskridende sykdommen, som angriper sentralnervesystemet, utvikler seg sakte over en 20-årsperiode og 
medfører blindhet, epilepsi, nedsatt korttidshukommelse, lærevansker, mental stagnasjon, fysiske vansker som etter 
hvert førere til avhengighet av rullestol og språkvansker som til slutt medfører tap av talespråket .  
 
Siden Henning var ganske liten, har han vært en stor fan av Elvis Presley. Han har alltid hatt en drøm om å få reise til 
Elvis sitt hjem, Graceland. I oppveksten levde Henning seg ofte inn i rollen som Elvis og dette fungerte som en flukt fra 
hverdag og sykdom.  
 
Hennings hjelpere og hans lillesøster Linn Sophie (25) startet derfor opp et prosjekt de har kalt: 
Henning to Graceland… It´s now or never! 
 
Dette har ført til at det  nå er besluttet å gjøre Hennings 30-årsdag til noe helt spesielt ved å dra 
til Memphis for å feire dagen der.  
 
Henning har i dag et stort hjelpebehov. Han har ikke lengre noe verbalt språk, og er helt avhengig 
av rullestol. For å kunne gjennomføre en slik reise, har han behov for mye bistand. 
I tillegg til familien på fire, kommer også seks hjelpere til å være med på turen. 
 
Oppholdet i Memphis byr på mange praktiske utfordringer. Det er derfor tatt kontakt med den 
amerikanske foreldreforeningen BDSRA for å få råd, tips og praktisk hjelp.  ( www.bdsra.org )  
Den offisielle norske Elvis-fanclub ”Flaming Star” har også vært til uvurderlig hjelp i planlegginga. 
 
Ettersom mye tid vil gå med på reise, stell, diverse praktiske gjøremål og variabel dagsform, må turen ha en varighet på 
omtrent en uke, slik at Henning vil få mulighet til å oppleve Graceland ordentlig. 
 
Dette blir et kostbart eventyr! 
Bare reisa vil koste over 120 000 kr. I tillegg kommer overnatting, opphold og transport i Memphis.  
Totalkostnadene vil komme på over 200 000 kr., hvorav familien selvfølgelig skal betale sine kostnader selv. 
 
Prosjektet har vakt en entusiasme og begeistring langt utover det som var forventet. Mange har reagert spontant med 
støtte både i form av ord og penger. 
Forespørsler er sendt til flere private bedrifter og instanser i Melhus. Det er håp om dette skal bidra til ytterligere støtte. 
Media har reagert positivt og vil også hjelpe till å gjøre Hennings tur kjent. 
 
Det er opprettet en innsamlingskonto 8601. 20. 64790 hvor bidrag, uansett størrelse er velkomne. 
 
Det finnes også et sterkt ønske om å kunne skape et reisefond for andre i Hennings situasjon. 
 
Det føles enormt meningsfylt for alle berørte parter å bidra til å realisere Hennings drøm. 
Ønsket er å sette fokus på at mye er mulig hvis motet og viljen er tilstede. 
 
It´s now or never!                 Les mer om prosjektet på Hennings nettsted http://henning.i.am . 
 
 
Kontaktpersoner: 
Ninni Aakvik 
Tlf. 72858519 
 
Linn Sophie Rian 
Tlf: 93284800 
 
Facebook group: 
http://www.facebook.com/grou
p.php?gid=8258285469  
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